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Tas spēks, ko neredz pilienā,
Top liels un stiprs kopumā.

(Rainis)

Rīgā, 2018. gada 23. aprīlī
 
Augsti godājamais Valsts pre-
zidenta kungs, ļoti cienījamā 
Saeimas priekšsēdētājas kun-
dze, augsti godājamais Mi  -
nistru prezidenta kungs, go -
dātie Saeimas deputāti!

Pasaules Brīvo latviešu ap -
vienība (PBLA) un visas tās 
dalīborganizācijas vēlas paust 
ārzemēs dzīvojošās latviešu 
sabiedrības viedokli par iece-
rētajiem grozījumiem Latvijas 
evaņģeliski luteriskās Baznīcas 

likumā, kas šobrīd nodots iz -
skatīšanai Saeimas komisijās.

Latviešu eveņģeliski lute-
riskā baznīca ārpus Latvijas 
(LELBĀL) daudzus gadu des-
mitus bijusi un joprojām ir 
mūsu tautas garīgā vienotāja 
trimdā un ārzemēs. Pēc neat-
karības atjaunošanas gan Lat-
vijas evaņģeliski luteriskā baz-
nīca (LELB), gan LELBĀL – 
abas vēsturiski un juridiski – 
bija pirmskaŗa Latvijas brīv-
valsts ev. lut. baznīcas tiesību 
pārmantotājas. Jau 1991. gadā 

abas baznīcas vienojās virzīties 
uz vienu apvienotu latviešu 
luterisko Baznīcu, bet reālitātē 
labi zināmu teoloģisko dom-
starpību dēļ šī apvienošanās 
diemžēl nav notikusi.

PBLA pilnībā nav pieņe ma-
mi šobrīd iecerētie grozījumi 
Latvijas evaņģeliski luteriskās 
Baznīcas likumā, jo tie tiek 
izstrādāti priekšvēlēšanu gai -
sotnē, sarunās un likumpro-
jekta izstrādē nepieaicinot 
otru pusi – LELBĀL, turklāt 
likuma grozījumu preambulā 

paredzot LELB būt vienīgajai 
pirmskaŗa Latvijas brīvvalsts 
ev. lut. baznīcas tiesību pār-
mantotājai, kā arī nepamatoti 
ierobežojot LELB draudžu paš  -
noteikšanās tiesības, izvēloties 
savu Baznīcas piederību 
(LELB vai LELBĀL).

Ar šādiem likuma grozī-
jumiem Saeima nevajadzīgi 
iejauktos abu latviešu evaņ-
ģeliski luterisko baznīcu iek-
šējās attiecībās, pilnīgi nepa-
matoti vienu no tām valstiski 
pasludinot par likumīgu un 

ekskluzīvi pareizu, un tā vēl 
vairāk padziļinot eksistējošo 
domstarpību plaisu un arī rai-
sot plašāku neizpratni un sa -
rūgtinājumu ārzemju latviešu 
sabiedrībā.

Ar patiesu cieņu –
KRISTĪNE SAULĪTE,

PBLA priekšsēde

(Vairāk lasiet S.BENFELDES 
komentārā 11.lpp.)

PBLA atklāta vēstule
Par iecerētajiem grozījumiem Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas likumā
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _______________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

KUR IR MŪSU FILOLOGI?

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Nosūtiet čeku Rasmai Adams 114 4th Ave NW,
Largo, FL33770 USA

“Pie galda”
Labu manieru ceļvedis 
Irma Kalniņa aicina apgūt labas manieres

no agras bērnības. Nebūs par skādi

atkārtot arī mums, lielajiem, pašiem.

USD 20,- t.sk. pasta izdevumi.

Kur ir mūsu filologi? Vai vi -
ņiem nemaz nerūp mūsu valo-
das tīrība, kā to norādīja un 
uzsvēra Harijs Valdmanis no 
Oslo Laika 14. numurā? Neap-
zinoties valodu diendienā pie -
sārņojam mēs paši. Tas uzkrītoši 
parādās presē, TV un radio. Mūsu 
valoda ir tik bagāta, krāšņa ar tās 
daudzajām nian cēm un nokrā-
sām. Kur tās palikušas?

Oficiālās sanāksmēs, kur tautu 
uzrunā valsts amatpersonas, TV 
kameru priekšā ir jārunā savā 
valsts valodā, ko tulko tulks pla-

šākai sabiedrībai. Šādā veidā mēs 
parādām savu stāju un cieņu pret 
mūsu valodu – latviešu valodu. 
Mums jābūt lepniem par savas 
valsts valodu, tā jāciena, tikai tad 
arī pārējie to sāks ievērot un 
cienīt. Neder kaunēties par to, ka 
pārējie ne  sapratīs – tāpēc jau ir 
tulki ofi ciālām sanāksmēm. Mums 
ir jā  kliedē negatīvais noskaņo-
jums jau paša saknē. Pozitīva 
attiek sme gan palīdzēs! 

Tāpēc iesaku izveidot valodas 
nodaļu katrā avīzē, ārzemēs un 
Latvijā, reizi vai divas reizes mē -

nesī, jārunā un jāskaidro va  lodas 
jautājumi. Valoda ir jā  kopj, kā 
dārziņš – rēgulāri jāap laista, šad 
tad jāparavē nezāles, kas, gribot 
negribot, ieviešas un uzdīgst. Un  
mūsu filologiem ir jānāk palīgā 
šo dārzu kopt. Tas viss ir jādara 
rēgulāri un ar lielu apņēmību, 
neatlaidību. Ne tikai valodnieki 
piedalās šai darbā, bet arī indivi-
di un visa sabied rība. Te neder 
nekāda gudra vai pārgudra atru-
nāšanās vai tais no šanās, visu uz -
veļot laika un tikumu maiņām. 
Valodai ir jā  pilnveidojas, to ne -
drīkstam no  plicināt. Un filologiem 
ir jāiziet tautā un jābūt daudz 
redza mākiem, pieejamākiem, pra -
sī gākiem un uzstājīgākiem sa -
biedrībā. Šie ir tikai daži ieteiku-
mi un virzieni, kur viņu klātbūtne 
būtu daudzsološāka. Viss pārējais 
atkarīgs no mums pašiem, ja 
gribam savu valodu uzlabot un 
kopt. Tas ir jādara katru dienu un 
neatlaidīgi. Ne  drīkstam padoties 
to dažu cil vēku negatīvismam, 
kas visu nopeļ, uzskata par ne -
vajadzīgu un nemodernu. 

Neapzinoties, mēs sevi esam 
iespieduši valodas stūrī un no tā 
negribam tikt ārā. Milzīgais va -
lodas piesārņojums ir nospie došs 
un neveselīgs. Valodnieki, nāciet 
palīgā – ar saviem ieteikumiem 
un norādījumiem par daiļskanīgu 
latviešu valodu! Ne  baidieties būt 
neiecietīgi! Runa ir par mūsu 
valsts valodu un nevienu citu!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D., 
Mineapolē

Tautiešiem Kanadā bija iespēja 
novērtēt vienu no jaunākajām 
latviešu mākslas filmām: Hamil-
tonas latviešu evaņģeliski lute-
riskā Kristus draudzes namā no -
tika režisora Vaŗa Braslas filmas 
“Vectēvs, kas bīstamāks par da -
toru” pirmizrāde.

Tā ir viena no filmām, kas uz -
ņemta, sagaidot Latvijas Simt-
gadi. Tās skatīšanos rīkoja Hamil-
tonas apvienoto latviešu organi-
zācija. Kā stāsta draudzes mācī-
tājs Dāvis Kaņeps, uz filmas pirm -
izrādi bija ieradušies aptuveni 75 
skatītāji – lielākoties tie, kuŗi rē  gu-
lāri piedalās draudzes vai vietējās 
latviešu organizācijas rīkotajos 
pasākumos. Apmēram desmit 
tautieši bija atbraukuši no 60 
kilometrus attālās Toronto.

D. Kaņeps spriež, ka, tā kā filmā 
attēlotas mūsdienas, skatītāji va -

Tautieši Kanadā ar interesi un smiekliem bauda filmu 
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” 

rējuši nojaust, kas sagaidītu vi  ņus, 
dzīvojot Latvijā. Diemžēl ne viss 
bijis pozitīvs. “Saskriešanās ar paš-
 valdības policiju norādīja uz varas 
lielo ietekmi un loģikas trūkumu 
likumos, kā arī korupciju, kas vēl 
pastāv,” teic mācītājs. Savukārt po -

zitīvais bijis Kuldīgas skaistums, 
apziņa, ka Latvijā arī mazpilsētā 
var daudz ko iemācīties un 
piedzīvot. Radusies sajūta, ka 
daudz dziļāka garīga jēga ir ganīt 
zosis nekā datorā piedāvātās iz -
klaides.
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LAIMA MARTINSKIS

LĀZA valdes loceklis dr. Jānis Tupesis un LMF valde – dr. Bertrams Zariņš, dr. Valdis Zatlers, dr. 
Kristaps Zariņš un dr. Aleksandrs Kalniņš LĀZA 70 gadu konferencē Rīgā 2017. gada 20. septembrī
// FOTO: Jānis Brencis

Latvijas Medicīnas fonds aicina
pieteikties stipendijām

Latvijas Medicīnas fonds 
(LMF), kuŗa valdē ir latviešu 
ārsti profesori Bertrams un 
Kristaps Zariņi, arī 2018. gadā 
atbalstīs veselības aprūpi Lat-
vijā. Līdz 1. jūnijam ir iespēja 
pieteikties LMF stipendijām. 

5. vai 6. kursa medicīnas stu-
dentiem ir iespēja pieteikties 
Zariņu medicīnas studiju ce -
ļojuma stipendijai studentiem. 
Stipendijas mērķis ir palīdzēt 
Latvijas medicīnas studentiem 
papildināt zināšanas dažādās 
ārzemju augstskolās un zināt-
niskās laboratorijās ES vai Ame-
rikā 1‒ 2 mēnešu gaŗumā. Tiks 
atbalstīti 2 ‒ 3 pretendenti.

Rezidentiem un jaunajiem 
ārstiem ir iespēja pieteikties 

Zariņu medicīnas studiju ce -
ļojuma stipendijai. Stipen dija 
ir plānota studiju ceļojumiem 
uz ES vai Ameriku 1‒ 6 mēnešu 
gaŗumā tiem, kas vēlas apgūt 
jaunas, līdz šim Latvijā ne  pie-
lietotas vai mazpielietotas ār -
stēšanas metodes, Latvijai trūk-
stošas un pašreiz aktuālas spe -
cialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pre-
tendenti.

Studiju ceļojuma stipendijas 
paredzētas līdz 5000 USD.

Papildu informācija par prasī-
bām pretendentiem www.laz-
ariga.lv sadaļā Stipendijas un 
sazinoties ar prof. Daini 
Krieviņu.

Pieteikumus var iesūtīt elek-
troniski laza@lazariga.lv, 

“Mākslu nevar izskaidrot, tā ir jāpiedzīvo”
Gleznotāja Raimonda Staprāna lekcija Sanhosē Mākslas mūzejā

Indianapoles “Jautrā pāŗa” deju koncerts
veltīts Latvijai uz Simtgadi . . .

Sestdien, 2018. g. 12. maijā, plkst. 19.00 (ieeja zālē no plkst. 18.30)

Latviešu Sabiedriskajā centrā, 1008 W. 64th St., Indianapolis, IN 46260

Th is project is made possible
by the support
of the Indiana Arts Commission, a state agency.

AUGSTU LAIM’ UN PRIEKU, NO SIRDS VĒLĒJAM!

Programmā latviešu etnografi skās un jaunrades dejas ap 40

“Jautrā pāŗa” bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes dejotāju izpildījumā.

Pēc programmas uzkodas, atspirdzinājumi, jubilejas kliņģeris.

Ieeja: $35

$30 ar iepriekšpieteikšanos un samaksu līdz 5. maijam.

Bērniem līdz 12 g.v. ieeja brīva.

Sēdvietas koncerta stilā.

Ierobežotā skaitā piedāvājam rezervēt augstu,

apaļu kluba galdu par $200

(ieskaita ieeju 4 personām ar 4 sēdvietām pie katra).

Rezervācijas pieņem Andrejs Kancs, 317-414-4535.

Pieteikšanās ar samaksu sūtāma:

Andrejs Kancs, 220 3rd Ave. NE, Carmel, IN 46032

Čeki rakstāmi uz ILJA. Var arī maksāt ar kreditkarti:

www.indyjautraisparis.org

Pateicamies Indiana Arts Commission un ALA LV100 fondam

par sarīkojuma atbalstu!

vai sūtot pa pastu: Dr. Dainim 
Krieviņam, Pilsoņu iela 13, 
Rīga, LV-1002.

Latvijas Medicīnas fonds ir 
dibināts 1990. gadā kā privāta 
bezpeļņas organizācija ar mērķi 
atbalstīt veselības aprūpi Lat-
vijā. Fonds ir saistīts ar Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienību. 

Plašāka informācija par Lat-
vijas Medicīnas fondu (LMF) 
http://latvianmedicalfounda-
tion.org/

Papildu informācija par Lat-
viešu ārstu un zobārstu apvie-
nību (LĀZA) www.lazariga.lv

Kamena Kaidaka, 
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Izstāde ir atvērta līdz 20. mai-
jam. Šajā laikā mūzejs rīko 
vairākus ar izstādi saistītus noti-
kumus. Viens no šād iem pasā-
kumiem – Lunchtime Lecture, 
kas mūzejā ir regulārs notikums 
katra mēneša pirmajā trešdienā, 
notika 7. martā ar mākslinieku 
Raimondu Staprānu. Uz šo pasā-
kumu devos ar lielu interesi divu 
iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir liels 
retums vispār dzirdēt pašu māk-
slinieku runājam par saviem dar-
biem. Parasti ir pieejami dažādu 
kritiķu, analītiķu vai vienkārši 
kādu citu mākslas entuziastu vie-
doklis par konkrēta mākslinieka 
darbiem. Otrkārt, visi, kas Rai -
mondu pazīst personīgi, jau zina, 
ka viņš nav liels runātājs, taču, ja 
ko saka, tad tajā ir vērts ie  klau-
sīties, un viedoklis bieži izskan ar 
sarkastiska humora piedevu.

Tuvojoties mūzejam, sapratu, 
ka es nebiju vienīgā, kas šo noti-
kumu gaidīja ar nepacietību. 
Telpa, kuŗā notika lekcija, bija 

pārpildīta, tika ienesti arī papildu 
krēsli, bet daudzi tik un tā vēl 
palika stāvot kājās. Droši vien vi -
siem, kas uz lekciju bija atnākuši, 
Raimonda Staprāna vārds bija 
labi zināms, tomēr, uzsākot sa -
runu, mākslinieks ar sevi iepazīs-
tināja. Gleznotājs pastāstīja, ka ir 
dzimis Latvijā, un, paraugoties 
apkārt, var droši apgalvot, ka ir 
vecākā persona telpā. Parasti, kad 
viņam jautājot, ar ko viņš nodar-
bojas, mākslinieks atbildot, ka ir 
krāsotājs. Sarunu biedrs parasti 
tad atbild: ”Ā, jūs krāsojat mājas!” 
“Nē, es krāsoju bildes,” atbild 
Raimonds. “Nu tad jau jūs esat 
mākslinieks!” “Nē, tā es neteiktu. 
Es esmu krāsotājs, kas krāso bildes.”

Raimonds Staprāns pastāstīja 
par savu iedvesmas avotu, kas 
nav daba, kā, raugoties uz viņa 
darbiem, varētu likties, bet iztēle 
jeb sapņi (daydreams ir vārds, ko 
lietoja mākslinieks). Tomēr vien-
mēr jau nevarot sapņu pasaulē 
dzīvot, tādēļ, lai uzturētu asu un 

loģisku prātu un atgrieztos reali-
tātē, Raimonds arī raksta lugas. 
Atbrīvoties no satraukuma palī-
dzot dzeja. Viena lieta, kas māk-
slinieku šodienas pasaulē trau-
cējot, ir tas, ka vārds “māksla” tiek 
lietots ļoti brīvi. Katrs mazākais 
sīkums tiek saukts par mākslu un 
tās gatavotājs – par mākslinieku, 
un to ir tik daudz, ka tas rada 
apjukumu. Lekcijas laikā māksli-
nieks vēl dalījās ar to, kas ir 
viņam tuvs citu mākslinieku dar-
bos, – tas, kas liek iedziļināties 
un domāt un kas liek uzdot 
jautājumus. Stāstījumu lieliski 
pa  pildināja vizuālie materiāli.

Lekcijai atvēlētā stunda pa -
skrēja neticami ātri. Raimonds 
savu stāstījumu nobeidza, sakot, 
ka mākslu, varbūt tāpat kā Dievu, 
nevar izskaidrot. Tā ir jāpiedzīvo. 
Vienatnē un pilnīgā klusumā ar to 
ir jārunā, un varbūt, tikai var būt, 
tā atbildēs; ar klusuma vār diem, kas 
nevienam citam nav sadzirdami. 
Un ar to ir jāsadzīvo gan viņam 

kā māksliniekam, gan visiem pārē-
jiem, kas šajā mākslas meklējumu 
ceļojumā ir iesais tī jušies.

ka katru toni, ieskaitot zilo, veido 
vairāki atšķirīgu krāsu slāņi. Šāda 
zilā toņa iegūšanas process ir ļoti 

Šī bija arī unikāla iespēja uzdot 
māksliniekam jautājumus, ko ļoti 
daudzi klātesošie arī izmantoja. 
Viens no jautājumiem bija par Rai-
 monda gleznām tik rakstu rīgo 
zilo toni. Mākslinieks pastāstīja, 

ilgstošs. Kā teica mākslinieks: 
“Tas prasa vairākus mēnešus, 
daž kārt pat gadus, ja paveicas.”

Pēc lekcijas mākslinieks arī pa -
rakstīja izstādes katalogu, uz ko jau 
atkal bija sastājusies gaŗa rinda.
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Liepājā, kopā ar „debesu Zuntaku”*
Mākslinieka Jāņa Zuntaka meita, sabiedriskā darbiniece Vija Zuntaka-Bērziņa

intervijā Ligitai Kovtunai

Kopā ar Liepājas 1.ģimnazijas direktoru Helviju Valci ar Arnolda 
Spekkes portretu

Vija Zuntaga-Bērziņa: “Šis gads, 
Latvijas Simtgades gads, vēl 
vairāk mūs vienos – par to esmu 
pārliecināta.”

Laika 11. numurā stāstījām 
par latviešu mākslinieka, Ģe -
derta Eliasa audzēkņa, Kanadas 
latviešu mākslinieku kopas 
„Latvis” dvēseles un PBLA Kul-
tūras fonda referenta Jāņa Zun -
taka darbu atgriešanos dzimtajā 
Liepājā. Pilsētas mūzejam viņa 
darbus dāvājuši bērni Vija 
Zuntaka-Bērziņa un Alvis Zun -
taks. Vija, arī pazīstamā latviešu 
sabiedriskā darbiniece kultūras 
jomā, bija ieradusies Liepājā un 
sniedza arī vieslekcijas Rīgas 
dizaina un architektūras stu-
dentiem. Kādu sprīdi viņas 
gaitām sekoja arī Laiks.

Sestdienas vakarā savu mo -
noizrādi „Mana Magadana” ģim-
nazijas zālē mums nospēlēja 
aktieris Ēriks Vilsons. Viņš pats 
uzrakstījis sižetu, pats arī re  ži-
sējis, pats visu praktisko darbu 
padarījis (piepalīdzot savai bur-
 vīgajai sieviņai!). Izrāde bija 
izcila, aizraujoša, uzrunājoša, 
mēs visi to noskatījāmies ar 
aizturētu elpu.

Un tad „kulminācija” – Goda 
liepājnieku sumināšana un Lie -
pājas dzimšanas dienas svinī bas 
koncertzālē „Lielais dzintars”, 
ko abi kopā ar vīru (advokātu 
Ivaru Bērziņu. – L. K.) bijām 
izstaigājuši, pirms gada ciemo-
joties „vēju pilsētā”. Šoreiz „Lie -
lais dzintars” dzīvoja savu piln-
asinīgo dzīvi – bija pilns ar 
cilvēkiem, un man bija prieks te 
satikt mūsu slavenā Kristapa 
Porziņģa vecākus, aprunāties ar 
viņa tēvu Tāli, dzirdēt, kā 
skaistā latviešu valodā savu mī -
lestību Liepājai izsaka citas 
slavenības – tenisistes Anas-
tasijas Sevastovas māte Diāna, 
krieviete. Beigās visi, kājās stā -
vot, dziedājām Liepājas himnu 
„Pilsētā, kuŗā piedzimst vējš”. 

Nākamajā rītā abas aiz  brau-
cām uz kluso un nomaļo Zāļu 
ielu, kur dzīvojuši tavi vecāki, 
brālis Alvis un māsa Lolita.

Nu, redzi, pateicoties GPS, 
atbraucām uz šo vietu, kuŗā 
pāris reizes esmu bijusi – kopā 
ar savu brāli Alvi, kas ir par 
mani 12 gadus vecāks. Viņš un 
māsa Lolita kopā ar vecākiem te 
dzīvoja, bet es jau piedzimu 
trimdā – Vācijā, Augsburgā. 
Alvis man zināja pastāstīt, kā te 
tolaik bija, bet tagad mūsu 
mājas vietā jau uzcelta cita 
māja, viss izskatās citādi, bet 
izjūtu to laiku, kad mana ģi -
mene te dzīvoja.

Tad atpakaļceļā uz Rīgu 
iegriezāmies tuvējā Grobiņā, 
ar kuŗu arī saistās tavas ģi -
menes atmiņas.

Jā, te manu tēti, mazu puiku, 
vecāki vasarās sūtīja padzīvoties 
laukos pie onkuļa.

Vai Liepāja ir Eiropas 
pilsēta?

Noteikti! Un Liepāja ir uni-
kāla – iedomājieties, tai ir tikai 
trīs puses, jo rietumos ir jūra. 
Turklāt Liepājai ir izteikts centrs, 
protams, ar lielveikalu, bet ir arī 
Pēteŗtirgus un mazi veikaliņi, 
un kafejnīcas.

Pilsētas galva Uldis Sesks 
savulaik intervijā uz manu 
vaicājumu salīdzināt Liepāju ar 
Ventspili atbildēja tā – Vents-
pils ir kā vācu pilsēta ar savu 
ordnungu, taču Liepāja vairāk 
atgādina franču pilsētu, kas 
nav tik „izlaizīta”. 

Es teiktu tā – Liepāja ir pilsēta 
pati ar savu stilu, ar jūgendstila 
ēkām, ar vienreizīgu koka ar -
chitektūru, kuŗā šoreiz „ierau-
dzīju” un apbrīnoju detālizēto 
apbūvi ar balkoniņiem un koka 
veidojumiem, kas ir unikāli. 
Frančiem taču tie kupoli..., tad 
jau drīzāk Rīga ir „mazā Parīze”. 
Liepājai ir pašai sava seja, un 
vajag savureiz izbraukt tālāk 
par Rīgu, vajag aizbraukt uz 

Liepāju, un arī uz Daugavpili, 
uz tās cietoksni un Rotko centru.

Rīgā tevi gaidīja jauni pie -
dzīvojumi – Jāzepa Pīgožņa 
balvas sarīkojums Pēteŗbaz-
nīcā, vieslekcijas studentiem.

Uz Pīgožņa balvas pasnieg-
šanas ceremoniju mani uzai ci-
nāja Liepājas mākslinieks Aldis 
Kļaviņš, aizvadītā gada balvas 
laureāts, kuŗam nu šogad bija 
jāvada ceremonija Pēteŗbaznīcā. 
Tas tāds interesants pavediens 
– ar Aldi tikāmies Zuntaka 
izstādē, „Lielajā dzintarā” un nu 
Pēteŗbaznīcā, kas arī man 
saistās ar īpašām atmiņām, 

arī Latvijas Kultūras ministrija.
Vai PLMC varētu kļūt par 

trimdas kultūras centru Lat-
vijā, plaukstošajās Cēsīs?

Šobrīd tam vēl ir par maz tel-
pas. Biju Cēsīs, tikos ar Baibu 
Eglīti, PLMC galerijas pārzini, 
mākslas zinātnieci, brīnišķīgu 
speciālisti ar savu redzējumu un 
perspektīvu. Šobrīd strādājam 
ar t. s. mainīgajām ekspozīcijām, 
kur arī ir jāiegulda liels darbs. 
Un to dara Lelde Kalmīte ar 
dēlu Kārli. Man bija iespēja 
redzēt P. Sīpoliņa kollekcijas 
daļu – to darbu izstādi, kuŗus 
mantiniece – meita –Anda 

architektūra bija filozofiska, ar 
skatu uz nākotni. Viņa ietekmē 
arī man acīmredzot izveidojies 
šis uz nākotni vērstais skats – kā 
profesijā, tā arī dzīvē. 

Vai tāpēc arī, noslēdzot savas 
sabiedriskā darba gaitas trim-
das kultūras jomā (man patika 
tevi dēvēt par „trimdas kul-
tūras ministri”!), 2. PBLA  Kul-
tūras fonda (KF) konferenci 
par trimdas un jaunās diaspo-
ras kultūru sarīkoji Gaismas 
pilī 2015. gadā, kad tā tikko 
bija uzcelta?

Jā! Septiņus gadus biju ALAs 
Kultūras fonda, 11 gadus – 
PBLA KF priekšsēde, bet divus 
gadus vadīju abus. Ņemot to 
visu kopā, tiešām gribēju šo 
darbu noslēgt Birkerta Gaismas 
pilī. Īstenībā – pat gaidīju, kad 
tā beidzot tiks uzcelta, jo 
Birkerts ir un paliks viena no 
spožākajām personībām trim-
das kultūrā, un arī pasaules 
architektūras vēsturē. Mans 
sapnis piepildījās. 

Vai kultūra ir tikpat nozī-
mīga valstij kā ekonomika?

Abām jāiet vienā solī. Kultūra 
latviešiem vienmēr, cauri ga -
diem, ir bijusi spēcīga, pat pa -
domju laikos tikusi labi uz  tu-
rēta. Dziesmu svētki arī tolaik 
bija latviešu saziņas veids, ga -
rīgā barība. Par ekonomiku – 
vajadzēja jau 90. gados, tūlīt pēc 
neatkarības atjaunošanas, sākt 
stiprināt arī to, meklējot kon-
taktus, sadarbības iespējas ar 
trimdas tautiešiem, kas auguši, 
izglītojušies un augstus panā-
kumus guvuši uzņēmējdarbībā. 
Kopā ar manu vīru Ivaru kopš 
pirmā PLEIF – Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju fo -
ruma – tajā piedalāmies, jo re -
dzam jēgu un nozīmi. Es saredzu 
arī zināmu līdzību ar to jauno 
paaudzi, kuŗai piederēju trimdā 
tolaik, ar to, kuŗa dzīvo šīsdienas 
pasaulē – abas tiecas pēc izglī-
tības, karjeras, iet vienā solī ar 
laikmetu. Šis gads, Latvijas Simt-
gades gads, vēl vairāk mūs vie -
nos – par to esmu pārliecināta.

* Mākslinieka Jāņa Zuntaka 
gleznās bieži vien lielāko daļu 
laukuma aizņem debesis. Tāpēc 
arī bija radies apzīmējums 
„debesu Zuntaks”.

** PLMS – Pasaules latviešu 
mākslas savienība (inkorporēta 
ASV), pieņem ziedojumus   pus 
Latvijas.

Ja arī Jūs vēlaties ziedot,
ziedojumus sūtītiet
PLMS ASV kasierei: 

Global Society

for Latvian Art, Inc., 

c/o Kristinā Desmarais, 

361 New Rochelle Rd., 

Bronxville,

NY 10708 

USA 

kdesmar@me.com

Vija Z.-B. Liepājā biju kādu 
piekto reizi savā dzīvē, bet 
pirmo reizi – viena, līdz ar mani 
šoreiz nebija neviens no manas 
ģimenes. Taču tā kā pilsētas 
mūzejā bija mana tēva Jāņa 
Zuntaka darbu izstāde, jutos, it 
kā visa mana ģimene būtu 
kopā... Un piederības sajūta 
Liepājai bija tik dziļa kā nekad. 
Tēva darbu izstādi reklamēja 
liela afiša Kūrmājas prospektā 
un pie mūzeja ēkas, bija piekt-
dienas vakars, kad te pulcējās 
cilvēki, lai tiktos ar Zuntaka 
aktu izstādes rosinātāju, māk-
slas zinātnieci Ingrīdu Burāni, 
Laika mākslas apskatnieku 
Māri Branci, ar Liepājas mākslas 
draugiem, kamerorķestris spē-
lēja liegu mūziku par mīlu un 
sievieti... 

Īpašu paldies vēlos izteikt Lie-
 pājas mūzeja direktorei Dacei 
Kārklai un viņa palīdzēm! Dace 
bija tā, kuŗa ieteica aktu izstādes 
koncepciju. Kopā ar mūzeja 
darbiniekiem viņa to bija izvei-
dojusi patiesi elegantu. 

Tas viss bija tik personiski un 
aizkustinoši. Nākamajā vakarā – 
tikšanās ar citiem liepājniekiem 
Liepājas ģimnazijā – nesen at -
jaunotajā jūgendstila celtnē, 
skolā, ko dibinājis Arnolds 
Spekke un ko tagad vada direk-
tors Helvijs Valcis. Vada tik 
prasmīgi – gan atjaunošanas 
darbus, gan skolas dzīvi, – ka 
nākamajā dienā, svētdien, va  rē-
jām viņu sveikt sakarā ar Goda 
liepājnieka titula pelnīto saņem-
šanu. Un tas vēl nav viss – 
Liepājas ģimnazijas renovācijas 
projekts ir izvirzīts šā gada bal-
vai Latvijas architektūrā un jau 
iekļuvis finālā. (Rezultātus pa -
ziņos 18. maijā. – L. K. )

proti, 2007. gadā atklājām trim-
das latviešu mākslas izstādi 
Valmierā un vēl pēc tam div-
arpus gadus ceļoja pa Latviju, 
un svinīga noslēguma izstāde 
tika rīkota Rīgā, Pēteŗbaznīcā. 

Šajā Jāzepa Pīgožņa balvas 
izstādē mani patīkami pār-
steidza tās krāšņums apvieno-
jumā ar laikmetīgumu. Staigājot 
pa izstādes gaiteņiem, tikos un 
runājos ar māksliniekiem, kas 
stāvēja pie savām gleznām. Un 
atkal vairāk nekā jebkad citreiz 
izjutu savu tuvību Latvijai un 
latviešiem. 

Par mākslu – tu esi PLMS**– 
Pasaules latviešu mākslas sa -
vienības valdes priekšsēde...

...kuŗai ir pienākums galve-
nokārt vākt līdzekļus PLMC – 
Pasaules latviešu mākslas centra 
Cēsīs attīstībai. Jā, piekrītu, tas 
nav viegli, ņemot vērā, ka jāgādā 
arī par šā Centra „saturu”. Cēsu 
centra darbības pirmais posms 
bija sakopot to „vecās trimdas” 
mākslinieku darbus, kuŗi bija 
atstājuši Latviju pēc Otrā pa -
saules kaŗa. Tagad rit otrais 
posms – iesaistīt tos māk sli-
niekus, kuŗi strādā ārpus Lat-
vijas. Šobrīd tas nav mūzejs (jo 
mūzejam jābūt valstī akredi-
tētam), bet gan mākslas centrs, 
un tas nozīmē, ka jāstrādā pie 
„satura” – mūzejā jābūt īpaši 
vērtīgiem darbiem, un lai tādus 
savāktu un sakopotu, vajag 
līdzekļus. Trimdā ir daudzas 
ģimenes, kuŗās nav pēcnācēju, 
kas būtu gatavi mākslas vērtības, 
kas ir viņu rīcībā, saglabāt, 
tāpēc tās mēdz aiziet „pasaules 
ceļos”, bet mēs gribam, lai šīs 
vērtības paliktu Latvijai. Lat-
viešu sabiedrība ir aicināta pa -
līdzēt, ar nelielu atbalstu palīdz 

Sīpoliņa dāvināja PLMC. Starp 
citu, Anda ir manā studenšu 
korporācijā IMERIA. Sīpoliņa 
izstādes kollekciju ir vērts re -
dzēt, jo tajā ir galvenokārt por-
treti, abstrakti un reāli, kas 
nemaz nav tik bieža parādība 
trimdas mākslinieku kollekci-
jās, kur dominē ainavas un 
klusās dabas. 

Vēl arī tu strādā „maizes 
darbu” – esi profesore Ņu  jor-
kas Techniskajā augstskolā, 
māci architektūru un dizainu. 
Un kā savas nozares speciā-
liste lasīji vieslekcijas Rīgas 
augstskolā RISEBA – biznesa, 
mākslas un technoloģiju 
augstskolā. 

Uz tām mani uzaicināja šīs 
augstskolas architektūras pro-
grammas direktors, architekts, 
kādreizējais Latvijas kultūras 
ministrs Jānis Dripe. Viņam, kā 
zināms, ir arī lieli nopelni 
Gunāra Birkerta Gaismas pils 
jeb Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas tapšanā. Ar Latvijas stu-
dentiem runāju gan par archi-
tektūras izglītību dažādās pa -
saules valstīs (man ir 40 gadu 
pieredze šai laukā ASV un 
Ka nadā), gan par manu speciālo 
darbalauku – iekštelpu archi-
tek tūru, gan arī par to, kā veido-
jies mans profesionālais uzskats.

Tā veidošanā jāpiemin arī 
tavs darbs paša Gunāra Bir-
kerta birojā.

 Jā, biju viņa praktikante. Un 
Birkerta personība manā dzīvē 
nozīmē daudz – viņš bija pa -
cietīgs, ieinteresēts, un viņš 
man ieteica arī grāmatas, kuŗās 
smelties zināšanas ne tikai par 
architektūru, bet vispār par pa -
saules redzējumu. Mani fasci-
nēja šis cilvēks, kuŗa darbos 
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Māra un Lalita uz Bruklinas dzīvokļu mājas jumta 

MĀRA
CELLE

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

Rudens jau bija pie durvīm, 
kad mammīti satracināja viņas 
māsa Herta Zāmuēle, kuŗa 
kopā ar vīru Valdemāru un 
meitām Dagu un Lailu nu bija 
iekārtojusies kādā Bruklinas 
daudzstāvu dzīvokļu mājā, ce -
turtajā stāvā, bez lifta. Mana 
krustmāte Herta pārliecināja 
mammīti, ka nav jēgas strādāt 
kādā fabrikā Kalamazū, ja Ņu -
jorkā viņa varētu dabūt darbu 
kādā birojā – ne jau kā kāda 
sekretāre, bet šķirojot papīrus 
un noteikti sēžot pie galda, 
nevis stāvot kājās 8 stundas 
dienā. Līdzīgos darbos jau esot 
iekārtojušās vairākas Hertas pa -
ziņas, ieskaitot viņu pašu.

Mēs ar mammīti atvadījā-
mies no Sildegiem, sēdāmies 
“pelēkajā sunī” (Greyhound Bus) 
un devāmies uz Ņujorku, tas 
bija apmēram 20 stundu ceļo-
jums. Krustmāte Herta bija 
mums atradusi dzīvokli Man-
hatenas rietumu pusē, tik tālu 
ziemeļos, kur galvenie iedzī-
votāji bija puortorikāņi un 
melnīši. Dzīvoklis bija maziņš, 
netīrs, drūms, bet lēts. Pār gu-
lējām tur pāris nakšu, bet drīz 
vien mammīte atrada mums 
dzīvokli Bruklinā – divas ista-
bas kādā piecstāvu mājas tre -
šajā stāvā. Tā kā mums mēbeļu 
nebija, iztikām ar to, kas tur jau 
bija – priekšējā istabā viena 
lažiņa man, stūrī virtuves 
iekārta (plīts un ledusskapis), 
aizmugurējā istabā gulta mam-
mītei, tur vēlāk nonāca arī 
mazs rakstāmgalds. Pa vidu 
bija vannasistaba.

Man bija steidzīgi jāmeklē 
skola, jo bija jāturpina mācīties, 
nu jau desmitajā klasē. Toreiz 
viss bija vienkāršāk nokār to-
jams, nekā tas būtu šodien. 
Noskaidroju, ka manai dzīves 
vietai tuvākā ir New Utrecht 
vidusskola, kur pieteicos un 
mani pieņēma. Kājām turp 
aiziet būtu bijis par tālu, bija 
katru dienu jābrauc uz skolu ar 
pazemes vilcienu. Brauciens ar 
Ņujorkas pazemi toreiz mak-
sāja 10 centus (vienu daimu), 
varbūt skolēniem bija pat 
atlaide, neatceros.

Mammīte sāka strādāt Hu -
bigant firmā (tā ir slavena ar 
smaržām), kuŗas galvenais bi -
rojs atradās Manhatenā. Lai 
turp nonāktu, mammītei katru 
rītu pagāja pusotras stundas, 
baucot ar pazemi, tāpat atpakaļ. 
Viņa nonāca mājās tikai ap 
pusseptiņiem vakarā. Alga bija 
labāka nekā Kalamazū papīra 
fabrikā, bet darbadiena, ieskai-
tot braucienu turp un atpakaļ, 
stipri ilgāka. Mammīte nesū-
dzējās, brauca, strādāja, atgrie-
zās pievakarē, iekrita gultā no -
gurusi. Man bija norīkots ie -
pirkt ēdienu un sagatavot 
mums vakariņas. Parasti tā bija 
zupa. Man norādītā recepte 
bija ļoti vienkārša: iemet katlā 
kopā ar ūdeni gaļas gabalu ar 
kaulu, pievieno kāpostus un 
burkānus, vēlāk kartupeļus, 
pieber sāli. Vāri, kamēr gatavs. 
Darot tikai tā, bez īpašām 
garšvielām, nekas pārāk gar-
šīgs neiznāca. Tādēļ es arī ne -

atceros neko daudz par ēdie-
niem no tiem laikiem.

Man sākās skolas gaitas jau -
najā skolā. Uzzināju, ka manā 
jaunajā skolā, gan augstākās 
klasēs, mācās vēl daži latvieši – 
Kārļa Rabāca meita Māra, dzej-
nieces Karolas Dāles meita 
Sibilla un vēl viens puisis. Tā 
kā mana māsīca Laila jau no 
Vācijas nometņu laikiem pa -
zina Sibillu, es arī ar viņu sa -
draudzējos. Sibillas tēvs, ju  rists 
Viktors Dāle, pelnīja iztiku kā 
supers (daudzdzīvokļu māju 
pārzinis, ļoti izplatīts amats 
toreiz latviešiem) un Dāles 
dzīvoja netālu no mums. Mēs 
ar Sibillu reizēm satikāmies 
vakaros un nedēļas nogalēs – 
parasti vienkārši gājām pa -
staigāt pa apkārtējām ielām, jo 
naudas, lai sēdētu kafejnīcās 
vai ķinīšos, mums nebija.

Lailuks gāja citā skolā 
(Erasmus High School), un es 
viņu satiku tikai nedēļas no -
galēs. Reizē ar viņu iesaistījos 
latviešu gaidās. Katru sestdie-
nas rītu braucu ar pazemi no 
Bruklinas uz Bronksu (divu 
stundu brauciens katrā vir-
zienā), kur savā dzīvoklī Zig-
rīda Gaujenice vadīja gaidu 
nodarbības. Tur es iepazinos ar 
Guntu Volgastu, Gunu Munteri 
un vēl citām meitenēm.

Pēc Kalamazū pavadītās va -
saras Lailuks bija ar baudu 
atgriezusies savā jau iemīļotajā 
Ņujorkā. Pagaidām ar dzīves 
vietu gan tikai Bruklinā, bet 
daudzus gadus vēlāk viņa pie -
pildīja savu mūža sapni un 
kopā ar dzīves biedru dažus 
gadus īrēja dzīvokli smalkā, 
daudzu iekārotā Manhatenas 
rajonā – Central Park South 
ielā, tieši Centrālparka malā. 
Lailuks tiešām mīlēja Ņujorku, 
un viņa labprāt man parādīja 
tās brīnumus. Ņemot vērā, ka 
viņai bija abi vecāki, kas strā-
dāja pilna laika darbus, Lai -
lukam financiālā situācija bija 
labāka nekā man. Tikko atgrie-
zusies no Mičigānas, viņa no -
pirka skaistu, sarkanu vilnas 
ziemas mēteli (viņas māsa 
Daga nopirka tādu pašu baltu). 
Būdama maza auguma, viņa uz 
speciāliem notikumiem un 
ballēm valkāja elegantas aug st-
papēžu kurpes. Es par tādām 
ektravagancēm varēju tikai 
sap  ņot, bet es viņai neskaudu. 
Sava gaŗā auguma dēļ (5 pēdas, 
11 collas jeb apm. 180 cm) es 
uzskatīju, ka nevaru valkāt 
augstu papēžu kurpes, jo tad 
būtu gaŗāka par lielu daļu 
puišu. 

Nedēļas nogalēs, vēl bez 
gaidu nodarbībām, mēs ar Lai -
luku, mēdzām vienkārši aiz-
braukt uz Manhatenu un pa -
staigāt gar smalkajiem veika-
liem pa Piekto vai Parka 
avēniju. Kad bijām jau daudz 
jūdžu izstaigājušās un pat 
uzēdušas torti vācu rajonā pie 
Schrafts, kājas vairs nenesa, un 
mēs bijām ar mieru samest 
naudu taksometram, lai aizved 
mūs līdz tuvākai pazemes 
stacijai.

Lai gan mēs ar Lailuku bijām 

pazīstamas jau tikpat kā no 
dzimšanas, bijām reizē aizves-
tas bēgļu gaitās, un mūsu mātes 
vienmēr palika tuvās un sir-
snīgās attiecībās, kā jau māsas, 
kas vienīgās no Skujiņu septiņu 
bērnu ģimenes palikušas dzīvas 
un nokļuvušas brīvajā pasaulē, 
mūsu pārticības līmenis un arī 
attieksme pret lielo, plašo in -
ternacionālo pasauli atšķīrās. 
Mammītes māsa Herta kļuva 
par aizrautīgu Ņujorkas lokāl-
patrioti (tādu, kas uzskatīja, ka 
pasaule izbeidzas rietumos no 

cādamās par balli. Man bija 
viens svētkiem piemērots ap -
ģērba gabals – gaiši oranža 
katūna kleitiņa un, protams, 
zemu papēžu melnas kurpītes. 
Tad tā arī saģērbos. Devos uz 
aktu, kas notika Manhatenā, 
viena pati ar pazemi. Mammīte 
bija par daudz sagurusi, lai 
brauktu. Nekā neatceros no 
akta, bet balle palikusi atmiņā, 
jo mani uz vienu deju uzai-
cināja kāds loti gaŗš (vismaz 2 
metru) jauneklis, man galīgi 
svešs cilvēks. Tā kā pati jau arī 

kas eksistē vēl šodien, pēc 
vairāk nekā 65 gadiem. Atceros 
dibināšanas aktu galvenokārt 
tāpēc, ka es, gaidas uniformā, 
kādu brīdi stāvēju goda sardzē 
pie Latvijas karoga. Man arī 
atmiņā palicis, ka pirmais 
ALJA priekšsēdis bija Kristaps 
Valters, toreiz slaids jauneklis 
tumšiem matiem. Ar viņu man 
iznāca satikties pēc daudziem 
gadiem Ņudžersijā, kad viņš 
jau bija stipri gados un ne vairs 
pie labas veselības, bet bija 
vietējās latviešu draudzes mā -
cītājs. Lasu ALJA mājaslapā, ka 
dibinātājs bijis Ivars Avots. Arī 
ar Avotu man dzīvē ceļi krus-
tojušies. Viņš agro bērnību 
pavadījis Mežaparkā, un mēs 
ar Lalitu esot gājušas uz viņa 
māju ar viņu spēlēties, jo 
dzīvojām tuvu. Tagad, kad mēs 
ar Ojāru esam uzcēluši pri -
vātmāju Mežaparkā, izrādās, 
ka Ivara Avota bērnības māja ir 
tieši mums blakus, kaut Ivars 
tur uz dzīvi nekad nav at  grie-
zies, un viņa māja ir avārijas 
stāvoklī. Ivars, kad ciemojas 
Latvijā, pie mums piestāj. Viņš 
iecerējis atrast pircēju gan savai 
mājai, gan zemei.

Ziemsvētku vakaru pava dī-
jām kopā ar Zāmuēļiem – ar 
mūsu vistuvākajiem un arī 
vienīgajiem radiem Rietumos. 
Notika apdāvināšanās. Zā  muē-
ļu ģimene mums uzdāvināja 
radio aparātu – mazu, dažu 
desmitu kvadrātcentimetru 
lielu kastīti. Šis bija pirmais 
radioaparāts mūsu īpašumā, 
kopš atstājām Latviju. Jaukāka, 
speciālāka dāvana nemaz ne -
varēja būt. It sevišķi man, jo nu 
es zināju, ka varēšu klausīties 
mūziku katrā laikā (nekādu 
patafonu un skaņu plašu mums 
nebija).

Nevarēju sagaidīt, kad tiksim 
atpakaļ mūsu dzīvoklī un es 
varēšu sākt klausīties mūziku. 
Mammīte man to neliedza, un 
aparāts stāvēja uz plaukta manā 
istabā. Istaba bija paliela, vienā 
stūrī mana gultiņa, nakts gal-
diņš ar lampu. Kad to iededza, 
es varēju vērot savu ēnu uz 
istabas pretējās sienas. Uz -
griezu radioaparātu, klausījos 
mūziku un dejoju. Dejoju un 
dejoju, bez mitas un bez nogu-
ruma vairākas stundas katru 
dienu un katru vakaru. Šī ēna 
uz sienas veicināja manu izdo-
mu un deva iedvesmu ielikt 
savā dejā dvēseli. Vienīgā prob-
lēma bija tā, ka man nebija 
čību, bet kājās tikai baltas 
kapzeķītes, kas ātri kļuva mel-
nas. Toreiz gaiss Bruklinā bija 
ļoti piesārņots. Tīrītas vai 
netīrītas, sodrēji apklāja ik 
dienu ne tikai grīdas, bet arī 
palodzes un mēbeles. Bet ne -
kas. Baltās zeķītes varēja vien-
mēr izmazgāt. Galvenais, ka 
varēju dejot! Tās bija manis 
pašas izdomātas un choreo-
grafētas dejas, jo neviena sko-
lotāja vai treneŗa man nebija ne 
toreiz, ne arī jebkad vēlāk 
dzīvē. Bet aizrautīga dejas cie-
nītāja paliku līdz vecumam, 
kad kājas vairs neklausīja.

Hudzonas upes), kosmopolīte 
ar dziļu interesi par daudzām 
pasaules kultūrām. Līdzīgs 
pasaules uzskats izveidojās arī 
Hertas meitām, manām māsī-
cām Dagai un Lailai. Mammīte 
visu mūžu palika izteikti lat-
viska. Kaut viņa arī novērtēja 
pasaules kultūru, viss, kas 
saistījās ar Latviju, ar mūsu 
valodu, literātūru, pat mūziku, 
viņai bija un palika pirmā 
vietā. Tā arī es uzaugu viņas 
ietekmē, ar lielāku pieķeršanos 
latviskajam nekā kosmopo lī-
tāniskajam. Par Lailuku un 
mani varētu teikt, ka viņa bija 
“pilsētas pele”, bet es, vismaz 
viņas acīs, vienmēr paliku 
“lauku pele”.

1952. gadā Ņujorkas latviešu 
sabiedrība atzīmēja 18. novem-
bri ar vērienu. Aktam sekoja 
balle. Balles mūsu neatkarības 
piemiņas dienā daudzos lat-
viešu ārzemju t.s. pagastos tika 
rīkotas vēl daudzus gadus pēc 
dzīves uzsākšanas prom no 
Eiropas, kamēr nāca pagrie-
ziens, kad sabiedrība saprata, 
ka mēs tai datumā vairs nesvi-
nam līksmus svētkus, bet at -
zīmējam to dienu tikpat kā 
sēras, pieminot mūsu valsts 
bojā eju. 

Bet 1952. gadā tā vēl nebija. 
Posos uz aktu, it sevišķi prie-

biju izstiepusies tīri gaŗa, bija 
bauda dejot ar kādu, kas ir tik 
daudz gaŗāks par mani.

Vēlāk, jau tuvu pusnaktij, 
kūlos mājās viena pati ar paze-
mi. Toreiz būt jaunai meitenei 
vienai pašai lielpilsētā nakts 
vidū, un pasaulē vispār, bija 
drošāk nekā 21. gadsimtenī. 
Mazliet bailes man tomēr bija 
būt šai nakts stundā milzu 
Ņujorkā, vairākas stundas 
braukt ar pazemi un pēc tam 
iet pa klusajām ielām līdz mūsu 
dzīvoklim. Biju uzmanīga, ska-
tījos, vai kāds man neseko, bet 
nebiju pārbijusies. Nonācu 
mājās bez problēmām. Mam-
mīte bija vēl nomodā. Gribēja 
zināt, kā viss norisinājies, kā 
man gājis. Es biju ekstāzē par 
balli, par to, ka dejoju, kā es 
viņai teicu, “ar grieķu dievu”. 
Kas bija šis “dievs”, to uzzināju 
tikai vēlāk. Tas izrādījās ievē-
rojamā diplomāta Viļa Māsēna 
dēls. Paldies viņam par šo deju, 
par to, ka viņš padancināja 
kādu galīgi svešu četr padsmit 
gadu vecu skuķēnu, kas to nav 
aizmirsusi visu mūžu. Kāds 
bija šī vienas dejas kavalieŗa 
vārds un kā viņš pavadījis savu 
dzīvi, man nav ne jausmas.

1952. gada rudenī Ņujorkā 
nodibinājās Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienība (ALJA), 
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„Nu, tad, brāļi, knaši, knaši!”
Īsais pieredzes kurss sadarbībai ar Latvijas birokratiju 

„Tuvāko trīs gadu laikā valsts 
pārvaldei ir jāīsteno “nulles 
birokratijas” principi – jāatsakās 
no nevajadzīgas birokratijas un 
jāvirzās uz mazas un analītiskas 
valsts pārvaldes modeli.” Tāds ir 
Valsts kancelejas (VK) direktora 
Jāņa Citskovska pieteiktās refor-
mas mērķis. Pāris mēnešus pēc 
plānotās reformas izklāsta Saei-
mas Publisko izdevumu un re  vī-
zijas komisijas sēdē VK direktors 
gan atzina, ka reforma norit lēni, 
ka reizēm griboties visu mest pie 
malas. J. Citskovskis vēl nav ga -
līgi paguris un neesot atmetis ar 
roku mērķim izskaust valsts pār-
valdē liekus procesus un rēgu-
lējumus, samazināt iekšējo un 
ārējo administrātīvo slogu un iz -
maksas. Birokratiskais aparāts 
gan nevēlas, ka to iznīcina. Par 
savu pieredzi pastāstīju Latvijas 
lielākā laikraksta Latvijas Avīze 
(LA) žurnālistei Mārai Libekai, 
kuŗa uzdeva konkrētus jautā ju-
mus Jānim Citskovskim, kā arī 
SIF – ārzemju latviešu aktīvis-
tiem labi zināmā Sabiedrības in -
tegrācijas fonda padomes priekš-
sē dim, Jelgavas domes priekšsē-
dim Andrim Rāviņam. Tātad – 
mans stāsts.

“Rūgtu pieredzi baudījušie kol-
lēgas, kam pastāstīju savu stāstu 
par sadarbību ar Sabiedrības in -
tegrācijas fondu, man teica: “Dullā, 
vai tu gribi nemitīgas kontroles 
uz savas ādas? Un lai tu vispār 
vairs nedabū nekādu financē-
jumu?!” Skaidrs, ka negribu kon-
troles un gribu uzvaras projek-
tos, bet klusēt arī nevaru, tāpēc 
gribu dalīties pavisam konkrētā 
pieredzē. Ja nolemjat piedalīties 
konkursā, ko izsludinās SIF ar 
Kultūras ministrijas starpniecību, 
projekta tāmes ailītē “adminis-
trā tīvie izdevumi” noteikti pare-
dziet naudu, pirmkārt, grāmat-
vedim vai finanču konsultantam, 
otrkārt,  juridiskajam konsultan-
tam vai labāk – administrātīvajās 
tiesībās rūdītam advokātam. Tā -
pēc, ka nezināšanas un nevaļas 
dēļ jūs taču nespēsiet iedziļināties 
līgumos uz neskaitāmām lapām, 
finanču/grāmatvedības, kā arī 
fonda darbinieču birokratiskās 
jaunrades rosinātās niansēs. Mēs 
naivi domājam, ka projekta īste-
nošanā galvenais ir tā saturs. 
Nekā! Īstenot projekta saturu ar 
visiem komandējumiem, inter-
vijām, faktu vākšanām un iemū-
žināšanām, saistošiem izklāstiem 
utt. ir viens nieks salīdzinājumā 
ar to, kas jārada, jāfiksē, jāpamato, 
birokratiski jāietērpj un vēl jāuz-
min, rakstot finanču pārskatu. 
Rodas sajūta, ka tev jāaizstāvas 
pret aizdomām valsts izlaupīšanā.

Tātad – aizvadītā gada 20. 
jūnijā SIF padome apstiprināja 
Latvijas valsts budžeta financētās 
mērķprogrammas “Atbalsts me -
di jiem sabiedriski nozīmīga sa -
tura veidošanai diasporai” pro-
jekta konkursa rezultātus un pie-
 ņēma lēmumu par 8198,78 eiro 
piešķīrumu Eiropas latviešu laik-
raksta Brīvā Latvija projektam, 
kas tā arī saucas – “Sabiedriski 
nozīmīga satura veidošana dia-
sporai”. Projekts saņēma 41 pun-
ktu no 45 iespējamiem – tātad 
novērtēts kā labs projekts. Pie  bil-

dīšu gan, ka projekta īstenošana 
jau bija sākusies. Projekts tika 
izsludināts gada sākumā, un sa -
skaņā ar noteikumiem (kas fik-
sēti līgumā ar SIF) tas sākās 1. 
jūnijā un turpinājās līdz 31. ok -
tobrim. Taču pats līgums tika pa -
rakstīts 2017. gada 7. augustā, 
tātad pašā gada vidū. Tā apjoms – 
32 lappuses, no kuŗām deviņas 
lappuses – pamatlīgums, pārējais – 
projekta pārstāsts ar pielikumiem. 
Pirmo reizi mūžā saskāros ar tik 
apjomīgu līgumu.

birokratiskās jaunrades laborato-
rija! Citēšu tos precīzi no mūsu 
sarakstes ar SIF. Tātad: 1) sniegt 
paskaidrojumu, kā tika aprē ķi-
nāta komandējuma nauda uz 
Vāciju (kas tad to nezina, saskaņā 
ar attiecīgiem Ministru kabineta 
noteikumiem); 2) norādīt atbil-
dīgās personas parakstu (kā to 
var “norādīt”?); 3) uz grāmat ve-
dības un pamatojošo dokumentu 
oriģināliem (!) “iesniegt aplieci-
nā jumu, ka tas ir paveikts”; 4) 
iesniegt grāmatvedības kontu 

metalla šūpoles. Tādas, ka, tajās 
šūpojoties, var traumēt bērnus, 
kuŗi spēlējas smiltiņās. Uzrakstīju 
iesniegumu ar lūgumu steidzami 
novākt un saņēmu atbildi – 
“komisija apsekoja smilšu kasti 
un konstatēja, ka smiltis tajā ir 
pietiekamā apjomā”…

Apmēram tāda bija SIF pro-
jektu vadītājas Lienes Jēkabsones 
sastādītā un SIF priekšnieces 
Aijas Baueres parakstītā atbilde, 
proti, tika cītīgi pārstāstīta visa 
notikumu (lasi – sarakstes) gaita. 
Bet neviena vārda par vēstulē 
minētajām būtiskajām iebildēm, 
nemaz nerunājot par atbildēm 
uz būtiskiem jautājumiem.

Ko ar visu to gribu teikt? Mīļie, 
birokratija mūsu valstī zeļ un 
plaukst. “Policejiskums”, neuzti-
cēšanās, burtakalpība būs mūsu 
uzticamie pavadoņi, ja vien paši 
to pieļausim.

Rudenī Saeimas vēlēšanās es 
noteikti balsošu par to partiju, 
kas programmā pavisam kon-
krēti minēs to, ka ir identificējusi 
birokratijas uzbrukumu kon krē-
tās jomās, un parādīs iespējas, kā 
pret to cīnīsies.

Mūsu redakcijas  administrā-
tore Solvita Pavloviča piebilst: 
“SIF lēmums ne tikai neizmaksāt 
mums pienākošos 20%, bet uz -
likt vēl naudas sodu man bija 
šoks. Sadarbojoties ar citām ie -
stādēm projektu jomā, papildi-
nājumu un precīzējumu prasī-
šana pie atskaitēm līdz šim sais-
tījās ar atskaites pilnveidošanu, 
nevis šķēršļu joslas radīšanu, lai 
beigās, pie finiša taisnes esot, tev 
iedotu ar “bomi pa galvu”, no -
raidot.”

Ko par šo birokratiskās jaun-
rades laboratoriju saka SIF iz -
pild direktore Aija Bauere un 
Andris Rāviņš?

A. Bauere ar SIF sabiedrisko 
attiecību speciālistes Daces Za -
riņas-Zviedres starpniecību LA 
informēja, ka vidēji gadā fondā 
notiek desmit piecpadsmit auditi 
– gan fonda iekšējās revīzijas, 
gan arī no ārpuses. Tās esot 
dokumentu revīzijas, projekta 
īstenotāji netiekot izvaicāti. Re -
videnti pārliecinoties, kā tiek 
īstenoti attiecīgie projekti, vai ir 
nodrošināts finanču izlietojuma 
caurspīdīgums, vai ievērota pa -
reizā metodika, vai nav radušās 
kādas nelikumības ar iepirku-
miem... Papildus tam arī Valsts 
kontrole veic valsts finanču 
izlietojuma revīzijas. 

A. Rāviņš neuzskata, ka fonds 
liktu sprunguļus riteņos ar pār-
mērīgām birokratiskajām prasī-
bām: “Šogad fondam ir pāris 
tiesvedības, kuŗās tas cenšas 
atgūt naudu, kas tērēta neat bil-
stoši likumam. No vienas puses, 
cilvēkiem nepatīk birokratija, bet, 
no otras puses, fonds apsaim-
nieko ne tikai valsts budžeta 
naudu, bet arī ārvalstu piešķirto 
financējumu, un mums jābūt ļoti 
uzmanīgiem tēriņu uzraudzībā.”

Fonds formāli atrodas Minis-
tru prezidenta Māra Kučinska 
pārraudzībā, bet par šo situāciju 
viedokli tika uzticēts paust Valsts 
kancelejai. VK direktors J. Cit-
skovskis tika iepazīstināts ar 
manu pieredzi saskarsmē ar 

birokratiju, tomēr kanceleja no -
rādīja, ka tā nesniegs vērtējumu 
par konkrēto projektu – tas 
nebūtu korrekti, jo šai iestādei 
neesot nedz kompetences to 
darīt, nedz visu faktu. Tāpēc VK 
viedoklis esot attiecināms uz 
kopējo situāciju Eiropas un valsts 
atbalsta instrumentu apgūšanas 
jomā. Un, proti – VK direktors 
uzskata, ka atklātie neizpratnes 
dēļ vai ar nodomu paveiktie pār-
kāpumi (līdzekļu tērēšana neat-
bilstoši mērķiem, atskaites doku-
mentu viltošana, projektu izpilde 
neatbilstošā kvalitātē vai termiņu 
neievērošana u. c.) dažādos pro-
jektos bijuši par pamatu tam, ka 
valsts institūcijas, kas atbild par 
šādu projektu izstrādi, “pārap-
drošinās”, mēģinot izdomāt tādus 
noteikumus, nosacījumus un 
at skaišu formas, kas samazinātu 
pārkāpumu iespējas.

J. Citskovskis: “Galarezultātā 
cieš visas puses – valsts nodarbo-
jas ar pārlieku birokratiju, go -
dīgie komersanti vai nevalsts 
organizācijas cīnās ar pārmē rī-
gām barjērām, adminis trātīvie 
līdzekļi tiek tērēti neefektīvi, 
savukārt izvirzītie mērķi netiek 
sasniegti. Minēto situāciju 
nevarēs atrisināt ātri, bet valsts 
pārvaldes pusei ir lielākā atbil-
dība, attīstot saprotamus, pare-
dzamus, iespējami labvēlīgus 
spē les noteikumus, kas veicinās 
komercdarbību un uzlabos ie -
dzīvotāju dzīves kvalitāti. Ne -
valsts organizāciju un Ministru 
kabineta sadarbības memoranda 
īstenošanas padome Sabiedrības 
integrācijas fondu vairākkārt lū -
gusi vienkāršot procedūras citā 
no valsts budžeta līdzekļiem 
fi nancētā programmā (“NVO 
fonds”), kuŗā projektu īstenotāji 
ir saskārušies ar līdzīgām situā-
cijām un par to informējuši valsts 
pārvaldes institūcijas.”

Valsts kanceleja sola, ka tā 
uzraudzīs iesniegto priekšlikumu 
virzību un to, lai tiktu sasniegts 
rezultāts, tātad samazināta bi  ro-
kratija.

Bet, kamēr auditi tiks veikti, 
tikai iepazīstoties ar iesniegta-
jiem dokumentiem, bet nein te-
resējoties par projekta dalībnieku 
reālo saskarsmi ar birokratijas 
jaunajām izpausmes formām, 
tikmēr iegūtais priekšstats būs 
birokratiski aizplīvurots un cīņa 
ar birokratiju turpināsies glie-
meža ātrumā.

Un tomēr – ūdens ir sakustē-
jies! Pēc publikācijas LA kultūras 
ministre Dace Melbārde uzrak-
stīja ziņojumu premjerminis-
tram M. Kučinskim. Savukārt 
SIF – pagarinājis kārtējo pro-
jekta “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma dia-
sporas NVO darbības atbals-
tam” iesniegšanas termiņu līdz 
š. g. 8. maija plkst. 17. Jebšu – 
diasporas organizācijas vien-
kārši nav iesniegušas projektus 
pietiekamā skaitā.

Nu, tad, brāļi, knaši, knaši! 
Sniegsim projektus un rau dzī-
sim uzvarēt birokrātiju!

Paldies Mārai Libekai un 
Latvijas Avīzei par atbalstu!

Loģiski, ka dzīvē projekta īste-
nošana jau ritēja pilnā sparā, jo 
projekta kulminācija – vērienī-
gais sarīkojums “Eslingena – 70” 
notika no 15. līdz 18. jūnijam. 
Biļešu un viesnīcu rezervēšana, 
kā arī attiecīgie publicitātes ma -
teriāli līdz lēmumam (kur nu vēl 
līguma noslēgšanas datumam!) 
jau bija notikuši fakti. Jau bija 
ieguldīta nauda, jo laikus jāpērk 
biļetes un jārezervē viesnīcas, lai 
būtu lētāk. Turklāt ziņas apstip-
rinājums par atbalstīto projektu 
no SIF pienāca 2. jūnijā. Tad 
sākās precīzēšana un papildi nā-
šana, ko redakcija tūlīt veica, un 
visu SIF arī apstiprināja. Tad 
sekoja vēl biežas sarakstes ar SIF, 
tika atvērts konts Valsts kasē utt., 
līdz 1. augustā kontā tika ieskaitīti 
avansa līdzekļi, kā norunāts lī -
gumā – 80% apmērā. Par visu 
paveikto tika iesniegts pārskats 
22. novembrī (līgums paredzēja – 
ne vēlāk kā līdz 30. novembrim). 
Saturiskā atskaite acīmredzot 
nekādus jautājumus neraisīja – 
netika ziņots ne labs, ne slikts. 
Bez rēgulārām publikācijām avīzē 
vēl arī izdota grāmata “Atmiņas 
par Eslingenu”. Diemžēl prieki ar 
to beidzās. Kā izrādās, adminis-
trātīvo izdevumu ailītē tāda grā-
matas izdošana neiederas. Tur, 
kā vēlāk SIF darbinieces ieteica, 
jāparedz telefonsarunas, degviela 
braucieniem utt. Tātad mums 
savā aizņemtībā būtu “jāknibina” 
laukā no telefonsarunu rēķiniem 
tās, kas attiecas tieši uz konkrēto 
projektu?!

Procedūra, kas sākās ar finanču 
pārskatu, ir prātam neaptverama 
birokratijas paraugstunda. Doku -
mentu aprite aizņem biezāko 
mapi, kāda manā izdevējdarbībā 
ir savākusies. Tika apšaubīts un 
aizdomīgi pārprasīts it viss, bet 
paši interesantākie bija papildu 
dokumentu pieprasījumi, kas 
sekoja nerimstošā straumē. Īsta 

plānu; 5) iesniegt grāmatvedības 
polītiku, kuŗā atrunāta projektu 
uzskaite; 6) iesniegt, kādā pro-
grammā strādā grāmatvede; 7) 
iesniegt autoratlīdzības aprēķinu 
un publikāciju “pieņemšanas no -
došanas” aktu; bet pats “krāš-
ņākais” – 8) darba laika uzskaites 
tabeles! Šai vietā iedomājos savu 
kollēgu žurnālistu sejas, jo 
skaidrs, ka ir raksti, kas top 
pusstundā un kas – dienām un 
nedēļām. Turklāt žurnālisti bija 
līgti uz autoratlīdzības pamata, 
tātad – strādāja nevis “brīvajā 
režīmā”, bet gan atkarībā no tā 
laika un notikumiem, kas risinās 
projekta satura diktētajos laikos 
(piemēram, Eslingenas svētki, 
Eiropas Latviešu apvienības divu 
dienu kongress u. c.). Lai negar-
laikotu lasītāju, nesākšu stāstīt, 
cik reizes tika pārprasīti kontu 
pārskati un kādi vēl dīvaini 
jautājumi uzdoti.

“Pārdzīvoju” arī divu SIF dar-
binieču vizīti redakcijā, kas bija 
pavisam korrekta. Tādējādi pat 
tika samazināta tā naudas 
summa, kas no trūcīgā un ap -
šaubītā avansa vēl jāatmaksā 
atpakaļ Valsts kasē. Jā, vēl taču 
nepateicu, ka atlikušos 20% SIF 
atteica izmaksāt. Un tomēr – 
186,10 eiro ir jāatmaksā (no sā -
kotnēji “piespriestā” 441,43 eiro). 
Tātad ar visu mūsu brīnišķīgo un 
vērtīgo projektu esam vēl iedzī-
vojušies parādos? Nolīgu profe-
sionālu advokāti, kuŗa palīdzēja 
sastādīt iebildumu vēstuli ar SIF 
lolotās birokratijas nepilnībām. 
Bet ko saņēmām atbildē? Te, 
līdzībās runājot, gribu pastāstīt 
kādu stāstu no vecajiem padom-
ju laikiem. Tolaik dzīvoju Pļav-
niekos, man bija mazi bērni, kuŗi 
gāja spēlēties mikrorajona smilšu 
kastē. Kāds iniciātīvas bagāts 
namu pārvaldes darbinieks bija 
parūpējies, lai mazās smilšu 
kastes pašā vidū ieliek smagas 
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Nord Stream 2 Pipeline Undermines
Eastern European Security

In April two contradictory 
statements by German Chan-
cellor Angela Merkel brought the 
question of what to do with the 
Nord Stream 2 pipeline to the 
forefront.

The Nord Stream 2 consor-
tium is a Swiss-based vehicle for 
the Russian state firm Gazprom, 
which aims to build a 1,200km 
pipeline under the Baltic Sea 
from St. Petersburg to Germany. 
The pipeline will concentrate 
roughly 80 percent of Russian 
gas transports to Europe on a 
single route which is 26 percent 
of European gas consumption. 
Already the Nord Stream 1 pipe-
line, working at 70% capacity, 
brings Russian gas to Western 
Europe. Nord Stream 2 is intend-
ed to bring Russian gas to Eastern 
Europe. Gerhard Schroeder, is a 
former SPD German chancellor, 
now working for Gazprom. The 
Berlin-based lobby group Ost-
Ausschuss defends German 
businesses interests in Russia,

The first statement, one day 
after Germany and its EU allies 
expelled Russian diplomats over 
Russia’s use of a chemical weap-
on to try to kill a former Kremlin 
spy in the UK, and despite the 
furore, chancellor Angela Merkel 
gave the go-ahead to Russia’s 
Nord Stream 2 (NS2) pipeline 
saying that NS2 “poses no dan-
ger to diversification”, and insist-
ed the project was only an “eco-
nomic project”.

Recently the Industry and 
Energy Committee in the 
European Parliament voted in 
favour of bringing  NS2  under 
European law, thus re-establish-
ing order, stability and predict-
ability in the European energy 
market, as has always been the 
intention and ambition of the 
European Energy Union (EEU) 
[italics mine]. It upholds legisla-
tion, ensuring that energy proj-
ects in Europe operate under 
European market legislation, as 
well as competition, security of 
supply, commercial logic and 
diversity in the European energy 
markets

In addition, the European 
Commission is preparing a 
change to its gas market laws that 
could force Gazprom to open up 
its future NS2 gas pipeline to its 
EU competitors. “The gas direc-
tive in its entirety…will become 
applicable to pipelines to and 
from third countries, including 
existing and future pipelines,” the 
draft proposal says. What Europe 
needs is more competition, mar-
ket reforms and diversity of ener-
gy sources and suppliers. The 
proposed legislation spurred 
controversy in certain capitals, 
but it was merely a vote on 
whether European law is appli-
cable in Europe.

In essence, NS2 interests repre-
sent the opposite and would 
therefore be affected by any legis-
lation with market reforms and 
strengthening the EEU. There is 
a reason why the NS2 enthusiasts 
are fiercely opposed to the pro-
posed legislation. Simply, the 
Gazprom pipeline does not have 

any commercial purpose. Having 
to comply with European legisla-
tion would make it non-profit-
able, as its raison d’être is not to 
address actual need, but rather to 
undermine the functioning and 
effectiveness of the EEU and, cir-
cumvent gas transit through 
Ukraine, paving the way for fur-
ther Russian strong-arming in 
the region and Russian energy 
blackmail. It would uproot the 
architecture of the European gas 
markets and, increase the domi-
nance of state-controlled Gaz-
prom to the detriment of compe-
tition, security of supply and 
market reforms in the EEU.

Because NS2 affects mostly 
Eastern Europe, opposition there 
to NS2 is intense. Latvian foreign 
minister Edgars Rinkēvičs dis-
closed that the Baltic States, 
Nordic countries, and the Vise-
grad group have formed a bloc 
on NS2 inside the EU, calling it a 
“political project not an econom-
ic one”. In March, the Baltic States 
and Polish parliaments jointly 
warned other EU parliaments 
that the NS2 is a Moscow policy 
instrument that would deepen 
Europe’s dependence on Russia.

Ukraine is pressing the EU to 
impose sanctions against former 
German chancellor Gerhard 
Schroeder, over his pro-Russian 
lobbying activities, describing 
him as “the most important lob-
byist of Putin’s projects world-
wide”. Poland has urged the US 
to fine five EU energy firms for 
taking part in building NS2. “We 
want construction of the pipeline 
to be put under American sanc-
tions in line with the [US] act of 
2 September 2017,”

A new Danish law could block 
pipelines running through Danish 
territorial waters for security 
concerns. Russia has warned 
Denmark that the pipeline might 
bypass Danish waters, after the 
new law could increase uncer-
tainty in obtaining permits. “Times 
change,” a Danish minister said, 
referring to Russia’s increasingly 
aggressive behaviour. “Political 
conditions in the world also 
change. Now we have to involve 
security, defence and foreign 
policy aspects when dealing with 
the NS2 application …while 
Danish soldiers are stationed in 
the Baltic countries, we have to 
weigh in how NS2 fits our for-
eign policy interests”.

US opposition to Nord Stream 
2 should not be underestimated. 
NS2 “undermines US export 
stra tegy to ship more LNG 
(Liquefied Natural Gas) to 
Europe,” says the Economist. An 
expert on transatlantic relations 
told the EUobserver, “I don’t 
think Europe understands the 
long-term consequences of the 
NS2 for the US-Europe relation-
ship. This could turn really ugly”.

Former NATO chief Anders 
Rasmussen said it would be 
“absurd” to let NS2 go ahead at a 
time when the EU was trying to 
impose a cost on Russian aggres-
sion in Ukraine and the UK via 
sanctions, calling the pipeline “a 
political project”.

The question of NS2 approval 
could be handled two ways, at 
the EU level or by individual 
member states. The EU commis-
sioner for competition said that 
the EU had no legal recourse to 
stop it being built. The European 
Commission does have grounds 
to ensure that the pipeline would 
not operate in a “legal void”. The 
Commission proposed to nego-
tiate a Russia-EU legal model for 
the NS2 that would ensure it 
would not harm EU energy 
interests. But a legal opinion by 
the EU Council has ruled that 
the Commission had no man-
date to do that and Germany 
would be free to veto such an 
agreement in any case.

According to European 
Commission head Jean-Claude 
Juncker, there is no appetite 
among EU states for his office to 
negotiate a Russia-Germany gas 
pipeline deal, but “quite a num-
ber” of states want EU-level 
intervention amid concerns over 
Russian energy bullying.

Then the other shoe dropped.
Unexpectedly, Germany, for 

the first time, acknowledged 
allies’ concerns on the “political” 
and “strategic” aspects of the NS2 
project, and that it cannot go for-
ward without first clarifying 
Ukraine’s role in the project. 
Chancellor Merkel said she had 
made her views clear to Putin 
during a telephone conversation, 
and made the statement after 
meeting Ukrainian president 
Petro Poroshenko on April 10. 
“It has strategic importance for 
Ukraine,” she said. “This is not 
just an economic project, but 
political factors must also be 
taken into account”. She spoke of 
the ongoing Russian aggression 
in east Ukraine, “We have no real 
truce”. The chancellor’s choice of 
words on NS2 marked a departure 
from her previous “economic pro-

ject” line. It could cost Ukraine 
$3bn a year in lost gas transit fees 
at a time when Ukraine is fight-
ing to align itself with the West.

Merkel seemingly accepts that 
the NS2 would harm EU energy 
security by enabling Russia to cut 
off gas to member states i.e. 
Poland or the Baltic States, and it 
would make a mockery of EU 
sanctions on Russia over its inva-
sion of Ukraine. NS2 is a plat-
form for Russian coercion and a 
geopolitical mistake. The German 
chancellor has set herself up for a 
confrontation with the Russian 
president over the project amid 
concerns Putin is attempting to 
increase Western Europe’s depen-
dency on Russian gas at the same 
time eroding Ukraine’s impor-
tance in the project. Ukrainian 
President Poroshenko has refer-
red to NS2 backers as “Russia’s 
accomplices in its hybrid wars”.

Whether Merkel’s words mar-
ked a U-turn in German policy 
or opened a door for minor con-
cessions by Russia remained to 
be seen, causing surprise in her 
coalition with the centre-left 
SPD party, which backs NS2, and 
whose former leader, Gerhard 
Schroeder, now works for Gaz prom. 
It rattled the Ost-Ausschuss 
Berlin-based lobby group, but the 
NS2 Gazprom consortium did 
not react to Merkel’s comments.

The SPD’s (German social-
democrat Party) position needs 
clarification. The party’s current 
Russia policy is based on Ost-
politik, developed and imple-
mented in the 70’s by Willy 
Brandt. It was a Cold War alter-
native approach to “normalize” 
relations between East and West 
Germany via Russia. This “Eas t-
ern policy” was based on a deep 
belief and wish among the SPD 
that if Germany reached out to 
Russia, the relationship between 
the two countries and, by exten-

sion, between Europe and Russia 
could be predictable and secure. 
Trade was a way of binding 
everyone  together, thus hopefully 
decreasing the chance of war. 
America was not part of this 
construct. Suspicion of the US 
still lingers today in the SPD. 

Until very recently, the Mos-
cow-Berlin relationship shaped 
German policy toward its Eas t-
ern neighborhood and it viewed 
the region through the prism of 
Russia, a consequence of Ost po-
litik. Today the vision of a pan-
European peace order is unrealistic. 
Russia is turning away from 
European norms and principles. 
The consequences for European 
security are immense and dan-
gerous.

Internal EU Competition Com   -
mission documents  reveal Gaz-
prom’s “abusive practices… polit-
ically driven pricing as the focal 
point of Gazprom corporate 
strategy”. Charges abound that 
Gazprom abused its dominant 
position in Europe, strangling 
EU energy markets for years, and 
breaking EU antitrust rules.

With all evidence accumulat-
ing that Russia is a questionable 
business partner, will Merkel 
stop NS2? The problem again 
lies with the SPD. The terms of 
entry into the coalition with 
Merkel undoubtedly included 
building the NS2. The best she 
can do is water it down. But there 
is a problem. Why is Germany, a 
single state, able to dictate terms 
on any project that affects other 
EU members in a negative way? 
Where is EU unity, EU laws and 
standards? This is not the first 
time Germany has done some-
thing that benefits itself econom-
i cally or, as in this case, ideologi-
cally. It should not wonder why 
there is resistance to Germany’s 
plans when it invokes EU laws, 
unity etc. etc.

Kristus augšāmcelšanās rītā, š. g. 
1. aprīlī, uz svētbrīdi un bro kas-
tīm bija ieradušies 44 St. Pēters-
burgas tautieši. Pie krustā veidota 
un krāšņi pušķota galda sēdot, klau-
 sītāji dzirdēja mācītāja A. Pelda 
aicinājumu izvērtēt un apsvērt 
to, kas dzīvē ir visvērtīgākais. 

Izmantojot Lūkas evaņģēlija 
12. nodaļas līdzību par bagāt-
nieku, pacēlās jautājums, kāpēc 
Jēzus nosauca bagātnieku par bez -
prātīgu, par muļķi? Pasaules vērtē-
jumā bagātniekam bija dzīvē vei-
cies. Viņa šķūņi bija pilni, viņam 
netrūka nekā. Viņam pat bija 
vairāk, nekā viņš varēja iekrāt! 
Cilvēks dzīvo bezprātīgi, ja tas 
uzticas pilniem šķūņiem un nav 
bagāts Dievā. Bagātība Dievā ir 
citāda. Tā nav iekrājama, bet at -
dodama! Vislielāko bagātību at -
deva pats Kristus. Cilvēks būdams, 
Viņš neko nepaturēja sev, bet at -
deva visu, pat savu dzīvību, sa  vam 
līdzcilvēkam. Šāda bagā tības veici-
nāšana ir kā krusta mīlestības 
atmirdzums. Ieguldījumi Dieva 
valstībā ir tie, kas nes augļus, 
izpaužot evaņģēliju, savstarpēju 

Floridas St. Pētersburgas saimes Lieldienu svinības

mīlestību un daloties ar citiem. 
Saņēmuši garīgo barību, dalīb-

nieki baudīja brokastu mielastu. 
Uz gadskārtējo aicinājumu krā -
sot olas bija atsaukušies daudzi 
talantīgi mākslinieki. Trim neitrā-
liem tiesnešiem nemaz nebija tik 
viegli izraudzīt skaistākās olas, 
bet beidzot tie vienojās, ka ir 
viena pirmā vietā, bet divas – ot -
rajā. Livija Rebane un Gundega 

Vilemsone saņēma otrās vietas 
prēmiju – Lieldienu liliju, un Pē -
teris Ozols par pirmo vietu sa  ņē ma 
šokolādes zaķi un citus gardumus.

Kā jau agrākos gados, dāmas 
bija aicinātas ierasties uz Liel die-
nām ar cepurēm. Varēja noprie-
cāties vien! Skaistas cepures, 
skaistas olas, skaista gaisotne, un 
pāri visam – skaistā Augšām cel-
šanās vēsts.                               A.P.

Te ir dāmas no kreisās:   Irma Pelds, Missy Pelds, Anda Bēržiņš, 
Rita Blūmentāls, Silvija Rops, Liesma Rops, Lilie Rabane, Zigrīda 
Dambis, Brigita Gahr, Astrīda Virziņš,  Kitija Treimanis, Astrīda 
Epermanis, Aija Cimermanis, Aija Norbergs, Lita Lauzums



LAIKS 2018. ga da 28. aprīlis –11. maijs8

VILNIS TROPS

BRIGITA ZUTERE,
Latvijas Universitātes fonds

Par kādu izstādi Klīvlandē

Krista Albertiņa pie sava stenda // FOTO: Vilnis Trops

Daudzi latvieši, kuŗiem liktenis 
lēmis vairs nebūt mūsu vidū, ir 
atstājuši daudzas lietas viņu pie -
derīgajiem vai draugiem, cerot, ka 
viņi atradīs vietu un veidu, kā at  nest 
un parādīt pārējiem šos mē  mos 
pagātnes lieciniekus, sa  glabātus 
caur Otrā pasaules kaŗa vētrām. 

Ceļojot cauri gaumīgajai un as -
prātīgi iekārtotajai izstādei lat-
viešu namā, acis piesaistīja jauna 
meitene, vārdā Krista Albertiņa, 
kuŗa stāvēja pašas sagatavotā 
stendā par Latvijas nebrīves ga -
diem komūnistu valdīšanas laikā. 
Kā uzzināju, viņai patīk vēstures 
notikumi un viss, kas ar tiem 
sais tās. Tādēļ arī izveidojusi sten  du 

meita. Tad tāpēc  viņai ir tik tuvs 
Latvijas liktenis – jo vecvecāku iz  -
skaidrojumiem ir bijusi liela no  -
zīme Kristas pasaules uztverē!

Klīvlandes Svētdienas skolas 
bērni un jauniešu tautasdeju 
ansambļa Pastalnieki dalībnieki, 
kuŗi arī piedalīsies Latvijas Dzies-
mu svētkos, apmeklēja izstādi, 
pirms tā tika atvērta. 

Ideja par šādas izstādes veido-
šanu radās pirms dažiem gadiem 
kādā no Klīvlandes Daugavas 
Vanadžu kopas sēdēm, līdz beidzot, 
Latvijas Simtgades priekšvakarā 
guvusi reālu pamatu, pateicoties 
vanadžu – Ineses Ābolas, Vitas 
Reineks un Veltas Šulcs ierosmei. 

draugi un labvēļi, kuŗi labprāt 
atsaucās uzaicinājumam intere-
santi pavadīt svētdienas pēcpus-
dienu. Par izstādes saturu un no -
formējumu pārsteigti bija mūsu 
radniecīgo kopienu – igauņu un 
lietuviešu pārstāvji, kuŗus patī-
kami pārsteidza izstādes forma – 
kur zāles vidū pie galdiņiem va -
rēja piestāt, baudot latvju gardu-
mus, ko sarūpējušas Klīvlandes 
Vanadzes, vai arī vienkārši pasē dēt 
un patērzēt par aizgājušām die-
nām. Noskaņojuma mūziku bija 
sarūpējuši Pēteris Briedis (vijole) 
un Jānis Zemzaris (klavieres) ar 
latviešu komponistu mūziku. Uz 
skatuves – lelles vai visu Latvijas 

vidusskolas skolēnu vēstures sa -
censībai un atzīta par labāko šīs 
temas atspoguļošanā. Krista domā 
nākotnē studēt polītiskas zinības 
koledžā, un tad vēstures zinā ša-
nas lieti noderētu. Viņa ir Klīv lan-
des Daugavas Vanagu apvie nības 
un Vanadžu kopas bijušo vadītāju  
Zigurda un Vitas Rei neku maz-

Par ziedojumiem un materiālo 
atbalstu jāpateicas Ērikam Ābo-
lam un Zanei Āboliņai. Lai arī 
izstāde bija sarīkota tikai svēt die-
nas apmeklējumam 8. aprīlī un 
ilga piecas stundas, to paspēja 
ap  meklēt vairāk nekā 95 tautieši 
un 75 cittautiešu viesi – igauņi, 
lietuvieši, arī vietējie amerikāņu 

novadu tautastērpos, kas radīja 
īpašu izjūtu kopējam izstādes 
noskaņojumam. Izstādes galvenie 
atbalstītāji – ALA  un Klīvlandes 
latviešu kreditsabiedrība. 

Nozīmīgs pienesums tika arī 
konstatēts izstādes apmeklētāju 
naudas ziedojumos. Liels paldies 
visiem par dāsno atbalstu!

Latvijas Vēstures institūta 
apgāds (LVIA) izdevis Latvijas 
Universitātes (LU) profesora 
Dr.hist. Ērika Jēkabsona jau-
nāko grāmatu “Latvijas un Ame-
 rikas Savienoto Valstu attie cī-
bas 1918.–1922. gadā”, kas ta -
pusi ar LU fonda un Richarda 
Zariņa piemiņas fonda dāsno 
atbalstu. Tirāžā ir 350 eksem-
plāru, un grāmata ir pieejama 
lielākajās Latvijas grāmatnīcās, 
kā arī LVAI.

Grāmatas autors Ēriks Jēkab-
sons ir Latvijas Universitātes Vēs -
tures un filozofijas fakultātes pro -
fesors, vēstures doktors, Latvijas 
Universitātes Vēstures institūta 
vadošais pētnieks, kā arī divdes-
mit grāmatu autors. Galvenie dar-
bības virzieni – Latvijas un Bal-
tijas reģiona polītiskā un militārā 
vēsture, nacionālo minoritāšu 
vēstures jautājumi. Apjomīgajā 

Grāmata par Latvijas un ASV attiecībām
20.gs. sākumā

grāmatā ir  divas daļas: 1.daļa 
raksturo polītiskās un ekono mis-
kās attiecības starp Latviju un 
ASV 1918.-1922.gadā, bet 2.daļā 

apskatīta ASV nevalstisko orga ni-
zāciju palīdzības darbība Latvijā.

Latvijas un ASV attiecības un 
to ģenēze 1918.-1922. gadā at -
spo guļo, no vienas puses – Lat-
vijas ārējās polītikas centienus 
nodrošināt savas valsts polītisko 
un saimniecisko patstāvību caur 
sakariem ar vienu no pasaules 
ietekmīgākajām polītiski un ietek-
mīgāko saimnieciski lielvalstīm,  
turklāt pat apstākļos, kad otras 
puses oficiālā attieksme praktiski 
bija vēsa un atturīga. No otras – 
“Latvijas vēsturē nepelnīti aizmir-
sta Amerikas Sarkanā Krusta, 
Amerikas Palīdzības administrā-
cijas u.c. organizāciju palīdzība 
Latvijai kaŗa un pēckaŗa apstāk-
ļos, piemēram, amerikāņi vairā-
kus gadus ēdināja Latvijas bēr-
nus, studentus, palīdzēja ievaino-
tajiem, nodrošināja medicīnas 
iestāžu darbību,” komentē grā-

matas autors Ē. Jēkabsons.
Jaunajā izdevumā aplūkoti Lat-

vijas un Amerikas Savienoto 
Valstu polītiskie, militārie, saim-
nieciskie un kultūras sakari no 
1918. gada, kad līdz ar Latviešu 
pagaidu nacionālās padomes no -
dibināšanos sāka veidoties pir-
mie sakari ar ASV pārstāvjiem, 
līdz 1922. gada vasarai, kad ASV 
atzina Latvijas neatkarību de iure 
un pirmo reizi nodibinājās piln-
vērtīgas diplomātiskās attiecības 
starp abām zemēm. Apskatīta 
Neatkarības kaŗa un pēckaŗa 
posma sarežģītā situācija, kuŗā 
noteikta loma bija arī ASV 
pārstāvjiem, kā arī amerikāņu 
palīdzības organizāciju – Ame-
rikas Palīdzības administrācijas, 
Amerikas Sarkanā Krusta, Jau -
nekļu kristīgās savienības u.c. – 
darbība Latvijā 1919.–1922. gadā, 
kam bija milzīga nozīme ne tikai 

abu zemju attiecībās, bet arī Lat-
vijas valsts iekšējā nostiprinā-
šanā. Tas darīts, apkopojot Lat-
vijas archīvos, bibliotēkās un 
mūzejos, ASV Stenforda univer-
sitātes Hūvera institūta archīvā 
un bibliotēkā, Nacionālajā ar -
chīvā Vašingtonā, kā arī Liel-
britanijas Nacionālajā archīvā 
Londonā un iespēju robežās arī 
citur pieejamajos avotos un li -
terātūrā atrodamo informāciju.

Grāmata sagatavota un izdota, 
pateicoties Amerikas latviešiem 
Antrai, Bertramam un Kristapam 
Zariņiem, kuŗi kopumā ziedojuši 
25 tūkstošus ASV dolaru vēs-
tures studiju atbalstam Latvijas 
Universitātē. Mecenāti vēlas vai-
rot un spēcināt tautiešu vidū 
pastāvošo izpratni par vēstures 
jautājumu nozīmīgumu Latvijas 
valsts un sabiedrības dzīvē.
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Šogad Latvijā par godu valsts 
Simtgadei gaidāmas vairākas Ei -
ro  pas un Skandināvijas valstu ka -
raļnamu vizītes. 23. aprīlī Rīgā 
oficiālā vizītē ieradās Norvēģijas 
kroņprincis Hokons un kroņ-
princese Mete Mārita.     

Vizīte iezīmē Latvijas ciešo sa -
darbību ar Norvēģiju un būs īpa - 
ši veltīta Latvijas Simtgadei,  tajā 
kroņ princi un kroņprincesi pa -
vadīja Norvēģijas ekonomikas un 
zvejniecības ministra vietnieks 
Rojs Angelviks un Norvēģijas ār -
lietu ministra vietnieks Euduns 
Halvosens.

Pēc oficiālās sagaidīšanas cere-
monijas pie Rīgas pils norisinājās 
Valsts prezidenta Raimonda Vē  jo-
ņa, viņa sievas Ivetas Vējones un 
kroņprinča Hokona un kroņ prin-
ceses Metes Māritas divpusējā tik-
šanās.Vēlāk  norisinājās abu pu  šu 
preses konference un notika svi-
nīga ziedu nolikšanas ceremonija 
pie Brīvības pieminekļa. Kroņ-
princis un kroņprincese viesojās 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kur kroņprincese pasniedza dā -
vanu Tautas grāmatu plauktam, 
ap meklēja Bērnu literātūras cen-
tru, kur kopā ar bērniem iepazinās 
ar nupat Latvijā izdoto Hokona 
Ēvreosa bērnu grāmatu “Brūne”. 

Viesi no Norvēģijas tikās ar sko-
lēniem no Ziemeļvalstu ģimna-
zijas un Valmieras Pārgaujas ģim-
nazijas, kuŗi izvēlējušies mācīties 
norvēģu valodu kā papildu sveš-
valodu.

Preses konferencē Valsts prezi-
dents Raimondas Vējonis teica: 
“Man ir patiess prieks šodien uz -
ņemt Norvēģijas kroņprinci Ho -
konu un kroņprincesi Meti Mā -
ritu vizītē Latvijā. Šī tikšanās sim-
bolizē Latvijas un Norvēģijas ciešo 
draudzību un labās attiecības, kā 
arī ir uzskatāma par īpašu pago-
dinājumu mūsu valstij tās Simt-
gadē. Latvijas iedzīvotāji augstu 
novērtē jūsu personisko klātbūt -
ni šajos svētkos. Latviju un Nor -
vē ģiju jau izsenis vieno ciešas 
attiecības. Norvēģija bija viena no 

Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita un Norvēģijas 
kroņprincis Hokons sveic Latviju Simtgadē

pirmajām valstīm, kas deviņdes-
mito gadu sākumā līdztekus citām 
Ziemeļvalstīm atzina Latvijas at -
jaunoto neatkarību. Likumsa ka rī-
gi, ka kopš deviņdesmito gadu 
sākuma Latvijas un Norvēģijas 
div pusējās attiecības ir piedzī vo-
jušas strauju attīstību. Norvēģija 
sniedza Latvijai atbalstu un no  de-
rīgus padomus brīžos, kad mums 
bija jādara viss iespējamais, lai 
veicinātu Latvijas integrāciju Eiro-
atlantiskajā telpā. Ar mūsu draugu 
atbalstu to esam sekmīgi pavei ku-
ši. Šodien mēs pateicamies Nor-
vēģijai par atbalstu, kas tiek īste-
nots ar Eiropas Ekonomiskās zo -
nas un Norvēģijas finanču instru-
menta palīdzību. Ir pabeigti nozī-
mīgi projekti, lai atbalstītu nevalsts 
organizāciju darbību, izglītību, re -
ģionālo attīstību un zaļās techno-
loģijas, lai mazinātu klimata pār-
maiņas, kā arī saglabātu kultūras 
mantojumu. Esmu gandarīts, ka 
šāda veida sadarbību mēs arī tur-
pināsim. Tāpat mēs sakām lielu 
paldies Norvēģijai par piešķirto 
financējumu Rīgas Juridiskās 
augstskolas padziļinātajai program-
mai, kas veltīta ES tiesībām un 
ekonomikai un būs pieejama da -
lībniekiem no Eiropas kaimiņat-
tiecību polītikas valstīm, Centrā l-
āzijas un Rietumbalkāniem. Šī sa -
darbība sniedz reālu ieguldījumu 
plašākā Eiropas kaimiņu reģiona 
attīstībā. Mūsdienās abas valstis ir 
ļoti ciešas partneres Baltijas un 
Ziemeļvalstu reģionā. Esam uzti-
cami sabiedrotie NATO. Šīsdienas 
sarunā es pateicos Norvēģijai par 
ieguldījumu Baltijas reģiona dro-
šībā – dalību NATO paplašinā tajā 
klātbūtnē Lietuvā un NATO Gaisa 
telpas patrulēšanas operācijā Bal-
tijas valstīs. Ar gandarījumu jā  sa-
ka, ka mums ir ļoti laba sa  darbība 
ar mūsu Nacionālajiem Bruņo ta-
jiem spēkiem, ne tikai Afgānistānā 
ISAF misijas laikā, bet arī pašlaik.

Norvēģijas kroņprincis Hokons 
sveica Latviju valsts Simtgadē, no -
rādot, ka Latvijas cilvēki parādījuši 
lielisku apņemšanos savas valsts 

neatkarības nodrošināšanā. Viņš 
uzsvēra, ka notikusi auglīga disku-
sija ar Valsts prezidentu un tikuši 
apspriesti reģionālās drošības, eko-
nomiskās un biznesa attīstības 
jau tājumi. Hokons apliecināja, ka 
Latvija un Norvēģija ir tuvi sa -
bied rotie un partneri, kam ir cieša 
sadarbība un lieliskas divpusējās 
attiecības. Kroņprincis vērsa uz -
ma nību, ka vairāk nekā 300 Nor-
vēģijas kompanijas reģistrētas Lat-
vijā un vairākas latviešu kompā-
nijas darbojas arī Norvēģijā, tajā 
pašā laikā ir teju 10 000 latviešu, 
kas strādā Norvēģijā un sniedz 
būtisku ieguldījumu Norvēģijas 
ekonomikā.Viņš uzsvēra, ka šo -
dien notiekošais Latvijas – Norvē-
ģijas biznesa forums palīdzēs iz -
veidot vēl ciešākas biznesa saites 
starp abām pusēm, un Norvēģijas 
mērķis ir attīstīt inovācijas un 
biznesu, lai diversificētu ekono-
miku valsts kļūtu mazāk atkarīga 
no gāzes un naftas produktiem.   
Šī iemesla dēļ Norvēģija ir ļoti 
ieinteresēta mācīties no citiem un 
dalīties arī savās zināšanās.

Hokons minēja, ka sadarbība 
starp abām valstīm ietver daudz 
sektorus, tostarp people-to-people 
kontaktus. Tāpat Norvēģija lūko 
pastiprināt sadarbību finanču no -
ziegumu novēršanā un brīvu un 
neatkarīgu mediju stiprināšanā. 

Vizītes laikā tika pārrunāta arī 
arestētā Latvijas zvejas kuģa Sena-
tor lieta. Ārlietu ministrijas pār-
stāvji šo jautājumu ar Norvēģijas 
pārstāvjiem pērn jau  bija apsprie-
duši arī citu tikšanos un sarunu 
laikā. Ekonomikas ministrs  Arvils 
Ašeradens (Vienotība) tikšanās 
lai kā ar Norvēģijas tirdzniecības, 
rūpniecības un zivsaimniecības 
valsts sekretāru Roju Angelvīku 
vienojies, ka situācija saistībā ar 
sniega krabju zveju Svalbāras ūde-
ņos pēc iespējas ātrākā laikā jā -
atrisina. Tikšanās laikā pārrunāja 
līdz šim īstenotās divpusējās eko-
nomiskās sadarbības jautājumus, 
kā arī iespējas sadarbības paplaši-
nā  šanai.

Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita  un Norvēģijas kroņprincis Hokons kopā ar Latvijas Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni un Ivetu Vējoni // Foto: Valsts prezidenta kanceleja

JAPĀNA. Latvijas valsts Simtgades svinību programmas ietva-
ros ar Kobes pilsētas domes un Kobes universitātes atbalstu, laikā no 
19. līdz 29. aprīlim Kobes pilsētas domes telpās skatāma Latvijas ar -
chitektūrai veltīta izstāde Latvia. Architecture at Convergence. 19. ap -
rīlī notika izstādes atklāšanas sarīkojums, kuŗā piedalījās Kobes pi l-
sētas mērs Kizo Hisamoto un Latvijas vēstniece Japānā Dace Treija-
Masī. Vienlaikus Kobes pilsētas domē tika rīkots Latvijas un Japānas 
attiecībām veltīts seminārs, kuŗu ar lekciju par Latvijas vēsturi un 
kultūru laikmetu griežos atklāja vēstniece Dace Treija-Masī. No 
Kobes izstāde turpinās ceļu uz Osaku, kur laikā no 7. līdz 18. maijam 
tiks izstādīta Kwansei Gakuin universitātes telpās.

POLIJA. 17. aprīlī Latvijas vēstniecības telpās Varšavā notika 
vairāku Polijas augstskolu studentu tikšanās ar Latvijas vēstnieku 
Edga ru Bondaru. Studenti vēstniecību apmeklēja Varšavas Ekono-
mikas augstskolas Ārējo attiecību kluba projekta ietvaros. Viņu vidū 
bija topošie juristi, vēsturnieki un filologi no dažādām Varšavas un 
Krakovas augstskolām. Projekts paredz iepazīšanos ar Polijas ārlietu 
dienesta, ārvalstu vēstniecību darbu un pieredzi un domāts topoša-
jiem diplomātiem. Vēstnieks iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar 
Latvijas – Polijas attiecību vēsturi, divpusējām attiecībām, abām val-
stīm kopīgām norisēm un vēsturiskām personībām, kuŗas atstājušas 
pēdas abu valstu vēsturē. Īpašu interesi jauniešos izraisīja Latvijas 
pieredze eiro valūtas ieviešanā, dalībai NATO, kā arī Latvijas kultūras 
norises, īpaši, Dziesmu un deju svētki. Jautāti par to, ar ko Latvija at -
pazīstama Polijas jauniešu vidū, atbildes saistījās galvenokārt ar ātri 
attīstošos ekonomiku, skaisto dabu, draudzīgiem cilvēkiem un bagā-
tu kultūras mantojumu. Studentu sajūsmu izpelnījās īpašais cienasts – 
Latvijas rupjmaize ar medu.

ITALIJA. 17. aprīlī Latvijas vēstnieks Italijā Artis Bērtulis un 
vēst  niecības darbinieku kopa iepazīstināja ar Latviju un vēstniecības 
darbu Romas Dēmokrita zinātniskā liceja skolēnus (Liceo Scientifico 
Democrito, Classe 3E). Tika sagatavota īpaša programma, lai nodro-
ši nātu skolēnu pilnvērtīgu iesaisti “Globālās darbības aģentūras” 
(Glo bal Action agency) projektā “Diplomātijas izglītība” (Diplomacy 
Education). Skolēni ar lielu interesi uzklausīja prezentācijas, iesaistījās 
aktīvitātēs un uzdeva precīzējošus jautājumus. Sarīkojumā vēstnie-
cībā piedalījās arī liceja skolotāja un “Diplomātijas izglītības” pro -
jekta pārstāvji. 18. janvārī Italijas ārlietu un starptautiskās sadarbī -
bas ministrijā, piedaloties ministram A. Alfano, tika oficiāli uzsākts 
“Diplomātijas izglītības” projekts. “Globālās darbības aģentūru” 
spon sorē Italijas Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministrija un 
at   balsta ANO aģentūras Italijā. “Diplomātijas izglītības” ietvaros sko-
lēni iepazīst kādu no valstīm, diplomātijas darba specifiku, pie dalās 
kādā no attiecīgās valsts vēstniecības organizētajiem sarīko jumiem 
un sagatavojas sarunu vešanas simulācijai kādā no ANO aģentūrām 
Italijā (GAMUN – Global Action Model United Nations), pārstāvot 
attiecīgo valsti.

***
Antarktīdas ekspedīcijas 

dalībnieki atgriezušies Latvijā
Latvijas ģeologi Kristaps Lam s-

ters, Jānis Karušs un Māris Krie-
vāns februārī devās ekspedīcijā    
uz Antarktīdu. Komandas uzde-
vums ekspedīcijas laikā bija veikt 
Antark tīdas pussalas un apkārtējo 
salu ledāju biezuma un iekšējās 
struktūras mērījumus, kā arī iz -
veidot 3D modeļus turpmākiem 
pētījumiem. Zinātnieki pētīja uz 
ledājiem mītošos mikroorganis-
mus un  augšņu veidošanās proce-
sus, kā arī iežu un nogulumu vei-
došanās apstākļus.

Latvijas Universitātes ģeologi 
18. aprīlī atgriezās mājās pēc vai-
rāk nekā divu mēnešu pētījumiem 
Antarktīdā. Antarktīdas vilinā-
jums ir tik spēcīgs, ka, tikko atgrie-
z ušies, viņi jau kaldina plānus par 
atgriešanos baltajā aukstajā kon-
tinentā.

Skarbajos klimatiskajos ap  stāk-
ļos izdevies izpildīt visus iecerētos 
ekspedīcijas uzdevumus. “Mēs vei -
cām mērījumus uz Arģentīnas 
salu archipelāga ledus kupola ar 
ģeoradaru. Nomērījām ledāja bie-

zumu un iekšējo struktūru.  Vei-
cām salu aerofotografēšanu. Tas 
galvenais uzdevums. Ievācām da -
žādus paraugus. Augsnes paraugi. 
Nogulumu paraugi. Tos analizēs 
Latvijā un ārzemes,” stāsta ekspe-
dīcijas dalībnieks Kristaps Lam-
sters.

Ekspedīcija bijis pamatīgs norū-
dījums. “Bija gan emocionāli, gan 
fiziski grūti. Smagākā ekspedīcija. 
Morāli arī bija grūti pavadīt laiku 
slēgtā kompanijā, un arī fiziski    
12 stundas katru dienu strādāt. 
An  tarktīdas daba ar savu skarbu-
mu – vēju, puteņiem, lietu – tas ir 
tāds pamatīgs norūdījums,” atzīst 
pētnieks Māris Krievāns.

Līdz pat pēdējam brīdim viņi 
nezināja, kad atgriezīsies. Viņi va -
rēja tur iestrēgt uz ilgu laiku, jo 
Antarktīdā jau sākusies ziema, un 
kuģu satiksme ir apstājusies. Pēt-
niekiem ļoti paveicās, ka viņus  
uzņēma amerikāņu ledlauzis.

“Mums ir plāns – visticamākais, 
pēc diviem gadiem atgriezties vai 
nu pie ukraiņiem, varbūt mēģināt 
ar kādu citu valsti arī izvērst sa -
darbību. Jo tur ieraudzījām daudz 
iespēju, kur mēs varam pētīt arī 
globāli svarīgus jautājumus un 
iesaistīties globālu problēmu risi-
nāšanā,” atklāj ekspedīcijas dalīb-
nieks Jānis Karušs. Pētnieka dzī-
ves biedrei Sandrai Karušai gan 
pretrunīgs skatījums par turpmā-
kajām ekspedīcijām: “Es ceru, ka 
šī varbūt būs pēdējā tāda mēroga 
ekspedīcija. No viena skatpunkta. 
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Pret katru valsti 
Krievijai ir izstrādāts 

atšķirīgs scēnārijs...
Žurnālā Sestdiena Egīls Zirnis intervējis Latvijas Ārpolītikas 

institūta pētnieku Māri Andžānu par polītiskajiem notikumiem 
pasaulē, kā arī par  pašreizējo situāciju mūsu attiecībās ar lielo 
Austrumu kaimiņu un Krievijas rīcības prognozēšanu. Mūsu 
lasītajiem sniedzam dažus sarunas fragmentus.

Vai mēs tagad varam prognozēt, kuŗas 
vājās vietas Krievija pirms Saeimas 

vēlēšanām izmantos Latvijā?
Tās būs tradicionāli vājās vietas – 

dažādi viedokļi sabiedrībā, kas 
bal stās dažādā vēstures izpratnē, 
dažādas informātīvās telpas, kā -
dās dzīvo Latvijas iedzīvotāji, un 
metodes noteikti būs pielāgotas 

Latvijas situācijai. Pret katru vals-
ti Krievijai ir izstrādāts atšķirīgs 

scēnā rijs. (..) .Atcerēsimies, kad pirms 
Ukrai nas krizes Baltijas valstis stāstīja, 

ka Krie vija rada draudus un tai nevar uzticēties, 
Rietumos Baltijas valstis tika uzlūkotas lielākoties kā paranoidālas 
un rusofobas valstiņas, kuŗām, ja ir ko teikt, tad tikai par Krieviju. 
Šobrīd Krievija ar savu aktīvo darbību ārvalstīs ir aizgājusi par tālu, 
un nevienam vairs nav šaubu ne par Krievijas iejaukšanos vēlēšanās 
un referendumos, ne par Ukrainu, ne Sīriju. Ir pilnīgi skaidrs, ka 
Krievija spēlē savu spēli, kas iet pret rietumvalstu interesēm, un arī 
metodes, ar kādām tā dar bojas, nav pieņemamas. Krievija patlaban 
ir aizņemta ar dau -dz iem citiem jautājumiem.

Bet tas jau nenozīmē, ka Krievija nemēģinās ietekmēt Lat-
vijas parlamenta vēlēšanas?

Protams. Mēģinājumi būs, un nevajag jau pieņemt, ka uzreiz vē -
lēsies tādu vai citādu parlamenta sastāvu vai valdību. Krievija, kā 
redzam, var būt pietiekami pacietīga un izšaut īstajā mirklī, var ilgi 
akumulēt atbalstu savai polītikai. (..)Pret Latviju tiks izmantoti arī 
ekonomiskie līdzekļi. Noteikti būs arī mēģinājumi diskreditēt Latviju 
kibertelpā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Bet diskreditēt Baltiju Krievijai tagad būs grūtāk nekā agrāk.
Labā lieta ir tā, ka Baltijas valstis tagad var teikt: “Mēs taču teic ām, 

ka Krievijai nevar uzticēties, tā ir revizionistiska un agresīva liel va-
ra.” Mums vairs nav jāskaidro, kas ir Krievija. Minuss varētu būt 
tas, ka, lai gan rietumvalstis labi apzinās Krievijas radītos riskus, 
riska avots jau skar pašas šīs valstis, un Baltijas valstis aiziet otrajā 
plānā.

Un mēs pastāvam kā neatkarīgas valstis, tikai pateicoties 
amerikāņu sarkanajām līnijām.

ASV drošības garantijas ir vienīgās, ko Krievija respektē. Trīs 
ceturt daļas NATO aizsardzības izdevumu ir ASV izdevumi. Nav 
daudz valstu bez ASV, kas iespējamas agresijas gadījumā varētu 
Latvijai palīdzēt. Jautājums arī ir, kas gribētu mums palīdzēt, ja 
tāda situācija pienāktu. Šobrīd situācija gan mums ir daudz labāka 
nekā 2013. gadā, kad sākās Ukrainas notikumi.

Bet karjēras ziņā gribētos, lai 
var būt ir arī kādi lielāki mērķi. Bija 
bail, ka kaut kas var noiet greizi. 
Bet sevi [sapņi] dzīvē ir jārealizē. 
Un to mēs kā sievietes saprotam, 
ka nevienu nevar aizturēt, sapni 
realizējot.”

Aizbraukt un strādāt Antarktī -
dā pētnieki varēja, pateicoties Lat-
vijas Universitātes fonda un me -
cenātu atbalstam. “Tas ir viens no 
60 projektiem, kas ieguvis at balstu 
arī sabiedrībā. Klasiski ir pie-
ņemts, ka pētnieki ir klasiski aka-
dēmiski, ne vienmēr var sabied-
rībai izstāstīt. (..) Tas ir tas, kas  va -
ja dzīgs Latvijai – izvairīties no pro -
vinciālisma, domāt plašāk un sa -
justies kā pasaules pilsoņiem.

Priekšā vismaz gads, lai anali zē-
tu mērījumu datus un uzrakstītu 
zinātniskas publikācijas. Kā uz -
sver pētnieki, ekspedīcija bija vien 
pirmais lielais solis polāro pētī ju-
mu jomā. Ar iegūto pieredzi LU 
Ģeografijas un Zemes zinātņu 
fakultātes zinātnieki turpmāk va -
rēs līdzvērtīgi sadarboties ar citu 
valstu polārpētniekiem.

***
Pēta latviešu diasporas saknes 

Jonišķu apkaimē
13. un 14. aprīlī tika īstenots Lat-

vijas Ārlietu ministrijas atbalstī -
tais Diasporas projekts, ekspedīcija 
Lat vijas Universitātes profesores 
Janīnas Kursītes vadībā, padziļināti 
apzinot latviešu diasporas saknes 
Jonišķu apkaimē. Ekspedīcijā pie-
dalījās Latvijas Universitātes pār-
stāvji – Humānitāro zinātņu fa -
kul tātes docente Jolanta Stauga un 
pētnieks Ingus Barovskis, kā arī 
antropoloģe, fotografe Elīna Kur-
sīte; Lietuvas universitāšu pārstāv-
ji – Klaipēdas universitātes zināt-
nieks dr. Ernests Vasiļausks, Vi - 
t au ta Dižā universitātes doktoran-
te Aukse Noreikaite un Aukštaitijas 
Nacionālā parka speciāliste dr. 
Giedre Šukīte.

Ekspedīcijas dalībniekus laipni 
uzņēma, izmitināja un rūpējās par 
viesu labsajūtu Jonišķu laviešu 
biedrības “Avots”  ilggadējā vadī tā-
ja Natālija Franckaitiene. Pro jekta 
reālizāciju līdzfinancē Latvijas vēst-
n iecība Lietuvā un Lietuvas val -
dī bas Mazākumtautības departa-
ments.

Latvijas Universitātes un Klaipē-
das universitātes zinātnieki vairā-
kās ekspedīcijās jau iepriekš bija 
apsekojuši 17. gadsimtā dibinātās 
latviešu kolonijas vietu Jonišķu ra -
jonā, kas latviski dēvēta par Dun-
durmuižu. Šīs muižas pirmais 
īpašnieks bija Kurzemes hercoga 
padomnieks un sūtnis koloniju 
jautājumos Anglijā Trankevičs. Pēc 
viņa iniciātīvas no Kurzemes un 
Zemgales hercogistes uz Dundur-
muižu un tās apkaimi pārcēlušies 
vairāki tūkstoši latviešu, izveidojot 
tur latviešu saliņu. Pirmās brīv-
valsts gados šajā apkaimē dzīvoja 
aptuveni 500 latviešu. Apkaimē 
darbojās viena latviešu skola. Pēc 
Otrā pasaules kaŗa Dundurmuižas 

apkaimē dzīvojošie latvieši pakā-
pe niski izkliedēti, ko veicināja de -
portācijas, karš, smagie kolchozu 
laiki, pārcelšanās uz Latviju vai 
citviet Lietuvā, arī emigrācija uz 
Rietumiem.

Šī gada 13. un 14. aprīļa eks pe-
dīcijas dalībnieki savu ceļu uz  sāka 
Jelgavā, apmeklējot latvieti Gunu 
Dagdu-Sili un iepazīstoties ar vi -
ņas personīgu archīvu par ve  cāku 
dzīvi Dundurmuižā, Jonišķos. 
Alķišķos pie Rasmas Vasiļūnienes 
un Paula Švāgera ekspedīcijas da -
līb nieki ieguva būtisku informā-
ciju par Dundurmuižas iedzīvo-
tāj iem un to izcelsmi no baznīcas 
archīva par laika posmu no 1834. 
līdz 1940. gadam. Pētnieki ap -
meklēja gan bijušo grezno Dun-
dur muižas ēku, gan Dundur mui-
žas apkārtnes kapsētas, kur kap-
akmeņos iegravētie latviskie per-
sonvārdi sniedz liecības par plašo 
latviešu apdzīvotību Jonišķu ap -
kaimē. Par apkārtni un tās vēsturi 
stāstīja Jonišķu latviete Emma 
Duncis-Steponavičiene. Ekspe dī-
ci jas laikā tika iegūts plašs mate-
riālu klāsts, kas paver milzīgas iz -
pētes iespējas un lielu darbu, kas 
jāpaveic nākotnē. Ekspedīcijas da -
lībnieki vienojās par zinātnisko 
konferenci šī gada decembrī Jo -
nišķos, kuŗā tiks prezentēta sa -
vākto materiālu izpēte un elektro-
niskais katalogs ar iegūto vēstu-
risko foto digitalizācju. Projekta 
rezultātā paredzēts izdot grāmatu 
“Lietuvas latvieši. Dundurmuiža”. 
Ekspedīcijās iegūtie materiāli ap -
liecina, ka Dundurmuiža un tās 
apkaime, ietverot pašus Jonišķus, 
ir spilgta daļa no latviešu diaspo-
ras pieredzes. Ekspedīcijas vadītā-
ja Janīna Kursīte-Pakule uzsver, ka 
Dundurmuižu var uzlūkot par 
vienu no vecākajām, ja ne pašu 
vecāko latviešu koloniju.

***
Latvijas goda konsuls 

Jordānijā saņem 
Francijas lauksaimniecības

 sasniegumu ordeni
Latvijas goda konsuls Jordānijā 

Haleds Mikdadi kļuvis par Fran-
cijas Lauksaimniecības sasniegu-
mu ordeņa (L’ordre du Mérite agri-
cole) kavalieri. Ordenis pasniegts 
par izcilu starptautisku ieguldī-
jumu lauksaimniecības attīstībā, 
pildot Agrimatcokompanijas pre-
zidenta amata pienākumus.

Agrimatco ir lauksaimnieciskās 
ražošanas kompanija, kas speciā li-
zējas sējumu aizsardzībā pret kai-
tēkļiem, minerālmēslojuma, sēk-
lu, veterināro produktu un lauk-
saimniecības instrumentu ražoša-
nā. Agrimatco kompanijai ir filiā-
les vairāk nekā 50 pasaules valstīs, 
tai skaitā Latvijā. Haleds Mikdadi 
ir Latvijas goda konsuls Jordānijā 
kopš 1997. gada. Viņa uzņēmums 
jau 20 gadus sekmīgi strādā arī 
Latvijā. Goda konsula amatā viņš 
veicinājis Latvijas atpazīstamību 
Jordānijas iedzīvotāju vidū. 2016. 
gada 8. novembrī atbalstījis Kre-

me rata Baltica koncertu Jordānijas 
galvaspilsētā Ammānā. 2017. ga   dā 
kļuva par pasaules goda konsulu 
asociācijas FICAC Rietumāzijas 
grupas vadītāju.

***
Latvijas Okupācijas mūzejs 

jau otro gadu sadarbībā ar Kul tū-
ras ministriju, Eiropas Parla men ta 
deputātiem rīko konkursu 7. –   
12. klašu skolēniem “Cilvēki – 
Latvijas novadu dārgumi”, kuŗa 
mērķis ir apzināt cilvēkus, kuŗi 
pēdējo 100 gadu laikā ar savu 
darbu ir vairojuši sava novada 
slavu, ir izcili sava aroda pratēji, 
bet viņu ieguldījums ne vienmēr  
ir godā celts vai zināms Latvijas 
mērogā. Konkurss norit trīs kār-
tās. Vispirms pilsētās un novados, 
tad reģionos, bet 9. maijā 3. kārta 
Rīgā. Labāko darbu autori saņems 
ceļazīmi uz Eiropas Parlamentu 
Briselē.

***

Latvijas Institūts (LI) un bied-
rība “VSK Noskrien” 5. maijā ai -
cina ikvienu piedalīties iniciātīvā 
“Izskrien Latviju pasaulē”, izejot/
izskrienot Latvijas kartes kontūru. 
Aicināti izmantot jau sagatavotos 
maršrutus, kas atrodami tīmeklī 
latvia.eu, vai arī skrējēju iecienītās 
aplikācijas un izveidot savu mar-
šrutu kādā no pasaules pilsētām 
vai Latvijā. Pēc tam esat laipni ai -
cināti dalīties ar fotografijām un 
maršrutu kartes ievietot sociāla -
jos tīklos, pievienojot tēmturi #iz -
skrienLatviju” un pavadošo tekstu 
svešvalodā, ka šis piedzīvojums 
veltīts Latvijas Simtgadei. Latvijas 
kontūru var izskriet, piemēram, 
piemājas parkā jebkurā sev tīka -
mā laikā, aicinot pievienoties arī 
darba biedrus, kaimiņus un pa  zi-
ņas. Iniciātīva aizsākās pērn,  un 
skrējieni, gājieni un riteņbraucieni 
notikuši vairāk nekā 20 valstīs un 
40 pilsētās, kur ir latviešu kopie-
nas. 

***
Dziesmu svētki un debesmanna – 
raibākā no labdarības izsolēm 

tiešsaistē
Lielbritanijā reģistrētā labdarī-

bas organizācija Giving for Latvia 
nupat palaidusi attāluma labda rī-
bas izsoli tīmeklī, kas beigsies 10. 
maijā ar labdarības balli Londonā. 
100% izsolē savāktās summas no -
nāks bērnu un jauno māmiņu kri-
zes centru un bērnu ar speciālām 
vajadzībām biedrību Latvijā at -
balstam.

Kur gan citur, ja ne Giving for 
Latvia labdarības izsolē var atrast 
tādu neticamu klāstu ar lietām, kas 
eksistē tikai vienā eksemplārā (Ro  -
berta Bukarta dāvātā hokeja nūja 
ar izlases spēlētāju parakstiem un 
Aļonas Ostapenko dāvātā tenisa 
bumbiņa ar autografu), lieliskām 
dāvanām sev un saviem mīļajiem 

un pieredzes dāvanām, kas ļauj 
baudīt Latvijas labumus (dziesmu 
svētku, koncertu un atrakciju biļe-
tes, balvas gardēžiem, literātūras 
mīļotājiem, rotas, dzērieni, godal-
gotas galda spēles un daudz kas 
cits). Kā katru gadu izsoli atbalsta 
arī Latvijas vēstniecība Lielbri ta-
nijā, tradicionāli dāvinot izsolei 
balvu, kas saistīta ar karalisko ģi -
meni. Šīgada balvu vēstniecība pa  -
gaidām gan vēl tur noslēpumā. 
Varam vienīgi minēt, ka tas varētu 
būt dubultnieks dāvanai prinča 
Viljama un Keitas bērniņam vai 
dubultnieks prinča Harija un 
Meganas kāzu dāvanai?

Šogad balles organizātoriem ir arī 
jauns partneris debesmanna.com. 
Šī labdarības organizācija atbalsta 
mammas Latvijā, kuŗas saslimušas 
ar pirms un pēcdzem dību dep re-
siju. Pateicoties tieši debesmanna.
com, visām netica ma jām izsoles 
balvām pievieno jusies arī varena 3 
kg kaste – ar kvalitātīvu mannu 
perfektas debes mannas pagatavo-
šanai – eksotiku, ko Lielbritanijā 
nemaz nevar iegā dāties.

Labdarības balles un izsoles or -
ganizācijas brīvprātīgie rīko jau 
desmito gadu. Tas ļauj atbalstīt tos 
bērnus Latvijā, kuŗiem dzīvē klā-
jies visgrūtāk. 7 Latvijas Bērnu 
fonda paspārnē esošajos reģionā-
lajos krizes centros vien katru 
gadu īslaicīgu mājvietu sev atrod 
aptuveni 1200 bērnu, kuŗi cietuši 
no emocionālas, fiziskas vai sek s u-
ā  las vardarbības savā ģimenē. 
Giving for Latvia rēgulāri rīko pro-
jektu grantu konkursus, lai at -
balstītu šos centrus. Mantas, ko 
lūguši krizes centri, ir visdažādā-
kās – sākot no bumbiņu vannām, 
galda spēlēm un sporta inventā - 
r am līdz pat fotoaparātūrai miesas 
bojājumu nofiksēšanai un inter-
viju lellēm seksuālās vardarbības 
gadījumiem. Pateicoties ziedotāju 
atsaucībai,  pēdējos gados izdevies 
arī vairāk atbalstīt biedrības bēr-
nus ar speciālām vajadzībām. Ap -
maksāta speciāla vingrošanas 
aparatūra un ekskursijas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Maskavā ir aptuveni 14 miljoni 
iedzīvotāju, un Krievijas galvas-
pilsētas mērs Sergejs Sobjaņins 
pilnvaru un slodzes ziņā var jus-
ties itin kā vidēja apjoma valsts 
premjērministrs. Vladi miram Pu -
tinam un viņa galmam ar Sobja-
ņinu jārēķinās, viņš Kremlim 
vajadzīgs, un tāpēc, iespējams, 
viņš var atļauties zināmas vaļī -
bas. Nesen, piemēram, Sobjaņins, 
ignorējot “kremliešu” kurnēšanu, 
atļāva sarīkot pašā Maskavas 
centrā, pat ierobežojot satiksmi, 
4000 demonstrantu gājienu pirms 
trīs gadiem noslepkavotā demo-
kratiskā polītiķa Borisa Ņemco-
va piemiņai.

Un 13. aprīlī viņš apliecināja 
zināmu brīvdomību un prasmi 
ieraudzīt plašākus apvāršņus, ie -
pazīstinot medijus un plašo sa -
bied rību ar nupat pabeigto lielas 

Divējāds “krievu pasaules” skatījums
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

un modernas ēkas būvi, kuŗā 
mājos Aleksandra Solžeņicina 
vārdā nosauktais Dom russkogo 
Zarubežja. Jēdziens “russkoje Za -
ru bežje” ir grūti latviskojams: tā 
nav vienkārši diaspora vai “ārze-
mēs mītošo krievu” kopums. Ar 
šo jēdzienu pieņemts apzīmēt 
starpkaŗu posma divās desmit-
gadēs izveidojušos krievu emig-
rā ciju, kuŗas pārstāvji bija bēguši 
no “sarkanās varas”, kas nostip ri-
nājās boļševiku apvērsuma rez ul -
tātā. Šīs emigrācijas centri bija 
vispirms Parīze, kādu laiku Ber-
līne un pēc Otrā pasaules kaŗa – 
ASV. Šīs emigrācijas iespaidīgo 
ieguldījumu pasaules kultūrā, fi -
losofijā, zinātnē īpaši uzsvēra 
Maskavas mērs šajā pasākumā.

Šīs emigracijas diapazons, va -
rētu teikt, sniedzas no komponi-
sta Igora Stravinska līdz rakst-

niekam, Nobeļa prēmijas laureā-
tam Ivanam Buņinam. Bez Pa  rī-
zes un Berlīnes te jāpiemin arī 
Prāga, Belgrada, tālā Harbina un, 
protams, Rīga ar leģendāro laik-
rakstu Segodņa – labāko krievu 
avīzi ārpus PSRS.

Pasākuma organizētāji ielūdza 
pēc šī mūzeja/archīva/bibliotē-
kas svinīgas atklāšanas, kas pare-
dzēta šī gada 11. decembrī – Alek-
sandra Solžeņicina 100. dzim ša-
nas dienā – krievu valodas un 
kultūras cienītājus no visas pa -
saules apmeklēt šo celtni “Ta  gan-
s kas pakalna virsotnē” – tā būs 
jūsu māja, jūsu nams. Te jāpie-
min, ka ekspozicija būs veltīta  
arī pagājušā gadsimta 60. gadu 
disidentiem, kuŗi tagad Putina 
Krievijā daudziem imperistiem 
nav pa prātam.

Acīmredzot šī Nama iniciāto -

r iem jēdziens “krievu pasaule” rā -
dās citādi nekā Putinam un viņa 
propagandas aparātam, kas tie-
cas visā pasaulē zem “Krievu 
pasaules” karoga pulcināt divgal-
vaina ērgļa imperijas atjauno-
šanas piekritējus, kuŗi, atšķirībā 
no starpkaŗu emigrācijas žultaini 
nīst “satrunējošos Rietumus”. 

Iespējams, ka jaunas, pasaulei 
atvērtas, brīvdomīgas “krievu pa -
saules” asni jau dīgst, piemēr am, 
Rīga, kur apmeties publicists un 
sabiedriskais darbinieks Dmit rijs 
Savins, kuŗš kā apzinīgs disidents 
2015. gadā pameta Krieviju un 
apmetās Latvijā, kur 2016. gadā 
saņēma polītiska bēgļa statusu. 

Viņam ir svētīgs nodoms – ap -
zinoties, ka Latvijā dzīvojošo 
krievu vidū diemžēl pārsvarā ir 
Putina “karsēji”, tomēr apzināt 
un pulcināt tos, īpaši jaunākā 

ga  du gājuma cilvēkus, kuŗi ir lo -
jāli Latvijai un jūtas kā eiropieši.

Dmitrijs Savins izveidojis ini-
ciā tīvas grupu ar mērķi – nodi bi-
nāt “Asociāciju krievu pilsonis-
kās sabiedrības un krievu emig-
rantu atbalstam”.

Neaizmirsīsim, ka patlaban 
Lat vijā atraduši gan patvērumu, 
gan darba lauku ne mazums po -
lītisko emigrantu no “Putinijas”. 
Īpaši te var nosaukt mediju gru-
pu “Meduza”, kuŗa lūko gan ār -
pus Krievijas, gan pašā Krievijā 
sasniegt atsaucīgu auditoriju, 
kuŗu tiecas apstulbināt RT, 
“Sput ņik” un citi Kremļa rupori.

Divējādas “krievu pasaules”. 
Arī te ir pretstāve. Turēsim īkš-
ķus par tādiem kā Savins un ce -
rē sim, ka Sobjaņins saglabās kaut 
kripatiņu stājas.

19. aprīlī, 49 Saeimas deputā-
tiem balsojot “par”, komisijām 
ti  ka nodots likumprojekts “Gro-
zījumi Latvijas evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas likumā”, kuŗā Lat-
vijas evaņģēliski luteris kā ba z  nī-
ca (LELB) atzīta par vienīgo lu  te-
riskās baznīcas tiesību pār man -
totāju. Likumprojektā ir vēl kāda 
interesanta niance – faktiski nav 
iespējams izstāties no LELB. Pro-
ti, gadījumā, ja draudzes sapulcē 
tiek pieņemts lēmums, ka drau-
dze pārstāj darboties kā LELB 
piederīga draudze, tad ir uzska-
tāms, ka draudzes locekļi ir in -
dividuāli izstājušies no baznīcai 
piederīgas draudzes un tā tiek 
lik vidēta. Tā teikt, ja gribi būt lu -
terānis, tad vienīgais veids, kā to 
Latvijā darīt, ir piederēt LELB, 
pretējā gadījumā nebūs ne baz nī-
cas, ne draudzes un būsi kaut   
kas līdzīgs sektantam. Par Lat vi-
jas evaņģēliski luterisko baznīcu 
ārpus Latvijas (LELBāL) likum-
pro jektā nav ne vārda. Vēl jāpie-
bilst, ka likumprojekta iesnie-
dzēji: Ringolds Balodis, Gaidis 
Bērziņš, Imants Parādnieks no 
Na cionālās apvienības (NA), 
Nel l ija Kleinberga no Latvijas 
Re  ģionu apvienības (LRA), Jūlija 
Stepaņenko no Saskaņas, Au  gus-
ts Brigmanis no Zaļo un zemnie-
ku savienības( ZZS frakcijas un 
tagad jau pie frakcijām nepie de-
rošais deputāts Gunārs Kūtris ir 
konsultējušies gan ar LELB da  -
žā dām institūcijām, gan ar Ro  -
mas katoļu baznīcu, bet ne ar 
vienu LELBāL pārstāvi. Vārdu 
sakot, LELBĀL tapušais un mi -
nēto deputātu iesniegtais likum-
projekts pasaka, ka LELBāL nav 
nekāda sakara ar Latviju un Lat -
vijas luterāņiem. Balsojumā par 

Par vēlmi diskriminēt Latvijas evaņģēliski 
luterisko Baznīcu ārpus Latvijas

šī likumprojekta nodošanu ko -
misijām un tātad virzīšanu tālāk 
pieņemšanai Saeimā balsoja visi 
klātesošie NA deputāti, 13 depu - 
t āti no ZZS, 12 no Saskaņas, trīs 
no LRA un vairāki neatkarīgie 
de  put āti. Vienotības frakcija bal-
soja “pret” vai atturējās, tāpat rī -
ko jās arī atsevišķi deputāti no 
pārējām frakcijām. 

Deputāta Ringolda Baloža, kurš 
pirms balsojuma runāja par tā 
nodošanu komisijām, pamatno-
stādne bija, ka Latvijā baznīca ir 
šķirta no valsts, tāpēc Saeimai 
nav jājaucas tajā, ko vēlas Baz nī-
ca, un tikai jāapstiprina likumā 
LELB vēlmes.

Pamatots bija deputāta Ilmāra 
Latkovska teiktais, runājot pret 
likumprojekta iesniegšanu Saei-
mā: “Un šodienas reālitāte vai arī 
vēsturiskais mantojums ir tāds, 
ka ir divi vienā: LELB – Latvijas 
evaņģēliski luteriskā Baznīca    
un Latvijas evaņģēliski luteriskā 
Baz nīca ārpus Latvijas. Dažkārt 
tās savstarpēji ķīvējas (latviešiem 
tā notiek, kā zināms). Ir virzība 
uz vienu Baznīcu, vienotu Baznī-
cu, ko mēs arī gribētu. Kopš ar -
chibīskapa Gailīša laikiem tas tā 
ir; tas ir dokumentēts – ir šī ap -
ņēmība no abām pusēm, un tas 
ir labi, bet latviešiem dažkārt ir 
grūtības ar to vienotību.

Tas var tikai skumdināt lat-
viešus. Tas var, protams, ieprie-
cināt latviešu nelabvēļus.

(..) Kaŗam beidzoties, archibīs-
kaps Grīnbergs tika izdzīts trim-
dā ar visu savu pilnvaru simbo - 
lu – zizli, un būtībā Latvijas 
evaņģēliski luteriskā Baznīca ār -
pus Latvijas ir Latvijas evaņģē-
liski luteriskās Baznīcas manti-
niece, tā piedalās visos starptau-

tiskajos forumos, pārstāvot lat-
viešu luterāņus. Šeit, okupētajā 
valstī, palika okupētā Baznīca. 
Daļa tika represēta, daļa – sadar-
bojās... Tāpēc ne bez pamata ir 
ne īpaši taisnīgais apzīmējums, 
ka LELB ir LPSR luterāņu Baz-
nīcas mantiniece.

Bet kas ir svarīgākais šajā jau-
tājumā? Latvijas evaņģēliski lu -
teriskā Baznīca ārpus Latvijas ta -
jos gados uzturēja latvietības un 
Latvijas neatkarības ideju. Tie, 
kuŗiem ir bijusi saskarsme ar 
trimdas latviešiem, to ļoti labi 
zina. Tas bija nesavtīgs atbalsts 
Atmodas laikā un pēc Atmodas, 
tātad arī luteriskajai Baznīcai 
Latvijā. Šobrīd viņiem tiek pa -
teikts: “Stāviet pie ratiem un tu   -
r iet muti!”

Jā, arī Latvijas vietējai Baznīcai 
bija nopelni neatkarības atjau -
no  šanā. Jā, bija jauno mā -
cītāju kustība “Atdzimša-
na un atjauno šanās”... Bet 
es sazinājos ar Modri Plā-
ti, kuŗš man teica: “Pa -
sveicini un tā arī pasaki 
viņiem – es esmu katē go-
riski pret.” (..) Var ma  ni-
pu lēt ar to, ka nosaukumā 
ir vā rdi “ārpus Latvijas”... 
Nē, tā ir arī ar Latvijas 
draudzēm... Un tā ir arī 
dia spora... Tā ir arī Lat-
vijas diaspora. (..) Būtībā 
šeit ir pa  teikts aptuveni  
tā: “Nu, mēs uz  spļaujam! 
Bet nu labi, uz komi siju 
varat nākt, paskatīsimies 
un varbūt to spļāvienu   
sa  slaucīsim. Tā virzība 
tikai turpinās sašķel tību 
un spriedzi gan Baznīcas 
vidū, gan arī starp Latvi-
jas dia sporu.”

Pēc likumprojekta nodošanas Sa -
eimas komisijām ar savu protestu 
publiski nāca klajā arī Ei  ropas 
Latviešu apvienība (ELA): “Latvi-
jas vēstures pagriezienu dēļ mūsu 
tautas garīgums gadu desmitiem 
kopts arī ārpus Lat vijas robežām, 
LELBāL paspār nē. Augot tautiešu 
skaitam ār  valstīs, LELBāL arī ta -
gad ir – un būs – nozīmīga loma 
mūsu piek tā novada – diasporas – 
garīgajā dzīvē, atbalsta sniegšanā 
un lat vietības uzturēšanā, līdzās 
laicī  g ām diasporas biedrībām.

Latviešu organizācijas ārvalstīs 
ir neatraujama daļa mūsu tautas 
garīgās un pilsoniskās sirdsap-
ziņas un uztur tautiešu iespējas 
dot savu artavu vai atgriezties 
Latvijā. Centieni ar likumu ie -
grožot šo reālitāti nenes Latvijas 
Simtgades gada cienīgu saliedē-
tības un sadarbības vēstījumu un 

nesaskan ar topošā Diasporas 
likumprojekta mērķiem.”

Protams, likumprojekts vēl jā -
izskata Saeimas komisijām un 
jāpieņem trijos lasījumos, un tajā 
var tikt izdarīti labojumi, kas 
novērš LELBāL diskrimināciju. 
Laiks rādīs, kuŗi deputāti cer uz 
LELB atbalstu vēlēšanu kampa-
ņā. Manuprāt, šo likumprojektu 
atbalsta tie, kuŗi domā, ka mācī-
tāji no kanceles aicinās balsot par 
viņiem, un kuŗi domā, ka dia -
sporas balsojumam vēlēšanās nav 
nekādas nozīmes un ar diasporu 
un tās vēlmēm var nerēķināties. 
Neapšaubāmi katrs vēlētājs Lat-
vijā vai ārpus tās pats izvēlēsies, 
par ko balsot. Par sevi droši zinu, 
ka nebalsošu ne par vienu partiju 
vai deputātu, kurš atbalsta ārpus 
Latvijas esošās evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas diskrimināciju. 
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Vai domājat, ka grāmatu (un 
retumis arī žurnālu) apskatnie-
kam un vērtētājam ir viegla dzīve? 
Ir visvisādi kārdinājumi atkāp ties 
no svarīgākā spēles noteikuma – 
par katru cenu censties būt objek-
tīvam. Recenzents taču arī ir cil-
vēks, kam ir savas tematiskas pati-
kas un nepatikas, kas viņam dažu 
publikāciju pietuvina, kamēr citu 
no viņa attālina, neatkarīgi no to 
kvalitātes. Pašam personiski pazīs-
tamu autoru kādreiz vedas pacil-
di nāt vairāk, nekā tas, objektīvi 
skatoties, būtu pelnījis. Ar sirm-
gal vi, kuŗš, ko var zināt, nupat ra -
dījis sava mūža pēdējo romānu, 
gribas apieties saudzīgāk nekā ar 
iesācēju rakstu druvā.

  Bet ko iesākt ar Ligitas Kovtunas 
rediģētā Daugavas Vanagu Mēneš-

Roze ar ērksi
Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr.1. janvāris-marts 2018

raksta jaunāko numuru, par kuŗu 
jāraksta tieši tās pašas Ligitas 
Kovtunas rediģētajām avīzēm? 
Saslavēs pār mēru, no objektīvitā-
tes nebūs ne atblāzmas. Stipri pels, 
rakstu vienkārši nenodrukās, re  -
d ak tores rokās taču vara. Iedves -
mu, kā rīkoties, dod Mēnešraksta 
1. lappusē publicētā Zinaidas Laz-
das Latvijai veltītā dzejoļa pēdējās 
divas rindas: 
Neviens no tevis nevar atlauzt mūs, 
Ar visu ērksi roze sirdī būs. 

Vispirms, protams, uzmanību  
te saista ērkšķa nosaukšana par 
ērksi, bet te, liekas, vaina nebūs 
mek lējama vis drukas kļūdā, bet 
gan tajā, ka daiļskanības alcēja 
dzej niece būs tīši vairījusies no  
zo   beņa š un aukslējeņa ķ. Nu, lūk, 
varam divrindi uzskatīt par mā -
jienu recenzentam, ka gluži kā 
dzejniecei Latvijā, tā recenzentam  
Mēnešrakstā jāraugās pēc rozes (vai 
par augstu tvertas?), bet jāpa mana 
arī pa ērksītim. Tā, lūk!

Žurnālā labi līdzsvaroti ir ma  -
te riāli par DV darba aktuālitātēm 
globāli un atsevišķās zemēs un pil-
sētās ar Vanagu sirdīm tuvu vēs-
turi. Te izceļas 2009. gadā Kali for-
nijā mirušā Raimonda Gunāra 
Slaidiņa jau iepriekšējā numurā 
pa  sāktā Kaŗa gaitu dienasgrā mata, 
1944 –1945. Par tikai dažus gadus 
jaunāku vēsturi ir Egona Ander-
sona atmiņas par Altgarges ģim-
naziju pēckaŗa Vācijā. Šie abi rak-
sti visvairāk uzrunās šobrīd ga -
dos pašus vecākos Vanagus, kam 

1940. gadi vēl saglabājušies at  mi-
ņā. Ir taču daudz nespējnieku kār-
tā nonākušu un patālu no latvie -
šu vienaudžu sabiedrības dzīvoju-
šu Vanagu un viņu domubiedru, 
kam lielākās latviešu apmetnes 
vie  tās ierastās sabiedriskās rosmes 
aiziet secen un kuŗu garam, ko  var 
zināt, senie laiki tuvāki par jau nā-
kajiem.

Tomēr Daugavas Vanagi ir or -
ga nizācija, ne vienpatņu kopiena, 
tāpēc uzsvars žurnālā likts uz ak -
tuālām un pavisam nesenām aktī-
vitātēm un notikumiem. Pirmais 
raksts ir ziņojums par nesenajām 
Vanagu un Vanadžu priekšnieku 
vēlēšanām. Laikam nebūs nevie-
na, kas nezinās kādreizējo trimdas 
latvieti Austri Grasi, turpretim ār -
pus Vanagu aprindām mazāk pa -
zīstams būs bijis viņa vēlēšanās uz   -
varējušais pretkandidāts Gu  nārs 
Spodris. Izrādās, ka Spodris tāpat 
kā Grasis bijis ilggadējs trimdas 
latvietis (Grasis – Vācijā, Spodris – 
Lielbritanijā) un tikai pirms ga  - 
d iem desmit atgriezies uz dzīvi Lat-
vijā. Turpretim jaunievēlētā pa -
saules Vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra, kā spriežams, ilgstoši bijusi 
“Latvijas latviete”. 

Visvairāk vietas žurnālā atveltīts 
rakstiem un fotoattēliem par ros-
mēm atsevišķās DV nodaļās dažā-
dās zemēs. Šķiet, ka notikušā iz -
gaismojums (labi!) vai palikšana 
tikai tā dalībnieku ziņā atkarīgi    
no katras pilsētas korespondenta 
rak s tītgribas un dalītiesprieka. 

Aust rālijā pastāvīgi, ilggadēji rak - 
s tītāji gādājuši, lai būtu pastāstīts 
par Adelaides, Pertas un Sidnejas 
nodaļu dzīvi, kamēr nekas īpaši 
at  zīmējams neliekas būt noticis 
Melburnā un Brisbenā. Toties 
rakstītājs no Linkolnas, ASV, rak -
stam par DV rosmēm Linkolnā 
pie  licis vēl klāt rakstu par Linkol-
na ev. lut. draudzes rīkoto Refor-
mācijas atceri savā pilsētā. Kā viņš, 
tā redaktore būs nodomājuši, ka 
laba nekad nevar būt par daudz 
un, kaut formāli runa ir par divu 
dažādu organizāciju paspārnē aiz-
vadītiem sarīkojumiem, visi ap -
jau šam, ka “tie paši cilvēki jau vien 
tie ir”.   

Viena no šobrīd rosīgākajām 
DV zemēm ir Anglija, bet par to 
materiālu liekas pietrūcis. Tad      
nu redaktore uzlikusi sadaļas virs-
rakstu “Daugavas Vanagi Lielbri-
tanijā” rakstam par  Vītolu fonda 
sadarbību ar ziedotājiem vairākās 
zemēs, to skaitā – Anglijā. Tomēr 
jāatceras, ka mums nav darīšana 
ar gada grāmatu, kuŗas uzdevums 
būtu līdzsvaroti atspoguļot visu 
DV zemju un nodaļu atzīmēšanas 
vērto darbību, apsveŗot katras vie-
nības lielumu un rosīšanos dina-
miku. Periodiskam izdevumam, 
kas iznāk četras reizes gadā, drīkst 
būt pašam sava dinamika, un atse-
višķa numura nelīdzenumus taču 
var izlīdzināt, nepateikto pateikt 
nākamajā vai aiznākamajā nu  murā.

Vēl apskatāmajā numurā lasāmi 
trīs nekrologi, itin izvērsti mate-

riāli par Okupācijas mūzeju un 
neliels birums dažāda gaŗuma 
rakstu ar polītisku, idejisku, vēs tu-
risku ievirzi. Nepieminēta ne -
drīkst palikt Gundegas Saulītes 
recenzija par Māras Zālītes jauno 
romānu Paradīzes putni.

Atgriežamies pie rakstiņa sāku-
mā aizķertās analoģijas par rozi 
un ērkšķiem. 

Kas Mēnešrakstā paietas daiļākā 
zieda virzienā? – Izdevuma for-
māts atbilst lielākās tiesas grāmatu 
formātam, tāpēc žurnāls ērti sa -
glabājams plauktā. Palieli burti ir 
draugi gan gados vecāku lasītāju 
acīm, gan dažam jaunākam lasī-
tājam  (cerams taču, ka būs arī 
daži tādi!), kas latviski vēl tikai 
boksterē. Saglabāta Endzelīna or -
tografija, ar kuŗu vismaz daži no 
mums, pēdējie mohikāņi, gribam 
aiziet viņsaulē. Perta ir Perta, ne 
Pērta, bravo! Rakstu vairuma tiek-
sme uz īsumu iepriecēs gan vecā-
kus lasītājus, gan tādus, kas sevi 
neuzskata par intelektuālistiem 
un, iespējams, nelasa Jauno Gaitu, 
kur nu vēl Rīgas Laiku. 

Smukuma labad pāris mazu 
ērksīšu. (Neraža, tomēr uzrakstījās 
tas zobenis š!) Autoŗu – sieviešu 
uzvārdiem pa vidu lasāms kādas 
autores, sievietes, vīriešu kārtā likts 
uzvārds. Mūsu apstākļos te nevar 
vainot redaktori, jo (a) katrs cil vēks 
jau pats vislabāk zinot, kā viņu 
sauc un (b) nevar jau apvai not    
un, ko var zināt, no līdz dar bī bas 
aizbaidīt kompetentu rakstītāju.

“Darbnīcā es neko nedaru, tādēļ 
ka man darbnīca ir visa pasaule”, 
teica Aleksejs Naumovs, kad satiku 
gleznotāju viņa personālizstādes 
“Nebeidzamā ainava” laikā Latvi -
jas Nacionālajā mākslas mūzejā.  
Tā bija visai īsa – sešas nedēļas (no 
24. februāŗa līdz 8. aprīlim) šādai 
izstādei ir gaužām maz, un, ja vēl 
ņem kuplo apmeklētāju skaitu un 
cildinošās un visnotaļ jūsmīgās at -
sauksmes, tad apskatei atvēlētais 
laiks liekas vēl īsāks. 

Izstādes autors Aleksejs Nau-
movs Latvijā nav pārlieku popu -
lārs mākslinieks. Domāju, ka līdz 
šim citi ir bijuši biežāk mākslas 
cienītāju uzmanības lokā. Tā īsti 
viņu ievēroja 20. gs. 90. gadu vidū, 
kad viņam radās iespēja pagleznot 
Itālijā un citviet. Tad viņš ieguva 
otro elpu, un otas raksts kļuva brīvs 
un atraisīts, krāsu salikumi dien-
vidnieciski spoži.

Gleznotājs ir dzimis 1955. gada 
10. janvārī Rīgā. Pēc Jaņa Rozen -
tāla Rīgas mākslas vidusskolas 
beig šanas 1973. gadā viņš iestājās 
Latvijas Mākslas akadēmijā, kuŗu 
beidza 1979. gadā pie Induļa Za  -  
 ri ņa, pēc tam papildinājās pie 
Edu arda Kalniņa un Sorbonnas 
māk slas augstskolā Francijā. Kopš 
1985. gada Aleksejs Naumovs ir 
peda gogs Glezniecības nodaļā, 
1994. gadā iegūst profesora grā -
du, desmit gadus bija prorektors, 
bet no 2007. līdz 2017. gadam – 

Kad visa pasaule ir darbnīca
Latvijas Mākslas akadēmijas rek-
tors. 

Kaut arī sākotnēji blakus figurā-
lām kompozicijām un klusajām 
dabām gleznotāja interešu lokā 
bijusi arī peizāža, taču patiesībā 
visa viņa radošā enerģija ir veltīta 
tieši tai. Lai gan tika reklamēts,        
ka “Nebeidzamā ainava” ir lielākā 
Alekseja Naumova retrospekcija 
40 gadu gaŗumā, taču izstādē ap -
tverts īsāks posms, galvenokārt    
21. gadsimta gleznas. Vecāki darbi 
nebija iekļauti ekspozīcijā, kaut arī 
tie reproducēti albumā (apgāds 
“Neputns”), kas iznāca vernisāžas 
dienā. Izstādi iekārtoja Kristians 
Brekte, kuŗš, kā atzinās Aleksejs 
Naumovs, bez žēlastības sviedis ārā 
darbus: “Viņš ir minimālists”. Tas 
nozīmē, ka gleznu atlasi noteica tel-
pas un iekārtotāja koncepcija. Uz -
reiz jāteic – izcila ekspozīcija – pār-
skatāma, aptveroša, emocionāli pie -
sātināta. Jādomā, izstādes kopējam 
tēlam agrīnie darbi droši vien 
nepiedienēja.

Jāatzīstas, ka tik pozitīvi uzlādētu 
mūsdienu mākslas izstādi ļoti sen 
neesmu redzējis. Parasti noprie cā-
jies, ka ir labi, taču drīz vien red zē-
tais piemirstas. Šoreiz atliek tikai 
iedomāties, atcerēties, kad krūtīs 
kaut kas sāk atkal ieskanēties. Tie 
varbūt ir pateicības vārdi Alekse-
jam Naumovam par atgādni – pa -
tiesas mākslas pamatā ir augsts pro-
fesionālisms un cilvēkmīlestība. 

Koncepcijas nespēj aizstāt labi uz -
gleznotu darbu ar izcilām krāsu 
tonālām variācijām, drošu roku    
un trenētu aci.

Viņa izstāde apliecināja, cik bū -
tiska ir gleznošana dabā, plenērā. 
(Šai sakarā ir augsti novērtējama 
Preiļu un Rīgas domes iniciātīva, 
izveidojot Jāzepa Pīgožņa balvu 
Latvijas ainavu glezniecībā.) Visi 
darbi, ko redzam Alekseja Nau-
mova skatē, ir gleznoti tiešā saskarē 
ar dabu – pie Daugavas, Venēcijā, 
Amerikā un visur kur. Nekā iz -
domāta, izfantazēta. Un piepeši ap -
tveŗ, ka neko nevajag izgudrot, viss 
ir mums apkārt. Tikai jāierauga    
un jāizjūt, un jāprot krāsās ietvert. 
Lūk, cik vienkārši! 

Albumā par mūsdienu ainavu 
gaŗi filozofē Helēna Demakova. 
Viņa tai pieiet konceptuāli, izprā-
tojot, ko tad jaunu pienes viens vai 

otrs gleznotājs, taču neskatās no 
profesionālā viedokļa. Tāpēc iznāk 
šādi domu graudi: “Par pasauli jā -
rūpējas, lai kultūrainava nepa -
zustu barbarismā, lai ainava glez-
niecībā nepārvērstos tikai par zau-
dējuma temu”. Rakstītāja nepa  ma-
na, ka Aleksejs Naumovs nestā sta 
par zau  dējamo, nedomā par kon-
cepciju. Viņam svarīgs ir emocio-
nālais ie  spaids no ieraudzītās ai  na-
vas, no krāsu zieda, no tonā lajām 
niansēm, kas skaŗ viņa dvē seli. 

Ainavai, faktiski katrai gleznai, 
jāuzrunā skatītājs, jāsaviļņo, jāaiz-
skaŗ kādas neredzamas stīgas, kas 
apgaro skatītāju, paceļ pāri ikdie-
nai. Šodien tas ir sevišķi nozīmīgi. 
Ikdiena nokauj cilvēka jūtas, bieži 
samin dubļos. Alekseja Naumova 
ainavu izstāde apgaro, stāsta par 
skaisto, saviļņojošo, aizkustinošo. 
Tāpēc skatītāji klīda pa zālēm, un 

viņu acīs mirdzēja spoža uguntiņa – 
sak, beidzot mūzejā atkal valda 
cēlsirdīgs skaistums.

Cilvēki ir noilgojušies pēc emo-
cionālas, pat sentimentālas māk-
slas. Tā viņiem ir tikpat nepiecie-
šama, kā nepieciešams elpot un 
justies laimīgiem. 

Vēl kāda mana atziņa, nolūko jo-
ties “Nebeidzamajā ainavā” – Alek-
sejs Naumovs patiesi glezno visur, 
kur aizved viņa ceļi – Parīzē, Venē-
cijā, Romā, Ņujorkā, Ēģiptē, Kul dī-
gā, Ikšķilē. Māksliniekam ir vie nal-
ga, kur viņš glezno – viņam pati sva-
rīgākā lieta ir glezniecība, krāsu sa -
skaņa, kompozicija, otas vilciens, 
iekšējā kaisme. Viņš neiz ceļ vienas 
vietas lieliskumu pār   citu. Visi skati 
ir vienlīdz iedves mojoši, tādēļ nero-
das doma, ka gleznu autors par Bu -
rano Italijā ir vairāk sajūsmināts 
nekā par Pār dau gavu, Māras dīķa 
apkaimi. Cik izmeklētos pelēkos 
toņos attēlots Konkordijas laukums 
Parīzē, tik pat izsmalcinātā krāszie -
dā izglez nots Arkādijas parks vai 
Ķīp salas rūpnieciskie pacēlumi tā -
lu mā un Andrejostas techniskie 
ritmi. Cik krāsaini ir Ankaras skati, 
tikpat plaša krāsu daudzveidība ir 
ierau dzīta Lejas ielas namos. 

Aleksejs Naumovs ar savām ai -
navām apliecina, lai cik krāšņa ir 
svešu zemju daba un kultūrvēstu -
re, tikpat skaistuma ziņā līdzvērtīga 
ir Rīga un visa Latvija. Te slēpjas 
gleznotāja patriotisms. 
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Kuŗš no daudzajiem Simtga-
des norišu notikumiem jums 
pašai šķiet visnozīmīgākais?

Neņemos nosaukt vienu, jo ce -
ru, ka spilgtākais notikums vēl ir 
priekšā, vēl  vairāk – ceru, ka būs 
ne viena vien Simtgades svētku 
virsotne! Katrā ziņā viena no tām 
būs šīsvasaras Dziesmu un deju 
svētki, otra – man personiski ļoti 
tuva – Latvijas skolas somas atvēr-
šana. Šis ir Simtgades projekts,    
kas domāts pilnīgi visiem Latvijas 
bērniem un jauniešiem, apmēram 
200 tūkstošiem skolēnu. Latvijas 
skolas soma nodrošinās iesaistes 
aktīvitātes, lai caur izglītības pro-
cesu mūsu bērniem tiek atvērta 
jauna iespēja solīti pa solītim ie  pa-
zīt, “pieredzēt” Latviju. Ja mēs vē -
lamies, lai jaunā paaudze patiesi 
izjūt piederību valstij, tās kultūrai, 
vēsturei, ir svarīgi dot iespējas iz -
just šo piederību jau skolas vecu-
mā. Esmu cieši pārliecināta, ka 
klāstā, ko piedāvā mūsdienu iz  glī-
tība, ir jābūt arī piedāvājumam, 
kas nodrošina šo izjūtu. Bērniem 
ir jāapceļo, jāiepazīst Latvija, jāsa-
prot, kas tad ir tas īpašais, kas raks-
turo mūsu valsti, ar ko esam uni-
kāli. Ir lietas, ko nevar uzzināt tikai 
no mācību grāmatām. Daugavas 
loki, Rotko muzejs, Likteņdārzs   
u. c. ir jāredz savām acīm, jāpie-
dzīvo. Šāda iespēja nedrīkst beig-
ties līdz ar Simtgades  atzīmēšanu, 
tā ir jānodrošina visu laiku, dienu 
dienā. 30% līdzekļu no Simtgades 
budžeta paredzēti tieši Skolas so -
mas projektam. Un vēl – mūsdie-
nu bērniem svarīgi ir pašiem dar-
boties. Aktīvi un radoši līdzdarbo-
joties, rodas dziļāka izpratne par 
vietām un notikumiem, kas veido 
valsts vēsturi. Ceru arī, ka Latvijas 
skolas somas projekts palīdzēs ie -
audzināt emocionālo inteliģenci, 
kuŗas diemžēl ļoti trūkst, taču tā   
ir fundamentāla īpašība. 

Kā radās šī Latvijas skolas 
somas ideja?

Tā ir jau ilgi auklēta – pati šo 
ideju “nēsāju” kopš 2007. gada, kad 
biju Kultūras ministrijas Valsts 
sekretāra vietniece kultūrpolīti -
kas jautājumos. Tad arī runāju ar 
izglītības darbiniekiem, raugot pār-
liecināt, ka izglītība nedrīkst apro-
bežoties tikai ar profesionālu ie -
virzi – ir ļoti svarīgi bērnus vien-
līdz nodrošināt arī ar vispārīgo 
ku ltūrizglītību, ar dziļām zināša  -
n ām un izpratni par Latvijas un 
visas pasaules kultūru un vēsturi. 
Galu galā tikai tā mēs izaudzinā  - 
s im nacionālās kultūras turpinā-
tājus, kas spēs pievienot jaunas 
vērtības tam bagātīgajam manto-
jumam, ko esam saņēmuši no ie -
priekšējām paaudzēm. Līdz ar to 
Latvijas skolas somas projektu uz -
skatu par būtisku ieguldījumu 
nākotnē. Koncerti, uzvedumi un 
citas norises vairāk ir “mirkļa bur-
vībai”, lai mums būtu svētki. 

Vai varat nosaukt vēl kādu pro-
jektu, kas būs gluži prak tisks, 
ilgtermiņa ieguldījums nākotnē? 

Jaunā Nacionālā enciklopēdija! 
Vairāk nekā jebkad mūsdienu in -
formācijas telpā ir vajadzīgs uzti-
cams, pamatots izziņas avots lat-
vie šu valodā par Latviju un pasau-
li. Šobrīd cilvēks var ļoti viegli ap -
maldīties informācijas laukā, kur 
pārpārēm ir sagrābstītas, neparei-
zas ziņas. 

“Man patīk apzīmējums – globālais latvietis”
Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde intervijā  Ligitai Kovtunai

Kādā formātā iznāks Enci klo-
pēdija? 

21. gadsimta galvenais “formāts” 
ir digitāls. Turklāt – enciklopēdija 
jau nekad nav pabeigta, tā ir jā -
turpina visu laiku, un digitāls for-
māts to lieliski palīdz īstenot. Bet 
Simtgadei par godu būs arī Latvi-
jas sadaļa drukātā formā vairākos 
izdevumos. Grūti būs atrast mūs-
dienu jaunieti, kuŗš pēc informā-
cijas dosies uz bibliotēku – pir-
mām kārtām informāciju meklē-
jam tīmeklī, un jāapzinās, ka tas ir 
primārais un galvenais informā-
cijas atrašanas veids. Protams, ir 
svarīgi arī norādīt ceļu uz biblio-
tēku, jo esmu pārliecināta – nākot-
nē nekas neaizvietos grāmatas. 
Grāmatai būs sava loma, un pēc 
dziļākām zināšanām cilvēki tur-
pinās iet uz bibliotēku. Ir taču no -
zīmīga arī gaisotne, īpaša vide, kur 
var nopietni un radoši strādāt. 

Un par avīzēm – vai ticat 
drukātās preses nākotnei? 

Esmu cieši pārliecināta, ka dru-
kātā prese ir jāsaglabā. Tā ir ļoti 
nozīmīga kultūrtelpas  daļa, dru-
kātais vārds tomēr  visilgāk sagla-
bājas, un tas vairs neprasa pierā-
dījumus. Mēs taču vēl nezinām, 
kādas ir iespējas visu informāciju 
saglabāt digitāli, cik tas ir droši un 
vai kādreiz neradīsies sistēmas, 
kas visu vienā mirklī izdzēš! To, 
kas nodrukāts un saglabāts archī-
vā, tik viegli izdzēst nevar. Dru -
kātajam vārdam ir jāpastāv, un 
tam ir jābūt papildinātam ar mo -
derno – digitālo. Iespēja no rīta pie 
kafijas paņemt rokā avīzi un iz   -
lasīt taču ir tāds zināms rituāls, 
tāpat grāmatas lasīšana. Nevaru 
ie  domāties, ka šo rituālu varētu  
no cilvēka dzīves izdzēst. Un vēl 
viena mana “ticība” – reģionālie 
mediji, speciālie drukātie izdevu-
mi ir nepieciešami, un mani ne -
pārliecina apgalvojumi, kā – “kas 
tad tos lasa!” Lasa un lasīs, lai gan 
reālitātē tirāžas tiešām krītas, un 
tie noteikti ir atbalstāmi. Nevar 
gaidīt, ka drukātie mediji var paši 
par sevi izdzīvot mūsdienu tirgus 
apstākļos. Tas attiecas arī uz dias-
poras izdevumiem. Latvijas Kul-
tū ras ministrija Mediju polītikas 
pamatnostādnēs šo atbalstu ir 
ierakstījusi.

Simtgades norišu sakarā bieži 
tiek apspriests – un arī pārmests, 
ka ir pārāk daudz sarīkojumu...

Jāņem vērā, ka Latvijā tomēr ir 
ļoti daudzveidīga vide tieši inte-
rešu ziņā – ar vienu sarīkojumu 
nav iespējams iepriecināt visus, 
bet mūsu mērķis ir nodrošināt, lai 
Simtgade būtu visiem. Ir jādomā 
par sarīkojumu kopumu, lai tie 
notiktu dažādos laikos, līdz ar ko 
būtu pieejami plašākam cilvēku 
lokam, dažādām mērķauditori-
jām. Ir jābūt sarīkojumiem, kas 
patīk jauniešiem, un tādiem, kas 
patīk laikmetīgās mākslas vai, glu -
ži otrādi, – tradicionālo vērtību 
mī    ļo tājiem. Sava vieta ierādāma 
pop kul tūrai, sava – akadēmiskajai 
māk slai. Tāpēc arī diskusijas pēc 
ikviena svētku programmas no -
tikuma ir ļoti plašas, un ja nesakrīt 
ar personisko vēlmju sarakstu, – 
tad arī kritiskas.

Šābrīža aktuālitāte ir 4. maija 
svinības. Ir jānovērtē, ja nebūtu 
1990. gada 4. maija vēsturiskā no -
tikuma – Latvijas Republikas Ne -

at karības deklarācijas pieņemša-
nas, ko īstenoja drosmīgi cilvēki 
Augstākajā padomē – laikā, kad 
Latvijas territorijā vēl atradās pa -
domju kaŗaspēks, mēs šobrīd ne -
plānotu 2018. gada 18. novembri! 
Šogad maijā, visa mēneša gaŗumā, 
aicinām ikvienu apzināties savu 
brīvību kā vērtību, pārdomāt, ko 
katram no mums personiski tā 
nozīmē, ko tā nozīmē valstij un – 
kāda ir brīvības cena? Maijā pie-
minam arī Otrā pasaules kaŗa 
upuŗus.

4. maijā klāsim baltos gal d-
autus savās mājās un vietās, kur 
pulcēsimies. Arī šī ideja nākusi 
no jums.

Pošoties uz Simtgadi, pētījām 
valstiski svarīgu dienu svinēšanas 
tradicijas un to, kāda ir cilvēku 
attieksme pret tām. Toreiz mani 
nepatīkami pārsteidza 2015. gada 
dati, kas parādīja, ka 4. maiju 
Latvijā svin tikai 2% iedzīvotāju. 
Tas lika aizdomāties par to, ka 
attiecībā uz šo nozīmīgo vēsturis-
ko dienu mums nav nekādu tra-

diciju. Tad arī radās doma aicināt 
cilvēkus šai dienā svinēt brīvību, 
atminoties vēl arī 1940., 1941. un 
1949. gadu. Svinēt vienkārši, sir s-
nī gi – klājot baltus galdus un liekot 
uz tiem labāko, kas mums ir, ai -
cinot kopā radus, paziņas, domu-
biedrus. Tad jau arī jaunajai paau-
dzei stāstām, kāpēc mēs to darām, 
vienlaikus veidojot sociālo atmi ņu. 

Kādu vēstījumu nesīsiet uz 
ALAs kongresu maija sākumā? 
Un vai, jūsuprāt, mūsu sirdis 
šeit, Latvijā, un tālajā Amerikā 
sit vienā ritmā? 

Mana pārliecība – daudz vieno-
tākā ritmā nekā jebkad agrāk! 
Globālā latvietība, tā sajūta, ka   
visi esam viens, ka mēs esam Lat-
vija, šobrīd ir ļoti spēcīga. Pasaules 
robežas ir vaļā, mobilitātes iespējas 
neierobežotas, tomēr cilvēki, kas 
uz ilgāku vai īsāku laiku ir prom 
no Latvijas, veido kopienas un pie -
dalās latvietības kopšanā. Un, no 
otras puses, tik daudzi tautieši no 
tuvām un tālām zemēm ir atgrie-
zušies Latvijā, kur izveidojuši ģi -

menes un karjēras. Šī atkalapvie-
nošanās ir notikusi daudz inten-
sīvāk nekā iepriekšējos gados, ir 
pazudusi neuzticēšanās un parā-
dījusies vēlēšanās dzīvot un strā-
dāt kopā. Spilgts piemērs ir 3x3  
un 2x2 nometnes, kuŗās pati esmu 
piedalījusies un to personiski iz -
jutusi. Un ieguvusi daudz jaunu 
draugu. Tāpēc man patīk šis apzī-
mējums – globālais latvietis.

Turklāt – statistika liecina, ka 
arvien vairāk ārzemēs mītošo tau-
tiešu ir pieņēmuši Latvijas pavalst-
niecību, piedalās vēlēšanās. 

Nākamais jautājums – par vē -
lē  šanām. Jūs startēsiet Rīgas vē -
lēša nu apgabalā, tātad to ār  zem-
ju pilsoņu balsis, kas izvēlēsies 
balsot par Nacionālo apvienību, 
tiks ieskaitītas arī par jums. Kā 
jūs pārliecinātu tautiešus ārze-
mēs, īpaši jaunākās paaudzes, ka 
ir jāiet uz vēlēšanām, jābalso par 
latviskajām partijām, jo varas 
noturēšanas, respektīvi, nenotu-
rēšanas bīstamība šobrīd it tik 
liela? 

 Vēlos likt ikvienam pie sirds,   
ka Latvija ir viņu TĒVZEME, lai 
cik pases būtu viņa kabatā! Un 
Tēvzemes nākotne ir atkarīga arī 
no tavas balss. Nav iespējama lat-
vietības turpināšanās, ja TĒVZE-
MĒ pie varas nav polītiskais spēks, 
kas iestājas par Latviju kā par na -
cionālu valsti, par mūsu Satversmē 
noteiktajām vērtībām – latviešu 
valodu, latviešu kā pamatnācijas 
izdzīvošanu fiziski un garīgi, kam 
savukārt par pamatu ir nacionālā 
kultūra. Tāpēc ir svarīgi, lai ik  viens 
dotos uz vēlēšanām un balsotu. 
Latvijas pasi nedrīkst “iegā dā ties” 
tikai personiskajām ērtībām.

Ja jūs nepārstāvētu tieši Na -
cionālo apvienību, bet kā vien-
kārši vēlētāja dotos balsot, pēc 
kādiem kritērijiem jūs izvēlētos 
polītisko spēku?

Pirmām kārtām man ir svarīgi, 
lai manis izraudzītais polītiskais 
spēks iestātos par iepriekš minē-
tajām vērtībām. Arī darbos. Plūs 
vēl demografiskie jautājumi, kas 
tiek plaši interpretēti. Es šai ziņā 
vēlos saklausīt ne tikai aicināju-
mus, lai dzimst vairāk bērnu, bet 
arī to, kā veidot apstākļus, lai viņi 
pilnvērtīgi izaugtu. Sākot ar labu 
mājokli un labas izglītības iespē-
jām. Un vēl – garīgā dimensija, 
vide, kādā dzīvo mūsu pavalst-
nieki. Man ir svarīgi, lai manis 
izraudzītais polītiskais spēks kon-
sekventi iestātos par šo vērtību 
iedzīvināšanu, nevis tikai tās dek-
larētu. Es ticu Eiropas idejai, Lat-
vija vēsturiski ir Eiropas valsts, un 
mēs mūsdienās varam pastāvēt 
tikai kopā ar sabiedrotajiem. Tā -
tad – būdama polītikā vai ne, es 
izvēlos polītisko spēku, kas ģeo-
polītiski ir orientēts uz Eiropas,    
uz Rietumu vērtībām, ko pārstāv 
Ame rika, Kanada, Austrālija un 
kas ir mūsu stratēģiskie partneri, 
turklāt šajās valstīs dzīvo daudz 
mūsu tautiešu.

Ja vēlaties sazināties ar Daci 
Melbārdi, rakstiet:

Kultūras ministrija
K. Valdemāra iela 11 a
Rīga, LV-1364
Tālrunis: +371 67330200
Fakss: +371 67330292
E-pasts: pasts@km.gov.lv

Dace Melbārde: “Vēlos likt ikvienam pie sirds, 
ka Latvija ir viņu TĒVZEME, lai cik pases būtu 
viņa kabatā! Un Tēvzemes nākotne ir atkarīga 
arī no tavas balss. Nav iespējama latvietības tur-
pināšanās, ja TĒVZEMĒ pie varas nav polī tis-
kais spēks, kas iestājas par Latviju kā par na  cio-
nālu valsti, par mūsu Satversmē noteiktajām 
vērtībām – latviešu valodu, latviešu kā pamat-
nācijas izdzīvošanu fiziski un garīgi, kam savu-
kārt par pamatu ir nacionālā kultūra. Tāpēc ir 
svarīgi, lai ikviens dotos uz vēlēšanām un bal-
sotu. Latvijas pasi nedrīkst “iegādāties” tikai 
personiskajām ērtībām.”
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Par Daugavas Vanagiem – vienotiem un bagātiem
Daugavas Vanagu priekšnieks Gunārs Spodris intervijā “Laikam” un “Brīvai Latvijai”

(Turpināts no Nr. 15)

OKTOBRĪ
Piecas dienas pirms vēlēša-

nām – no 1. oktobra – dažas 
stundas dienā būs atvērti vēlē ša-
nu iecirkņi. Līdz vēlēšanām ie -
cirkņos varēs iepazīties ar kan-
didātu sarakstiem, priekšvē lē ša-
nu programmām, ziņām par 
kan didātiem un balsošanas kār-
tību. Latvijas vēlēšanu iecirkņos 
šajā laikā varēs pieteikt arī bal-
sošanu atrašanās vietā tiem vēlē-
tājiem, kuŗi veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs nobalsot iecirknī. Iespēju 
balsot atrašanās vietā var izman-
tot arī vēlētāji ieslodzījuma vie tās.

No 3. līdz 5. oktobrim daļā 
Latvijas vēlēšanu iecirkņu būs 
iespēja nodot balsi glabāšanā. Šie 
iecirkņi tiks veidoti republikas 

Pošamies uz 
13. Saeimas vēlēšanām

pilsētās un novados ar vismaz 
7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, 
kuŗās vēlētāju skaits lielāks par 
20  000, balss nodošanas glabā-
šanā iecirkņi tiks veidoti ar ap -
rēķinu, lai uz pilniem 20 000 vē -
lētāju būtu vismaz viens šāds 
iecirknis.

6. oktobris – 13. Saeimas vē -
lēšanu diena. Balsot var jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ār -
valstīs no pulksten 7 līdz 20 pēc 
vietējā laika. Lai nobalsotu, vēlē-
tājam nepieciešama derīga Lat-
vijas pilsoņa pase vai derīga Lat-
vijas pilsoņa personas apliecība 
kopā ar vēlētāja apliecību. 

Vairāk par 13. Saeimas vēlē-
šanu kārtību un nosacījumiem 
www.cvk.lv.

Kristīne Bērziņa
CVK Informācijas nodaļas vadītāja

Ir pagājis 10 gadu, kopš no 
Anglijas pārcēlāties uz dzīvi Lat-
vijā, sākumā Rīgā, Vecmīlgrāvī, 
bet drīz vien – uz Latgali. Un, kā 
pats teicāt, uzreiz sākāt uzmeklēt 
Daugavas Vanagus.

Jā, un viņus atrast nemaz ne  bija 
tik viegli. Rīgā nesaņēmu kontakt-
informāciju. “Palīdzēja” kāds raksts 
avīzē Rēzeknes Vēstis, un cilvēki 
pastāstīja, ka pilsētas mazākum-
tautību klubā mēdz pulcēties arī 
Daugavas Vanagi. Pavediens bija 
rokā, un es devos viņus satikt. Iz -
rādījās, ka Daugavas Vanagi tiekas 
Pašvaldības policijas namā. Uzzi-
nāju, ka vairākās novada skolās 
jau darbojas Vanadzēni, tikai vi -
ņiem trūkst kopīgu aktīvitāšu, vie-
notāja, un naudas, protams, arī 
trūkst. Kopā ar domubiedriem 
sākām rīkoties, un pirmais, ko 
izdarījām, – sagatavojām un izde-
vām “Daugavas Vanagu audzi nā-
tāja rokasgrāmatu”. Nākamais – 
vajadzēja atrast cilvēkus, kas ie -
dvesmo un organizē. “Aizmetņi” 
jau bija – vietējie skolotāji, un, ja 
vēl bija ieinteresēts un atsaucīgs 
skolas direktors, darbs varēja sek-
mīgi ritēt. Uzrunāju biedrus An -
g lijā, kas palīdzēja ar naudas ziedo-
jumiem, un tad sarīkojām ekskur-
sijas uz Okupācijas mūzeju, kon-
kursus, sporta dienas, salidoju-
mus. Atsaucība kļuva plašāka. Sā -
kām virzīties tuvāk savam mēr -
ķim – jaunās paaudzes patriotiskā 
audzināšana un iesaistīšana DV 
organizācijas darbā. Skaidrs, ka to 
var izdarīt tikai tad, ja notiek 
aktīvitātes, kas bērniem ir aizrau-
jošas, kaut kas vairāk par vienkār-
šu izklaidi. Šobrīd darbojas 250 
Vanadzēni no 10 skolām. Latgalē, 
divām Vidzemē un vienas Zem-
galē. Viegli nav, lauku skolas tiek 
slēgtas, aizvadītajā gadā vien divas 
no mūsu aktīvākajām skolām. 
Pārfrazējot Andreju Eglīti – “pašu 
cirvis cērt un cērt”... Skolotāji par 
daudz ir aizņemti ar savām ikdie-
nišķajām rūpēm, bet darbā ar 
jaun atni vajag aizrautību, pārlieci-
nāšanas spējas, daudz laika, ko ie -
guldīt ārpus sava tiešā darba. Bet 
bērni aug, laika nav. Vēl atcerē-
simies, ka Vanadzēni ir pirmais 
solis uz jaunsardzi.

Bet nu jums uzticēta visas glo-
bālās Daugavas Vanagu saimes 
vadība!

Man bija ļoti lielas šaubas, vai 
varu to uzņemties, jo esmu sevi 
iesaistījis daudzās lietās, bet – pie-
runāja. Kandidēju un tiku ievēlēts, 
un nu esmu sācis darboties. Ik  vie-
nā mītnes zemē ir atšķirīga situā-
cija, bet mans uzdevums ir saliedēt 
Daugavas Vanagus visā pasaulē 
kopīgā mērķa veikšanai. Manā 
skatījumā – ar virzienu uz Latviju. 
DV Centrālajai valdei ir jābūt 
Latvijā, darbībai, kas notiek savā 
zemē, ir jābūt vērstai uz Latviju. 
Daugavas Vanagiem ar šo mērķi 
jāturpina būt saliedētai organizā-
cijai, kur galvenais ir – sadarbība 
un darbīgums. Turklāt – nevis ar 
skatu pagātnē, bet nākotnē. Tas 
nenozīmē, ka aizmirsīsim un ne -
tur pināsim vēsturiskos darbus – 
atbalstu dot leģionāriem un pa  t-
riotiskiem mērķiem. Bet šābrīža 
aktuālitāte ir latviešu valodas sa -
glabāšana un latvisko tradiciju 
stiprināšana, lai kur arī mēs dzī-
votu.

Jūsu stāšanās amatā sakrīt ar 
Saeimas vēlēšanu gadu. Vai Dau-
gavas Vanagu organizācijai šai 
ziņā būs kādas īpašas aktīvitā tes? 
(Atminēsimies akciju “Celies un 
ej!”, kas veiksmīgi noritēja Va  lo-
das referenduma gadā!).

DV joprojām ir labdarības, ne -
vis polītiska organizācija. Bet, ja 
par savu mērķi izvirzām jaunat -
nes audzināšanu patriotiskā garā, 
tad mums ir pienākums aicināt 
viņus pildīt savu pilsoņa pienāku-
mu un atbildīgi nobalsot par Lat-
viskām partijam tad, kad viņi būs 
pieauguši, un to pašu darīt visiem 
Daugavas Vanagiem. Demokra-
tiskā procesā noteikti jāpiedalās. 
Tāds pats ir arī jūsu laikraksta 
uzdevums.

To mēs arī darām – ik numurā 
jau kopš šā gada sākuma jūs 
varat lasīt gan par vēlēšanu pro-
cedūru, gan intervijas ar polī-
tisko spēku pārstāvjiem, gan sa -
biedrībā respektētu un skolotu 
cilvēku viedokļus. Galu galā – no 
ārzemēs mītošo tautiešu balso-
juma ir atkarīgas 8 – 10 vietas 
Sa  eimā, kas ir ievērojams spēks.

Paldies! Bet es daudz domāju 
par to, ka, piemēram, manā biju-
šajā mītnes zemē Anglijā ir ap -
tuveni 700 DV biedru, bet tur mī -
tošo latviešu skaits jau sniedzas   
ap simt tūkstošiem. Vai viņi lasa 

mūsu un Latvijas presi, vai infor-
māciju smeļas tikai tīmeklī? Mu ms 
ir jāiet pie viņiem, jārunā un jā -
pārliecina – cita padoma man nav. 
Un tas pats ir jādara visu Latvijas 
polītisko spēku pārstāvjiem. Ne -
slinkot, bet doties pie saviem vē -
lētājiem. Šobrīd pats vēl neesmu 
izraudzījis partiju, kas mani ie -
dvesmotu.

Varbūt jāraugās uz konkrē -
tām personālijām?

Par daudz saskatu personisko 
ie  interesētību starp polītiķiem, ne 
tik daudz – valstisko.

Nepatīkami jautāt, bet – vai 
Daugavas Vanagu organizācija 
nav nogurdināta savstarpējās ne  -
saskaņās?

Diemžēl man jāpiekrīt. Līdzte-
kus cēliem darbiem ir arī formā -
las piekasīšanās, neuzticēšanās, 
personiskas dabas strīdi. Citkārt 

cilvēks, kas uz Vanagu sanāksmi 
ieradies ar vislabākajiem nodo-
miem, izdzirdis šīs ķildas, novēr-
šas un – labākajā gadījumā – tur-
pi  na strādāt individuāli. Latvijā  
vēl esmu novērojis arī tādu pār-
mē rīgu jutīgumu un apvainoša-
nos, ja tiek aizrādīts. Kādreiz labi 

domāts aizrādījums saceļ veselu 
emociju vētru. Latvijas situācijā to 
skaidroju ar vecajām padomju lai-
ka brūcēm, ārzemēs – vienkārši ar 
savstarpēju neuzticēšanos, neiz-
pratni par to, kā konstruktīvi jā -
strādā sanāksmē, kur ir vieta arī 
dažādiem viedokļiem. Parasti “uz -
brūk” cilvēkiem, kas kaut ko dara. 
Bet tā jau nenotiek tikai mūsu 
organizācijā.

Stājies amatā, jūs acīmredzot 
arī iepazināties ar Daugavas 
Vanagu kasi. Vai DV ir bagāta 
organizācija?

 Nē, DV nav bagāta organizācija! 
Daugavas Vanagiem joprojām pie-
der daudzi vērtīgi nekustamie īpa-
šumi. Bet tas prasa daudz darba, 
lai būtu ienākumi, lai no tiem zie-
dotu labdarībai. Nauda nekrīt no 
gaisa! Latvijā joprojām valda uz -
skats, ka ārzemju latvieši ir ļoti 
bagāti un ka ziedojumu straume  
ir neizsīkstoša. Tā tas nav.

No 9. līdz 11. jūlijam Rīgā no -
tiks gadskārtējās DV Globālās 
dienas. Vai tās notiks zināmajā 
Slokas ielas īpašumā?

Jūs domājat, ka varētu?
Kāpēc ne – būtu labs iemesls 

beidzot saņemties un sakārtot 
savu īpašumu.

Tas nav vēl iespējams. Varbūt 
nākamreiz.

 Ko teiksiet savā runā, atklājot 
šo DV organizācijai nozīmīgo 
saietu, respektīvi, kāds ir jūsu 
pirmais veicamais darbs jeb aici-
nājums?

 Lai cilvēki – līdzīgi kā katoļu 
baznīcā – pagriežas pret blakus sē-
dētāju un padod roku. No visas 
sirds! Nākamajos trīs gados nece-
ru gāzt kalnus, bet vienu gan ceru – 
ka izdosies uzlabot saprašanos un 
saliedētību.

Gunārs Spodris: “Nākamajos trīs gados ne -
ceru gāzt kalnus, bet vienu gan ceru – ka 
iz   dosies uzlabot saprašanos un salie dētību.”

Zviedru-Latviešu biedrība sa -
darbībā ar Latviešu pensionāru 
apvienību atzīmēja Baltijas valstu 
100 gadu patstāvības dibi nāša -
nas jubileju 5. aprīlī Igauņu na  mā 
Stokholmā.

Ieradās gandrīz 150 klausītāju, 
arī daudz zviedru, lai uzklausītu 
diplomātu, vēsturnieku un rakst-
nieku Gunaru Wetterbergu, stās-
tot par zviedru laikiem Latvijā 
17. gadsimtā. Wetterbergs galve-
no kārt iztirzāja zviedru sarežģī-
tās polītiskās attiecības ar visiem 
kaimiņiem pie Baltijas jūras. Ma -
zāk viņš runāja par to,  ko mēs, 
latvieši,  domājam ar teicienu 
“la   bie zviedru laiki”. Feldmāršals 

Zviedru laiki Latvijā 
1629 – 1721

Jēkabs Delagardi, vēlāk Jānis Šite, 
sāka pārkārtot baznīcas lietas. 
Latviešu zemnieki bija nonākuši 
it kā krustcelēs starp katoļticī - 
bu, luterānismu un pagānismu. 
Zvied ri lika sprediķot latviešu 
valodā,  lai cilvēki izprot baznīcas 
vēstījumus un vērtējumus.

Par garīgo aprūpi uz gadsimta 
beigām gādāja zviedru karalis 
Kārlis XI, piešķirot 7500 dālderu 
Bībeles tulkošanai latviski. Šo dar-
 bu veica E. Gliks. Bībeli iespieda 
1500 eksemplāros,  ko pa daļai 
izdalīja skolām un baznīcām. 

Trūka mācītu ļaužu. Zviedri lika 
atvērt ģimnazijas un tā sauktās 
triviālskolas, kur zemnieku bēr -
n iem bija līdzīgas tiesības ar vā -

ciešiem. Dibināja arī bibliotēkas. 
Tērbatas ģimnaziju pārvērta par 
universitāti. Atkal noteikums – 
jāuzņem arī zemnieku un amat-
nieku bērni, ne tikai dižciltīgo.

Tieslietas tika reformētas pēc 
zviedru humāniem likumiem,  
un notika arī agrāra reforma. 
Muižniekiem tika aizliegts spī-
dzi nāt un sodīt zemniekus,  kā to 
bija darījuši agrāk. Zviedri arī 
mēģināja atcelt dzimtbūšanu,  
bet muižnieku lielās pretestības 
dēļ tas neizdevās.

Septiņpadsmitam gadsimtam 
bija nepārskatāma nozīme mūsu 
vēsturē,  lai gan daudz no zviedru 
reformām tika atceltas,  kad val-
dību pārņēma Pēteris I.

DIĀNA KRŪMIŅŠ ENGSTEDT
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Latvijas mūziķu vidū virmo 
pārdomas, ka Baumaņu Kārļa 
himna jāmaina, jo vairs neat-
bilstot mūsdienu mūzikas kri-
tērijiem, prasībām... Tāpēc uz sa -
runu par un ap mūziku aicinā -     
ju latviešu ērģelnieku, pianistu, 
kom ponistu, izcilu personību 
latviešu mūzikā – Aivaru Kalēju, 
kuŗam ir savs viedoklis par mūs-
dienu un arī ne – mūsdienu mū -
ziku. 

Esat koncertējis daudzviet pa -
saulē, esat pasaules pilsonis?

Noteikti neesmu kosmopolīts,  
lai gan esmu koncertējis gandrīz 
visās Eiropas valstīs, ASV, Kanadā 
un Japānā. Esmu piedalījies starp-
tautiskos ērģeļmūzikas festivālos 
Igaunijā, Beļģijā, Dānijā, Zviedrijā, 
Čechijā, Vācijā, Italijā, Spānijā, Luk-
semburgā un ASV. Gan ar orķestri, 
gan kā ērģelnieks. Īpaši gan vairs 
netiecos apgūt kādas jaunas zemes, 
bet izdevības jau rodas pašas. Pie-
mēram, pagājušā gada septembrī 
ma ni uzaicināja uz garīgās mūzi  -
kas festivālu Bogotā, Kolumbijā. 
Tur latviešu mūziķi vēl nebija biju-
ši. Mani uzaicināja lieliskais altists 
Maksims Novikovs no Krievijas. 
Viņš bija dzirdējis manu skaņdar-
bu, kas veltīts Jānim Pāvilam Otra-
jam. Tas bija Pāvests, kas palīdzēja 
sagraut padomju boļševiku impe-
riju, viņš to ļoti veicināja. 

Vai ir kāds īpaši atmiņā palicis 
brauciens?

Pēdējo reizi biju Amerikā 2005. 
gadā, un tas bija nopietnākais brau-
ciens, tie bija mani ērģeļkoncerti, 
kas notika lielajās Amerikas ka  ted-
rālēs. Pati impozantākā vieta bija 
militārās akadēmijas katedrāle Vest-
pointā. Starp citu,  Laiks sekoja šai 
koncerttūrei. Koncerti notika arī 
Čikāgā, Filadelfijā, Klīvlandē un ci  tur. 
Nu jau ir pagājuši gandrīz 13 gadi.

Mūzikas draugi  jūs labāk pazīst 
kā ērģelnieku. 

Esmu absolvējis Latvijas Valsts 
konservatoriju, Ādolfa Skultes kom-
pozicijas klasi un Nikolaja Vana-
dziņa ērģeļu klasi, turklāt esmu 
viens no pēdējiem, kurš mācījies 
speciālo harmoniju un polifoniju 
pie Lūcijas Garūtas. Tā bija mana 
tēva klusa vēlēšanās, lai es kom po-
nētu mūziku, bet ērģeles man pati-
ka, jau mazam esot. Atceros, tie bija 
lieli svētki, kad svētdienās toreizē-
jais vācu demokratu radio gaŗajos 
viļņos atskaņoja Bacha kantāti. To 
vienmēr gaidīju. Mans vectēvs bija 
uzbūvējis mājas ērģeles ar koka sta-
bulēm, viņš pēc dzirdes spēlēja ko -
rāļus, noturēja mājās dievkalpoju-
mus. Bet viņam nebija viena lata, 
ko iedot savam dēlam – manam 
tēvam – klavieŗstundām. Savam 
tēvam Otto Kalējam esmu patei-
cīgs, ka jau agrā bērnībā varēju 
skatīt ļoti labas mākslas grāmatas, 
kas viņam kā tēlniekam bija mājās – 
sākot no Ēģiptes monumentālās 
tēlniecības un beidzot ar Gogēnu, 
Van Gogu un citiem klasiķiem. Tu 
kā bērns vienkārši  skaties bildes, 
bet tas kaut kur paliek, nekas ne  - 
kur nepazūd. Un tā, piemēram,  
pēc Čur ļoņa mūzeja apmeklējuma 
man radās mūzikas skaņdarbs 
Etīde-glezna “Saulīt’ vēlu vakarā”. 

Jūsu domas par mūziku, kas 
mūsdienās pārņem pasauli?

Cilvēkam pēc iespējas labāk jā -
dzī vo, pēc iespējas labāk jāpadara 

Aivars Kalējs:
“Cienīsim savu zemi un savu himnu!” 

savs darbs, pēc iespējas vairāk jā -
no pelna un pēc tam jāizklaidējas! 
Tas taču nevar būt dzīves mērķis 
vai saturs, vai piepildījums – izklai-
dēšanās! Ja esam daudz strādājuši, 
mēs varam, piemēram, vienkārši 
doties dabā. Tas izklaidēšanās sau k - 
  lis nekur cilvēci neved, un par to 
vajadzētu nopietni runāt. Un tas 
sevišķi spilgti izpaužas arī mūzikā, 
kas tik ļoti tiek populārizēta visos 
veidos un uztiepta cilvēkiem kā 
fona mūzika kafejnīcās, veikalos, 
restorānos. Cilvēks pamazām pie-
rod, ka tā ir tā vienīgā “īstā” mūzika, 
kas patīkami kņudina pakrūtē, bet 
tā vairāk balstās uz cilvēka fizio lo-
ģiju, kas savā būtībā ir primitīvi. 
Cilvēki neapjauš, kā ar viņiem ma -
ni pulē, lai viņš vairāk pirktu un 
pārdotu. Šī mūzika ievelk kā tādā 
tīklā, lai cilvēks nedomātu, zināmā 

s mes līdz ekļus – modernus, asi di -
so  n ējošus. Komponisti vienkārši 
apmierina savas ambīcijas, nedo-
mājot, ko vērtīgu viņš dod cilvē - 
k iem garīgās izpausmēs. Tiek izvir-
zīti piezemēti mērķi – tikai techni-
ka un technika. Nav citu kritēriju, 
un tāda ir mūsdienu pasaules mū -
zikas attīstība kopumā. Jaundarbi  
ir sakāpināti emocionāli, bet ar 
negātīvu pieskaņu. Ja cilvēks dzird 
tādu depresīvu mūziku, tā var būt 
pēdējā reize, kad viņš iet uz no -
pietnās mūzikas koncertu. Uz  rak -
s tīt kaut ko Do mažorā mūs dienās 
šķiet banāli, un autori baidās rakstīt 
vecmodīgi. Lai gan cilvēki alkst pēc 
kāda garīga piepildījuma, lai tiktu 
skarta kāda dvēseles stīga, kaut ar 
mazu skaņdarbu. Es eju savu mū -
zikas radīšanas ceļu, varbūt tas 
kādam nepatīk,  pat kaitina, ka te 
viens tāds kaut kā citādi izpaužas.

Izcilajiem klasiķiem vienmēr 
būs sekotāji.

Mūzika kalpo tam pašam augstā-
kajam, ko saprotam ar cilvēka ga -
rīgo attīstību, kā tas ir, piemēram, 
Bacha, Hendeļa, Vivaldi mūzikā. 
Lielo klasikas korifeju Mocarta un 
Bēthovena, romantiskā Šopēna 
mū ziku, viņa brīnišķīgās melo dis-
kās līnijas – šo mūziku vienmēr 
klau sīsies un spēlēs, jo vienmēr būs 
cilvēki, kam tas būs vajadzīgs. Lai 

gan šo cilvēku skaitam ir tendence 
samazināties. Taču, ja atceramies 
Svē tajos rakstos teikto: “Daudz būs 
aicināti, maz būs izredzēti”, bet 
mums nevajadzētu nolaist rokas. 

Par Latvijas himnu. Izskan vie-
doklis, ka tā ir vecmodīga, jā  maina.

Latvijas himna pirmām kārtām 
ir lūgšana, diezgan korāliska. Un 
mēs ar to esam zināmā mērā iz -
redzēti, ka, dziedot himnu, tā reizē 
ir arī lūgšana. Dziedot to lielā vai 
nelielā kopumā, tai ir arī svētīga 
iedarbība. Kādam varbūt teksts lie-
kas mazliet naīvs, piemēram, diet 
laimē. Par komponistiem, kas sāk 
šo himnu apšaubīt, varam teikt – tā 
ir lepnība. Viņiem liekas, ka paši ir 
tik ievērojami, ka droši var spriest 
par tādām svētām lietām kā tautas 
himna. Pošos rakstīt plašāku apce -
ri par himnas vēsturi, jo tā ir ļoti 
interesanta. Cilvēkiem bieži vien 
vienkārši patīk par kaut ko izteik-
ties, taču dažkārt viņi nepadomā, 
nezina vēsturisko pamatu, neie dzi-
ļinās. Vajadzētu tomēr saglabāt cie-
ņu pret mūsu himnu. 

Atmodas sākumā  kopā ar ka -
merkori Ave Sol diriģenta Iman  -
ta Kokara vadībā, ar Ingu Pēter-
sonu, Aivaru Krancmani jūs bijāt 
pirmie, kuŗi pēc 44 gadiem Lat-
vijā atkal atskaņoja Lūcijas Ga -
rūtas kantāti “Dievs, Tava zeme 

deg!”. Tolaik, astoņdesmito gadu 
beigās, tā bija samērā liela po -
lītiska uzdrošināšanās. 

Spēlējot “Dievs, tava zeme deg!”, 
mani pārņem īpašs saviļņojums. 
Tolaik divu dienu laikā – seši kon-
certi, pilnas zāles! Atceros, Liepājas 
Svētās Trīsvienības baznīcā bija 
gandrīz pusotrs tūkstotis cilvēku. 
Galvenie nopelni, protams, ir Iman-
tam Kokaram. Polītiski gan vairs 
nekādu īpašu draudu nebija, tie jau 
bija Tautas frontes laiki. Bija atļauta  
lielāka izpausmes brīvība: lai jau  
nu pastalnieki padanco, varbūt pat 
himnu atļaut, bet – vajadzēja sagla-
bāt sociālistisko struktūru un kon-
troles mechanismu. Tolaik vēl re -
tais paredzēja, ka būs Baltijas ceļš – 
sadošanās rokās, un vairs nevarēs 
atsaukties uz padomju tautu, jo 
tauta izvēlējās iet citu ceļu.

Vai gadījies kādos īpašos no -
tikumos būt kopā ar tautiešiem 
ārpus Latvijas?

Man bija izdevība spēlēt 18. no -
vembŗa svētkos Kolombusas pil-
sētā. 90. gadu sākumā piedalījos 
Ērģeļmūzikas dienās, festivālā lat-
viešu ērģelniekiem Amerikā un 
Kanadā. Labprāt vēl kādreiz dotos 
uz šīm ērģeļu dienām. 

1989. gadā bija iespēja pirmo 
reizi aizbraukt pie radiem, pie tē  va-
māsas, māsīcas Ņujorkā, pie brā-
lēna Bostonā. Ļoti nozīmīgi bija arī 
uzzināt par Daces Aperānes kom-
poziciju, kas veltīta latviešu brīvī -
bas cīnītājam Gunāram Astram. 
Viņš ir spilgtākā personība, kāda 
mums vispār Latvijā ir bijusi – ne -
salaužams vīrs kā ozols. Es šīs notis 
atvedu uz Latviju, un tā paša gada 
rudenī Imanta Rešņa vadībā atska-
ņojām šo skaņdarbu. Dace Ape rā-
ne ir devusi iespēju iepazīties ar 
latviešu trimdas komponistu de -
vumu, viņa ir latviešu mūzikas un 
latviešu sabiedrības dvēsele, it kā 
ļoti trausla būtne, bet spēcīga un 
ak  tīva joprojām. Ar laikraksta starp-
niecību vēlos nodot sirsnīgus svei-
cienus Dacei Aperānei, arī Ingrīdai 
Gutbergai, kas mani ļoti silti uz -
ņēmusi. Divas māsas – lielisks kla-
vieŗu duets ar Karīnu Gutbergu. 
Ilgus gadus viņas brauca uz mūzi-
ķu radošajām nometnēm Latvijā, 
ko  viņas arī organizējušas un va -
dījušas. Sveicieni arī manai māsīcai 
Aijai Russel un viņas vīram glezno-
tājam, ar kuŗu allaž bijušas aizkus-
tinošas tikšanās! Tēvamāsas gan 
vairs nav kopā ar mums šajā saulē.

Latvieši aizbrauc no Latvijas...
Pasauli ir pārņēmis materiālis -

ma gars. Mūsu valdībai pārmet,    
ka tik daudzi brauc prom. Latvijā 
jau spriež  par viesstrādniekiem, jo 
mū su jau ir par maz, nepietiek dar-
baroku. Bet tai pašā laikā esmu sa -
jūsmā par tiem latviešu cilvēkiem, 
kuŗi dzimuši ASV, Austrālijā un 
citur pasaulē un strādā te. Es zinu 
daudzus tādus cilvēkus. 

Jūsu pārdomas Latvijas Simt ga-
des kontekstā, vēlējums Lat vijai?

Pastāvēt nākamos 100 gadus, un 
lai tie būtu gaišāki, saulaināki! No 
šiem 100 gadiem  puse ir pavadīti 
okupācijā, tieši puse. 

Tagad mums tomēr ir neatka -
rīga valsts ar savām robežām. Ir 
cerība, ka ar citu lielvalstu atbalstu 
mēs saglabāsim šo neatkarību un 
ka tie nākamie simt gadi nebūs ap -
tumšoti ar ciešanām tik daudziem 
cilvēkiem.

Pēc koncerta Gorā, Rēzeknē kopā ar Inesi Galanti, viņas fonda laureātiem un diriģentu Jāni Stafecki

IRĒNA
BĒRZIŅA

mērā tāda mūzika neitralizē cilvē -
ka gribu, viņa personīgo iniciātīvu.

Koncerti lielajās arēnās, trako-
joši jaunieši – cilvēkus aizrauj šī 
mūzika...

Uz to var skatīties ar smaidu, var 
uztvert nopietnāk. Desmit tūkstoši 
šādā veidā tiek tracināti un pama -
tā – jaunatne. Līdz ar to daudzi ne -
grib neko dzirdēt par tā saucamo 
nopietno mūziku, ne par klasisko 
mūziku, samierinās ar virspusējo, 
ārišķīgo. Tas pilnīgi neko nedod cil-
vēka garīgai attīstībai, gluži otrādi – 
degradē. 

Taču bieži vien mūsdienu no -
pietnā mūzika nav saprotama.

Jā, domāju, ka mūsdienu nopiet-
nā mūzika nedaudz atbaida. Cil-
vēks aiziet uz koncertu, viņš ir gan-
darīts par Bēthovenu vai Mocartu, 
bet, ja viņam spēlē kaut ko no mūs-
dienu komponistu sacerētā, tas 
bieži vien ir ļoti “minorīgi”, depre-
sīvi vai pat destruktīvi. Mēs varam 
par to sūkstīties, bet jāpiedāvā kaut 
kas vērtīgs, izvēloties koncertu re -
per tuārus un rakstot mūzikas dar-
bus. Tad tas ir pretspēks vai pret-
pols, kas cilvēkus piesaista vērtīgām 
lietām.

Kāpēc mūsdienās nedzimst 
Mo   carti?

Jo no komponistiem tiek pra -  
sīts izmantot mūsdienu izteik - 
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

6

Krustvārdu mīklas
(Nr. 15, atrisinājums 
Līmeniski. 7. Traverss. 

8. Arlekīns. 10. Anīss. 11. 
Sidrs. 12. Karaganas. 16. 
Riepas. 19. Birkas. 20. 
Skarene. 21. “Sadko”. 22. 
Klase. 23. Valis. 24. Ārija. 

25. Berne. 28. Kūdra. 30. Ciklons. 
31. Sukāde. 32. Plaukt. 36. 
Batiskafs. 40. Liras. 41. Senāk. 42. 
Arabeska. 43. Patisons.    

Stateniski 1. Talsi. 2. Drazas. 3. 
Eseja. 4. Valka. 5. Alejas. 6. Sīlis. 
7. Tunisija. 9. Sarojans. 13. Gudri. 
14. Kaboverde. 15. Vilkakūla. 17. 
Skailis. 18. Indrāne. 26. Emulsija. 
27. Uluss. 29. Riksdāgs. 33. La -
gosa. 34. Efekts. 35. Najas. 37. 
Ilgas. 38. Kreps. 3 9. Sekot.

Līmeniski. 1. Latviešu dzej-
nieks (1923 – 1989). 4. Izrādes 
laukums cirkā. 6. Apavi ar koka 
zolēm. 7. Pilsēta Indijas austru-
mos. 8. Vēsturiska Rīgas pilsētas 
daļa. 10. Poļu astronoms (1473 – 
1543). 13. Kazrags. 15. Ķermeņa 
kaulu sistēma. 17. Rīgas Kino stu-
dijas mākslas filma. 19. Valsts ie -
kārta. 20. Vārdu rotaļa. 22. Seni 
priekšteči. 23. Garuma mērvie-
nība astronomijā. 26. Dubult sie-
nu trauks. 29. Mūsdienu olim-

piskās kustības pamatlicējs. 30. 
Gundegu dzimtas ārstniecības 
augi. 31. Debess ķermeņi. 32. 
Zodiaka zvaigznājs. 33. Apdzī-
vota vieta Ludzas novadā. 34. 
Mitrs tropu mežs Dienvidu un 
Centrālās Amerikas zemēs.

Stateniski. 1. Kūrortpilsēta Lie-
 tuvā. 2. Elektrodzinēja nekustīgā 
daļa. 3. Latviešu pianists, mūzi-
kas kritiķis (1914-1974). 4. Vie-
doklis, skatījums. 5. Upe Dien-
vid amerikā. 7. Zeva tēvs sengrie-

ķu mītoloģijā. 9. Sermuļu 
dzimtas dzīvnieks. 11. 
Īpašas konstrukcijas sprā-
dzes. 12. Apkārtmērs. 14. 
Krodziņš Italijā. 16. Nau-
das vienība Mongolijā.  
17. Starptautisks līgums. 
18. Lopkopji Mongolijā. 
21. Dāņu rakstnieks (1805 – 
1875). 23. Donavas piete-
ka. 24. Ceļojoši dziesmi-
nieki Senajā Grieķijā.      
25. Priekšdarbs gleznai, 
skulp tūrai. 26. Linu vai 
vilnas apģērbi senajiem 
romiešiem. 27. Kažokādu 
dzīvnieks – grauzējs ar 
rūsgani  brūnu apmato-
jumu. 28. Īss viegla, jautra 
satura priekšnesums. 
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Rīgas Motormūzejā 12. maijā Latvijas valsts Simtgades Jauniešu 
rīcības komiteja kopā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” aicina jau - 
n iešus uz forumu “Jaunās Simtgades pavasaris”, kuŗi Latvijas Simtgadē 
realizējuši, īsteno vai plāno projektus un pasākumus, ar savu uzņē-
mī bu apliecinot: Es radu Latviju! Es daru Latviju! ES ESMU LAT-
VIJA! Atbalsta  Latvijas Kultūras ministrija,  Izglītības un zinātnes 
ministrija,  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,  Latvijas 
Kultūras akadēmija.

Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”,  3. maijā plkst. 19 notiks 
Piektā apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremo-
nija. Viņi tiešā veidā turpina I. Ziedoņa “Kurzemītē” vēstīto – nes 
gais mā aizrautīgus un stiprus cilvēkus, kas neieslīgst vienaldzībā un 
pašapmierinātībā, atrod neparasto parastajā, savieno senču gudrību 
ar šodienīgumu un ļauj Latvijai turpināties. Ja ir vēlme būt klāt – 
biļetes koncertzāles “Lielais dzintars” un “Biļešu Paradīze” kasēs, kā 
arī būs tiešraide LTV 1 un Latvijas Radio.

Latvijas Nacionālajā vēstures mūzejā 4. maijā atklās izstādi 
“Latvijas gadsimts”, kuŗas veidošanā iesaistījušies vairāk nekā 60 
valstis, pašvaldības un privātie mūzeji. Apkopotas vēstures liecības 
un unikāli priekšmeti no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, 
Zem gales un Rīgas. Pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas,  sagatavotas 
ceļojošās izstādes “Latvijas gadsimta vēsture 10 soļos” saturs angļu 
va  lodā, paredzēts tulkot arī citās svešvalodās. Top arī izstādes “Lat-
vijas gadsimts” katalogs, kuŗa struktūra veidota atbilstoši izstādes 
des mit sadaļu tematiskajam izkārtojumam. Tāpat izstādes veidotāji 
izstrādā atsevišķu ceļvedi bērniem un jaunāko klašu skolēniem, 
informātīvos materiālus izstādes apmeklētājiem.

Daugavpili no 19. līdz 20. aprīlim oficiālā vizītē apmeklēja 
Amerikas vēstniece Nensija Petita. Vispirms tikās ar pilsētas domes 
vadību, nevalstisko organizāciju un biznesa pārstāvjiem, kā arī ap -
maiņas studentiem. Vēstniece atzina, ka patīk jaunā pilsētas devīze 
“Daugavpils ir daudzveidība”,  un augstu vērtēja paveikto nacionālo 
minoritāšu integrācijā. Pēc tam apmeklēja Marka Rotko mākslas centra 
5 gadu jubilejas sarīkojumu, kur atklātas 7 jaunas izstādes, kur ar 
mākslas projektu “Kas ir attēls? Dzīve un uztveres māksla” pārsteidza 
vācu mākslas galerija Pashmin Art Gallery.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā 17. aprīlī at -
klāja Latvijas valsts Simtgadei veltītu izstādi “Brīvības stāsti: Ģime-
nes vēsture – Latvijas vēsture”, kas ir Latvijas mēroga pasākuma 
“Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības” sastāvdaļa. 
Daugavpilī ir Brīvības iela. Lielākā daļa izstādes eksponātu ir iedzī-
votāju atnesti – fotografijas, sadzīves priekšmeti, dienasgrāmatas ar 
vēsturiskiem ierakstiem un citi, kas šodien veido pilsētas vēsturi. 
Izstāde apskatāma līdz 31. augustam.

Rīgā, kultūras pilī Ziemeļblāzma, 20. aprīlī biedrība “Bērnu Vi -
des skola”, SIA Prakse.lv un biedrība “Latvijas Mazpulki” rīkoja 
konfe renci “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”. “Latvijas Mazpulki” 
iepazīstināja ar mazpulcēna projektu metodi kā iespēju apgūt videi 
draudzīgu uzņēmējdarbību jau no mazotnes, un ar projektu “60 ele-
menti tavā kabatā”. Tas veidots, lai izglītotu par aprites ekonomikas 
pamatprincipiem, izmantojot mobilo telefonu kā ikdienas nepie cie-
šamību. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Mani šogad atkal aicina uz Val-
purģu nakts svinībām Brokena 
kalnā Vācijā. Bet ne man tā īsti ar 
raganām, ne velniem. Tur jau 
drīzāk vieta Ļeņina un Staļina 
spokiem kā Hitlera viesiem. 

Brīnums gan, ka viņi pēc tā -
dām 30. aprīļa nakts dzīrēm būtu 
gatavi 1. maija mītiņiem un gā   - 
j ieniem Starptautiskajā strād   nie-
ku dienā, sarkaniem karogiem plī-
vojot un “Internacionālei” ska-
not. Piedodiet, tas gan attiecas uz 
Ļeņinu un Staļinu, un Mūzeja 
jau najā ekspozīcijā netrūks pie-
mēru, ar kādu “prieku” mēs pie-
dalījāmies. Bet, ja atņem “Inter-
na cionāli” un sarkano karogu, 
vidū iezīmē kāškrustu, der arī 
Hitleram. Jo arī viņa partija bija 
nacionālSOCIĀLISTISKA un 
SRĀD NIEKU partija, un 1. mai-
ju svinēja arī Latvijā vācu oku pā-
cijas laikā. Gan turpināja strā dāt, 
bet tomēr ar saukļiem, uzrunām 
par vienotību ar Lielvāciju un 
Vadoni Adolf ’u Hitler’u, kā to -
reiz rakstīja. Laikam jau tāpēc ko -
 mūnisti sauca nacionālsociālis-
tus par fašistiem, nacistiem vai 
hitleriešiem, bet ne par sociā lis-
tiem. 

Nu jā, tad pienāca 1945. gads, 
bet Kurzemes cietokšņa pēdējās 
dienās 1. maija svētkus nesvinēja 
ne vienā, ne otrā vīzē. Arī tagad 
Latvijā tikpat kā ne, lai gan 1. mai js 
ir arī Latvijā “Darba diena.” To -
ties 9. maiju gan – pie pieminekļa 

16. Mainīgais maija mēnesis mūzejā

Pārdaugavā. Man liekas, ka šim 
piemineklim pietrūkst papildi-
nājuma: “Piemineklis Padomju 
Armijas kaŗavīriem – Padomju 
Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem 
no vācu fašistiskajiem iebrucē  - 
j iem un Latvijas neatkarības.” Man 
viszīmīgākais piemineklī ir Pa -
domju armijas zābaks, kas Latvi-
jā valdīja, pirms beidzot aizsoļoja 
1994. gada 31. augustā. Jaunajā 
eks pozīcijā smagais zābaks re -
dzams viscaur. Labi, ka aizsoļo -
ja, ka palika tikai plīvojošas Juŗa 
lentītes. 

Nē, šie murgi un spoku stāsti 
man neiet pie sirds, bet ar tiem 
jāsadzīvo. Uz svinībām Brokena 
kalnā es nedodos cita iemesla 
dēļ: Latvijā taču svin arī Satver - 
s mes sapulces sanākšanas dienu 

1920. gada 1. maijā. Jau tas, ka 
vai rāk nekā 80% piedalījās vēlē-
šanās, ir ievērības cienīgs skaitlis. 
Par spīti visam, kas bija noticis 
kaŗa laikā, tauta toreiz ticēja pati 
sev un jaunajai Latvijas valstij. 
Zināja – valsts jāceļ visiem kopā. 
Un cēla. Tas viss būs jaunās eks-
pozīcijas ievadā – zem plandoša 
Latvijas karoga. 

Un tad jau tikai pāris dienas 
līdz 4. maijam, kad 1922. gadā 
apstiprinātā satversme atkal kļu-
va par Latvijas Republikas pamat-
dokumentu. Jaunajā ekspozīcijā 
tur nokļūsim, uzkāpjot pa dzie-
došo Baltijas ceļu uz balkona! 
Man liekas zīmīgi, ka ne 1918., 
ne 1990. gadā ar deklarācijām ne -
pietika. Neatkarība bija vēl jā  iz-
cīna. Un demokratija – ne mazāk. 

Bet ekspozīcijā būs arī 15. 
maijs. Kārlis Ulmanis, kuŗš 1918. 
gadā kļuva pirmais demokra tis-
kās Latvijas vadītājs, 1934. ga  dā 
atcēla Satversmi un atlaida Sa -
eimu. Vai Ulmanim vajadzēja 

Divu 4. maija stendu iekārtošanai jaunajā ekspozīcijā vajadzīgi 22 000 eiro. 
Vienam no tiem Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu nodaļa ziedojusi 11 000 eiro. Vēl 
pieejams otrs stends par 11 000 eiro. Mūzejs un Mūzeja gariņš būs pateicīgi gan par 
lieliem, gan maziem ziedojumiem, lai taptu jaunā ekspozīcija.

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

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

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

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

kļūt par tautas Vadoni, ne jau kā 
Hitleram, bet tomēr? Bet valsti 
1940. gadā viņu piespieda lik-
vidēt. Žēl cilvēka traģēdijas. Vēl 
vairāk – tautas un valsts.
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PĒRKLasiet tīmeklī!

www.brivalatvija.lv
Eiropas latviešu laikrakstu

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā aicina uz

Latvijas SIMTGADES SVINĪBĀM un labdarības 

akciju DZINTARA UN MEDUS BALLI

Goda viesi:

Latvijas vēstnieks ASV – Andris Teikmanis

Goda konsuls – Daris Gunārs Dēliņš

Latvijas vēstnieks ANO – Jānis Mažeiks

Programmā:

Folk TRIO – Cinkuss, Rancāne, Šmite

3 LIVE PROJECT – elektroniskās un dzīvās mūzikas savienojums

Fotografēšanās ar pārsteiguma viesi, un daudz kas cits:

loterija, izsoles, Bišu Mātes Jautrais konkurss un dejas.

Nepalaidiet gaŗām iespēju kļūt par LATVIJAS SIMTGADES 

svinību dalībnieku un labdarības akcijas atbalstītāju!

Informācija un ieejas kartes:

amberandhoneyball.com

lv100ny.com

Tiks uzsākta līdzekļu vākšanas kampaņa

trūcīgākajiem Latvijas sociālās aprūpes centriem.

Novecošana, iespējams, ir visgrūtākā mācībstunda mūsu

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

Aicinām iepriecināt tos vecos ļaudis, kas ir dzīvojuši un

elpojuši Latvijai. Jūsu dāsnie ziedojumi apdāvinās tos,

par kuŗiem tik reti atminamies.

Svinēsim un pateiksimies paaudzei pirms mums!

Šo akciju Jūs varat atbalstīt, kļūstot par DZINTARA UN 

MEDUS BALLES viesi, vai arī citos veidos:

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

• Izvietojot reklāmu mūsu pasākumā, kuŗa tiks rādīta 

vispasaules tīmeklī

• Piedāvājot produktus dāvanu groziņiem balles apmeklētājiem

• Ziedojot balvas Lielajai izlozei

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

• Ziedojumiem un citam atbalstam, lūdzu, sazināties : 

info@lv100ny.com vai 212-810-7178

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

Jūsu dāvana var ienest prieku daudzu dzīvē!

Paldies  Jums.

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

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

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

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

e-mail jrundans@aol.com

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

Rita Rotkale. Agra 
Straupeniece.
ES. Eduarda Smiļģa
dzīves ceļš
USD 45,- t.sk. pasta izdevumi.

Nosūtiet čeku Rasmai Adams 
114 4th Ave NW,

Largo, FL33770 USA
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā 

(301 N Newtown Street Rd, 
New  town 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.Vaska 
u.c. autoru skaņdarbi no klasi-
kas 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 
Latviešu Kultūras biedrība 
TILTS, to atbalsta ALA, Lat-
viešu organizācijas ASV, Lat-
vijas Vēstniecība ASV, sadar-
bībā ar Aira Laiviņa Artists.

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

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

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

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

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 
IN 46260).

12.maijā 19:00 Indianapoles 
’’Jautrā Pāŗa’’ deju koncerts, 
veltīts Latvijas simtgadei! Pro-
grammā latviešu etnogrāfiskās 
un jaunrades dejas ap 40 ’’Jautrā 
Pāŗa’’ bērnu, jauniešu un vidējās 
paaudzes dejotāju izpildījumā. 
Pēc koncerta uzkodas, at  spir-
dzinājumi, jubilejas kliņģeris. 

Ieeja $35. Ar iepriekš pieteik-
šanos līdz 5.maijam – $30. 
Bērniem līdz 12 g.v. ieeja brīva. 
Sēdvietas koncerta stilā. Iero-
bežotā skaitā piedāvājam rezer-
vēt 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!

LINKOLNA (NE) 
Linkolnas draudzes sabied-

riskās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

MINEAPOLE (MINN)
Mineapoles St. Paulas latviešu 

baznīca (3152 17th Ave, S. 
Minneapolis, MINN)

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705).

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

29.aprīlī 17:00 Nicholas 
Roerich Museum (319 West 
107th Str, New York NY 10025) 
notiks virtuozā latviešu pianista 
Andreja Osokina solo kon-
certs. Programmā: J.Bahs, S.Pro -
kofjevs, F.Šopēns, P.Vasks, J.Vī -
tols.

Ieeja brīva, bet rezervācija ir 
ieteicama uz šo Andreja Oso-
kina vienīgo solo koncertu ’’No 
Baltijas uz Atlantiju’’ koncert-
tūres ietvaros. Rezervācijas var 
pieteikt, sākot ar 23.aprīli, sa -
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.

Igauņu namā (243 E 34th St, 
NY 10016).

4.maijā 18:00 Baltā galdauta 
svētki Ņujorkā.

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

12.maijā – Medus un Dzin-
tara balle. Info: https://www.
lv100ny.com 

20.maijā pēc Dievkalpojuma 
Ņujorkas Latviešu draudzes tel-
pās (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY 10705) notiks filmas ’’Me -
lānijas hronika’’ izrāde latviešu 
valodā ar angļu subtitriem. 
Dievk.10:00. Pusdienas 11:30. 
Filmas izrāde 12:30. Rīko Ņu -
jorkas Latviešu ev. lut. draudzes 
Ziemeļu Novada Dāmu komite-
ja. Maksa ir $20 par pusdienām 
un filmu. Atlikums labdarības 
darbam. Info: m_ziedins@
yahoo.com 

PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State 

RT- 33, Freehold NJ 07728).
SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied-

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 

Seattle WA 98125).
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 mūziķu grupas no 
Latvijas paredzētais koncerts ir 
atcelts, jo nav dota atļauja 
iebraukt ASV.

23.jūnijā 13:00 sāksies vare-
nākā Jāņudienas ielīgošana 
Floridā! Mūs apciemos aktieris 
Andris Bulis ar paša sarakstīto 
viena aktieŗa izrādi ’’Lidojums’’, 
Jāņu noskaņās. Mielosimies ar 
Biedrības sagādāto alu un pīrā-
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 uz -
kodām, kā arī bezalkoholiski 
dzērieni. Ērtības labad katrs var 
ņemt līdzi pludmales krēslu. Šis 
brīvdabas pasākums ir bez 
maksas, bet jāatceras, ka par 
iebraukšanu parkā jāmaksā $5 
par katru automašīnu. Ja kādam 
būtu sarežģījumi ar nokļušanu 
parkā, pēc palīdzības var griez-
ties 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 ri-
kāņu vokālās un klavieŗmūzikas 
koncerts. Dziedās Katrīna Gu -
palo, pianists Andrejs Osokins. 
Ieeja par  ziedojumiem, sākot ar 
$25, bērniem līdz 16 g.v. par 
brīvu. Rīko Latvijas organi zā-
cijas Vašingtonā, daļēji atbalsta 
Vēstniecība ASV, Latvijas simt-
gades Publiskās diplomātijas 
pro  grammas ietvaros; info: 301-
814-1080. www.tilts.org.www.
latvia100usa.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brook line MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@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: cian asdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 13.maijā Ģimenes 
dienas Dievk. 20.maijā Vasar-
svētku Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
tiņš 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. 29.aprīlī Dievk. 
6.maijā Dievk. Skolas gada 
noslēgums. 13.maijā Dievvk. 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. notiek 
2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 28.aprīlī 
11:00 – 15:00 Pavasaŗa tirdziņš. 
29.aprīlī 10:00 Dievk. Sadrau-
dzība. 1.maijā 19:00 Bībeles 
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. 13.maijā 14:00 
Ģimenes dienas Dievk. Jānis 
Mateus. 27.maijā 15:00 Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 10.jūnijā 15:00 
Aizvesto 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. 
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Mūsu mīļais vīrs, tēvs, vectēvs, krusttēvs, svainis
Gaisa spēku izpalīgs Otrā pasaules kaŗa laikā un Korejas konfl ikta veterāns

ERNESTS ASONS
mūžībā

Dzimis 1927. gada 27. martā Vidagā, Latvijā,
miris 2018. gada 3. aprīlī Indianapolē, IN, ASV

Mūžībā aizgājis

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

miris 2018. gada 23. februārī New York, NY

Dziļās sērās:
SIEVA GUNA, MEITAS IVETA ASONE, IRISA ROZE AR VĪRU EDVĪNU UN BĒRNIEM

KRISTU UN MARTI; KRUSTMEITA LAURA RAMANE AR VĪRU ERVĪNU UN BĒRNIEM
MARLĒNU UN MIKU; SVAINIS JĀNIS VANAGS AR SIEVU BAIBU UN RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀTE IRJA

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

MĀSA LISA AR MEITĀM GINALUCIA UN LILLIAN

Ir zaudējumi, pie kuŗiem nepierod,
Kuŗus nekad neaizmirst;
Lai gudrais prāts saka ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli, kas prātam nepieejami.
(Z. Mauriņa)

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Mūsu mīļais fi listrs,

Fil! ILGVARS SILGAILIS
55 II

Dzimis 1930. gada 25. jūnijā Druķos, Latvijā,
miris 2018. gada 28. janvārī Briežos, Latvijā

6.maijā Dievk. 10.maijā (ce -
turtdiena) 10:30 Jēzus Debes-
braukšanas dienas svētbrīdis. 
Bībeles stunda. 20.maijā Va  sar-
svētku Dievk. ar dievg. 3.jūnijā 
Dievk. ar dievg. 17.jūnijā Dievk. 
14.jūnija piemiņai.

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

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

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

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

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

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

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

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- Tagg-
art. 13.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. un sarīkojums. Lūgti 
groziņi.

• 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. Kal -
niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.
org 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 
’’Latvijas cimdi’’. Trejdeksnītis 

piedāvās 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. 20.maijā 14:00 Ģime-
nes dienas Dievk., dz.grām.

• 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 Dievkalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
29.aprīlī Bībeles stunda. 6.maijā 
Dievk. 13.maijā Ģimenes die-
nas svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar 
prieku! 20.maijā Bībeles stunda. 
27.maijā Bībeles stunda. 3.jū -
nijā Dievk. 10.jūnijā Bībeles 
stunda. 17.jūnijā Dievk. 24.jū -
nijā Bībeles stunda. 1.jūlijā 
Bībeles stunda. 8.jūlijā Bībeles 
stunda. 15.jūlijā Dievk. 22.jū -
lijā Bībeles stunda. 29.jūlijā 
Bībeles stunda. 5.augustā Bī -
beles 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.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohns-
latvian.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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Māc. Igors Safins. 12.mai jā 

11:00 Ģimenes dienas Dievk. 
3.jūnijā 11:00 Dievk. ar dievg. 
Sekos dr. pilnsapulce.

• 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 numu-
ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Mūsu mīļais draugs un Pečiņonkuls

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

Vienmēr sirdīs paturēsim
JĀNIS UN RUTA

ILZE
GUNTA, MĀRA UN DZINTARS

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

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

rīkošanu Rīgā

Zviedrijas galvaspilsēta Stok hol-
mas ir pieteikusies kandidēšanai 
uz 2026. gada Ziemas olimpisko 
spēļu rīkošanu. Šī kandidātūra ir 
aktuāla Latvijai, jo tā sacensības 
renes sporta veidos vēlas aizvadīt 
Siguldas trasē. 17. aprīlī Stok hol-
mas pārstāvji tikās ar Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK), Iz -
glītības un zinātnes ministrijas 
(IZM), Siguldas novada domes 
un Siguldas bobsleja un kama-
niņu trases pārstāvjiem.

No kreisās: Siguldas novada domes priekšsēdis Uģis Mitrevics, 
Siguldas bobsleja un kamaniņu trases direktors Dainis Dukurs, 
Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Einars Fogelis un 
Stokholmas delegācijas pārstāvis Pīters Reinebo preses konferencē 
// FOTO: LETA

“Šis ir nākamais solis mūsu 
vēsturiskajā procesā, jo esam pa -
teicīgi mūsu Zviedrijas kollēgām 
par izteikto uzaicinājumu pieda-
līties iespējamā kandidēšanas pro-
 cesā. Šī tikšanās nebija pirmā – 
pirms Phjončhanas Olimpiadas 
tikāmies Siguldā, bija sarunas arī 
Dienvidkorejā,” preses konfe ren cē 
sacīja LOK viceprezidents Einars 
Fogelis. “Šī tikšanās bija orientēta 
uz to, lai precīzi runātu par so -
ļiem, kas no abām pusēm ir ne -
pieciešami, lai sagatavotu mūsu 
sadarbības memorandu, ko plā -
nojam parakstīt šī gada jūnija 
pirmajā pusē Stokholmā.” Fogelis 
uzsvēra, ka pirmais, kas jāizdara 
Latvijas pusei, ir jāsagatavo infor-
mātīvs ziņojums valdībai, bet pēc 
tam varēs runāt par to, kādi darbi 
būtu jādara. “Pirmais posms lie-
lus ieguldījumus neprasīs, ja ru -
nājam par mūsu cilvēku darbu, 
tad tie būs cipari, par kuŗiem 
runāsim vasarā,” norādīja LOK 
pārstāvis. Savukārt Siguldas no -
vada domes priekšsēdis Uģis Mit -
revics piebilda, ka liela atbildība 
arī gulsies uz Latvijas valsts ple -
ciem, bet uz Siguldas pleciem 
būs otra puse. “Liels izaicinājums 
Siguldai būs olimpiskā ciemata 
izbūve. Tagad tikai esam saņē-
muši aprises par to, kam tur jā -
būt. Tas mūs nebaida, jo Sigulda 
attīstās. Dzīvojamā fona palieli-
nāšana noris jau tagad. Septiņi 
gadi līdz olimpiskajām spēlēm ir 
viens mirklis, lai to radītu. Arī 
infrastruktūra jau šobrīd ir daļēji 
piemērota,” sacīja Siguldas mērs, 
Viņš piebilda, ka šobrīd zināmie 
nosacījumi ir izpildāmi.

“Mums ir ļoti labs iespaids par 
Latvijas sporta kompetenci un 
pieredzi starptautiskās sacen sī bās. 
Runājām detalizēti par sadarbību, 
lai iekļautu Latviju 2026. gada 
Olimpiskajās spēlēs. Mums nav 
pieredze un trase renes sporta 

veidos, tāpēc tikai loģiski raugā-
mies otrpus Baltijas jūrai uz sa -
viem draugiem un viņu 
iespējām,” sacīja Reinebo.

Latvijas hokejisti 
pārbaudes spēlēs 

Latvijas izlases galvenais tre-
neris Bobs Hārtlijs Latvijas izlasē 
pārbaudes spēlēm ar Slovakiju 
bija iekļāvis 14 uzbrucējus, asto-
ņus aizsargus un trīs vārtsargus. 
Starp šiem hokejistiem bija tādi 
spēlētāji kā uzbrucēji Mārtiņš 
Karsums, Roberts Bukarts, vārt-
sargs Kristers Gudļevskis un aiz-
sargs Kristofers Bindulis. Pēdējie 

divi izlasei pievienojās vēlāk pa 
taisno no ASV. Latvijas hokeja 
izlasei pievienojās arī Čechijā 
spēlējošie Oskars Cibuļskis un 
Andris Džeriņš, kuŗi gan uz 
Slovakiju nedevās. Tāpat to per-
sonisku iemeslu dēļ nedarīja aiz -
sargs Ralfs Freibergs. Ar valsts-
vie nību ir arī aizsargs Kristaps 
Sotnieks, kuŗš tāpat kā Egils 
Kalns, Roberts Kaļķis, Renārs 
Kārkls un Ernests Tomass palika 
Latvijā un trenējās Volvo hallē. 
Veselības problēmu dēļ Latvijas 
izlasē šajā pavasarī nebūs iepriek-
šējo trīs gadu komandas kapteiņa 
Kaspara Daugaviņa, kuŗam veikta 
rokas operācija. Diemžēl koman-
das sastāvā nebūs arī uzbrucēju 
Laura Dārziņa, Zemgus Girgen-
sona un Jāņa Sprukta, kā arī 
vārtsargu Ivara Punnenova un 
Jāņa Kalniņa. Vēl nav zināms, vai 
pasaules meistarsacīkstēs varēs 
palīdzēt aizsargs Artūrs Kulda.

Latvijas hokeja izlase savā 
piektajā pārbaudes spēlē pirms 
pasaules meistarsacīkstēm izbrau-
kumā, Mihalovces pilsētā, ar re -
zultātu 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) piekāpās 
Slovakijas valstsvienībai. Mūsu  
hokejistiem šajā spēlē beidzot 
izdevās gūt vārtus un pārtraukt 
“sauso” seriju. Iepriekšējās divās 
pārbaudes spēlēs pret Somiju 
Latvijas izlase vārtus tā arī negu-
va, bet kopumā “sausā” serija bija 
152 minūtes un 19 sekundes gaŗa. 
Vienīgos vārtus Latvijas izlases 
labā guva Rodrigo Ābols, bet 
valstsvienības vārtus sākumā sar -
gāja Māris Jučers, kuŗš pēc di  viem 
ielaistajiem vārtiem tika nomai-
nīts pret Uldi Čalpu. Slovakijas 
labā vārtus guva Martins Bakošs, 
Mihels Mikliks, Jurajs Valahs un 
Davids Bondra.

Arī otrajā Euro Ice Hockey Chal-
l enge spēlē Slovakijā (Popradā) 
mūsu hokejisti cieta zaudējumu. 
Līdzīgi kā dienu iepriekš ar tādu 

pašu rezultātu – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). 
Mūsējiem vienīgos vārtus guva 
Roberts Bukarts. Atšķirībā no 
iepriekšējās sacensības, Latvijas 
valstsvienības vārtus sargāja Kris -
ters Gudļevskis, kuŗš komandai 
pievienojās no Ziemeļamerikas. 
Savukārt malā palika aizsargs 
Kristofers Bindulis un uzbrucējs 
Gunārs Skvorcovs, kuŗi spēlēja 
pirmajā sacensībā, bet laukumā 
devās Māris Bičevskis un Renārs 
Krastenbergs.

Latvijas valstsvienības galve-
nais treneris Bobs Hārtlijs

Kristers Gudļevskis tver ripu

Spēlē Samoilovs un Šmēdiņš

Mūsu vienības dalībnieki spēles 
pārtraukumā

Šis Latvijai bija piektais zau-
dējums piecās pārbaudes spēlēs 
pirms pasaules meistarsacīkstēm. 
Pēc spēlēm ar Slovakiju mūsu 
valstsvienības hokejisti 26. un 27. 
aprīlī spēkosies ar Šveices izlasi, 
bet sagatavošanās posmu beigs 1. 
maijā ar spēli pret Kanadas (!) 
izlasi.

Latvijas 3x3
basketbolisti uzvar 
Challenger turnīrā

Latvijas 3x3 basketbola koman da 
Rīga Ghetto Basket ar Nauri Miezi, 
Kārli Paulu Lasmani, Agni Ča  varu 
un Mārtiņu Šteinbergu sastāvā 
Ķīnā izcīnīja pirmo vietu sezonas 
otrajā Challenger serijas turnīrā.

Apakšgrupu kārtā mūsu bas-
ketbolisti izcīnīja divas pārlieci-
nošas uzvaras divās spēlēs, ieņe-
mot pirmo vietu savā grupā. 
Vispirms viņi ar 22:10 sagrāva 
Inanomo, bet pēc tam ar 22:15 
pieveica arī Čechijas vienību 
Humpolec. Ceturtdaļfinālā ar re -
zultātu 22:12 pārspēja Ķīnas Čan-
 džou Kaidagroup vienību, bet 
pēc tam pusfinālā ar 21:17 tika 
pārspēta Splitas Statist komanda 
no Chorvatijas. Savukārt cīņā 
par uzvaru turnīrā Latvijas ko -
manda ar 21:12 apspēlēja Krie-
vijas vienību – Maskavas Inanomo.

Kurucs pieteicies 
NBA pārbaudei

Latvijas basketbolists Rodions 
Kurucs, kuŗš šosezon piedzīvoja 
debiju valstsvienībā, pieteicies 
2018. gada Nacionālās basketbola 

asociācijas (NBA) draftam, pa  zi-
ņojis viņa aģents Artūrs Kalnītis.

Patlaban 20 gadus vecais Ku -
rucs bija pieteicies arī pērnā gada 
NBA draftam, taču nepilnas 
divas nedēļas pirms ceremonijas 
savu dalību atsauca.

***
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) drafta kandidāts Ro -
dions Kurucs paudis vēlmi pa  lī-
dzēt Latvijas U-20 basketbola iz -
lasei Eiropas meistarsacīkšu B līgā, 
vēstī Latvijas Basketbola savie-
nība. Latvijas U-20 izlase, kuŗai 
pērn nevarēja palīdzēt daudzi 
basketbolisti, izkrita no Ei  ropas 
meistarsacīkšu augstākās līgas, 
tāpēc šogad tā sacentīsies B līgā. 
Turnīrs no 13. līdz 22. jūli jam 
notiks Bulgārijas galvas pil sētā 
Sofijā. Iecerēts, ka komanda 
gatavošanos turnīram sāks 11. jū -
nijā, bet treniņi lielākoties pare-
dzēti Rīgā. Savukārt 18. un 19. jū -
nijā Kauņā tiks aizvadītas pār bau-
des spēles pret Lietuvas vienau-
džiem, bet 3. un 4. jūlijā tiks uz -
ņemta Krievija, 7. un 9.jūlijā gai -
dāmas cīņas pret Gruziju. Vēl 
tiek meklēti pretinieki divām 
pārbaudes spēlēm jūnija beigās.

Šobrīd vēl turpinās kan di dātu 
apzināšanas process. Koman das 
potenciālie līdeŗi ir spēlētāji, kuŗi 
pirms četriem gadiem Ei  ropas 
U-16 meistarsacīkst;es Rīgā deva 
lielāko ieguldījumu otrās vietas 
izcīnīšanā. Kristers Zoriks ir at -
veseļojies pēc pagājušā gada 
sākumā piedzīvotā ceļgala krus-
tenisko saišu plīsuma, bet šogad 
izmantojis iespēju paņemt “me  di-
cīnisko pauzi” un nepiedalās 
spēlēs, lai varētu būt ASV augsts-
kolas komandas ierindā četrus 
nākamos gadus. Savukārt Kurucs 
un Artūrs Strautiņš lielākoties 
spēlē attiecīgi Spānijas un Italijas 
otrajās līgās. Visi apstiprinājuši 
vēlmi spēlēt Eiropas meistar sa-
cīkstēs, kur uzdevums būs viens 
– atgriezties A līgā.

Plūdmales
volejbolisti ar 

mainīgām sekmēm
Pasaules kausa četru zvaigžņu 

posmā Ķīnā (Sjameņā) apakš-
grupu kārtā Samoilovs/Šmēdiņš 
izcīnīja divas uzvaras un uzreiz 
iekļuva astotdaļfinālā, izvairoties 
no izslēgšanas spēļu pirmās kār-
tas. Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā 
viņi divos setos ar rezultātu 0:2 
(23:25, 17:21) zaudēja norvēģiem 
Annešam Berntsenam Molam 
un Kristianam Sannlijam Sēru-
mam, kuŗiem turnīrā bija 23. nu -
murs. Līdz ar to Samoilovs/Šmē -
diņš dalību turnīrā beidza dalītā 
devītajā vietā. Norvēģi pēc tam 
cieta zaudējumu ceturtdaļfinālā 

pret olimpiskajiem čempioniem 
Alisonu Čeruti un Brunu Šmitu 
no Brazīlijas. 

Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs 
izcīnīja vienu uzvaru trīs spēlēs, 
turnīru beidzot dalītā 17. vietā. 
Šis kļuva par Pļaviņa/Toča šo -
sezon neveiksmīgāko turnīru, jo 
līdz šim viņi nevienās sacensībās 
zemāk par devīto vietu nebija.

Sjameņas turnīra kvalifikācijas 
pirmajā kārtā zaudējumu cieta 
Haralds Regža un Kristaps Šmits.

Latvijas tenisistes 
atgriežas Fed Cup 

pasaules grupā
Latvijas sieviešu tenisa izlase 

iekļuva Federāciju kausa izcīņas 
pasaules grupā, uzvarot Krievijas 
komandu. Līdz ar to Latvijas ko -
manda nākamajā sezonā spēlēs 
Federāciju kausa pasaules grupas 
otrajā līgā. Domājams, ka pasau-
les grupas otrā līga tiks apvienota 
ar spēcīgāko pirmo līgu, līdz ar 
to Latvijai būs iespēja uzreiz cī -
nīties starp visām pasaules spē-
cīgākajām komandām.

Latvijas izlase iepriekšējo reizi 
no Eiropas/Afrikas zonas pirmās 
grupas izkļuva 1993. gadā un 
toreiz jau tajā pat gadā sacentās 
pasaules grupā starp 32 vienī bām. 
Tad pirmajā kārtā Latvijas izlase 
ar Larisu Neilandi priekšgalā uz -
varēja Beļģiju, bet otrajā ar 0:3 
zaudēja Nīderlandei.

Latvijas tenisistu spēle pret Krie-
 vijas vienību Hantimansijskā Fed 
Cup Pasaules 2. grupas play off 
sacensībā cīņā sākās ar Anas ta-
sijas Sevastovas zaudējumu pir-
majā vienspēlē savai vārdamāsai 
Pavļučenkovai – 3:6, 6:2, 4:6. Lat-
vijas tenisa līdere Aļona Osta pen-
 ko ar uzvaru pār Jekaterinu Ma -
karovu (7:5, 6:4) guva Latvijai pir  mo 
panākumu. Pasaules piektā rakete 
Ostapenko nospēlēja pirmo spēli 
uz māla kopš uzvarētā French 
Open fināla pret Simonu Halepu. 
Aļona otro reizi tikās ar bijušo 
pasaules astoto raketi Ma  karovu, 
kuŗai šobrīd rangā 32. vieta. Osta-
penko viņai janvārī ar 6:7(3), 1:6 
zaudēja Sidnejā uz “hard” seguma. 
Ostapenko revanšs pret Makarovu 
ļāva Latvijas ko  mandai izlīdzināt 
rezultātu spēlē pret Krieviju – 
1:1. Trešajā vien spēlē Ostapenko 
pirmajā setā at  spēlējās un tad 
visā spēlē ar 7:5, 6:1 uzvarēja Anas-
 tasiju Pavļučen kovu, panākot 2:1 
Latvijas labā. Savukārt pēc tam 
Anastasija Se  vas tova ar 6:2, 7:5 pie-
 veica Jeka terinu Makarovu, no  dro-
 šinot Lat vijai uzvaru duelī ‒ 3:1.

Komandas vēl aizvadīja dubult-
spēli, tomēr tā nevarēja ietekmēt 
sacensības gala iznākumu. Spē lēja 
Diāna Marcinkēviča un Da  niela 
Vismane pret Krievijas duetu. 
Latvijas tenisistes zaudēja, līdz ar 
to Latvijas – Krievijas sacensību 
galarezultāts – 3:2.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


