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“Šis bijis triumfāls gads” 
ALA valdes priekšsēža Pēteŗa Blumberga runa ALA 67. kongresa atklāšanā

Šis ir bijis triumfāls gads 
Amerikas latviešiem, ievedot 
mūs Latvijas valsts Simtgades 
svinībās. Atskatoties, ko darījusi 
un panākusi ALA šajā gadā, kā 
arī vietējās sabiedrības – sko las, 
draudzes, biedrības, jāatzīst, ka 
visi ir aktīvi darbojušies un svi-
nējuši šo nozīmīgo gadu. Un 
mēs pat vēl neesam pusceļā!

Amerikā Latvijas Simtgades 
svinības tika atklātas ar Vis pā-
rējiem latviešu dziesmu un 
deju svētkiem Baltimorā pa  gā-
jušā gada jūlijā. Tas bija milzīgs 
panākums, un bija tiešām ie -
priecinoši redzēt, ka mūsu sa -
biedrība vēl joprojām ir spējīga 
sarīkot šādus vērienīgus svēt-
kus. Brīnišķīgajiem koncertiem 
un jautrām ballēm bija ie  spai-
dīga apmeklētība – rīko tāji sa -
skaitīja 3200 apmeklētā jus – 
gandrīz divtik salīdzinā jumā ar 
iepriekšējiem svētkiem pirms 
pieciem gadiem. Turklāt Bal-
timoras svētki ienesa ievē ro-
jamu peļņu. Tas apliecina, ka 
risks uzņemties rīkot svētkus 
bija tā vērts un ka mūsu Ame-
rikas latviešu kopiena var pa -
veikt neticamas lietas, un tai ir 
spoža nākotne! Viens no panā-
kumu iemesliem, manuprāt, ir 
tas, ka šī bija tā reize, kad mūsu 
vecā trimda un jaunā diaspora 
strādāja kopā un „dalīja ska-
tuvi” vienā sarīkojumā. Vecās 
trimdas izveidotā struktūra 
un spēcīgā financiālā baze un 
jau nās diasporas enerģija un 
idejas ir izcila recepte panā-
kumiem.

ALA lepojas būt par Dziesmu 
un deju svētku sponsoru, mēs 
arī esam centušies nodrošināt, 
lai ikviena latviešu kopiena visā 
Amerikā varētu svinēt Latvijas 
Simtgadi. Mūsu izveidotais Lat-
vijas Simtgades fonds ir finan-
ciāli atbalstījis sarīkojumus no 
krasta līdz krastam, nodrošinot 
dāsnus piešķīrumus sarīkoju-
miem Mineapolē, Čikāgā, In -
dianapolē, Sietlā un Bostonā 
jauno mūziķu grupas Iman-
taDimanta un draugi koncert-
turneju, kuŗā darbojas mūziķi 
no ASV, Latvijas un Eiropas un 
kas veiksmīgi apvieno tradi cio-
nālo un mūsdienīgo – līdzīgi kā 
mūsu pašu sabiedrība. ALA ir 
arī devusi ieguldījumu jaunat-

nei, nodrošinot īpašus Simt ga-
des piešķīrumus mūsu Gaŗ eze-
ram, Kursai un Katskiļiem, kur 
māca un uztur latviskās tradi-
cijas. Savukārt ALA Sporta no -
zare vedīs uz Simtgades spēlēm 
Rīgā mūsu Amerikas latviešu 
sportistus.

tautieši, parasti no Austru miem. 
Mums ir nepieciešams uzlabot 
situā ciju Latvijā, lai apturētu 
emig rāciju un veicinātu remig-
rāciju. Mums ir nepieciešams 
attīstīt ekonomiku, uzlabot iz -
glītības sistēmu un ieguldīt in -
fra struk tūrā. Mums ir nepiecie-

valdības un sabiedrības pienā-
kums. Bet mums ASV jādara 
viss iespē jamais, lai palīdzētu. 
Izmantosim mūsu pasaules pie-
redzi, kad tiekamies ar Latvijas 
polī tiķiem un viedokļu līde ŗiem, 
lai uzsvērtu izglītības un infra-
struktūras attīstības nozī mību! 

sarīkoja Čikāgā pagājušā gada 
oktobrī un ko apmeklēja aptu-
veni 200 uzņēmēju, lai pārru-
nātu eksporta, investīciju un 
sadarbības iespējas starp Latviju 
un ASV. Veicināsim, lai Latvija 
populārizē sevi pasaulē ar kon-
sekventu un pozitīvu vēstījumu!

Un, protams, piedalīsimies 
13. Saeimas vēlēšanās šoruden! 
Būtisks sasniegums ir tas, ka 
šogad ASV būs vairāk iecirkņu 
nekā jebkad agrāk. Kārtējo reizi 
šīs būs ļoti svarīgas vēlēšanas, 
kas noteiks Latvijas tālāko at -
tīstības kursu. Ir ļoti svarīgi, lai 
cilvēki aizietu balsot.

Esmu pagodināts, ka šajā kon -
gresā mums ir pievienojušies 
Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde, Latvijas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks ASV An  dris 
Teikmanis, kā arī viņa kollēģi 
Ārlietu ministrijā – Lat vijas vēst-
nieks ANO Jānis Ma  žeiks un 
speciālo uzdevumu vēstnieks 
sadarbībā ar diasporu Atis Sja-
nīts, kā arī bijušais vēst nieks un 
tagadējais Saeimas Ārlietu ko -
misijas priekšsēdis Ojārs Kal -
niņš. Atgādināšu arī par nozī-
mīgo financiālo atbal stu, ko 
attiecīgās ministrijas sniegušas 
latviešiem ārzemēs – lai atbal-
stītu Dziesmu un deju svētkus, 
Gaŗezeru u.c. Sirsnīgs paldies!

Priecājos arī, ka mums pie-
vienojušies vēl citi ciemiņi no 
Latvijas – Centrālās vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs Arnis 
Cimdars, demografs Ilmārs 
Mežs, NATO Stratēģiskās ko  -
munikācijas izcilības centra 
pārstāve Vineta Mēkone, jaun-
ievēlētā PBLA valdes priekš-
sēde Kristīne Saulīte, kā arī 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
pārstāvis ģenerālmajors Leo-
nard Isabelle. Šogad aprit 25 
gadi tās sadarbībai ar Latvijas 
Aizsardzības ministriju.

Šis ir satraucošs laiks, kuŗā 
dzīvojam, notikumi mainās ļoti 
strauji. Ik rītu pamodušies gai-
dām jaunāko tvītu no mūsu 
prezidenta un visu laiku runa ir 
par disruptors – jāskatās uz 
problēmām no pavisam citiem, 
negaidītiem skatu punktiem. 
Bet šajā laikmetā katram no 
mums ir iespēja arī atstāt po -
zitīvas pēdas. Izmantosim to!

Dievs, svētī Latviju!

Taču jaunajai diasporai at -
stājot Latviju, mainās Latvijas 
demo grafiskā situācija, un iz -
braukušo latviešu vietā nāk cit-

šams izvēlēties pareizās indus-
trijas un labāko veidu, kā tās 
reklamēt un pozicionēt Latviju 
pasaulē. Šis, protams, ir Latvijas 

Turpināsim rīkot konferences 
un seminārus, kas izceļ idejas, 
kas var palīdzēt Latvijai, tādus 
kā Sportlight Latvia, ko ALA 

Pēteris Blumbergs stāsta par ALAs aizvadīto gadu. Prezidijā (no kreisās) Aivars Osvalds, Gunārs 
Kancs, Ivars Mičulis, Mārtiņš Andersons, Tatjana Žagare-Vītiņa, Maira Bundža, Ruta Priedkalne-Zirne

Kongresa delegāti un viesi dzied himnu ALA 67.kongresa atklāšanā
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _______________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

It kā nenopietni
 jautājumi par 
kādu nopietnu 

likumu

L A S Ī TĀ J U

B A L S I S

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!

Saeima ceturtdien galīgā lasī-
jumā pieņēmusi Krimināl li-
kumā jaunu terminu, aizstājot 
“nereģistrētas laulāto attiecības” 
ar “pastāvīgām intīmām attie-
cībām”. Laulāto attiecības ne 
vien mēr ir intīmas, tāpēc šāda 
attiecību traktējuma sakarā 
man radušies daži jautājumi:

1. Kāds būs noteikts mini mā-
lais laika posms, lai pāŗa intīmās 
attiecības tiktu legā li zētas kā 
pastāvīgas, ar visām ju  ridis ka-
jām sekām (viena nakts, nedēļa, 
mēnesis, gads vai ilgāk)?

2. Kas un kādā veidā noteiks 
pastāvīgo intīmo attiecību sā -
kuma (un beigu) datumu, resp., 
šo attiecību ilgumu, lai noteik-
tu, vai tās konkrētā gadījumā 
atbilst “pastāvīgo intīmo at  tie-
cību” definīcijai un tāpēc ir ju  ri-
diski saistošas. (notārs, tiesa, 
kaimiņu tenkas vai kā citādi)?

3. Vai pilsonim (pilsonei) A 
vienlaikus varēs būt legālizētas 
“pastāvīgas intīmas attiecības”’ 
tikai ar vienu pretēja vai sava 
(neaizmirsīsim homoseksuāļus 
un lesbietes) dzimuma personu, 
vai šo legālizēto “pastāvīgo in -
tīmo attiecību” objektu dau-
dzums  (dalībnieku skaits) no -
teiktā laika posmā būs neregla-
mentēts.

4. Ko darīt, ja kopā dzīvojoša 
pāŗa pastāvīgām attiecībām nav 
intīma rakstura (piemēram, ve -
cuma, slimības vai citu iemeslu 
dēļ)? Vai tādā gadījumā šādas 
attiecības būs vai nebūs legālas 
un juridiski saistošas, piemē-
ram, mantojuma, atraitņu pa -
balsta vai citos gadījumos.?

Domāju, ka jaunievestais ter-
mins neatspoguļo visu pāŗ a at -
tiecību spektru un atstāj daudz 
vietas dažādām interpretācijām.

Ar cieņu
E. V. Upelnieks

“Zied ievas Siguldā...”// FOTO: Ginta Zīverte
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VILNIS
BAUMANIS

DARIS DĒLIŅŠ,
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā

ŠARMS UN VIRTUOZITĀTE

Māŗa Briežkalna kvintets Amerikā

Nepilns simts mūzikas gar d-
ēžu Vašingtonas latviešu cen-
trā Rokvilē, MD, 27. aprīlī bau-
dīja mūzikālu potpourri, ko 
viņiem sniedza divi gados jauni, 
bet jau pazīstami Latvijas māk-
slinieki – dziedone Katrīna 
Gupalo un pianists Andrejs 
Osokins. Viņu viesošanās ietil-
pa koncertu serijā, atzīmējot 
Latvijas Simtgadi. Koncertu ie -
vadot un uzrunājot angliski 
runājošos klausītājus, Latvijas 
vēstnieks Andris Teikmanis 
uzsvēra Latvijas gadskārtas sim -
bolisko nozīmi un ne bez lep-
numa minēja, ka proporcionāli 
iedzīvotāju skaitam Latvijai ir 
vairāk pasaulslavenu mūziķu 
nekā Ķīnai.

Programmā ietilpa pa gardam 
kumosam gan no latviskās, gan 
amerikāniskās mūzikālās kuli-
nārijas – gan akadēmiskā kla -
vieŗmūzika, gan dziedājumi 
kabarē un mūziklu stilā. Katrīna 
Gupalo – meitenīgi daiļa un 
sievišķīgi valdzinoša – saistīja 
ar populārās mūzikas žanriem 
piemērotu balsi un emocio nā-
lām nokrāsām bagātu skatu-
visko priekšnesumu. Likās, ka 
viņa ar visu iekšējo un ārējo 
būtni izdzīvo dziesmā paustās 
izjūtas un tās pārnes uz klau-
sītājiem ar balsi, kas var būt gan 
meitenīgi maiga, gan ro  ta ļīgi 
koķetējoša, gan romantiski aiz-
lūzusi, gan spēkā gavilējoša. 

Būdama vispusīgi radoša māk-
sliniece – arī izcila pianiste –, 
Katrīna darina pati savas dzies-
mas un meklē jau esošām jau-
nas savdabīgas interpretācijas. 
Savus lolojumus viņa pie kla-
vierēm pavada pati, radot it kā 
improvizētu priekšnesumu. 

Pārdomas varēja izraisīt viņas 
dziedātās latviešu tautasdzies-
mas, kuŗām klavieŗu pavadī-
jumi brīžam dzīvoja savu, mūs-
dienīgas spriedzes un nemiera 
pilnu dzīvi. “Hm... interesanti... 
neparasti!” daži klausītāji sprieda. 
Arī Katrīnas oriģināl dziesmas 
nav uztveramas tieši un vien-
kārši. Koncertā dziedātās bija 
mūzikāli saistošas, taču ang-
liskie teksti – ar dažādi iekrā-
sotām mīlestības izjūtām – 
aizpeldēja klausītājiem gaŗām. 
Ielūkojoties dziesmu tekstos, 
kas atrodami viņas nesen klajā 
laistā pirmajā kompaktdiskā, 
atklājas, ka viņā laužas ārā arī 
dzejniece – turklāt tāda, kam 
patīk sevi slēpt aiz metaforu 
plīvuriem. Piemēram, dziesmā 
“Intoxicating Caramel”, ar kuŗu 
Katrīna piedalījās Latvijas Ei  ro-
vīzijas konkursa atlasē, pirmais 
pants skan: Intoxicating scent 
sends / Wild flashes / Right in 
my prudence/ Agitating dead 
ends / Easily crashes / I’m ready 
to dance. Tekstu trīsreiz pār-
lasot, rodas kaut kādas nojaus-
mas, bet pirmo reizi dzirdot no 

skatuves, klausītājam paliek 
tikai mūzikāli emocionālais 
baudījums. Un baudījuma tie-
šām netrūka: Katrīna nevienu 
brīdi negarlaikoja. Viņa dzirk-
stīja, gan Daces Aperānes un 
Raimonda Paula romancēs, gan 
Kola Portera ņiprajās dziesmās 

zikālas ģimenes; arī viņa tēvs 
un brālis ir pazīstami pianisti. 
Simpātiska bija Andreja paustā 
vēlēšanās izvest plašākā pasaulē 
Jāzepa Vītola klavierēm kom-
ponētos darbus. Viņš nospēlēja 
piecus –  skaistus, romantiskus –, 
likdams klavierēm dziedāt kā 

bals “The Man I Love”, ko 
Andrejs nospēlēja ar kreiso 
roku – kā viņš teica, “lai būtu 
mazliet grūtāk”. Patiesībā, to 
viņš esot iestudējis priekš ne-
sumam, kuŗā ap viņu un ar viņu 
dejo dejotāja, un esot vajadzīga 
brīva roka, lai spēlējot piedalī-
tos arī dejā. Katrā ziņā, varēja 
apbrīnot skaņu bagātību, ko 
cilvēks spēj atraisīt ar pieciem 
pirkstiem. Andrejs Osokins sevi 
apliecināja arī kā iejutīgu pa -
vadītāju dziesmās, ko abi māk-
slinieki atskaņoja kopā. Vienu-
brīd viņš aicināja arī Katrīnu 
sev blakus pie klavierēm, lai 
duetā godinātu Emīlu Dārziņu, 
kuŗa vārdā nodēvēta viņu abu 
pirmā mūzikas skola. “Melan-
choliskais valsis” izskanēja silti 
un vienkārši.

Pēc koncerta klātesošie pa  ka-
vējās pie vīna glāzes un at  spir-
dzinājumiem, ko bija sarūpējusi 
Latvijas vēstniecība kopā ar 
LOV dāmām Anitu Juberti, 
Renāti Grāveri un Maiju Bau-
mani. Par koncerta labo izdo-
šanos jāsaka paldies arī Andrim 
Lūsim, kas pārzināja skaņu apa-
rātūru. Bija iespēja parunāties 
ar abiem māksliniekiem, no 
kuŗiem izstrāvoja tīkama vien-
kāršība un sirsnība, kas jau bija 
manāma viņu īsajos paskaidro-
jumos un piebildēs koncerta 
laikā. Lai viņu zvaigznes mirdz 
aizvien spožāk!

2018. gada 2. maijā Michaila 
Barišņikova mākslas centrā 
Ņujorkā notika “Rothko in 
Jazz” koncerta pirmatska ņo-
jums Amerikā.

Māŗa Briežkalna kvinteta 
kon certprogramma atspoguļo 
abstraktā ekspresionista Marka 
Rotko darbu noskaņu, ko pats 
meistars dēvējis par „dvēseļu 
stāvokļu portretējumiem”.

Koncertam bija radītas des-
mit džeza kompozicijas, katru 
saskaņojot ar konkrētu Marka 
Rotko mākslas darbu, kas pro-
grammas atskaņošanas laikā 

Michails Barišņikovs runā koncerta ievadā // FOTO: Daris Dēliņš

Māris Briežkalns (vidū) kopā ar mūziķiem Viktoru Ritovu (no kreisās), Gintu Pabērzu, Edvīnu Ozolu 
un Raimondu Macatu

un beigās vēl publiku sajūs mi-
nāja ar piedevās nodziedāto 
Edītes Piafas grāvēju “La Vie en 
rose”.

Tikpat lielu baudu klausī-
tājiem sagādāja klavieŗu vir-
tuozs Andrejs Osokins, kas 
plūcis laurus nozīmīgos pia-
nistu konkursos un pastāvīgi 
uzstājas Eiropas slavenākajās 
koncertzālēs. Viņš nāk no mū -

vēl nekad. Varēja redzēt, ka 
latviešu nama flīģelis, kas ik -
dienā vientuļi snauž aiz skatuves 
aizkariem, tagad smejas, gavilē 
un elso laimes ekstāzē, it kā 
teikdams: “Tā mani kutinājis 
vēl nav neviens!” Gleznaini ska-
nēja Pēteŗa Vaska “Baltā ainava”, 
krāšņi un dināmiski – Džordža 
Geršvina “Rhapsody in Blue”. 
Ovācijas izraisīja Geršvina ga -

Katrīna Gupalo un Andrejs Osokins – aizrautīgo mūziķu duets
// FOTO: Pēteris Alunāns

tika rādītas uz lielformāta 
ekrāna.

Mūzikālās temas koncertam 
bija radījuši 10 latviešu kom-
ponisti – Lolita Ritmanis, Ēriks 
Ešenvalds, Arturs Maskats, 
Rihards Dubra, Pēteris Vasks, 
Jēkabs Jančevskis, Vilnis Šmīd-
bergs, Jēkabs Nīmanis, Georgs 
Pelēcis un Raimonds Pauls; 
vēlāk šīs temas aranžējuši Māŗa 
Briežkalna kvinteta mākslinieki.

Pirms koncerta klātesošos 
uzrunāja Rīgā dzimušais Mi  -
chails Barišņikovs. Viņš atce-
rējās, kā okupācijas laikos džeza 

mūzika, kuŗu Latvijā varēja 
klausīties tikai ārzemju rādio 
raidījumos (Radio Free Europe, 
Voice of America), tanīs laikos 
tika dēvēta par kaut ko deka-
dentisku. Bet faktiski tas klau-
sītājiem bija kas jauns un ļoti 
ietekmīgs, kas vēstīja par ār  zem ju 
kultūru un atstāja lielu iespaidu.

Izpārdotā koncerta vakarā 

dalībnieku vidū bija arī LR 
Kultūras ministre Dace Mel-
bārde, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis un Ingūna 
Teikmane, Latvijas vēstnieks 
ANO Jānis Mažeiks un Dace 
Mažeika, kā arī Ņujorkas dip-
lomātiskā korpusa pārstāvji.

Projekta tapšanu bija atbal-
stījuši Marka Rotko pēcteči – 

Keita Rotko Prizela un Kris-
tofers Rotko. Kristofers Rotko 
bija klāt koncertā. Daugavpilī 
dzimušais Marks Rotko dzīvoja 
Ņujorkā no 1923. līdz 1970.
gadam.

“Rothko in Jazz” koncerti jau 
notikuši (vai šogad notiks) arī 
citās zemēs, tajā skaitā Belģijā, 
Polijā, Anglijā un Japānā.
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Pēteris Blumbergs: “Šis bijis triumfāls gads” 
Ligitas Kovtunas reportāža no ALA 67. kongresa

Ģenerālmajors Leonard IsabellePBLA valdes priekšsēde Kristīne 
Saulīte

Daugavas Vanagu ASV priekšnieks Andris Kursietis pateicas Raitam 
Eglītim par ilggadīgo darbu ALAs labā

Pēteris Blumbergs, Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde un 
Raits Eglītis

Kongresa noslēgumā delegāti un viesi pulcējās pie komūnisma upuŗu pieminekļa Vašingtonā, DC. Vidū prāveste Anita Vārsberga Pāže

Latvijas Brīvības fonda 
priekšsēdis Roberts Kukainis

Īpašo uzdevumu vēstnieks dia-
sporas jautājumos Atis Sjanīts

Kongresa dienas bija ļoti 
piesātinātas – gan informācijas, 
norišu analīzes, plānu un lē -
mumu jomā, gan arī emo cio-
nālajā ziņā. Un tas  attiecas ne 
tikai uz sirsnīgu draugu tik-
šanos, bet arī pleca sajūtu, ko 
saņēmām no Latvijas valsts 
pārstāvjiem un arī no patiesa-
jiem draugiem Amerikā. Tā 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
ģenerālmajors Leonard Isabelle 
vēlreiz apliecināja kollēgu ga  ta-
vību palīdzēt stiprināt Latvi jas 
militāro spēku. Dzirkstījot asprā-
tībās un lietišķā pārliecībā, viņš 

runāja ar mums kā ar seniem 
draugiem, uzteicot arī Latvijas 
labo sagatavotību uz  ņemt savā 
zemē NATO spēkus. Savukārt 
Jānis Kukainis bija atvedis cie mos 
pārstāvjus no grupas „Latvijas – 
MNG sa  dar bībai – 25”, kas ne 
tikai teica uzrunu, bet arī pa  rā-
dīja astoņas minūtes gaŗu filmu 
par mūsu kopīgajām militā ra-
jām aktīvi tātēm. Šī filma parā-
dīja, ka militārajās lietās nav 
sveša arī emocionāla valoda.

Garīgi pacilājošs bija jau pats 
kongresa iesākums, ko tradi-
cionāli ar svētbrīdi ievadīja prā-

veste Anita Vārsberga Pāže. 
Viņa pieminēja aizvadītajā gadā 
Mūžībā pavadītos ALA vecbied-
rus Uldi Gravu, Valdi Kārklu un 
Daini Rudzīti. Un izteica vēlē-
jumu, lai latviešu mīlestība sa -
sniegtu arī Latvijas valdību...

Kongresa Rīcības komitejas 
priekšsēdis Aivars Osvalds 
savā uzrunā norādīja uz to, ka 
šis kongress notiek „Kapitolija 
pavēnī”, ASV likumdevēju na  ma 
tiešā tuvumā, kur ALA visus 
savas darbības gadus strādājusi, 
lai iestātos par brīvu Latviju. 
Aivars arī atcerējās, kā viņa tēvs 

Valfrīds pārdevis ALA biedru 
kartes (par 2 dolariem gabalā!), 
darījis to ar lielu pārliecības 
spēku, līdz ar ko kuplinātas 
ALA biedru rindas. Viņš arī ar 
roku pārrakstījis vēstuļu tek stus, 
ko sūtīt valsts pārstāvjiem – pro-
 tams, par atbalstu Latvijai. Un 
kongresa noslēguma dienā tika 
lemts par līdzīgu tautas diplo-
mātijas akciju, vēršoties pret 
Latvijas Saeimas nodevīgo rī  cī bu 
attiecībā uz LELBĀL un Latvijas 
draudzēm. Vēsture at  kār  tojas! 
Ieskatieties vēlreiz P. Blumberga 
uzrunas pēdējā rind kopā, bet es 

Anita Bataraga, bijusī ALA 
valdes priekšsēde, sveicot kon-
gresu bijušo ALAs valdes 
priekšsēžu vārdā:

„Pakonsultējos ar četriem no 
bijušajiem ALA valdes priekš-
sēžiem un varu apliecināt, ka 
vērtējums par pašreizējo ALA 
valdes un darbinieku darbību ir 
– labs! Bet ko mēs novēlam gan 
valdei, kā arī katram no jums?

 Priecāsimies, ka mums ir 
mūsu neatkarīga valsts, mūsu 
tauta, mūsu valoda! Atjaunosim 
gribu un spēkus lai stiprinātu 
valsti, tautu un valodu!

Rīkosimies apdomīgi un sa -
prātīgi!

Neaizmirsīsim vēstures mā -
cības!

Godāsim tos, kuŗu vīzija un 
gudrā rīcība mūs noturējusi un 
veidojusi!

Sapurināsim sevi, kad ieslīg-
stam ikdienišķās niecībās un 
ķildās, kas novērš no mērķa!

Latvijas valsts Simtgade ir 
radījusi mērķtiecīgu sasparo ša-
nos un enerģijas virmojumu kā 
Latvijā, tā arī ikvienā latviešu 
centrā ASV. Esam it kā pa  mo-
dušies no ikdienas un atklājuši, 
ka, svētkus gaidot, varam pa  -
veikt vairāk, plašāk, interesan-
tāk un ar krietni lielāku līdz-
dalību nekā ikdienišķajā gada 
tecējumā.

Novēlam noturēt šo Simtgades 
atmodas degsmi, lai stiprinātu 
mūsu draudzības, mūsu darbību 
šejienes centros un organizācijās 
un mūsu vienotā darbā ar 
Latvijas valsti par Latvijas valsti!

Par vienotu un atbalstošu 
tautu un par skanīgu latviešu 
valodu!”

citēšu Helmara Rudzīša pirmo 
rindkopu no uzrunas „Visiem 
Latviešiem” avīzes „Laiks” 1. nu -
murā 1949. gada 8. novembrī.

„Liktenim paticis, ka mēs dzī-
 vojam ārkārtīgi svarīgā, cilvēces 
nākotnei izšķirīgā laikā. Sociālā, 
saimnieciskā un polītiskā dina-
mika, straujā technisko zinātņu 
attīstība, pasaules virskundzības 
idejas nejēdzīgais fanātisms un 
totālie meli – tas viss pasauli 
padarījis par dziļu pretrunu 
lauku, kuŗā iespiestā vārda loma 
sakāpināta tā kā vēl nekad.” 
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Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

Rakstiet Rasmai Adams

114 4th Ave NW, Largo, FL33770 USA

Otrais, papildinātais 

izdevums.

Bagātīgi il  lus trēta, 

lietošanai pa  rocīga 

grāmata par

sakopta jām Latvijas 

pilīm un muižām.

USD 45,–,
t.sk. pasta izdevumi.

Jānis Zilgalvis     

Laiks ceļot

Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām

Piešķirtas
LĀZA stipendijas

medicīnas studentiem 2018 

2018. gada 6. oktobrī, sest-
dienā, Latvijā notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas. Nobalsot vēlēšanās 
varēs Latvijas pilsoņi, kuŗi vē -
lēšanu dienā būs sasnieguši 18 
gadu vecumu un kuŗiem būs 
derīga Latvijas pilsoņa pase. 
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir 
iekļauti Rīgas vēlēšanu apga-
balā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs 
varēs balsot par Rīgas vēlēšanu 
apgabalā reģistrētajiem depu-
tātu kandidātu sarakstiem.

Kā vēlēšanās varēs nobalsot 
ASV dzīvojošie vēlētāji?

ASV dzīvojošiem vēlētājiem 
būs divas iespējas, kā nobalsot 
13. Saeimas vēlēšanās: 

1) vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, 
personīgi balsot kādā no ār -
valstīs vai Latvijā izveidotiem 
vēlēšanu iecirkņiem;

2) nobalsot pa pastu, iepriekš 
piesakoties Latvijas vēstniecībā 
ASV, Vašingtonā, DC.

Kur varēs nobalsot vēlēšanu 
dienā, 6. oktobrī?

13. Saeimas vēlēšanu dienā 
varēs nobalsot personīgi jeb kuŗā 
ārvalstī vai Latvijā izveidotā 
vēlēšanu iecirknī. Iecirkņi būs 
atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz 
plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā 
laika. Ārvalstīs izveidoto vēlē-
šanu iecirkņu adreses pieejamas 
Latvijas Centrālās Vēlēšanu ko -
misijas mājaslapā www.cvk.lv.

ASV izveidots divdesmit 
viens vēlēšanu iecirknis: Bos -

tonā (Masačūsetas pavalsts), 
Čikāgā (Ilinoijas pavalsts), 
Den verā (Kolorādo pavalsts), 
Detroitā (Mičiganas pavalsts), 
Filadelfijā (Pensilvānijas pa -
valsts), Frīholdā (Ņūdžersijas 
pavalsts), Grandrapidos (Miči-
gānas pavalsts), Hjūstonā (Tek-
sasas pavalsts), Indianapolē 
(Indiānas pavalsts), Kalamazū 
(Mičiganas pavalsts), Klīvlandē 
(Ohaio pavalsts), Losandželosā 
(Kalifornijas pavalsts), Milvo-
kos (Viskonsinas pavalsts) Mi -
neapolē (Minesotas pavalsts), 
Ņujorkā (Ņujorkas pavalsts), 
Portlanē (Oregonas pavalsts), 
Ročesterā (Ņujorkas pavalsts), 
Sanfrancisko (Kalifornijas pa -
valsts), Sanktpētersburgā (Flo -
ridas pavalsts), Sietlā (Vašing-
tonas pavalsts) un Vašingtonā 
(Kolumbijas apgabals). 

Vēlēšanu iecirkņu ASV adre-
ses pieejamas arī Latvijas vēst-
niecības ASV mājaslapā www.
m f a . g o v. l v / u s a / v e l e s a -
nas-2018.

Kā pieteikties balsošanai pa 
pastu?

Ja vēlētājs vēlēšanu dienā 
nevarēs personīgi ierasties vē -
lēšanu iecirknī, lai nobalsotu, 
būs iespēja pieteikties balso-
šanai pa pastu Latvijas vēst-
niecībā ASV (2306 Massa chu-
setts Avenue NW, Washington, 
DC 20008).

Pieteikties balsošanai pa pastu 

var no 2018. gada 5. maija līdz 
14. septembrim, uzrādot de -
rīgu Latvijas pilsoņa pasi un 
aizpildot iesniegumu.

Iesniegumā jānorāda: 
1. Vārds, uzvārds; 
2. Personas kods; 
3. Dzīvesvietas adrese; 
4. Adrese ASV, uz kuŗu no -

sūtāmi vēlēšanu materiāli;
5. Iesnieguma aizpildīšanas 

vie  ta un datums;
6. Vēlētāja paraksts.
Iesnieguma veidlapu varēs 

aizpildīt vēstniecībā vai iepriekš 
izdrukāt no Latvijas vēstniecības 
ASV vai Latvijas Centrālās vē -
lēšanu komisijas mājaslapas 
(“Iesniegums balsošanai pa 
pastu no ārvalstīm”). Iesnie gu-
mu atļauts rakstīt brīvā formā, 
rokrakstā vai datorrakstā.

Saņemot iesniegumu, vēst nie-
cības darbinieks reģistrēs vēlē-
tāju balsotāju sarakstā, iespiedīs 
pasē spiedogu par dalību 13. 
Saeimas vēlēšanās un izsniegs 
izziņu, ka vēlētājs ir reģistrēts 
balsošanai pa pastu. 

Latvijas vēstniecības ASV darba 
laiki, kuŗos varēs pieteikties 
balsošanai pa pastu, ir noteikti:

Pirmdienās no plkst. 13.00 
līdz plkst. 16.00

Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00

Ja vēlētājam nebūs iespējas 
personiski ierasties vēstniecībā, 
lai pieteiktos balsošanai pa 

pastu, vēlētāja iesniegumu un 
pasi vēstniecībā var nogādāt 
starpnieks, piemēram, kāda uz -
ticamības persona, pastnieks 
(USPS) vai pasta kurjers (UPS, 
DHL, FedEx). Ja pase un pietei-
kums vēstniecībā tiks nogādāti 
ar pastnieku vai pasta kurjeru, 
vēlētājam pašam būs jāapmaksā 
ierakstītā pasta (USPS) vai pasta 
kurjera (UPS, DHL, FedEx) pa -
kalpojumi pases nosūtīšanai 
atpakaļ. Vēstniecība neuzņemas 
atbildību par pasta pakalpoju-
mu kvalitāti. 

Līdz 14. septembrim vēlē tā-
jam būs tiesības mainīt adresi, 
uz kuŗu saņemt vēlēšanu ma -
teriālus. Par vēlmi mainīt adresi 
jāpaziņo vēstniecībai līdz 14.sep-
tembrim.

Lūdzam ievērot – ja būsiet 
pieteicies balsošanai pa pastu, 
jums nebūs iespējas balsot vē  lē-
šanu dienā vēlēšanu iecirknī!

Kā varēs nobalsot pa pastu?
Ja vēlētājs būs pieteicies bal-

sošanai pa pastu, vēstniecības 
darbinieks vēlēšanu materiālus 
uz vēlētāja iesniegumā norādīto 
adresi izsūtīs laikā no 2018. ga  da 
15. līdz 24. septembrim.

Saņemot pa pastu nosūtītos 
vēlēšanu materiālus, būs jārī-
kojas saskaņā ar pievienoto 
instrukciju.

Lūdzam ievērot – vēlētājam 
savs balsojums vēstniecībai būs 
jānosūta ar tādu aprēķinu, lai 

vēstniecība to saņemtu līdz 
vēlēšanu dienai – 2018. gada 6. 
oktobrim.

UZZIŅĀM:
Informācija par 13.Saeimas 

vēlēšanām ir pieejama Latvijas 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā www.cvk.lv un Lat-
vijas vēstniecības ASV mājas-
lapā www.mfa.gov.lv/usa/vele-
sanas-2018. 

Centrālās vēlēšanu komisijas 
un Latvijas vēstniecības ASV 
mājaslapās būs pieejama arī in -
formācija par polītiskajām par-
tijām, to priekšvēlēšanu pro-
gram mām, kā arī 13.Saeimas 
vēlēšanu deputātu kandidātiem, 
tiklīdz šī informācija tiks pub-
liskota. No 2018.gada 1.oktobra 
noteiktos laikos arī vēlēšanu ie -
cirkņos varēs iepazīties ar de -
putātu kandidātu sarakstiem, 
ziņām par kandidātiem un 
priekšvēlēšanu programmām. 

Latvijas vēstniecība laipni ai -
cina jautājumu gadījumā kon-
taktēties ar vēstniecības Kon-
sulāro nodaļu pa tālruņiem 
202-328-2883, 202-328-2882 
vai 202-328-2881 vai izmantojot 
e-pastu: consulate.usa@mfa.
gov.lv.

Aicinām sekot vēstniecībai 
sociālajos tīklos, lai uzzinātu 
aktualitātes arī par vēlēšanām:

Facebook.com/Embassy-
ofLatviainUS/ 

Twitter.com/Latvia_USA

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) stipendiāti 
2018 ir zināmi. Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda sti-
pendiju 1000 USD apjomā šo -
gad ieguvuši četri Latvijas me -
dicīnas augstskolu vecāko kursu 
studenti – Ilva Bikanova 
(RSU/5. kurss), Krista Krū-
miņa (RSU/5. kurss), Svja tos-
lavs Kistkins (LU/4. kurss) un 
Ilze Leve (RSU/ 5. kurss).

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda veicināšanas 
stipendijas (400 USD) ieguvuši – 
Daiga Marnauza (RSU/6. 
kurss), Lauma Putniņa (RSU/5. 
kurss), Egija Mičule (LU/6. 
kurss), Vita Lāčplēse (RSU/6. 
kurss) un Vineta Vinogradova 
(RSU/6. kurss).

Konkursa otrās kārtas intervi-
jas ar pretendentiem notika 24. 
aprīlī P.Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzejā. Visi pretendenti 
apliecināja savu mērķtiecību un 
centību ceļā uz ārsta profesiju. 
Konkurence bija sīva. 

Apsveicam stipendiātus un 
novēlam visiem pretendentiem 
iegūt plašu redzesloku un ne -
pazaudēt aizrautību un patiesu-
mu, ar kādu sākts ceļš medicīnā. 

Stipendijas pasniegs P. Stra-

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja

diņa Medicīnas vēstures mūzejā 
9. jūlijā svinīgā noskaņā, klāt-
esot LĀZA valdei, tās biedriem, 
viesiem un profesora Ilmāra 
Lazovska piemiņas fonda dibi-
nātājam MD Ērikam Niedrītim. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds radies, godi-
not ārsta Ilmāra Lazovska 
(1931–2003) piemiņu. Fondu 
drīz pēc profesora nāves izvei-
doja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņu -
jorka), kuŗš ir arī tā vadītājs. 
LĀZA regulāri vāc ziedojumus 
fonda sekmīgai darbībai. 2005. 
gadā tika pasniegtas pirmās 
profesora Ilmāra Lazovska Me -
dicīnas fonda stipendijas, kuŗas 
saņēma pieci Latvijas Univer-
sitātes un Rīgas Stradiņa uni-
versitātes medicīnas studenti. 
Fondu financiāli atbalsta arī 
Ojāra Veides fonds, LĀZA 
biedri un citi ziedotāji.

Fonda mērķis ir  atbalstīt ve -
cāko kursu medicīnas studentu 
centienus apgūt ārsta profesiju 
un vēlmi strādāt savā profesijā 
Latvijā. Stipendijas tiek pie šķir-
tas Latvijā studējošiem vecāko 
kursu medicīnas studentiem, 
kam ir ne tikai labas sekmes 
mācībās, plašs interešu loks, bet 
kas arī savu turpmāko dzīvi ir 

nolēmuši saistīt ar ārsta profesi-
ju Latvijā, stiprinot un uzlabo-
jot medicīnisko aprūpi valstī. 
Stipendija 500-1000 USD ap -
jomā tiek piešķirta 3-5 preten-
dentiem katru gadu. Kopš 2016. 
gada tiek piešķirtas arī veici-
nāšanas stipendijas. Pieteiku-
mus izvērtē un lēmumu pieņem 
Profesora Ilmāra Lazov ska Me -
dicīnas fonda stipendiju ko -
misija.

Atgādinām, ka līdz 1.06.2018. 
var pieteikties arī LMF fonda 
stipendijām, bet līdz 15.09.2018. 
– Ojāra Veides fonda stipen-
dijām. 

Plašāk par LĀZA un iespējām 
atbalstīt medicīnas izglītību 
www.lazariga.lv 

LĀZA vieno ārzemēs un Lat-
vijā dzīvojošos ārstus un zob-
ārstus, kā arī citus veselības 
nozares profesionāļus, zināt nie-
kus un darbiniekus kopējam 
mērķim – visiem spēkiem vei -
cināt veselības aprūpē un zinātnē 
iesaistīto studentu, rezidentu, 
ārstu un zobārstu izglītību un 
sadarbību. To dibināja 1947. ga  dā 
Eslingenā trimdā devušies lat-
viešu ārsti.
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Lielā talka Ņujorkā

Latviešiem talkas jēga ir 
skaists un reizē praktisks veids, 
kā padarīt lielus darbus. Ja 
daudzi pieliek roku, darbs ātrāk 
un labāk sokas. Pašiem da  rī-
tājiem, kopā strādājot, gan da-
rījums ir jo lielāks. Latvijā, nu 
jau desmito gadu, aprīļa beigās 
ļoti daudzās pilsētās tiek rīkota 
Lielā talka, aicinot ļaudis satīrīt, 
sakopt un izdaiļot savu apkārtni, 
savu dzīves vietu.

Gaidot Latvijas Simtgadi, Ņu -
jorkas apkārtnes latvieši 21. un 
22. aprīlī piedalījās savā Lielajā 
talkā, tā sasaucoties ar tautu 
Latvijā. Tādēļ, ka tas, ko sauc 
par Ņujorkas apkārtni, iekļaujas 
apmēram 75 jūdžu radiusā no 
Manhatenas, talka notika pie-
cos latviešu īpašumos. Abas 
dienas darbi notika Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes lauku 
īpašumā Katskiļos, bet sestdien 
–  draudzes Jonkeru baznīcā un 
Salas baznīcā. Turklāt svētdien 
talcinieki sakopa gan Ņudžer-
sijas latviešu biedrības īpašumu 
Priedaini, gan Daugavas Va -
nagu namu Bronksā.

Katskiļos galvenie talcinieki 
bija Rīgas 90. skautu vienības 
un Zilā kalna 4. gaidu vienības 
dalībnieki ar saviem vadītājiem, 
vecākiem un citiem palīgiem no 
latviešu skolas saimes. V.v. Jānis 
Bungs saskaņoja darāmos dar-
bus ar Lauku īpašuma komitejas 
priekšniekiem Mārtiņu Rozi un 
Aini Nollendorfu un izplānoja, 
kā tos vislabāk sadalīt starp 
atbraucēju spējām un spēkiem. 
Pēc ziemas, liels darbs ir iz -
staigāt visas nometnes takas un 
tās atbrīvot no sakritušajiem 
zariem. Divās vietās koki bija 
pārgāzušies takai. Vadītāji un 
tēvi ar ķēdes zāģiem tos 
sazāģēja, bet tad daudzās bērnu 
rokas vilka zarus uz mežu. Visi 
nodarbināti! Pavasarī arī vien-
mēr der izgrābt sabirušās lapas 
no brīvdabas baznīcas. Cits no -
zīmīgs darbs, kas tika paveikts, 
bija atjaunot vairākus pa gadiem 
izļodzījušos solus, kas vietām 
atrodami gar nometnes takām. 
Tur, kur vecie soli vairs nebija 
“glābjami”, tos atvietoja ar 
skaistiem, jaunuzbūvētiem so -
liem, kam pielika īpaši gatavotu 
plākstīti ar Latvijas simtgades 
simbolu –  LV100.

Jonkeru baznīcā šai ziemā 
izveidojās “Darba rota”, kuŗas 
sastāvā ir ne tikai draudzes dar-
binieki, bet arī citas sabiedrības 
grupas, kas izmanto baznīcu, 
piemēram, latviešu skola, koris 
un skautu un gaidu vienības. 
Draudzes darbiniekiem pašiem 
nav bijis pa spēkam namu 
uzturēt un veikt remontus, kas 
pa laikam nepieciešami jebkuŗā 
nekustamā īpašumā. Atslogu 
devuši jaunie saimnieki, kas ar 
marta sākumu dzīvo baznīcas 
dzīvoklī. Tomēr “Darba rotas” 
izveidošanās labi saskanēja ar 
Lielās talkas ideju. Talkas dienā 
Jonkeru baznīca mudžēja kā 

skudru pūznis. “Darba rotas” 
vadītāja Ilze Kancāne visus 
sagaidīja pie ieejas, kur varēja 
aplūkot lielus dažādo darbu sa -
rakstus un izvēlēties to, kas 
katram ir pa spēkam un pa 
prātam. Vairāki sen neaiztikti 
skapji tika iztukšoti un to sa -
turs, vismaz daļēji, izšķirots. 
Visus bibliotēkas plauktus iz -
tukšoja un grāmatas salika 
rindās dievnama balkona solos, 
lai vispirms plauktiem un grā -
matām kārtīgi noslaucītu pu -
tekļus. Tad stāvēja priekšā 
lemšana, ko un kā atlikt atpakaļ, 
jo plauktos un telpā pašā jau 
reāli trūkst vietas. Citi talcinieki 

Miķīti priekšgalā, iestādīja jau-
nus rododendrus, kā arī sa -
zāģēja vētras izgāztos kokus. 
Malku un zarus novietoja 
īpašuma “mežā.” Pa ziemu mā -
cītāja mājas bēniņos paspējusi 
iekārtoties kāda vāvere, bet 
talcinieki atraduši viņas gal-
venās “durvis” un tās pastāvīgi 
“aizslēdza”.

Priedainē, līdzīgi Katskiļiem, 
viens no galvenajiem pavasaŗa 
darbiem, kam noderēja talci-
nieki, ir parka sakopšana. Pēc 
ziemas jāsalasa sakritušie zari 
un jāsagrābj sabirušās lapas. 
Talcinieki skaitā bija mazāk kā 
citur, bet pateicoties vienai no 

Rīgas 90. skautu vienības un Zilā kalna 4. gaidu vienības talcinie-
ki ar diviem jaunuzbūvētiem soliem

Gita Berga pulē koka sienas paneļus

Guntiņas velk nokritušos zarus uz mežu

Kārlis Kancāns un Jason Meilands lāpa logu sietus

Kārlis Alversons un Toms Damratoski sakārto un noslauka 
putekļus kroņlukturim

No kreisās: Ivars Bērziņš ar zāģi, Indulis Dikmanis, Vilmārs 
Beiniķis, Jānis Riekstiņš. Tie paši, tai pašā secībā, stāda rododenra 
krūmu

līda nama bēniņos, uzmanīgi 
ejot tikai pa sijām, lai neiz-
bruktu caur griestiem, jo  bēniņi 
ir vienīgā pieeja spuldzēm, kas 
sen jau izdzisušas dievnama 
augstajos griestos. Visi varēs 
atkal vieglāk saskatīt dziesmu 
vārdus! Virtuvē savukārt iztuk-
šoja, izmazgāja, izšķiroja un no 
jauna sakārtoja visus skapīšus 
un atvilktnes. Var vēl pieminēt 
logu saplīsušo sietu pārlikšanu, 
logu mazgāšanu, sienu špak-
telēšanu un krāsošanu –  darbu 
netrūka, bet daudz arī tika 
padarīts!

Salas baznīcā neliela, bet dū -
šīga talcinieku grupiņa ar no -
vada priekšnieku Jāni Riek sti -
ņu un īpašuma saimnieku Viesturu 

pirmajām siltajām, saulainajām 
dienām pēc barga pavasaŗa, 
sakopt Priedaines parku bija 
jauki.

Daugavas Vanagu namā šo -
ziem lēnām īstenots iekštelpu 
remonts, tātad lieli talkas darbi 
arī te nebija nepieciešami. Kā 
stāsta nama saimnieks Valdis 
Freimanis, talkā bija ieplānots 
nokrāsot pagalma vārtus, maz-
gāt logus, sakārtot šķūnīti un 
izzāģēt kokus, kas viss arī 
īstenojās.

Viss liecina par talkas idejas 
noderīgumu arī šeit, tālu no 
Latvijas. Lielā talka Latvijā jau 
notikusi 10 gadus. Varbūt tā var 
kļūt par ik gada tradiciju arī 
Ņujorkā! 
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Temīdas problēmas

Ethnic Russians Having Become Estonian Citizens
Form Increasing Share of Estonian Defense League

PAUL GOBLE

Staunton, April 26 – Not only 
are ever more ethnic Russians 
choosing to become Estonian 
citizens, but they are joining the 
ranks of the  Kaitseliit, the 
Estonian Defense League that 
until recently many Russian 
speakers viewed as an Estonian 
nationalist organization that 
was profoundly anti-Russian. 

This development, chronicled 
by Russian journalist Yevgeniya 
Volokhonskaya for the Moscow 
outlet  Spektr, is important. On 
the one hand, it shows ethnic 
Russians who have chosen to 
become Estonian citizens are not 
acting for pragmatic reasons 
alone such as having access to 
the EU, as some Moscow writers 
suggest, but are identifying with 

Estonia and its values.
And on the other, it indicates 

that Estonian institutions, even 
those most closely identified 
with Estonian nationalism, are 
quite prepared to accept Rus -
sian-speaking Estonian citizens 
as equals, thus undercutting 
Moscow’s constant refrain that 
Estonia’s citizenship law and 
much else are driven by narrow 
ethno-nationalism.

These two factors in turn 
mean that Estonia is a far more 
integrated society than Moscow 
insists and many in the West 
accept and that the Russian 
government cannot count on 
Russian speakers in that Baltic 
republic to listen to the siren 
song of Kremlin propaganda 

even if they continue to watch 
Russian television.

Volokhonskaya says that “a 
decade ago … the Kaitseliit was 
considered in the local Russian-
language milieu as a purely 
national phenomenon. Now, 
how ever, along with ethnic 
Estonians ever more Russian 
speaking residents are joining 
its ranks”.

Its commanders say, the Mos-
cow journalist continues, that 
there are no “official statistics” 
about how many ethnic Rus -
sians and how many ethnic 
Estonians there are: “All of them 
are citizens of Estonia and it is 
inappropriate to divide them on 
an ethnic basis.” 

More than almost any other 

institution, the Kaitseliit is close-
ly connected with the history of 
Estonia. It was formed in 1918 
and existed until the Soviet 
occupation began in 1940. Then 
it was restored in 1990 and has 
existed since that time. It cur-
rently has more than 25,000 in 
its ranks.

They “actively cooperate with 
local governments, the police, 
border guards, rescue organiza-
tions and fire departments,” she 
says. “Russians and Estonians ... 
act together to put out fires and 
clean up spills as well as taking 
part in search and rescue opera-
tions.” Everyone works togeth-
er: their ethnic backgrounds are 
irrelevant. Personal skills are 
what matter.

Those ethnic Russians who 
take part in its work say they are 
doing so to serve their country, 
although some in the broader 
Russian-speaking community 
of Estonia still believe that the 
Kaitseliit  includes many Esto -
nians with ethno-nationalist 
views. However, as experience 
with that organization in -
creases, such views are being 
dispelled.

One ethnic Russian Estonian 
citizen with whom Volok hon-
skaya spoke put it best: people 
vary in many qualities but the 
variances among people of the 
same ethnic group are greater 
than the variances between 
such groups. 

Šī gada 19. aprīlī Rīgas pilī 
pulcējās tieslietu eksperti, lai 
piedalītos Valsts prezidenta Rai -
monda Vējoņa ierosinātā dis-
kusijas ciklā par tiesu varas 
būtiskajiem jautājumiem. Šo -
reiz diskusijas centrā bija jau-
tājums par to, kā pilnveidot 
tiesu varas darbu. Valsts prezi-
dents bija pirmais, kuŗš uz  ru-
nāja klātesošos, un viņa teiktais 
bija visai skarbs. Tiesu sistēma 
neesot ātra, viņš paziņoja, un 
tas rada jautājumus par to, vai 
valsts vispār spēj nodrošināt 
taisnību. Tāpat R. Vējonis pau da 
satraukumu par lielu atcelto un 
grozīto tiesu nolēmumu skaitu. 
Pēdējā laikā, atbilstoši prezi-
denta teiktajam, daudz esot 
paveikts, lai stiprinātu tiesis-
kumu, taču tieslietu sistēmas 
reputācija un efektīvitāte jo  pro-
jām neesot pietiekami augstā 
līmenī.

Man personīgi ar tiesām Lat-
vijā ir bijis maz darīšanu, taču 
vienā gadījumā Vējoņa kunga 
teiktajam par procesa lēnumu 
varu piekrist vismaz daļēji. 
2002. gada augustā manā Lat-
vijas radio raidījumā “Vārds 
tiek dots jums,” atbildot uz kāda 
klausītāja agresīvu jautājumu, 
es tā dēvētās Latvijas nacionālās 
frontes darbinieces nosaucu par 
kazām. Draugi toreiz smējās, 
par salīdzinājumu būtu jāap vai-
nojas kazām, nevis abām jaun-
kundzēm, taču viņas acīmredzot 
tā neuzskatīja un mani iesūdzēja 
tiesā par goda un cieņas aiz-
skaršanu. Rīgas centra rajona 
tiesa mani atzina par vainīgu un 
lika man atvainoties. Tā es arī 
izdarīju, gan klātienē – gan arī 
radio raidījumā. Tomēr sprie-
dumu mēs pārsūdzējām, jo 
vārdu “kazas,” lieki teikt, es 
lietoju pārnestā nozīmē. Ne jau 
gribēju kādu pārliecināt, ka 
abām dāmām ir ragi un astes. 
Sākās pingpongs. Rīgas Apga-
bal tiesa 2005. gada maijā daļēji 
apstiprināja prasību un man 
lika katrai no abām sievietēm 

samaksāt 50 latus. Augstākās 
tiesas senāts spriedumu norai-
dīja un lika to izskatīt vēlreiz. 
2004. gada novembrī Apga bal-
tiesa tā darīja, un šoreiz tā 
prasību noraidīja, taču arī to 
spriedumu Augstākā tiesa no  sū-
tīja atpakaļ. Trešajā piegājienā 
2006. gada janvārī Apgabaltiesa 
atkal noraidīja prasību, liekot 
sūdzētājām man katrai samak-
sāt 100 latus, bet, noraidot ma -
nas juristes prasību, arī nosegt 
summu, kādu viņai biju mak-
sājis par viņas pakalpojumiem. 
Frontes aktīvistes lietu pārsū-
dzēja Augstākajā tiesā, un 2006. 
gada maijā tā atteicās lietu 
izskatīt vēlreiz, tā atstājot spēkā 
pēdējo lēmumu no Apgabal-
tiesas. Galu galā, gods kam 
gods, meitenes man tos 200 
latus samaksāja. Būdams tāds 
mazliet nerātns, es pusi naudas 
viņu vārdā noziedoju Latvijas 
geju un lesbiešu organizācijai 
Mozaīka, jo viens, kas nudien 
raksturo Latvijas nacionālo 
fronti ir visnotaļ radikāla ho -
mofobija. Taču visa procesa iz -
skatīšana prasīja mazliet mazāk 
nekā četrus gadus. Daudz? Maz? 
Galu galā tur bija četras atse-
višķas sēdes, saprotu, ka tiesām 
darba ir daudz, iebildumu man 
nebija. Turklāt bija otra reize, 
kad mani par goda un cieņas 
aizskaršanu iesūdzēja cilvēks 
Ventspils pusē, kurš savulaik 
bija ieradies starptautiskās pret-
korupcijas organizācijas Trans-
parency International Latvijas 
filiāles rīkotā pasākumā un uz -
vedies agresīvi un nepieklājīgi. 
Savā televīzijas raidījumā “Skats 
no malas” es teicu, ka īsti žur-
nālisti tā neuzvedas. Tajā gadī-
jumā bija vajadzīga tikai viena 
tiesas sēde, kuŗas laikā tiesne sei 
brīžiem bija redzami grūti sa -
valdīt smieklus par sūdzētāja 
apgalvojumiem. Mani attaisnoja.

Tomēr par tiesu procesa ilgu-
mu var domāt arī ārpus no 
manas personīgās pieredzes. 
Droši vien redzamākais piemērs 

par ļoti, ļoti gaŗu procesu ir 
Ventspils mēra Aivara Lem-
berga tiesāšana par dažādiem 
grēkiem. Tas ir process, kuŗam 
šogad janvārī apritēja devītā 
gadskārta. Tur gan jāteic, ka tas 
vismaz lielā mērā ir bijis tāpēc, 
ka Lemberga aizstāvji bieži vien 
ir stiepuši gumiju, iespējams, 
cerībā, ka attiecīgajos noziegu-
mos iestāsies noilgums un cil-
vēku tāpēc attaisnos. Taču de -
viņi gadi tomēr šķiet kā visnotaļ 
ilgs laika posms viena cilvēka 
tiesāšanai.

izturējies visai agresīvi, par lie-
tas būtību atteicies runāt. Taču 
Ir izpētīja, ka viņš nudien ir stu-
dents Rīgas Stradiņa univer-
sitātē un nudien studē māszi nī-
bas. Turklāt ielūkojoties viņa 
darba grafikā,  žurnāliste kon-
statēja, ka viņam tiesas sēdes 
vienmēr paredzētas tikai pēc 
plkst. 15, kas varētu būt tāpēc, 
ka attiecīgajā laika posmā stu-
denti bija praksē slimnīcā, kuŗa 
ilga no plkst.  9  līdz pllkst. 15. 
Jūrmalas tiesā, kur R. Bulam it 
kā skaitās pamatdarba vieta, tie-

tēmu un tās kvalitāti. Starp citu,  
tiesnesis Buls, atbilstoši Ir izpē-
tītajam, arī ir viens no vairākiem 
tiesnešiem, kuŗi ir izskatījuši 
aizdomīgi lielu lietu skaitu tieši 
sakarā ar maksātnespējas indus-
triju. Konkrēti, laikā no 2008. 
līdz 2015. gadam R. Buls iz  ska-
tīja 28 lietas saistībā ar firmām, 
kuŗas pirms maksātnespējas vai 
tiesiskās aizsardzības procesa 
bija mainījušas juridisko adresi, 
cik var spriest, cerot atrast 
“lādzīgāku” tiesnesi lietas kā 
tādas izskatīšanai. Ja viena firma 
vēlas tā darīt, to var uzskatīt par 
sagadīšanos, bet ne jau 28 lietas! 
Turklāt par tiesneša spriedumiem 
maksātnespējas lietās iesniegti 
12 protesti, un Augstākā tiesa 
tos visus apmierinājusi saistībā 
ar būtiskiem pārkāpumiem. 
Visus pēc kārtas. Laika gaitā 
žurnāls Ir daudz rakstījis par 
maksātnespējas industrijas šķie  -
tamo korumpētību, šī adrešu 
mainīšana ir daļa no tās, un ir 
zināms, ka ļoti liels procents šo 
lietu nudien ir nonākušas kon-
krētu tiesnešu priekšā. Ja tiesas 
to pieļauj, tad tas nudien ir 
rādītājs par visnotaļ lielām 
problēmām. 

Te jāpiebilst, ka lielākoties pašu 
tiesu pārstāvji visas sūdzības 
raksturīgi ir noraidījuši. Pēc di  s-
kusijas Rīgas pilī Rīgas Apga-
baltiesas priekšsēde Daiga Vil-
sone paziņoja, ka viņa nepiekrīt 
apgalvojumiem par tiesu sistē-
mas lēnumu un citām problē-
mām, bilstot: “Mēs šā brīža si -
tuācijā ar tiem resursiem, kas 
mums ir, cenšamies izdarīt 
labāko.” Varbūt,  un ir skaidrs, 
ka lielās ekonomiskās krizes 
laikā tiesas tika konkrēti ap  da-
lītas financējuma ziņā, un līdz 
pirmskrizes līmenim tas nav 
atgriezies joprojām. Taču jeb-
kuŗā jomā paškritika tomēr ir 
gana derīga, un, ja ir cilvēks, 
kurš vienlaikus ir pilna laika 
tiesnesis un pilna laika mās-
zinību students, kaut kas tur 
kārtībā nav nudien.

KĀRLIS 
STREIPS

Savukārt citā jautājumā es 
Valsts prezidentam piekrītu pil-
nībā. Minētajā sapulcē viņš arī 
teica šādus vārdus: “Man nav 
saprotams, kāpēc man jāmaksā 
tiesnesim alga, ja viņš darba 
laikā mācās kādu citu profesiju, 
un tā ir akceptējama situācija. 
Tas ir retorisks jautājums, un es 
nesagaidu uzreiz atbildi, bet ne -
apšaubāmi sabiedrībā šie jau-
tājumi tiek uzdoti.” Tas nav 
retorisks jautājums, runa ir par 
pavisam konkrētu tiesnesi Rai -
mondu Bulu, kurš darba laikā 
studē māszinības. Šī gada jan-
vārī lieliskā žurnāla Ir žurnālisti 
viņu atrada Jūrmalas slimnīcā, 
baltā mediķa tērpā tērptu un 
stumjot pacienta gultu pa gaite-
ni. R. Buls pret žurnālisti esot 

sas priekšsēde Inese Siliņeviča 
žurnālam apgalvoja, ka viņai tā 
esot pirmā dzirdēšana par kol-
lēgas studijām, bet viņu uz  sla-
vēja kā ļoti labu tiesnesi, iz  ska-
tīto lietu skaitā iepriekšējā gadā 
viņš esot bijis “pirmajā piec-
niekā”.

Protams, neviens nevar cil vē-
kam liegt mācīties visa mūža 
gaŗumā, un Raimonds Bulis ir 
apgalvojis, ka zināšanas par 
māszinībam viņam esot vaja-
dzīgas tiesneša darbā. Grūti 
spriest, kāpēc tieši tās un nevis, 
piemēram, mācības ekonomikā, 
kuŗa ar tiesu darbiem varētu būt 
krietni ciešāk saistīta nekā ārst-
niecība un medmāsas darbs. Un 
tas mūs noved pie vēl viena 
jautājuma par mūsu tiesu sis-
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“Varoņu ceļš” un “Trauslais koks”

„Altāŗi un Mīti”: Sniedzes Ruņģes skulptūru 
izstādē Rietumu Mičigānas Universitātē

Šī gada 18. janvārī, Rietumu 
Mičigānas Universitātē (Rich-
mond Center for Visual Arts) 
atklāja Sniedzes Ruņģes skulp-
tūru izstādi „Altāŗi un Mīti” 
(Altars and Myths), kas ilga līdz 
11. martam. Bez Sniedzes izstādē 
redzējām arī Ritas Grendzes daļu 
no viņas neaprakstāmiem brī -
numainiem tekstilmākslas dar-
biem „Zīmes tiem, kas meklē 
gaismu” (Signs for those seeking 
light), kas jau Laika slejās un 
Latvijas medijos bijuši aprakstīti 
un izstādīti Nacionālajā bib lio-
tēkā Rīgā. 

Bez šīm divām latvietēm iz -
stādīti bija arī Islandes māksli-
nieces Asgeirsdōttir Jōnsson au -
dumi Linas Puertas un Patrick 
Van Caeckenbvergh gleznas „Ar -
chitecture of Landscape” (Ainavu 
Architektūra). Izstādes kuratore 
bija Indra Lācis. Uzņēmos šo 
izstādi aprakstīt un par to ziņot 
Laika lasītājiem, jo šeit, uni ver-
sitātes augstu standartu at  mos-
ferā, prožektoru gaismas stari 
apspīdēja trīs latviešu sievietes 
– ne tikai kā latvietes, bet ie -
vērojamas, patiesi izcilas un 
īpatnas mākslinieces, kuŗas cēla 
godā arī Latviju tās simtgadē. 

Es braucu astoņas stundas, lai 
redzētu Sniedzi viņas mākslas 
kalngalā. Šīs mākslinieces īpatnās 
skulptūras gan biju redzējusi pie 
viņas mājā, kur tās kā savādi mis-
tiski tēli stāvēja istabu kaktos, aiz 
slēgtām durvīm, it kā gaidītu 
savu iziešanu plašākā pasaulē. 

Kad toreiz uzdrošinājos jautāt 
– Ko tie nozīmē? Ko katrs tēls 
grib sacīt? Un vēl tamlīdzīgus 
paskaidrojumus – Sniedze aizde-
dzināja sveci, atlaidās lēnkrēslā 
un, skatoties apmākušās debesīs, 
lēnām, it kā no tribīnes, atbildēja: 

“Latviešu tautai ir senas un 
dziļas attiecības ar koku dzimtām. 
Jāņu bērni, vainagoti reizi gadā, 
pušķojušies ozolu lapām un zie -
diem, nāk mūs apciemot, un mēs 
varam iedomāties, ka tie ir stai-
gājuši mežos gadu simtiem ilgi. 
Senlatvieši brāļojās arī ar citiem 
radījumiem; viņi pazina kokus kā 
brāļus un māsas un izprata, kā 
pielietot šo būtņu dāvanas, lai 
veicinātu savu fizisko un garīgo 
veselību. Kur citas tautas, kas 
dzīvoja kalnainos apvidos, tvērās 
posta un juku laikos savos kalnos, 
latvieši ienira savos mežos, atce-
rēsimies mežabrāļus. Senlatvieši 
arī pulcējās pie dižozoliem likte-
nīgos brīžos, kad bija jāizškiŗ tau-
tas liktenis. Manos darbos tiek 
atspoguļota šī laulība starp koku 
un cilvēku.”

Tas viss. Viņa piecēlās un izgāja 
ārā. 

Kad, gatavojot šo rakstu, aiz -
sūtīju lūgumu Ritai Grendzei 
izteikt savu vērtējumu, saņēmu 
šādu atbildi: 

“Sniedze Ruņģe ir vienreizēja 
māksliniece, kuŗas darbi man pa -
zīstami jau daudzus gadus. To -
mēr viņas personā izstāde Rie -
tumu Mičigānas Universitātē ir 
tāds pasakains ceļojums pa 
iecerētu, līdz šim vēl neredzētu 
vietu. Izstādē saredzu, kā viņas 
darbi fiziski aizņem telpu, bet ide-

jiski to piepilda Sniedzes pašas 
šamaniskais  gars.”

Sniedze, pārlasot Ritas vērtē-
jumu, to papildināja: “Zīmīgi, 
ka mans skats uz Grendzes 
darbu atspoguļo līdzīgas domas: 
senlatvieši savos tautiskajos 
rakstos dziļi izprata Svētās Ģeo-
metrijas jēgu un iedarbi uz 
cilvēka enerģētisko ķermeni, 
dvēseli, garu; un ne tikai tas – 

un savā mierā apskatīju ļoti 
neparastos, interesantos augš-
minēto mākslinieku darbus. 
Tad iestaigāju Sniedzei atvēlētā 
istabā – viņas mistiskajā mežā, 
kur vairāk nekā divi duči ap -
gaismotu skulptūru, it kā seni 
veļi, norīkoti savās vietās, mani 
sagaidīja, lai mēmi stāstītu 
savus stāstus. 

Pirmā lielākā skulptūra rāda 

foze. Bet tad, turpat – blakus 
skulptūrā – jau dega citi koki 
gaŗās vaŗa liesmās – lai sasildītu 
vai lai iznīcinātu? Fantazējot un 
brīnoties maldījos pa spokaino 
mežu, līdz iegāju bērzu birzī, ne 
zariņa nenolauzu. Bet, ja būtu 
zariņu nolauzusi? – Kas tad? ... 

Sarāvos, kad Sniedzes rokas 
pieskāriens man atgādināja, ka 
laiks kāpt augšstāvā uz lekciju 
telpu. “Mana Sudraba Birze ir  
mans altāris,” Sniedze teica. 
“Tie, kas izcērt Latvijas mežus, 
cērt, zāģē un pārdod tautas 
dvēseli.” Kāpjot atcerējāmies 
kādu kopēju braucienu cauri 
lielam Kurzemes mežam. Šo  fe-
ris apturēja žiguli, un mēs vē -
rojām, kā visuvarenā technika 
rāvā, cirta, grāba kokus, lielus 
un mazus, un visu, ko tie satveŗ 
un glabā, ar milzu dzelzs zobiem 
un rūcot devās dziļāk, atstājot 
izcirtumus kā tukšas, bezzobu 
mutes. Caur sidraba birzi gāju,/
Ne zariņa nenolauzu;/Būt za -
riņu nolauzusi,/Tad staigātu 
sidrabota... Bet vai bez dvēseles, 
raudādama? Nezinu. Kas zina?

***
Lekciju zāle bija gandrīz pilna 

(150-200 sēdvietu). Sniedze, 
Mairas Bundžas pieteikta, ie -
ņēma savu vietu pie pults, un 
visi apklusa. Pēc ievadvārdiem 
viņa viegli, soli pa solim, ievilka 
klausītājus sava plašā gara aurā. 
Lietojot Power Point, viņa, ap -
garoti stāstīja par citiem īpat-
niem, ietekmīgiem daudztautu 
un šaurā ceļa māksliniekiem, to 
starpā arī latviešiem, kam bija 
jāsitas pret straumi, riskējot ar 
labklājību un rēķinoties ar cen-
zūras žņaugiem, lai rādītu pa -
tiesību par apspiedējiem un 
viņu upuŗiem. Klausījos, kā 
viņa savā ļoti izjustā runā sa -
vienoja savās skulptūrās iz  teik-
tās idejas ar universālām idejām 
un vēsturiskiem pārdzīvo ju-
miem, ļaujot katram ieskatīties 
dziļi sevī un savas dvēseles 
labirintos. 

Iemantojusi klausītāju uzma-
nību, Sniedze izjusti runāja 
lēnos, it kā pravietiskos teiku-
mos, savienojot globālo dabas 
veselības krizi ar šī laika po  lī-
tikas novirzēm un senos upuŗus 
un varoņus ar mūslaiku protes-
tantiem – dabas un cilvēku 
tiesību aizstāvjiem. Tad viņa 
apklusa un aicināja publiku arī 
ieturēt klusuma brīdi un ie -
klausīties mūsu senlatviešu tau-
tasdziesmu skaņās. Pēc klusu-
ma minūtēm, kā bērns, viņa 
nevainīgi jautāja: “Kur palikuši 
mirdzošie tauriņi? Un putnu 
koŗi, kas dziedājuši no mūžīgiem 
laikiem saules lēktā?... Un bi -
tītes, kas mums brīvi devušas 
savu saldo, veselīgo medutiņu?” 
Atbildot viņa atgādināja, ka reiz 
bija sieviete, Rachel Carson, kas 
1962. gadā satricināja Ameriku 
ar savu grāmatu „Silent Spring” 
(Klusais pavasaris), lai glābtu 
putnu dziesmas no DDT indes. 
Un tā notika. Bet man nāca 
prātā Alana Gora pravietojumi 
filmā par ūdens līmeņa celšanos 
un ledus kalnu krišanu okeanos. 

un graujošām vētrām, kas no 
TV ekrāniem laužas mūsu is  -
tabās... Jā, pavasaŗi kopš Kar-
sonas laikiem ir kļuvuši ļoti 
skaļi, bet ne jau no putnu 
dziesmām... 

Pēc Sniedzes emocionāli spē-
cīgās runas es stāvēju malā un 
vēroju, kā klausītāji viņu ielenc, 
apzinoties, ka biju atkal pie-
dalījusēs neaizmirstamā noti-
kumā, kādu spēj radīt tikai 
mūsu Sniedzīte par godu mūsu 
tautai un viņas mūžībā aizgā-
jušiem vecākiem Valijai un 
Aivaram Ruņģiem.

Visbeidzot galavārdu teica 
Maira Bundža: “Tavs stāstījums 
bija vienreizējs. Tas īsti at  spo-
guļoja, kas esi un kā pieej savai 
mākslai. Izskatījās, ka studenti 
bija piesaistīti ar patiku, kad tie 
drūzmējās ap tevi. Tu esi spēcīgs 
gars!”

Vēlāk, tajā pašā vakarā, pār-
runājot dzirdēto un redzēto 
sveču gaismā, Sniedze, atbrīvota 
no sasprindzinājuma, izteica 
mākslas dziedinošo jēgu: „Kad 
es radu savu mākslu, tas ir mans 
veids, kā es nobalansēju sevi uz 
virves starp bija un ir; tas ir 
mans dialogs ar Lielo Radošo 
Garu. Un tad es To pielūdzu.” 
Sarunu beidzot, Sniedze citēja 
Frīdrichu Nīči: “Bez mūzikas 
dzīve būtu kļūda.” Un kas mēs 
būtu bez iztēles un drosmes 
izteikties?   

***
Pēc vairāk nekā desmit gadu 

klusuma, bija labi atkal dzirdēt 
Sniedzes balsi, just viņas drošo 
enerģiju, redzēt viņas darbus un 
atcerēties pagājušos laikus, kad 
trimda bija plaša un darbīga 
valsts, līdzīga brīvās un neat-
karīgās Latvijas atspulgam. Tad 
viņa lasīja savus dzejoļus mūsu 
trimdas svētkos, tēloja Padomju 
Latvijā mazā teātŗa sanrancisko 
trupā, apceļoja Vācijas holo-
kausta mūzejus, radot pārdomu 
pilnu foto kollekciju. Ar Whole 
Art Theater Kalamazū pilsētā 
Sniedzes izveidotā aktieŗu trupa 
uzveda tādas neparastas lugas 
kā igauņa Augusta Kicberga 
„Vilkate”, Oskara Vailda „Sa -
lome” un Latviešu namā Agates 
Nesaules romāna „Sieviete dzin-
tarā drāmatizējumu, kuŗu izrā-
dīja arī Rīgā 2001. gadā. 

Jaunībā viņa studēja RMU un 
gadus vēlāk ieguva bakalaura 
gradu (BFA) Čikāgas mākslas 
skolas institūtā (School of the 
Art Institute of Chicago). Gadu 
gaitā, būdama diplomēta māk-
sliniece, Sniedze izstādīja savus 
darbus Latvijas vēstniecībā Va -
šingtonā, Overbrook mākslas 
galerijā Muskegan kolledžā, kā 
arī Gaŗezerā. Viņa ir saņēmusi 
balvas dažādos konkursos. Par 
šeit aprakstītās izstādes finan-
ciālo atbalstu Sniedze saka: 
“Izteicu sevišķu pateicību Lat-
vijas Kultūras ministrijai, Ka -
lamazū latviešu apvienībai un 
visiem, kuŗi maksā nodokļus tā, 
lai veicinātu mūsu kultūru. 
Ceru, ka mūsu darbs atspoguļo 
jūsu dāsnā dāvinājuma vērtīgu 
iztēri.”

viņi ietilpināja un pielietoja šos 
rakstus ikdienas priekšmetos, kā, 
piemēram, baltajos galdautos. 
Latvieši arī ļoti mīl savas grā-
matas – cilvēces vēsturē diezgan 
nesen radušos „rakstus”. Tas ir 
ģeniāli, kā Rita salaulājusi šos 
divus jēdzienus Trepēs, Trepēs, 
Kuŗas Kāpj Debesīs (tā es pie 
sevis dēvēju viņas lielo darbu). 
Tātad Rita, pielietojot Baltās 
maģijas principus, paņem kaut 
ko it kā ikdienišķu – grāmatu vai 
galdautu – un pārveido to 
transcendentālā dievišķā vīzijā. 
Bravo!”

Uz izstādes atklāšanas svi nī-
bām 18. janvārī sniegputeņu dēļ 
netiku un tādēļ nepiedzīvoju 
līdzīgas jūtu augstienes un 
mākslas darbu apgaismojumus. 
Tomēr man nebija grūti “redzēt” 
Sniedzes zīmīgi neaizmirtamo 
momentu: “Kad Maira, stāvē-
dama zem Ritas Debess kāpnēm, 
teica ievadrunu izstādes at  klā-
šanā, aiz viņas bija stikla siena 
uz ārēm; tai mirklī, kad Maira 
sāka runāt, aiz stikla sienas 
parādījās simtiem un simtiem 
putnu, kuŗi griezās lielā virpulī. 
Radība viņu sveica!”

***
Lai nepalaistu gaŗām izdevību 

skatīt, kaut vai vienatnē, Snie-
dzes darbu izstādi, sarunājām, 
ka centīšos aizbraukt uz Kala-
mazū 21. februārī, dienu pirms 
viņas uzstāšanās kā vienīgajai 
un pirmajai māksliniecei Visi t-
ing Artist Lectures programmā. 

22. februāŗa pievakarē, aiz -
braucām laikus, lai man būtu 
laiks apskatīt plašo izstādi lielā 
Ričmonda galerijā, pirms lekci-
ja sāksies. Ārā metās tumsa, kad 
iegāju lielajā, patumšajā galerijā 

raganu uz sārta; redzama tikai 
viņas skumjā, sāpju pilnā nāves 
seja, kamēr viss augums, kapara 
liesmu apņemts, jau ieslīdējis 
degošā koka stumbrā. Tālāk, no 
cita, augstāka koka stumbra, 
redzu iznirušu brieža galvu. 
Platām stikla acīm, izbrīna 
pārņemts, briedis skatās pasaulē 
vai manī, it kā no mūžības 
augstās vai aukstās tālienes. Vēl 
citā stumbrā, ieskatoties dziļi 
koka iztrūdējušā sirdī, it kā 
sastingušu senā Dvēsļu Puteņa 
kaujā ieraudzīju iegrimuša, 
gan   drīz fosilizēta kareivja vai 
mežabrāļa galvu.  Mūsu brīvības 
cena...

Turpināju iet lēnām un uz -
manīgi, kā ievilkta „Dievišķās 
komēdijas” labirintā. Vairākas 
reizes līkumoju pa mistiskām 
“meža takām”, arvien atrodot 
kaut ko jaunu, kam biju pagājusi 
gaŗām. Tad apstājos un ļāvu 
savām domām un jūtam mani 
nest, kur vēlas, līdz ieraudzīju 
katrā lielā vai mazā objektā 
kādu sakarību ar sevi, tautas un 
atsevišķu cilvēku vēstures, un 
apslēptās zemapziņas takas. Sa -
redzēju arī humoru un dziedi-
nošu ironiju. Tā, piemēram, ie -
vēroju, ka blakus katrai dra mā-
tiskai, traģiskai skulptūrai atra-
dās aktīva dzīvība, ap mirušām 
koku paliekām un izbalējušiem 
kauliem knābājās Sniedzes ra  -
dītie putniņi kā dzīvības sim-
bols. No sausiem stumbriem kā 
dzīvi zari sniedzās cilvēku ro -
kas: cita kaila, cita piedāvājot 
olas – kā cerības vai kā vilino-
šus aicinājumus nākt kokā, kur 
varētu būt ilgu piepildījums un 
drošība. Klusums un miers, 
varbūt nekas – tikai metamor-
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1990. gada 4. maijā Latvijas 
PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju “Par Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanu”, ar 
kuŗu atjaunoja 1922. gadā pie-
ņemto Satversmi, un 1940. gada 
17. jūnijā notikušo PSRS armijas 
ienākšanu Latvijā deklarācija pa -
slu dināja par starptautisku no -
zie  gumu. Ar šo lēmumu Augs tā-
kā padome atjaunoja Latviju kā 
neatkarīgu, demokratisku valsti 
un noteica valsts varas de facto 
atjaunošanai pārejas periodu, kas 
beidzās ar Latvijas Republikas     
5. Saeimas sasaukšanu.

Šajā dienā ikviens aicināts svi-
nēt cilvēka un valsts pamat vēr-
tību – brīvību, pacelt valsts karo-
gu, pulcēties pie klāta galda, ka -
vēties atmiņās par izšķirošajiem 
notikumiem 1990. gada maijā un 
izvirzīt nākotnes mērķus stiprā-
kai Latvijai tās nākamajā simt-
gadē.

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis (no labās), Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis un 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece dodas nolikt ziedus pie 
Brīvības pieminekļa // Foto: LETA

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis Nacionālo bruņoto spēku 
parādē Madonā sacīja, ka pirms 
28 gadiem mūsu tautas gara 
spēks uzveica milzīgu pārspēku, 
mūsu valsts griba pārspēja vienu 
no sava laika varenākajām impe-
rijām. “Mēs nezinājām, ko nesīs 
nākamā diena, bet ticējām, ka tā 
būs labāka diena brīvā valstī,” 
teica valsts vadītājs.

Vējonis uzsvēra, ka demokra-
tijas vārdā arī šodien ikviens ir 
aicināts domāt, piedalīties un va -
jadzības gadījumā arī cīnīties gan 
par savām un sava novada inte-
resēm, gan par mūsu kopīgo lab-
klājību. Prezidents novēlēja ik -
vienam sirdīs un darbos būt kā 
kaŗavīriem, kuŗi ar nesalaužamu 
degsmi gatavi stāvēt sardzē par 
Latvijas brīvību. “Veidosim un 
sargāsim savu brīvo, demokratis-
ko valsti katru dienu!”, sacīja 
Valsts prezidents.

Ar plašu kultūras un sporta sa -
rīkojumu klāstu Rīgā un visā Lat-
vijā svinēja Latvijas Republi kas 
Neatkarības atjaunošanas die nu. 
Svētku sarīkojumi notika 11. no -
vembra krastmalā,  Ziemeļblāz-
mas pilī un tās parkā, Vērmanes 
dārzā un citviet pilsētas kultūras 
centros, koncertzālēs un apkai-
mēs. 

4. maijā Rīgā notila jau otrais 
gājiens “Uzvelc tautastērpu par 
godu Latvijai”, ko rīko tautastēr-
pu centrs “Senā klēts”.

Pēc gājiena rīkotāju sacītā, aici-
nājums sagaidīt Latvijas Simtgadi 
katram savā tautastērpā ir pa -
lielinājis interesi par tautastērpa 
darināšanu un valkāšanu. Šis sa -
rīkojums iepazīstina ar latviešu 
tautastērpu un tā valkāšanas tra-
dicijām.

Sarīkojuma “Brīvības ielas stāsti” 
aktīvitātes notika visas ielas ga -
ŗumā, sākot no Brīvības lauku -
ma līdz Latvijas Etnografiskajam 
brīv dabas mūzejam, akcentējot 
vairākas norises vietas – Brīvības 
laukumu, Esplanādi, Latvijas Na -
cionālo vēstures mūzeju, Dailes 
teātri, Vidzemes tirgu, VEF Kul-
tūras pili un Brīvdabas mūzeju.

Rīgā no Brīvības laukuma līdz 
Latvijas Etnografiskajam brīv-
dabas mūzejam notika sarīko-
jums “Brīvības ielas stāsti” //
Foto: LETA

4. maija svētku dalībnieki de -
vās ekskursijā ar speciālu 100. au -
tobusu pa maršrutu Esplanāde – 
Brīvdabas mūzejs – Esplanāde 
un brauciena laikā iepazina Brī-
vības ielas vēsturi. Gīda stāstīju-
mā bija iespējams uzzināt inte-
resantus vēsturiskus faktus par 
zīmīgākajiem notikumiem, kas 
saistās ar Brīvības ielu. “Brīvības 
ielas stāsti” Latvijas Simtgades 
programmā deviņās republikas 
pilsētās notika daudzas aktivitā-
tes. Tas ļāva novērtēt, apzināt Lat-
vijas pēdējo 100 gadu notiku -
mus – varas maiņas, dzimtu un 
ģimenes likteņus un dzīves stā s-
tus.

Brīvības pieminekļa pakājē no -
tiek kompozicijas “Ziedu Lat-
vija” veidošana // Foto: LETA

Brīvības laukumā ikviens va -
rēja veidot kompoziciju “Ziedu 
Latvija”, klausīties Latvijas izglī tī-
bas iestāžu pūtēju orķestru def ilē 
un pūtēju orķestŗu koncertu, pie-
 dalīties ziedu nolikšanas svinī-
gajā ceremonijā, vērot “Jauno 
Jā  ņu orķestŗa” un grupas “Iļģi” 
mūzicēšanu un apmeklēt vakara 
koncertu “Brīvības pieturas”.

Baltā galdauta svētki ir Kultū-
ras ministrijas Latvijas valsts 
Simtgades biroja ierosinātā tra-
di cija svinēt Latvijas otro dzim-
ša nas dienu, pieminot 1990. gada 

4. maiju. Iedzīvotāji arī tika mu -
dināti veidot Baltā galdauta svēt-
kus – savā kopienā, ģimenē, pa -
galmā, draugu lokā vai darba-
vietā. Šajos svētkos baltais gald-
auts ir kā pašapziņas un lepnuma 
simbols, svētku būtība ir kopā 
būšana un saruna. 

Tautasdziesmu koncertu Vēr-
manes dārzā klausīties bija sanā-
cis prāvs pulks interesentu.

Koncertā Vērmanes dārzā // 
Foto: LETA

5. maijā pie Brīvības pieminek -
ļa notika zibakcija – Latvijas him-
nas kopdziedāšana, tādējādi dā -
vājot enerģiju Latvijai Simtgadē 
un Latvijas hokeja izlasei veik-
smī gam startam pasaules meis-
tar sacīkstēs.

Zibakcija pie Brīvības piemi-
nekļa “Izdziedam 100” // Foto: 
LETA

Plkst. 11 pie Brīvības piemi-
nekļa atskanēja Latvijas himna. 
Visi klātesošie tika aicināti vie -
noties kopīgā dziedājumā, kas 
tiks saglabāts par piemiņu nāka-
majām paaudzēm tīmekļa  vietnē 
izdziedam100.lv un dāvāts Lat-
vijai Simtgadē kā daļa no garākā 
digitālā kopdziedājuma. Kop-
dzie dāšanu diriģēja vairāku vis-
pārējo latviešu Dziesmu un De - 
ju svētku virsdiriģents, jauniešu 
ko ŗa Balsis mākslinieciskais va -
dī tājs Ints Teterovskis.

***
Latvieši pasaulē pulcējas, lai 

svinētu Baltā galdauta svētkus
Lai atzīmētu Latvijas Neatka-

rības atjaunošanas dienu jeb 
Baltā galdauta svētkus, arī šogad 
latvieši pasaulē pulcējās pie balti 
klātiem galdiem un Latvijas 
valsts karogiem mastos, radot 
kopā būšanas prieku un piede-
rības sajūtu Latvijai.

 Svētku programma bija plaša, 
sākot ar dažādiem dievkalpo-
jumiem līdz pat divu dienu il -
giem sarīkojumiem, bet viena no 
galvenajām svētku pieturzīmēm 
ir Latvijas valsts Simtgade. Kā 
liecina portālā latviesi.com sako-
potā informācija, svinības lat vie-
šu kopienās ārpus Latvijas notika 

ASV, Austrijā, Beļģijā, Francijā, 
Igaunijā, Italijā, Īrijā, Kanadā, 
Liel britanijā, Norvēģijā, Spānijā 
un Vācijā, pulcējot latviešus vai-
rāk nekā 20 sarīkojumos.

***
Francijā tautieši svinēja Latvijas 
Simtgades karoga ceļa pieturu 

un Baltā galdauta svētkus
Latviešu apvienība Francijā 

sadarbībā ar Parīzes kori Latve   
5. maijā uzņēma ceļojošo Latvijas 
Simtgades karogu. Karoga godi-
nāšanas sarīkojums notika vienā 
no Parīzes centrālajiem parkiem – 
Luksemburgas dārzā. Tas tika 
ap  vienots ar Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas dienas 
atzīmēšanu Baltā galdauta svēt kos.

Par godu karogam notika svi-
nīgs gājiens ar Latvijas Simtgades 
karogu caur Luksemburgas dār-
zu – to ar tautasdziesmām pava-
dīja krāšņos tautastērpos ģērbtie 
koristi un draugi. Karogu nesa 
Latviešu apvienības Francijā bi -
jušais valdes priekšsēdis Andis 
Drāznieks. Pēc gājiena Parīzes 
koris Latve iepriecināja publiku 
ar stundas gaŗu koncertprogram-
mu, kuŗā skanēja dziesmas no 
Dziesmu svētku repertuāra un 
citas latviešu tautasdziesmas.

INDIJA. Par godu Latvijas Simtgadei 23. aprīlī Dev Sanskriti 
universitāte Haridvārā organizēja Ūsiņdienas svinības, kuŗās pieda-
lījās Latvijas universitātes absolventu koris Jubilate (diriģents prof. 
Juris Kļaviņš), tautas deju kopa “Saime” (vadītāja Vita Vilka) un fol-
kloras grupa “Vilki” (vadītājs Uģis Treids). Svinības apmeklēja Indijas 
Valsts ministrs kultūras un tūrisma lietās Dr. Mahešs Šarma  un citas 
augsta līmeņa Indijas amatpersonas, kā arī Latvijas vēstnieks Indijā 
Aivars Groza, bijušais Latvijas universitātes rektors prof. Mārcis 
Au ziņš un sarīkojuma idejas autori – Dev Sanskriti universitātes pro-
rektors Dr. Činmajs Pandja  un Latvijas universitātes Prof. Emeritus 
Sigma Ankrava. Latvijas vēstnieks Indijā Aivars Groza, uzrunājot 
klāt esošos, izteica pateicību Dev Sanskriti universitātei par sarīkojuma 
organizēšanu un krāšņajām Latvijas Simtgades svinībām Haridvārā, 
populārizējot latviešu kultūru un folkloru Indijā.

ASV. Dienā, kad Latvijas Republika svinēs simts gadus kopš valsts 
proklamēšanas, viens no pasaules lielākajiem ūdenskritumiem – 
Niagāra ūdenskritums, kas atrodas uz ASV Ņujorkas pavalsts un 
Kanadas Ontārio provinces robežas, tiks izgaismots Latvijas valsts 
karoga krāsās. Pateicoties aktīvai Amerikas latvietes Sandijas Bajotas 
(Sandija Bayot) un Latvijas goda konsula Ņujorkas pavalstī Ahmeta 
Orena (Ahmet Oren) iniciatīvai, kā arī kopīgai Latvijas vēstnieka 
ASV Andŗa Teikmaņa un Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa Eichen-
bauma vēstulei ASV un Kanadas amatpersonām, Niagāras ūdenskri-
tuma izgaismošanas valde (Niagara Falls Illumination Board) izlēma 
atbalstīt iniciātīvu un godināt Latvijas valsti Simtgadē.  Iespaidīgais, 
pasaulē pazīstamākais ūdenskritums 18. novembrī no plkst. 21 līdz 
21.15 (pēc vietējā laika) tiks izgaismots Latvijas karoga – sarkanajā 
un baltajā – krāsā.

KANADA. No 25. aprīļa līdz 3. maijam Kanadā viesojās atzi-
nību ieguvušā romāna “Jelgava 94” autors Jānis Joņevs. Otavā J. Jo -
ņevs uzstājās franču grāmatnīcā Librairie du soleil, iepazīstinot klāt-
esošos ar romāna tapšanu un atbildot uz jautājumiem, romāns tul kots 
arī franciski, tikšanās notika franču valodā. Programmas “Rakst nieki 
skolās” ietvaros, J. Joņevs tikās arī ar Otavas prestižās Lisgar Collegiate 
vidusskolas skolēniem, kā arī kopā ar kollēgām no Vācijas un Zvied-
rijas uzstājās Starptautiskā rakstnieku festivāla (Ottawa International 
Writers Festival) sarīkojumā Spotlight on European Fiction.

AUSTRIJA. 2. maijā Vīnē, vēsturiskajā un tradicijām bagātajā 
kinoteātrī Urania, ar Viestura Kairiša filmu “Melānijas chronika” tika 
atklāta Baltijas un Ziemeļvalstu filmu nedēļa Nordiale. Atzīmējot 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Simtgadi, šogad filmu nedēļas goda 
viesi un festivāla atklāšanas sarīkojuma rīkotājas ir Baltijas valstis. 
Vadmotīvs festivāla programmā iekļautajām 16 mākslas filmām ir 
“Brīvība(-as)”. Festivāla atklāšanā viesus uzrunāja kinoteātra direk-
tors Ginters Zidls, Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte, Lietuvas 
un Igaunijas vēstniecību vadītāju vietnieki. Festivāla atklāšanā pie da-
lījās arī “Melānijas chronika” galvenās lomas tēlotāja aktrise Sabīne 
Timoteo.  Pēc filmas noskatīšanās Sabīne Timoteo atbildēja uz 
skatītāju jautājumiem.  Īpaši klātesošos interesēja aktrises personīgais 
redzējums par filmā atveidoto varoni un vēsturisko notikumu 
turpmāko nozīmi aktrises turpmākajā karjērā.  Filmu nedēļas 
atklāšanas sarīkojuma nobeigumā notika kopīga Baltijas valstu 
pieņemšana.

JAPĀNA. No 2. līdz 6. maijam norisinās ikgadējā “Pasaules 
dārzu izstāde” (Annual World Gardening Fair) vienā no senākajām 
un tradicijām bagātākajām Tokijas viesnīcām – Hotel Okura. Izstādē 
kā viena no 10 dalībniecēm  piedalījās arī Latvija ar dārza kompoziciju 
“Jāņu nakts burvība”. Izstādi atklāja Viņas Imperiālā augstība, prin-
cese Takamado. Par Latvijas dārza tematiku tika izvēlēti Līgo svētki 
un Jāņu svinēšanas tradicijas. Ar Japānā augošajiem ziediem un 
augiem Tokijas labākie dārza dizaineri radīja latviešu dārza un lauku 
ainavas kompoziciju. Vienlaikus viesnīcas viesiem un apmeklētājiem 
tika sniegta iespēja iepazīties ar latviešu kultūras tradicijām un kokles 
spēli, kā arī pusdienās nobaudīt latviešu ēdienus un iegādāties 
Latvijas preču veikala Riga Collection piedāvātos Latvijā ražotos 
amatnieku izstrādājumus un saldumus. Visi interesenti varēja apgūt 
puzuru gatavošanas prasmes.

“Gara spēks uzveica lielu pārspēku...” 
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simts valstiskuma) at  klāšanu un 
sekojošu augsta lī  meņa polītisku 
diskusiju par Latvijas, Vācijas un 
Eiropas nā  kotni.

Ar grāmatu iepazīstināja tās 
izdevēji un līdzautori Prof. dr. 
Ervīns Oberlenders  un Asoc. 
prof. Ivars Ījabs. Grāmatu sarak-
stījuši vadošie Latvijas, Vācijas 
un Dānijas pētnieki, un tā vēr-
tējama kā starptautiski nozīmīgs 
ieguldījums Latvijas vēstures iz -
pētē un apskatē.

***
Keiptaunā darbu uzsākusi 
latviešu skoliņa “Ozoliņi”

Dienvidafrikas pilsētā Keip-
tau nā no 22. aprīļa darbu uzsā-
kusi latviešu skoliņa “Ozoliņi”.

“Ozoliņu” atklāšanas sarīkojumā

***
Latvijā ierodas Polijas bruņoto 

spēku komandieris
Darba vizītē Latvijā uzturējās 

Polijas bruņoto spēku koman-
dieris ģenerālis Lašeks Suravskis. 
Suravskis tikās ar aizsardzības 
ministru Raimondu Bergmani 
(ZZS) un Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieri ģenerālleit n antu 
Leonīdu Kalniņu, lai pārru nātu 
Latvijas un Polijas divpusējo sa -
darbību aizsardzības jomā, kā arī 
ar NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupu saistītus jau-
tājumus. 19. aprīlī, godinot kri-
tušo kaŗavīru piemiņu, ģenerālis 
Suravskis piedalījās svinīgajā 
ziedu nolikšanas ceremonijā Rī -
gas Brāļu kapos. Vizītes laikā Po -
lijas bruņoto spēku komandieris 
apmeklēja Ādažu bazi un iepa zi-
nās ar Sauszemes spēku Mecha-
nizētās kājnieku brigādes spējām 
un uzdevumiem.

 *
1. maijā divu dienu vizītē 

Latvijā ieradās NATO Apvienoto 
spēku pavēlniecības Brunsumā 
komandieris ģenerālis Rikardo 
Marčio,   lai tiktos ar aizsardzī-
bas ministru Raimondu Berg-
ma ni un Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieri ģenerālleitnantu 
Leo nīdu Kalniņu un pārrunātu 
aktuālitātes aizsardzības jomā un 
starptautiskās un reģionālās dro-
šības aktuālos jautājumus.

***
Latvijas armija no ASV 

saņems bezpilota lidaparātus
Ar ASV financējumu vairāk 

nekā trīs miljonu dolaru apmērā 
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 
saņems uzņēmuma AeroViron-
ment taktiskās bezpilota lidapa-
rātu sistēmas RQ-20A Puma, kas 
stiprinās novērošanas un izlūko-
šanas spējas.

ASV valdības Ārvalstu militārā 
financējuma programmas ietva-
ros NBS tiks piegādātas trīs 
RQ-20A Puma sistēmas, kuŗā 
katrā ietilpst trīs lidaparāti. Plā-
nots, ka AeroVironment bez-
pilota lidaparātu sistēmas Latvija 
saņems nākamgad. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Vizītes laikā Rīgas pilī tika at -
klāta glezna – Vidzemes un Rī -
gas ģenerālgubernātora Ērika 
Dālberga portreta kopija. Por t-
rets gleznots pēc zviedru glez no-
tāja Dāvida Klokera oriģi nāla 
materiāliem, un to gleznojusi 
Lat vijas Mākslas akadēmijas stu-
dente Kristīne Ķibermane.

Zviedrijas kroņprincese Vikto-
rija un princis Daniels apmeklēja 
arī Latvijas Nacionālo mākslas 
mūzeju, kuŗā notika slēg tā izstā-
des “Pārnēsājamās ainavas” at -
klāšana. Izstādi veidojis Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, tā ir 
veltījums latviešu trimdas māk-
sli niekiem. Kroņprincese Vikto-
rija un princis Daniels dāvināja 
grāmatu Nacionālās bibliotēkas 
Tautas grāmatu plauktam. Savu-
kārt Latvijas prezidents dāvanā 
karaļnama viesiem pasniedza 
sudraba grāmatzīmi, kas īpaši 
veidota par godu Latvijas Simt-
gadei un uz kuŗas ir latviešu tau-
tasdziesmu rindas. Kroņprincese 
Viktorija un princis Daniels ap -
meklēja arī Rīgas Ekonomikas 
augstskolu, apskatīja izstādes 
“Bēgļu laivām pa pēdām” un 
“Pārnēsājamās ainavas”. “Zvied-
rijas karalis dodas vizītēs salīdzi-
noši reti, un tā bija Zviedrijas 
puses izvēle pagodināt Latvijas 
tautu un valsti Simtgadē ar kroņ-
princeses vizīti. Mēs uzrunājām 
zviedru pusi, un tā bija viņu iz -
vēle sūtīt kroņprincesi nosvinēt 
kopā ar mums šo gadadienu,” 
sacīja bijušais Latvijas vēstnieks 
Zviedrijā Gints Jēgermanis. Kroņ-
princese Viktorija arī iepriekš 
vairākkārt ir viesojusies mūsu 
valstī.

***
Latvijas un Italijas vienošanās 

par sadarbību kultūrā, izglītībā 
un zinātniskajā darbībā

26. aprīlī Kultūras ministrijā 
(KM) tika parakstīta “Latvijas 
Republikas un Italijas Republi-
kas kultūras, izglītības un zināt-
niskās sadarbības programma 
2018. – 2020. gadam”. No Latvijas 
puses vienošanos parakstīja KM 
valsts sekretāra vietniece starp-
tautiskās sadarbības, sabiedrības 
integrācijas un mediju polītikas 
jautājumos Inita Pauloviča, no 
Italijas puses – šīs valsts vēstnieks 
Latvijā Sebastjāno Fulči.

***
Berlīnē atklāj pirmo 

vēstures grāmatu vācu valodā 
par Latvijas Simtgadi

23. aprīlī Berlīnē Latvijas vēst-
niecība Vācijā sadarbībā ar Kon-
rāda Adenauera fondu rīkoja 
Lat vijas valsts Simtgadei veltī - 
tās vēstures grāmatas “Lettland 
1918-2018. Ein Jahrhundert Staat-
licheit” (Latvija 1918. – 2018. Gad-

tal kas rīkotāju sakopotā informā-
cija. Rīgā Lielā talka beidzās ar 
simbolisku liepas iestādīšanu lik-
teņupes krastā. Liepa tika iestā-
dīta 11. novembŗa krastmalā pie 
Lielā Kristapa.

Valsts prezidents Raimonds 
Vē  jonis, piedaloties liepas stādī-
šanā, pauda vēlmi, lai nākotnē 
Latvija kļūtu par zaļāko valsti 
pasaulē. Viņš norādīja, ka tagad 
aizritējusi pēdējā talka šajā Lat-
vijas Simtgadē, taču tas nenozī-
mējot, ka nesekos citas nākama-
jos simt gados. Tā esot iespēja 
veidot Latviju tādu, kādu mēs 
vēlamies – zaļu, skaistu un sa -
koptu, sacīja Vējonis.

*
Lai palīdzētu Latvijas “zaļajam 

vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās 
robežām un atbalsoties arī katra 
ārpus Latvijas mītoša latvieša do -
mās un darbos, Eiropas Latviešu 
apvienības (ELA) aicinājumam 
piedalīties Latvijas Lielajā talkā 
jau otro gadu atsaukušās latvie -
šu kopienas visā Eiropā – šogad 
diasporas latvieši talkoja deviņās 
vietās Dānijā, Spānijā, Lielbrita-
nijā, Vācijā, Austrijā un Turcijā.

***
Lielā talka Otavā

28. aprīlī, atsaucoties Latvijas 
vēstniecības un Otavas latviešu 
Miera draudzes aicinājumam, 
tra dicionālajā Lielajā talkā pie-
dalījās aptuveni pussimts talko-
tāju, kas sakopa un labiekārtoja 
Otavas Latviešu namu (Otavas 
ev. lut. Miera draudzes namu), kā 
arī tā apkārtni.

***
Latvijā viesojās Zviedrijas 

kroņprincese Viktorija
Latvija un Zviedrija strādā ko -

pā, lai aizstāvētu līdzīgās vērtī -
bas – demokratiju, brīvību un so -
lidāritāti, tikšanās laikā ar Zvied-
rijas kroņprincesi Viktoriju un 
princi Danielu uzsvēra Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

// Foto: LETA

Uzsverot kvalitātīvas izglītības 
nozīmi valsts attīstībā, Vējonis 
īpaši atzīmēja Latvijas un Zvied-
rijas ciešo sadarbību izglītības 
jomā. “Pirmās latviešu zemnieku 
skolas tika atvērtas zviedru pār-
valdītajā Vidzemē. Šodien augstu 
vērtējam Zviedrijas iegul dījumu 
Stokholmas Ekonomikas skolas 
un Rīgas Juridiskās augstskolas 
izveidošanā un attīstībā. Tās ir 
augstu novērtētas izglītības iestā-
des, kas sagatavo ne tikai Balti -
jas, bet arī Austrumu partnerības 
valstu topošos biznesa un valsts 
pārvaldes līderus,” sacīja Valsts 
prezidents.

iemesliem, kas ļāva šiem nede-
mokratiskajiem režīmiem uz -
plaukt, bija populisms, kas ap -
draud Eiropu arī tagad. Eiropas 
atdzimšana pēc Otrā pasaules 
kaŗa un pēc aukstā kaŗa beigām 
bija iespējama, pateicoties demo-
kratiskajām vērtībām. Demo kra-
tija ļāva panākt mieru pēckaŗa 
periodā un ir veicinājusi vieno-
tas Eiropas izveidi pēdējās des-
mitgadēs. Konference meklēja 
atbildes un diskutēja par to, kāda 
ir demokratijas nākotne? Kāda  
ir vēsturiskā ekonomisko križu 
pieredze pēdējo 100 gadu laikā? 
Kā pēdējos 100 gados pieredzētās 
vērtību un sistēmu krizes de  mo-
kratijas un totālitārisma dueļa 
ietvaros ir ietekmējušas Eiropas 
identitāti? Kāda ir mūsdienu Ei -
ropas sabiedrības vīzija nāka ma-
jiem 100 Eiropas gadiem?

***
8. maijs Rīgas Brāļu kapos

Nacisma sagrāves un Otrā pa -
saules kara upuŗu piemiņas die-
nā, 8. maijā, Rīgas Brāļu kapos 
notika tradicionāla valsts proto-
kola ceremonija, kuŗā piedalījās 
Valsts augstākās amatpersonas, 
Rīgas domes pārstāvji, diplomātu 
korpuss, militārie atašeji, sabied-
risko organizāciju pārstāvji, tai 
skaitā Brāļu kapu komiteja. Pa -
sākuma ietvaros notika ozolu 
stā dīšana Brāļu kapu varoņu bir-
zī pie svētās uguns. Sešus Latvijas 
valsts mežu dāvinātos ozolus ie -
stādīja –  Valsts prezidents Rai -
m onds Vējonis, Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece, Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, aiz-
sardzī bas ministrs Raimonds 
Berg ma nis, NBS komandieris ģe -
 nerāl leitnants Leonīds Kalniņš 
un aktrise Vera Valtere.

***
Lielajā talkā stāda liepu 

likteņupes krastā
28. aprīlī  visā valsts territorijā 

1700 vietās norisinājās ikgadējā 
akcija “Lielā talka”, kuŗas laikā 
cil vēki tika aicināti piedalīties pie-
sārņoto vietu attīrīšanā un sev 
apkārtējās territorijas labiekār to-
šanā. Lielajā talkā piedalījušies 
vismaz 135 000 cilvēku gan Lat-
vijā, gan citviet Eiropā, liecina 

4. maija kāpiens 
Madrides lielākajā kalnā 
Pico de Peñalara, Spānijā

Jau sesto reizi pēc kārtas tika 
atkārtots ikgadējais kāpiens Mad-
rides lielākajā kalnā Pico de Pe -
ña lara par godu Latvijas neatka-
rības deklarācijas pasludināšanai 
1990. gada 4. maijā.

Šī tradicija sakņojas savulaik 
Andŗa Eglīša veidotajā fotogra-
fijā, kas iemūžināta Gaiziņkalnā 
un kas kalpoja par iedvesmas 
avo tu šīs tradicijas Madridē au -
toram. Maršruts vienkāršs, bet 
paveicams (apmēram 500 metru 
vertikāli uz augšu un 1,5 – 2 
stundu gājiens). Kāpiens aizņem 
3 – 4 stundas. 

***
Starptautiskā konference 
“Eiropa. Pēc 100 Pirms”

7. maijā  Rīgā notika augsta lī -
meņa starptautiska konference 
“Eiropa. Pēc 100 Pirms”. To rīko-
ja Eiropas Komisijas pārstāvnie-
cība Latvijā, Latvijas Institūts un 
Latvijas Polītologu biedrība. Kon -
ferencē bija trīs paneļdiskusijas – 
polītika, ekonomika, kultūra. Kon-
ferencē atklāšanas runas teica 
Ministru prezidents Māris Ku -
činskis, eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, Eiropas Komisijas vi -
ce prezidents Valdis Dombrov-
skis, ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs.

Eiropas Komisijas (EK) pār stāv-
niecības Latvijā vadītāja Inna 
Šteinbuka, Valsts eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, EK 
priekšsēža vietnieks eiro un so -
ciālā dialoga jautājumos Valdis 
Dombrovskis un ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs piedalās EK 
pārstāvniecības Latvijā, Lat vi-
jas Institūta un Polītologu bied-
rības rīkotajā augsta līmeņa 
starptautiskajā konferencē “Ei -
ropa. Pēc 100 Pirms” Lat vijas 
Nacionālajā bibliotēkā // Foto: 
LETA

Konference pulcēja pārstāvjus 
no valstīm, kuŗas parādījās Ei -
ropas polītiskajā kartē Pirmā 
pasaules kaŗa beigās. Eksperti un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji 
no Austrijas, Igaunijas, Somijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrai-
nas un citām valstīm Rīgā snie-
dza savu redzējumu un dalījās ar 
labās prakses piemēriem, ko šīs 
valstis tagad un nākamajos 100 
gados var dot Eiropai. Visas 10 
valstis savulaik vēlējās izveidot 
demokratiskas polītiskās sistē-
mas. Taču tikai dažām izdevās pa  -
sargāt trauslo demokratiju pret 
autoritārisma un totālitārisma 
režīmu vilni Eiropā. Viens no 

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis un ev. lut. Baznīcas archi-
bīskaps Jānis Vanags pie da lās 
Lielās talkas akcijā “Stā d ām Lat-
vijas nākotni” // Foto: LETA
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Starptautiskā organizācija CIVI-
CUS, kas pasaulē novēro pilso nis-
kās līdzdalības iespējas, nesen nā -
kusi klajā ar pētījumu jeb demo kra-
tijas reitingu, kuŗā Latvijas de  mo-
kratijas novērtējums no atvēr tas de -
mokratijas mainīts uz iero be žotu. 

Kā zināms, CIVICUS ir starp-
tautiska bezpeļņas organizācija, ko 
kopīgi financē Zviedrijas, Īrijas un 
Amerikas Savienoto Valstu valdī-
ba, Eiropas Komisija un citi atbal - 
s tī tāji. Organizācijas paustais pa -
ma  ta mērķis ir veicināt pilsoņu 
līdzdalību valsts norisēs un stipri-
nāt pilsonisko sabiedrību. Jāpiebilst,   
ka šāds nelabvēlīgs lēmums saistīts 
ar vairākiem grozījumiem likumos 
un arī ar to, ka līdz ar nodokļu re -
for mu tikušas apgrūtinātas neval - 
s tisko organizā ciju iespējas pie-
saistīt financējumu.

Protams, par dažādu pētījumu 
rezultātiem var strīdēties, tomēr 
vairākas pēdējā laika aktīvitātes lie-
cina, ka vismaz par ierobežotu do -
māšanu polītiskajā vidē tiešām 
jāsatraucas.

Manuprāt,  spilgtākais piemērs ir 
Saeimas deputātu rosīšanās ap gro-
zījumiem atvērto likumu “Par svēt-
ku, atceres un atzīmējamām die - 
n ām”. Saprātīgs šķiet priekšlikums 
11. novembri jeb Lāčplēša dienu 
padarīt ne tikai atzīmējamu, bet arī 
par brīvdienu. Tiesa gan, katra 
brīv diena nozīmē papildu izdevu-
mus gan valstij, gan uzņēmējiem, 
jo par darbu brīvajās dienās jā -
maksā vairāk. Diskutēt, manuprāt, 
var arī par to, vai turpmāk 1. mai-
jam jābūt brīvdienai. No vienas 

Par ierobežotu domāšanu
pus es, tie ir Darba svētki un Latvi-
jas Republikas Satversmes sapulces 
sa  saukšanas diena. No otras puses, 
Latvijā darba ņēmējiem ir maza 
teikšana un darba devēju vara no -
stiprinās aizvien vairāk, tādēļ Dar-
ba svētki vismaz formāli atgādina 
par tiem, ko mēdz dēvēt par “vien-
kāršo tautu”. 

Priekšlikumu ir daudz, un kā 
vienu no interesantākajiem varētu 
minēt Zaļo un Zemnieku savie-
nības (ZZS) deputāta Askolda Kļa-
viņa ierosinājumu 23. un 24. jūnija 
jeb Līgo vakara un Jāņu dienas vie-
tā par svinamajām dienām no  teikt 
astronomiskos vasaras saulgriežus, 
kas ir pāris dienu agrāk. Deputāts 
savu priekšlikumu pamato ar to,  
ka saulgriežu svētki ir sena tradici-
ja, savukārt tradicija svinēt “Jāņus” 
esot radusies, pielāgojoties likuma 
regulējumam par Jāņa Kristītāja 
dzimšanas dienu. Polītiķis norāda, 
ka šos baznīcas svētkus svin tikai 
neliela daļa tautas un ka viņa 
priekš likums neliegs to turpināt 
darīt. Kļaviņš teic, ka uzdrošinās 
piedāvāt atteikties no mākslīgi 
radītās nobīdes laikā. 

Par to, vai šo “mākslīgo nobīdi 
laikā” jālabo, varētu izteikties vēs-
tur nieki, folkloras pētnieki, bet par 
to, ko domā iedzīvotāji, varbūt ir 
vērts rīkot ne jau nu gluži referen-
dumu, bet kādu nopietnu aptauju 
gan. Uzreiz gan jāatgādina, ka, 
piemēram, arī ar Ziemassvētkiem 
tik vienkārši vis nav, jo kristīgā 
Baznīca savu ietekmi savulaik no -
stiprināja, pielāgojot reliģisko svēt-
ku datumus pagānu saulgriežu 

svinēšanas laikam. Turklāt, labojot 
“mākslīgo nobīdi laikā”, tad būtu 
tikai loģiski, ka jāmaina arī Zie-
massvētku svinēšanas laiks. Visa 
kristīgā pasaule Ziemassvētkus svi-
nētu vienā laikā, bet Latvija – citā, 
un tas radītu arī ne mazums tech-
nisku un administratīvu problēmu. 

Tomēr ir izskanējis kāds pie 
frakcijām vairs nepiederošā depu-
tāta Ilmāra Latkovska priekšli-
kums, kuŗa raksturošanai, manu-
prāt, trūkst vārdu. Proti, 4. maijs, 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena, neesot vaja dzī-
ga kā Valsts svētki un brīvdiena, par 
tādu vajagot pieņemt 21. augustu. 

1991. gada 21. augustā  Latvijas 
Republikas Augstākā Padome, 111 
deputātiem balsojot par, 13 – pret, 
pieņēma konstitūcionālo likumu 
“Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu”. Jā, Konstitucionālais li -
kums grozīja Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas de facto 
procesu, atsakoties no  1990. gada   
4. maija deklarācijā  “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjauno ša-
nu” noteiktā pārejas perioda.  Bet    
4. maija deklarācija bija pirmais 
solis uz neatkarības atjaunošanu,   
jo par to nobalsoja Augstākā Pa -
dome (AP), kuŗa tika ievēlēta pēc 
tā laika likumiem, tādēļ Maskava 
pat nevarēja apgalvot, ka AP ir     
ne  likumīgs veidojums. Protams, 
1991. gada augusta pučs, kas bija 
apvērsuma mēģinājums, ignorējot 
pašas Padomju Savienības liku-
mus, liecināja, ka ne jau likumam   
ir spēks tajā valstī. Bet esošo liku-
mu ietvaros pieņemtā Neatkarības 

deklarācija jebkurā gadījumā bija 
vēl viens juridisks pamats neat -  
ka rīgai Latvijas valstij. Protams,      
4. mai jā neatkarības atjaunošana   
de facto vēl nebija iespējama, jo visi 
finanču, militārie, administrātīvie 
varas resursi atradās Maskavas ro -
kās, bet tas bija pirmais solis, Lat vi-
jas otrā dzimšanas diena. Arī 18. no -
vembris – Latvijas valsts prokla mē-
šanas diena – reālu neatkarību uz -
reiz neatnesa. Latvijas valsts starp-
tautiski tika atzīta 1920. gadā, tur-
klāt tikai 1920. gada 11. augustā 
Rīgas pilī tika noslēgts miera lī -
gums starp Latvijas Republiku un 
Padomju Krieviju, kuŗa uz mūžī-
giem laikiem atteicās uz jebkādām 
suverēnām tiesībām uz Latvijas 
zemi un tautu. Tomēr 18. novem-
bri svinam kā savas valsts dzim-
šanas dienu, un esmu pārliecināta, 
ka 4. maijs ir Latvijas otrā dzimša -
nas diena, kas atjaunotās neatka rī-
bas laikā tiešām ir tapusi par svētku 
dienu. Turklāt 21. augusts nav aiz-
mirsts, tas kalendārā ir ierakstīts   
kā Konstitūcionālā likuma pie-
ņem  šanas diena, lai gan nav brīv-
diena. “Mētāšanās” ar valsts svētk-
iem šīs vēsturiski nozīmīgās dienas 
padarītu par kaut ko nenopietnu 
un nesvarīgu, manuprāt,    tas būtu 
vienkārši nožēlojami – pa  teikt, ka 
4. maija deklarācijai nav nekādas 
lielas nozīmes.

Par ierobežoto domāšanu lie -
cina arī Saeimas deputāta Ringolda 
Baloža sociālajos tīklos paustā no -
stāja par Satversmes tiesas lēmumu 
jautājumā par Reliģisko organizā-
ciju likuma normām, kas liedz 

reliģiskai kopienai izveidot baznī-
cu, jo vienas konfesijas ietvaros var 
izveidot tikai vienu reliģisko savie-
nību (baznīcu). Lieta tika ierosinā-
ta par reliģiskas kopienas “Latvijas 
Pareizticīgā Autonomā Baznīca” 
tiesībām izveidot reliģisko savie nī-
bu (baznīcu). Satversmes tiesa no -
lē  ma, ka vienas reliģiskas konfesijas 
ietvaros var tikt veidotas vairākas 
baznīcas un ka nevar būt vienas 
“pareizās” baznīcas, kuŗai vienīgajai 
pieder visas tiesības konfesijas ie -
tvaros. Līdz ar Satversmes tiesas 
sprieduma publicēšanu tas stājas 
spēkā un atceļ vairākas minētā li -
kuma normas. 

Faktiski tas nozīmē, ka arī iece-
rētie Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas (LELB) likuma grozījumi 
likumprojektā, par kuŗu tiku rak  - 
s tījusi un kas paredz, ka LELB ir 
vie nīgā jebkādu tiesību mantinie -
ce,  ka Latvijas evaņģēliski luteriska-
jai baz nīcai ārpus Latvijas (LEL B āL) 
nav nekādu tiesību un ka, izstājo-
ties no kā das LELB draudzes, cil-
vēks tiek izslēgts no luteriskās baz-
nīcas vispār, neatbilst Satversmei. 
Deputāts Balodis jau paziņojis, ka 
šim Satversmes tiesas spriedumam 
nav nekāda sakara ar LELB un 
LELBāL, jo spriedums attiecoties 
tikai uz Latviju, bet luteriskajai 
baznīcai ārpus Latvijas neesot ne -
kāda sakara ar Latvijas luterāņ iem.

Acīmredzot ierobežota domā-
šana – un ne tikai minētajos jautā-
jumos – ierobežo arī demokratiju, 
tādēļ ir laiks sākt vētīt partijas un 
polītiķus, par kuŗām ir vai nav  
vērts balsot 13. Saeimas vēlēšanās.

Kopš PSRS sabrukuma aizri-
tējuši 27 gadi, taču jēdziens “pēc-
padomju telpa” nezūd no polīto-
logu traktātiem un analītiķu sle-
jām. Pasaules plašsaziņas līdzekļi, 
apzīmējot 11 suverēnas valstis, 
bieži vien iekavās it kā piebilst: 
FSU, t. i., Former Soviet Union – 
bijusī Padomju Savienība. Starp 
rindiņām – mājiens, ka nav vēl 
izkasīts kāds piesērējums, un Pu -
tina Kremlī šo “pēcpadomju tel-
pu” uztver kā sev pienākošos ie -
tekmes sfēru. Ukraina, šķiet, jau 
noplēsusi šo apnicīgo lipekli, un 
tagad rodas iespaids, ka arī Mol-
dova, Armēnija un Kazachstāna 
lūko tikt vaļā no “pēcpadomju” 
statusa.

* * *
Moldovā jauni spirgti vēji sāka 

pūst 25. martā, kad tās galvaspilsē-
tā Kišiņevā 10 000 demonstrantu 
pietiekami skaļi izteicās par šīs 
“pēcpadomju” valsts “atgriešanos 
Rumānijas klēpī”. Šīs noskaņas 
burtiski tracina Moldovas prezi-
dentu Igoru Dodonu, kuŗš – at -
šķirībā no puslīdz rietumnieciski 
noskaņota premjerministra un 
vairākuma valsts parlamentā – ir 

Moldova, Armēnija, Kazachstāna: 
tikt vaļā no “pēcpadomju” statusa

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

izteikti prokremlisks. Labi vis -
maz, ka Dodona pilnvaras ir 
drīzāk ceremoniālas.

Rumānija, kā zināms, ir gan 
NATO, gan Eiropas Savienības 
dalībvalsts, un 27. martā tās par -
laments nāca klajā ar svinīgu 
deklarāciju, atzīmējot 100 gadus 
kopš Besarabijas (kas kopš 1812. 
gada bija Krievijas guberņa) ap -
vienošanas ar Rumānijas karalisti. 
25. marta demonstrācija Kišiņevā 
bija saistīta ar šo slaveno simtgadi.

Izziņa: Besarabija ir vēsturisks 
novads, kas līdz 1812. gadam 
atradās pa daļai Turcijas, pa daļai 
Moldovas kņazistes varā. To ap -
dzīvo moldāvi, kas ir tie paši ru -
māņi un runā tai pašā rumā-
ņu valodā. 1918. gada 27. martā, 
kad Krievijā plosījās pilsoņkaŗš, 
Besarabijas Zemes padome pie-
ņēma deklarāciju par pievieno ša-
nos Rumānijai. Saskaņā ar Molo-
tova-Ribentropa pakta slepeno 
protokolu Lielvācija atzina, ka Be -
sarabija ir PSRS ietekmes sfēra. 
Un 1940. gada jūnija beigās šis 
novads tika okupēts, tāpat kā Bal-
tijas valstis. Pēc gada, karojot Liel-
vācijas pusē, Rumānija atguva šo 

novadu, bet 1944. gadā, mainoties 
“kaŗa laimei”, PSRS to otrreiz at -
guva. Sabrūkot Padomju Savie nī-
bai, tika proklamēta Moldovas 
Republika.

Tagad būtu tikai dabiski, ja 
Moldova atgrieztos Rumānijas – 
NATO un ES dalībvalsts – sastāvā. 
Kā jau teikts, attiecīgas noskaņas 
Moldovā pastiprinās.

* * *
Otrdien, 1. maijā, Armēnijas 

masu protesta kustības vadītājs, 
harizmātiskais Nikols Pašinjans, 
kuŗš bija vienīgais kandidāts prem-
jerministra amatam, Nacionālajā 
sapulcē neieguva vajadzīgo ballu 
skaitu, lai tiktu ievēlēts Serža 
Sargsjana vietā, kuŗš 23. aprīlī bija 
spiests atkāpties. No 105 deputā-
tiem bija ieradušies 102, un par 
Pašinjanu balsoja tikai 45, kamēr 
bija vajadzīgas 53 balsis – vien-
kāršs vairākums. Nākamajai vēlē-
šanu kārtai bija jānotiek pēc ne -
dēļas, šoreiz pietiktu ar vienu treš-
daļu balsu. Pašinjans 2. maijā pa -
sludināja vispārēju streiku, un 
tūkstošiem viņa piekritēju pat no -
bloķēja pieeju Erevānas starptau-

tiskajai lidostai. Un 8. maijā notika 
otrais balsojums, Pašinjans ievē-
lēts premjerministra amatā, un 
viņš   varēja pasludināt: “Revolū - 
cija uzvarējusi!”

Masu protesta kustība, kas iz -
vērsās 13. aprīlī, daudzējādā ziņā 
salīdzināma ar Ukrainas 2013./ 
14. gada Maidanu, un ne tikai šīs 
kustības karognesējs Nikols Pašin-
jans, bet arī vērotāji Rietumos to 
uzskata par Īstu revolūciju.

Seržs Sargsjans, kuŗš, pēc dau-
dzu domām, pārāk ilgi turējās pie 
gandrīz autoritārās varas, 23. aprīlī 
bija spiests atkāpties. Tagad aplū-
ko sim tos, kuŗi Armēnijā patlaban 
tiecas tikt pie varas un bauda pla -
šo masu atbalstu. Revolūcijas, var 
teikt, varonis un vadonis ir 42 g. v. 
Nikola Pašinjans, liberālas parla-
menta frakcijas “Elk” līderis, parti-
jas “Pilsoniskais līgums” priekš sē-
dis. Viņa līdzgaitnieki ir Rafi Ova-
nesjans – ASV pilsonis, bijušais 
Armēnijas ārlietu ministrs, un le -
ģendārais Paruirs Airikjans, kuŗš 
ilgus gadus bija gulaga vanginieks 
un paliek nesamierināms Krie-
vijas ienaidnieks. Pašinjana palīgs 
sakaru veidošanā ir 38 g. v. Ararats 

Mirzojans, kuŗš aktīvi kontaktējas 
ar Rietumu firmām un sabied-
riskām organizācijām un īpaši ar 
spēcīgo armēņu lobiju Savieno-
tajās Valstīs.

* * *
Kazachstāna un tās prezidents 

Nursultans Nazarbajevs pēdējā 
lai kā tiecas atslābināt saites ar 
Krieviju, arī, var teikt, civilizācijas 
jomā, par ko liecina tagad ievadītā 
pāreja no kirillicas uz latīņu alfa-
betu. Tiekoties 18. janvārī Baltajā 
namā ar ASV prezidentu Donaldu 
Trampu, Nursultans Nazarbajevs 
noslēdza vairākus līgumus par sa -
darbību ekonomikas un techno-
loģijas jomā. Un tagad – uzma nī-
bu! – Kazachstāna nolēmusi no -
dot ASV kaŗa flotes rīcībā divas 
ostas Kaspijas jūras piekrastē – 
Aktau (padomju laikā – Ševčen-
ko) un Kuriku (Kuryk). Oficiāli ir 
runa par tranzītu – amerikāņu 
kravu piegādi ASV kaŗaspēkam 
Afganistānā. Bet ko šai sakarā tei-
cis Kazachstānas ārlietu ministrs 
Kairats Abdrahmanovs? “Kazach-
stāna ir ASV stratēģiskais partne-
ris.” Kas to būtu domājis!
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Mūsdienās Somija ir rādītāju 
galvgalā pētījumos par tās iedzī-
votāju apmierinātību ar dzīvi   
jeb laimes sajūtu, kā arī tās iz  - 
glī tības sistēmas efektīvitāti. Vēl 
tikai pirms dažiem gadiem tika 
apbrīnota elektronisko saziņas 
lī dzekļu Nokia veiksme pasaules 
tirgos, bet nu jau šai firmai lai-
kam iestājusies lejupslīde. Par to, 
kā latviešu žurnālisti uz Somiju 
raudzījušies un ko saviem lasītā-
jiem stāstījuši vairāk nekā 120 
gadu ilgā pagātnē, no mūsu avīž-
niecības pirmsākumiem līdz 
Ot   rā pasaules kaŗa beigām, vēstī 
Annas Velēdas Žīgures grāmata 
Ziemeļzemes cēlā tauta. Līdzīga 
grāmata somu valodā iznākusi 
pērn, kad Somija svinēja savas 
valstiskās neatkarības Simtgadi. 
Jaunā grāmata savukārt saistīta 
arī ar neatkarīgās Latvijas Simt-
gadi.

Savu pētījumu gaitā autore uz -
gājusi vairāk nekā 2200 rakstu 

Laimīgā piņņu zeme
 Anna Velēda Žīgure, Ziemeļzemes cēlā tauta, Somijas tēls latviešu presē 1822 – 1945, 

apgāds “Zinātne”, 2018. g., 288 lpp.

par Somiju un somiem laikā no 
1822. līdz 1945. gadam. Tie visi 
“iespēju robežās” grāmatā apska-
tīti, ārpusē gan atstājot ceļoju -
mu aprakstus un rakstus krievu 
un vācbaltu presē. Parasti jau ir 
tā, ka priecājamies, ja cittautieši 
mūsos saskata labo, kurmet mēs 
viņus labprāt arī pakritizējam,   
jo tā liekas interesantāk, vai ne? 
Taču tā kā apskatāmās grāmatas 
somu tulkojums iznāca labu pus-
gadu pirms latviešu oriģināla,     
tā uzlūkojama par īpašu dāvanu   
un draudzības apliecinājumu 
som iem, kam jāsaistās ar visa 
laba teikšanu. Tātad: vai nu mūsu 
agrāko laiku žurnālisti vēlējušies 
Somiju skatīt caur rožainām ace-
nēm, vai arī grāmatas autore būs 
labi izmantojusi tiesības viņu 
rakstu un citātu izvēlē būt selek-
tīvai. Teksta toņkārtu iezīmē jau 
tā pirmais teikums: “Somijai un 
somiem ir īpaša vieta latviešu 
prātos, un laikam gan neviena 
tālāka vai tuvāka kaimiņtauta 
nav modinājusi pret sevi tik lab-
vēlīgu attieksmi.”

Gluži vai sevī ierauj grāmatas 
agrīnās nodaļas, kas parāda, kā 
notikusi 19. gs. pirmās puses lat-
viešu lasītpratēju iepazīstināša-
na, no mūsu viedokļa ļoti ar  cha-
iskā valodā, ar elementāriem fak-
tiem vai pieņēmumiem par Piņ-
ņu zemi, kā mūsu senči Somiju 
toreiz saukuši. Sāmiem jeb “lap-
lenderiem” zirgu vietā esot zie meļ -
brieži. Somi un igauņi esot “no 
vienas sugas jebšu viņiem pēc 
valodas drusciņ savāda mēle”. 
Piņņu zemes ļaudis “ar mums 
līdz ... pie evaņģēliskās ticības 
pie skaitās”. Kad, pateicoties mū  su 

valodas reformātoram un bagāti-
nātājam Jurim Alunānam, Piņņu 
zeme un piņņi bija pārtapuši par 
Somiju un somiem, lasām jau 
mūsdienām tuvākā valodā dažu 
apgalvojumu par Somiju, ko gri-
bas vai nu apšaubīt, vai par ko 
pabrīnīties. Tā 1893. gadā Dienas 
Lapā kāds rakstījis, ka “somu 
dzelzceļš ir vienīgais, kur pirms 
braukšanas nav jāapdrošina sava 
dzīvība”. Pirmā dzirdēšana, ka visur 
citur kas tāds būtu bijis jādara!

Daudzviet grāmatā lasāmi so   -
mu salīdzinājumi ar latviešiem. 
Parasti, bet ne vienmēr, tie ir 
somiem par labu. Piemēram, 
1898. gadā “no Somijas visai maz 
iedzīvotāju aizceļo projām, un, 
kas aizceļo, tas atkal pēc kāda 
laika arvienu atgriežas atpakaļ. 
No Kurzemes aizceļo ļoti daudz, 
un tas ir liels zaudējums.” 1924. 
gadā, kad Helsinkos jau braukuši 
auto, Rīgai vēl nācies iztikt ar or -
maņiem. Latvija, resp. Baltija, iz -
rādījusies priekšā Somijai 1900. 
gadā: tad tikai četri somi no 
katriem pieciem mācējuši lasīt 
un tikai viens no trim pratis arī 
rakstīt. Somijā nonākušie bēgļi 
no Latvijas Pirmā pasaules kaŗa 
laikā atraduši savā īslaicīgā pat vē-
ruma zemē dažādus trūkumus. 
Retums esot augļu un sakņu dār zi 
ap somu mājām, skābus kāpos-
tus somi nepazīstot, gaļu viņi 
ēdot maz, biškopība nav ierasta... 

Tematisks sakārtojums ir no -
daļām par neatkarības laiku: la -
sām par somu alkohola polītiku, 
somu sievietēm, aizsardzību.... 
Nodaļā par abu valstu kultūras 
sadarbību 20. un 30. gados ieska-
nas arī pa rūgtenam vārdam sa -

karā ar somu pretmīlestības trū-
kumu latviešu mīlestībai. Pēc 
so  mu rakstnieka Alekša Kivi lu -
gas Ciema kurpnieks uzvešanas 
Nacionālajā teātrī “mūsu kultū-
ras darbinieki bija cerējuši, ka 
somi atbildēs ar to pašu – iestudēs 
latviešu drāmaturgu lugas Somi-
jas teātŗos. Tomēr tas nenotika, 
un teātŗa ļaudis jutās vīlušies”.   

Grāmatas pēdējā daļā ar no -
saukumu “Katrs pa savu ceļu” 
lasām no 1940. līdz 1945. gadam 
publicētu avīžrakstu fragmen - 
tus un skaidrojošu un vērtējošu 
saist vielu starp tiem. Lasītāja uz -
manību te mazāk varētu saistīt 
jauna informācija par somiem, 
bet vairāk – sagrozītā īstenība 
divu okupācijas varu uzspiestās 
cenzūras apstākļos. 

Kaut arī daudz interesanta 
Annas Žīgures grāmatā atradīs 
jebkuŗš lasītājs, grāmata varētu 
īpaši uzrunāt cilvēkus, kas vai nu 
Somijā reiz bijuši,  vai kas šo val-
sti iecerējuši tuvākajā laikā ap -
cie mot. Trimdas laikos ārzemju 
lat viešiem, kam prāts nenesās uz 
atļauju izprasīšanu okupantiem, 
lai varētu iebraukt paši savā 
dzim tajā zemē, Somija – tāpat kā 
Baltijas jūŗas salas Gotlande un 
Ēlande – bija tuvākās vietas, kur 
Latvijai varēja piekļūt. Bez polī-
tikas piejaukuma varēja izjust 
dzimtenes tuvumu un, īpaši So -
mijas dienvidos, izbaudīt Latvijai 
līdzīgo dabu. No trimdas promi-
n encēm Somiju īpaši iemīļoja 
dzejniece Astrīda Ivaska.

Tiem, kas Somiju apciemojuši 
jaunākos laikos, varētu būt inte-
resanti salīdzināt pašu pieredzi 
ar mūsu veco avīžnieku stāstīto. 

Manījuši straujo kritumu savos 
maciņos, viņi skumji pasmaidīs 
par Jāņa Krūmkalna laikrakstā 
Latvietis 1896. gadā apgalvoto, 
ka “dzīve Somijā būs tā vislētākā 
Eiropā”. Pēc aprakstiem par pār-
mērīgu somu dzeršanu daudzos 
iepriekšējos gadu desmitos šķis-
tu, ka, tuvojoties grāmatai atvē-
lētā laika perioda beigām, pro-
blēma būs atrisinājusies, jo Ar -
turs Bērziņš 1936. gadā Jaunā-
kajās Ziņās rakstījis: “Esmu bijis 
dažādās Somijas pilsētās un vi -
sādu šķiru restorānos, bet nekur 
neredzēju alkoholu patērējam 
lielās porcijās. Soms ietur mēru 
un ievēro sātīgumu.” Bērziņa pie-
 redzei lieku pretī savu 1991. gada 
jūlija sākuma siltā sestdienas no -
vakarē Helsinkos gūto. Ja es būtu 
pieredzējis padomju laikus Lat vi-
jā, iespējams, runātu citādi, bet jā -
teic, ka nekur citur nebiju redzējis 
ielās tik daudz streipu ļojošu cil vē-
ku, cik somu zemes mētropolē.

Ievērojamākie latvieši, kam bi -
jušas saites ar Somiju, bija Rū -
dolfs Blaumanis, kas tur nomira, 
un Janis Rozentāls, kam dzīves-
biedre bija somiete. Ja kāds to vēl 
nezināja, pateikšu, ka mūsu grā-
matas autores dzīvesbiedrs, rakst-
nieks un žurnālists Juka Rislaki, 
arī somu tautības. Abu pastāvīgā 
dzīvesvieta ir Latvijā, bet vasaras 
bieži tiek pavadītas Somijā. Abi 
nevainojami runā abās valodās. 
Kā Žīgure raksta par somu lietām 
un tulko grāmatas no somu valo-
das, tā Rislaki rakstījis par Lat-
vijas likteņiem. Kaut mums būtu 
vairāk tādu jauktu laulību pāŗu, 
kur abi partneŗi mīl abas valodas, 
abas tautas, abas zemes!      

Droši vien katram no mums 
reiz gadījies piedzīvot nepatī ka-
mu situāciju, kad vakarā turpat 
acu piekšā aizgājis pēdējais tram-
vajs vai autobuss, un tu neesi pa -
guvis tuvam cilvēkam pastāstīt 
kādu būtiski svarīgu, nozīmīgu 
ziņu. Gadās tā. Taču Mārtiņš Zī  - 
  v erts 1956. gadā uzrakstīja lugu 
“Pēdējā laiva”, kuŗā tēlotie cilvēki 
nostādīti daudz drāmatiskākā si -
tuācijā – viņi Kurzemē – mežā 
pie Jūrkalnes gaida laivu, ar kuru 
varētu nokļūt Zviedrijā un iz -
glāb ties no Latvijas paredzamā 
posta. Toreiz tā bija privāti saru-
nāta un saorganizēta laiva, kas 
varēja piestāt Kurzemes pie kras-
tē, un šo gaidītāju vidū bija vai-
rākas izcilas mūsu literatūras un 
mākslas personības – viņu vidū 
arī Kārlis Skalbe un Mārtiņš Zī    -
v erts. Viņiem laimējās sasniegt 
Got landes krastu un nokļūt Zvied-
rijā. Zīvertam no atmiņas neiz-
gaisa saspringtie brīži tur – Jūr-
kalnē, kad īsti vietā šķita Šekspī -
ra Hamleta monologa pravietis-
kie vārdi: “Būt vai nebūt?” Tāpēc 
Mār tiņš Zīverts sāka rakstīt lugu 

Sarežģītie likteņloki – “Pēdējā laiva”
“Pēdējā laiva”, tajā atblāzmojās 
drāmatiskā situācija, kuŗu nācās 
piedzīvot mūsu cilvēkiem, taču 
drāmatiķis lugā netēlo tikai vienu 
brīdi vien, tajā izskan vairāki Lat-
 vijas likteņa grieži: 1940. gads – 
padomju okupācija, daudzu tūk - 
s tošu cilvēku izsūtījums uz Sibi-
riju, 1941. gada vasara – Latviju 
pārņem vācu vara, mūsu valsts tiek 
nosaukta par Ostlandi, un at   kal 
represijas – tiek nošauti dau dzi 
tūkstoši ebrēju, 1944. ga da ru -
dens – Latviju atkal okupēja pa -
domju karapulki. Kā šajās likteņ-
dzirnās izdzīvot? Un kā saglabāt 
cilvēcības augstākos principus,  
jo katra vara uzspieda savu zīmo-
gu. Par visu to Mārtiņš Zīverts 
runā lugā “Pēdējā laiva”, un šo -
dien, kad esam iegājuši jau Lat-
vijas Simtgades gadā, likās bū -
tiski svarīgi atgādināt par šo 
Zīverta lugu, jo,  kaut tajā atspo-
guļojas tikai viena diena, tā ir 
drā ma, kuŗai cauri nācās brist 
mums tuviem cilvēkiem. Viņu 
vidū, kā to tēlo Zīverts, bija arī 
izcilā vijolniece, žīdiete Daga, 
kuŗa no geto nāves nometnes 

bi  ja izpestīta un glābās pazemes 
bunkurā Jūrkalnē, lai sagaidītu 
laivu. Lugā Dagu glābj kāds sa -
režģīta rakstura, pretrunu pilns 
cilvēks – Melnais Žanis. Un man 
radās ideja: kāpēc gan par “Pē  dējo 
laivu” neatgādināt šodien, kad rit 
Latvijas valsts Simtgades gads?

 Nacionālajā teātrī luga “Pēdējā 
laiva” izrādīta 1990. gada 17. jū -
nijā – Latvijas neatkarības atgū-
ša  nas dienā, pēc tam nākamajā 
gadā to iestudēja Valmieras teāt-
ris. Toreiz skatītājiem tas bija kā 
jauns, svaigs dzidra ūdens malks, 
jo Latvijā šo lugu skatītājs vēl ne -
pazina. Kopš tā laika pagājis 
vairāk nekā divdesmit gadu, ap -
ri tē rosās daudzi darbīgi cilvēki, 
bet Zīverta luga piemirsta. Tāpēc 
jāpateicas režisorei Annai Eižver-
tiņai, kas sapulcināja kopā savus 
bijušos audzēkņus, tagad labi pa -
zīstamus aktierus, un pēc Rīgas 
Latviešu biedrības teātŗa komi-
sijas aicinājuma iestudējusi “Pē -
dējā laiva” izrādi, ko gan nodē-
vējusi par lasījumu – tā notika 
17. aprīlī vienā no Latviešu bied-
rības zālēm. Aktieriem rokās bija 

lugas eksemplāri, taču viņi ne 
tikai lasīja, bet izdzīvoja Zīverta 
drāmā tēlotās epizodes, un va -
rējām iztēloties, ka darbība no -
tiek mežā kādā pazemes bunku-
rā un, pats galvenais – varējām 
ieklausīties un iepazīties ar šo 
cilvēku likteņstāstiem, un it īpa -
ši fascinēja enerģijas pārpilnais, 
Rai monda Celma atveidotais – 
tā dēvētais – Puika uz goda: vie-
nas rokas plecs viņam bija lodes 
savainots, bet dzīvesprieka ne -
trū ka! Ar Puiku saderīga bija arī 
Selgas Maruta, ko atveidoja vie na 
no iecienītākajām Nacionālā teāt ŗa 
jaunajām aktrisēm Agnese Cīrule. 
Melnais Žanis bija Kas pars Zāle, 
bet Daga – Lelde Drei mane. 

Izrāde-lasījums bija galā, Mel-
nais Žanis aizdedza cigareti. Tad – 
iestājās tumsa. Izrāde izdzīvota. 
Tovakar priecājos, ka skatītāju 
vidū bija cilvēki, kas paši bija 
pārdzīvojuši “Pēdējā laivā” tēlo-
tos laikus – viņus gan likteņa vēt-
ras vēlāk aizveda uz Austrāliju, 
tur 1957. gadā vairākus mēnešus 
viesojās Mārtiņš Zīverts un pats 
piedalījās Kārļa Gulberga iestu-

dētās lugas izrādē, tēlodams 
Melno Žani, Puika uz goda bija 
Kārlis Gulbergs, bet Selgas Ma -
rutu tēloja Latvijā kādreiz iecie-
nītā Nacionālā teātra aktrise Lita 
Zemgale. “Austrālijas Latvietī” to -
reiz varēja lasīt kritiķes Ņinas Lu -
ces atzinumu, ka “Pēdējā laiva” ir 
viena no vislabākajām Zīver ta lu -
gām, un ar tās iestudējumu sid ne-
jieši viesojušies arī dažās citās 
Austrālijas pilsētās. Mums savu-
kārt Rīgā bija prieks, ka va  rējām 
ieklausīties gan Melnajā Žanī, gan 
Dagā, gan Puikā uz goda. Prātā at -
ausa Annas Dagdas dzejoļa rindas:

Pāri pār kūpošu jūru likteņa 
laiva šaujas.

Cauri caur nakti un nāvi likteņa 
laiva skrien.

Brauciens nebija viegls: laivā 
bija divdesmit vietu, taču tajā 
sakāpa divdesmit deviņi cilvēki, 
un, kad jūras vidū laiva likās 
bīstami smaga, braucējiem nācās 
atteikties no savas bagāžas, līdz-
paņemtās mantas vienkārši iz -
metot jūrā. Tā aizpeldēja likteņa 
laiva. Ar tādu ir braucis gan Mār-
tiņš Zīverts, gan Kārlis Skalbe.

VIKTORS
HAUSMANIS 
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RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

Tik daudz ceļu pasaulē iz -
staigāts un, Liktenim spītējot, 
grūtību pārvarēts, tik daudz pār-
dzīvots, lai, atgriežoties mājās, 
savā Tēvzemē, saprastu, ka mī -
lestība nav tikai jaunības daļa. 
Annai Grambergs un Andrim 
Staklim – katram savs, notiku-
miem bagāts dzīvesstāsts, taču 
jau vairākus gadus viņu ceļi sa -
vijušies kopā, īstenojot kopīgu 
mērķi – būt laimīgiem, darot 
laimīgus citus, un palīdzēt uz -
plaukt abu kopīgajai Tēvzemei. 
Tāpēc sava vectēva Viļa Olava 
piemiņai Anna Grambergs kopā 
ar dzīvesbiedru Andri Stakli di -
bināja četras stipendijas īpaši 
mazturīgiem, bet talantīgiem un 
centīgiem studentiem, kuŗas uz -
ticētas pārvaldīt Vītolu fondam. 
Šīs stipendijas – ne tikai būtisks 
atbalsts jauniešiem un ieguldī-
jums Latvijas nākotnē, bet arī 
cie ņas apliecinājums Annas kun-
dzes vectēvam, kurš savulaik lat-
viešu tautas izglītošanu uzskatīja 
par būtisku stipras un neatka-
rīgas valsts pamatakmeni.

ANNA GRAMBERGS dzimu - 
si 1939. gadā Rīgā. Bērnību ko -
pā ar māsu Aiju viņa pavadīja 

Me  ža parkā. Vecāki bieži bija aiz-
ņem ti darbā, jo mamma bija 
ārste, bet tēvs ieņēma atbildīgu 
amatu, tāpēc par meitenēm rū -
pējās auklīte. Savukārt vasaras 
tika pavadītas vecmāmiņas Frī-
das Olavs lauku mājās netālu no 
Cēsīm. Tur bija kā pasakā – zie  - 
d iem klātas pļavas, skaists mežs, 
putnu dziesmas un vecmāmiņas 
mīļums.

1944. gada augustā nācās Lat-
viju atstāt. Tika nolemts, ka mā -
siņas, mamma un abas vecmā-
miņas dosies ar kuģi uz Vāciju, 
bet tēvs Aleksandrs Olavs kopā 
ar brāli Vili – ar laivu uz Zvied-
riju, kur visi vēlāk satiksies. Ku -
ģim attālinoties no krasta, mam-
ma lika meitenēm atvadīties no 
dzimtenes, kuŗu vairs nekad ne -
redzēšot, taču jau toreiz Anna, 
tikko piecus gadus veca, sev ap -
solīja, ka noteikti atgriezīsies. 

Viļa Olava piemiņas stipendijas dibinātāji –
Anna Olavs-Grambergs un Andris Staklis

Diemžēl Liktenis lēma skarbi, 
un, nokļūstot Vācijā, tika saņem-
ta ziņa, ka tēvabrālis Vilis noslī-
cis Ventā, apgāžoties pārpildītam 
plostam, bet tēvs apcietināts, tad 
nosūtīts uz Štuthofu, bet vēlāk 
nokļuvis Sibirijā.

Ģimenes sievietes vispirms ap -
metās Reichenbahā, tad Nirn-
bergā, kur nācās piedzīvot pilsē-
tas degšanu un neskaitāmus uz -
lidojumus, aukstumu un pārti-
kas trūkumu. Tālāk ceļš veda uz 
Mindelheimu, tad uz Olarcrīdu, 
kur mamma strādāja kā ārste pie 
UNNRA – tur tika saņemta ziņa, 
ka kaŗš beidzies. Vēlāk – Mem-
mingenberga, Mērbeka, Lahde, 
kur Anna sāka mācīties skolā pie 
pašas labākās skolotājas un gun-
tiņu vadītājas Gaidas Ķuzes. 

1949. gadā tika saņemta atļauja 
izceļot uz ASV. Tur ģimenei nā -
cās apmesties Minesotas zieme-
ļos, Sandstonā, mājā bez elektrī-
bas un labierīcībām. Lai izdzī vo-
tu, visiem – gan pieaugušajiem, 
gan bērniem – bija smagi jāstrā-
dā un vienlaikus jāapgūst angļu 
valoda. Taču drīz laimējās pār-
cel ties uz Rush City, kur Anna at -
sāka skolas gaitas, bet mamma – 
darbu slimnīcā. Nācās pārcelties 

vēl vairākas reizes, līdz mamma 
dabūja darbu Mineapolisas slim-
nīcā. Šai pilsētā bija daudz lat-
viešu, darbojās sestdienas skola, 
kur Anna sadraudzējās ar vien-
audzēm, ar kuŗām satiekas vēl 
šo  dien. Meitenes kopā tika ie -
svē tītas, kopā mācījās Minesotas 
universitātē un iestājās korpo-
rācijā “Imeria”.

Anna 1958. gadā saderinājās 
ar latviešu medicīnas studentu, 
tika izsūtīti kāzu ielūgumi, arī 
senajam draugam Gvido Gram-
bergam, taču Liktenis bija lēmis 
citādāk – laulības gredzenus vi  ņa 
tomēr mija ar Gvido, bijušo 
Rīgas kaimiņu dēlu, kuŗu reiz 
pirms daudziem gadiem bija sa -
tikusi Vācijā. Jaunā ģimene tūlīt 
devās uz Atlantu, uz romāna 
“Vējiem līdzi’’ zemi, kur pavadīja 
daudzus laimīgus gadus un kur 
pasaulē nāca abi dēli Marks un 

Ričards. Kad zēni bija izauguši, 
Anna sāka strādāt slimnīcas bi -
rojā, tad vadīja slimnīcas Me  - 
di care apdrošināšanas nodaļu. 
Dēli izstudēja, apprecējās, un 
tika sagaidīts pirmais mazbērns – 
piedzima Viktorija. Taču tad, 
kad mazmeitiņa bija piecas die-
nas veca, Gvido aizgāja gulēt un 
no rīta vairs nepamodās. 

Tas Annai bija smags laiks. Vēl 
astoņi gadi tika nodzīvoti Atlan-
tā, taču smaidīt viņa spēja tikai 
tad, kad atbrauca uz Latviju, 
tāpēc 1998. gadā viņa pārdeva 
iedzīvi un atgriezās mājās – Rīgā, 
lai uzsāktu jaunu dzīvi. Anna 
atjaunoja ģimenei piederošo 
dzī vokļu namu un apmetās tur.

Taču tad notika vēl viens pa -
grie ziens Annas dzīvē – korpo-
rācijas Tālavija 100 gadu dibinā-
šanas svētkos, uz kuŗiem viņa 
tika uzlūgta kā korporācijas di -
binātāja Viļa Olava mazmeita, 
Anna sastapa Andri Stakli, kurš 
bija atbraucis no ASV. Tā bija 
liktenīga tikšanās, un 2005. g a   -
dā abi svinēja kāzas senajā, 
burvī ga jā Jaunpils viduslaiku 
pilī. Ko  pā ar viņiem bija arī abi 
An  nas dēli un jau astoņi maz-
bērni. 

Nu jau daudzus gadus abi kopā 
pārvalda ģimenes īpašumus, ir 
atjaunojuši vecmāmiņas mājas 
pie Cēsīm, renovējuši un izglā-
buši no bojāejas vairākus kultūr-
vēsturiskos īpašumus.

ANDRIS STAKLIS bija tre-
šais bērns Roberta un Lūcijas 
Stakļu ģimenē – māsa Biruta un 
brālis Jānis bija vairākus gadus 
vecāki. Bija nolemts, ka izaudzis 
brālis būs saimnieks “Priedēs”, 
bet Andris un māsa studēs Lat-
vijas Universitātē, taču karš šos 
nodomus izjauca, un 1944. gada 
septembrī ģimene devās bēgļu 
gaitās. Mājās palika tikai vecais-
tēvs, kurš negribēja atstāt saim-
niecību nepieskatītu.

Stakļu ģimene nonāca Dan-
cigā, un tēvs tika nosūtīts uz 
fronti rakt tranšejas. Savukārt 
pārējie ģimenes locekļi tika 

pārvietoti uz dažādām vietām. 
Kādu laiku ziemā visi mitinājās 
pat netālu no Lībekas teātra zālē, 
un mazajam Andrim tad bija 
jāgādā malka kurināšanai. Tēvs 
atgriezās tikai aprīļa vidū. Karam 
beidzoties, radās bažas, ka šis 
ciemats varētu nonākt krievu ar -
mijas rokās, un ikviens saprata, 
ka tad par “dzimtenes nodevību” 
draudētu izsūtīšana uz Sibiriju. 
Tāpēc visi bēgļi no Latvijas ņēma 
visu, ko vien rokās varēja panest, 
un kājām devas uz Lībeku. Tur 
bēgļus iemitināja bijušajā militā-
rajā nometnē Špakenbergā. An -
dris uzsāka skolas gaitas, iemā-
cījās spēlēt šachu, kopā ar citiem 
zēniem iepazina apkārtni. 

1950. gada sākumā ģimenei 
radās iespēja izceļot uz Ameri -
ku. Pirmā apmešanās vieta bija 
Dienvidkarolīnā, kur pieaugušos 
gaidīja smags darbs, bet Andris 
atsāka mācības skolā. Kaut arī 
bija jāapgūst angļu valoda, zēns 
visai ātri guva labas sekmes mā -
cībās. Tomēr vecāki uzskatīja, ka 
saikni ar latviešu sabiedrību zau-
dēt nedrīkst, tāpēc pārcēlās uz 
Nebrasku, vēlāk uz Linkolnu, 
kur tika uzcelta māja – tur Andŗa 
tēvs vēlāk nodzīvoja līdz 94 ga -
du vecumam. 

Linkolnā dzīvoja aptuveni 
1200 latviešu, darbojās divas 
drau dzes, vēlāk arī sestdienas 
skola, kuŗu Andris cītīgi ap -
meklēja, līdz tika uzaicināts 
dziedāt Linkolnas pilsētas zēnu 
korī. Jau agri zēns iemācījās pats 
pelnīt naudu – jau kopš 13 gadu 
vecuma viņš strādāja golfa lau-
kumā, vēlāk – arī veikalā. Brīvajā 
laikā Andris spēlēja šahu un 
guva visai atzīstamus panāku-
mus, viņam patika arī teniss.

Andris mācījās Linkolnas ģim-
nazijā, tad uzsāka studijas Ne -
braskas universitātes ķīmijas fa -
kultātē, par labiem rezultātiem 
mācībās saņemot pat divas sti-
pendijas: National Merrit un 
ķīmijas stipendiju. Absolvējot 
universitāti, papildus akadēmis-
kajam gradam Andris saņēma 

arī ASV Armijas virsnieka diplo-
mu. Vēlāk studijas tika turpi-
nātas, lai iegūtu doktora gradu. 
Andris iestājās arī studentu kor-
porācijā Tālavija – jau pavisam 
drīz viņu ievēlēja par sekretāru, 
kam sekoja v!sen! un tad sen! 
amats. 

1961. gadā Andris Staklis sa -
laulājās ar latviešu meiteni Intu 
Trautmanis, kuŗa tolaik arī stu-
dēja Nebraskas universitātē. Vē -
lāk ģimeni kuplināja meita 
Sandra.

Saņēmis doktora gradu, An   - 
d ris sāka darbu DuPont firmā,   
bet drīz bija jāpilda obligātais 
militārais dienests, un viņš tika 
nosūtīts uz NASA – ASV astro-
nautu apmācības centru Hjūsto-
nā, Teksasā. Vēlāk Andris strā-
dāja dažādās firmās: Textron, 
Niagara Falls, Bendix. Dzīvojot 
Mičiganā, viņš iesaistījās latviešu 
draudzē un drīz tika ievēlēts 
valdē, tad kļuva valdes priekš-
nieks. Andris bija Daugavas V a-
nagu biedrs un darbojās korpo-
rācijā Tālavija, tika ievēlēts par 
senioru. 

Organizējot korporācijas 100 
gadu jubilejas sarīkojumu Lat vi-
jā, starp vairāk nekā 400 dalīb-
niekiem Andris ieraudzīja Annu 
Grambergs, un pavisam drīz 
kopējās intereses pārauga sav-
star pējā cieņā un mīlestībā. 

Latvijā kā dārgakmens uz -
mirdz katrs cilvēks, kas reiz ne -
gribēdams svešos un tālos ceļos 
devies un nu radis iespēju at -
griezties savā zemē. Šķiet, tik ilgi 
būdami šķirti no savām mājām, 
šie ļaudis izjūt divtik lielu gan-
darījumu par iespēju atkal būt 
te, Latvijā, tāpēc viņu devums   
šai zemei allaž ir tik nesavtīgs un 
patiesu Tēvzemes mīlestību 
apliecinošs – par to liecina arī 
šobrīd tik nozīmīgais Annas 
Grambergs un Andra Stakļa 
atbalsts Latvijas jauniešiem 
augstākās izglītības iegūšanā.
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Senā un īpašā Rīgas kapsēta Lie-
lie kapi – tās ierīkošana tika uzsākta 
1773. gada sākumā (880 m attā lu-
mā no pilsētas palisādes žoga), pa -
matojoties uz Krievijas imperato-
res Katrīnas II 1772. gada decembrī 
iz   doto ukazu, kas aizliedza mirušos 
apbedīt pilsētu territorijās. Sākot nē  ji 
kapsētā atsevišķas territorijas ieda-
līja Rīgas lielākajām luteriska jām 
draudzēm – Sv. Jēkaba, Rīgas Do -
ma, Sv. Pētera, Sv. Jāņa, Reformātu, 
Sv. Jēzus un Sv. Ģertrūdes, taču lai-
ka gaitā draudžu robežas kapsētā 
iz  zuda. Gandrīz pusgadsimtu kap-
sētai nebija plānojuma – bet šai 
zi ņā nozīmīgs pavērsiens notika 
1823. gadā, kad dārzkopis un bo -
tāniķis Johans Hermanis Cigra iz -
strādāja Lielo kapu plānojumu kla-
sicisma stilā. 19. gs. vidū kapsēta 
tika papildināta ar architekta Jo -
hana Daniela Felsko projektētajām 
būvēm – pie vecajiem vārtiem tika 
uzcelta uzrauga māja, bet pie kapu 
jaunās ieejas klasicisma stilā vei-
dots paviljons – domāts kā uzgaidā-
mā vieta sēru viesiem…

Diemžēl 20. gadsimts ienāca ar 
iznīcinošām pārmaiņām Lielo ka - 
   pu vēsturē – 20. gados tie zaudēja 
savu elitāro statusu, jo pilsētnieki 
labāk izvēlējās aizgājējus apbedīt 
Meža kapos. Jūtamu ietekmi at  -
stā ja 1939. gada baltvāciešu repa t-
 riā  cija, kā arī daudzu rīdzinieku 
emig rācija 1944. gadā. Postīšana 
Lielajos kapos sākās Otrā pasaules 
kaŗa lai kā, kad tika atrakti apbe dī-
jumi, nozagti granīta un marmora 
pieminekļi. 1953. gadā Lielos kapus 
slēdza daļēji, bet 1969. gadā – pil nī-
bā. Pēc apbedīšanu pārtraukšanas 
sākās sistemātiskā Lielo kapu iznī-
cināšana. 1982. gadā ar Padomju 
Latvijas Ministru Padomes lēmu-
mu Lielie kapi tika nodoti Dabas 
un pieminekļu aizsardzības bied rī-
bai, kuŗas vadībā tie kļuva par pus-
oficiālām akmeņlauztuvēm un ka -
ļamā dzelzs ieguves vietu gan pro-
fesionālajiem tēlniekiem, gan ama-
tieriem. Pēdējie lielākie vandālisma 
uzplūdi atdusas vietas skāra pagā-
jušā gadsimta beigās, kad krāsaino 
metālu vācēji izzaga atlikušās vara 
un bronzas pieminekļu daļas… 

Pēdējo pāris gadu laikā dažādu 
domubiedru grupu un atsevišķu 
in   divīdu mēģinājumi situāciju Lie-
lajos kapos vērst par labu, tāpat arī 
sabiedrībā uzkurinātā uzmanība 
un uzsāktie darbi liek domāt, ka  
ilgi gaidītās pārmaiņas taču beidzot 
(lai arī mokoši) ir sākušās. 2017. ga da 
februārī Rīgas dome un Latvijas 
evaņģēliski luteriskā baznīca pa -
rak stīja pirkuma līgumu. Tam se -
ko ja Rīgas domes lēmums Lielo 
ka pu territorijā esošo vēsturisko 
vēr tību uzturēšanu, saglabāšanu 
un restaurāciju uzticēt Rīgas paš-
valdības aģentūrai “Rīgas piemi-
nekļu aģentūra” (RPA)…

Latvijas Simtgades un Eiropas 
kul tūras mantojuma gadā (kas ap -
veltīts ar devīzi “Mūsu manto -  
jums – pagātnes un nākotnes satik-
ša nās”) Rīgas pieminekļu aģentūra 
organizēja divu dienu (27. 03,  28.03.) 
starptautisku konferenci “Senās 
kap sētas un memoriāli pilsētvidē 
Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija. Prak-
se. Pieredze.” ar mērķi apkopot pie-
redzi, viedokļus, teoriju un praksi, 
lai sagatavotu Lielo kapu koncep-
cijas vīziju un tās tālāku detalizētu 
izstrādi līdz šī gada decembrim (!). 
Kā norises vietas tika izvēlētas: Sv. 
Pētera baznīca, protams, Lielie kapi 

INESE RAUBIŠĶE Par idejām, iecerēm un sapņiem 

un Rīgas kultūras un tautas māks-
las centrs “Mazā Ģilde”. Konferenci 
tās moderators Dr. art. Deniss Ha -
novs raksturoja šādi: “… īstenībā tā 
ir veltīta cerībai atjaunot pagātni, 
atjaunot mūsu kolektīvās atmi-
ņas… un šī būs unikāla iespēja sa -
prast, kā var attīstīt atmiņu vietas 
pilsētas vidē.” 

Savukārt, RPA direktors Guntis 
Gailītis akcentēja, ka šī ir zinātnis  -
ki praktiska sanāksme, “…mēs ap -
meklēsim Lielos kapus – unikālo 
kultūrvēsturisko objektu, kas attie-
cas ne tikai uz kādu konkrētu sa -
biedrības daļu vai kādas nozares 
speciālistiem, bet uz visu sabied-
rību. Konferences laikā apsprie-
dīsim konkrētas praktiskas lietas. 
Ar priekšlasījumiem aicināti uzstā-
ties un atsaukušies nozares speciā-
listi, augstskolu un zinātņu institū-
ciju vadītāji, neatkarīgie speciālisti, 
praktiķi – restaurācijas speciālisti, 
architekti, technologi un interesen-
ti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Somijas, Krievijas, Vācijas un ASV. 
Konferences Goda viesis ir Gerds 
Dīters Zīverdings… un šī izvēle nav 
nejauša, tā ir zīmīga, jo Zīverdinga 
kungs ir starptautiska mēroga res-
taurācijas, zinātniskās izpētes un 
technoloģiju kompanijas Remmers 
Gruppe AG uzraudzības padomes 
priekšsēdis (ģimenei piederošais 
uz  ņēmums jau kopš 1949. gada 
darbojas būvmateriālu, krāsu un 
rūpniecisko pārklājumu nozarē. 
Šo  dien tā filiāles strādā Centrāl ei-
ropā un Austrumeiropā) …Gerds 
Dīters Zīverdings īpaši pievērsies 
bezpeļņas organizācijas – Bern-
harda Remmersa akadēmijas – 
izveidei, kuŗa rīko seminārus ar -
chitektu, plānošanas speciālistu un 
praktiķu, kā arī pieminekļu un 
kultūras mantojuma īpašnieku 
tālākizglītībai…” 

Konferences atklāšanā Sv. Pētera 
baznīcā Zīverdinga kungs uzsvēra: 
“…man ir prieks, izcila pieredze un 
privilēģija būt šeit, izcilajā ēkā, kuŗa 
ir viena no vecākajām celtnēm Lat-
vijā un Baltijas valstīs, un tikpat iz -
cili un iespaidīgi ir tas, kādēļ mēs 
šeit esam. Šī simpozija moto “Cie-
ņa pret pagātni – spogulis mūsu rīt-
dienai” pilnīgi un skaidri norāda, 
kāda ir konferences ideja un mērķi. 
Kultūra savieno ne tikai pagātni ar 

tagadni, bet savieno arī paaudzes 
un veido tiltu starp dažādiem cil-
vēkiem. Šis novērojums neattiecas 
tikai uz cilvēku līdzāspastāvēšanas 
territoriju un telpu, kur mēs līdzās 
esam dzīvē, tas attiecas uz piemiņas 
un apbedījumu vietu kultūru. Lie-
lie kapi – divu dienu ilga simpozija 
priekšmets – ir piemērs tam, ka 
kul tūra mūs savstarpēji savieno ar 
dažāda architektoniska dizaina 
pieminekļiem un memoriāliem … 
Nav brīnums, ka Lielie kapi tiek 
saukti par Piemiņu parku … Kon-
fe rence ir izcila ideja.” 

Konferences atklāšanā pašreizē-
jais Romas Katoļu baznīcas Rīgas 
archibīskaps-metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs pauda gandarījumu un 
arī atzinību Gailīša kungam, kurš  
“.. ir inicējis šādu pasākumu un, 
savukārt, Sv. Pētera baznīcas ad -
ministrācijai, ka laipni atvēlējusi 
telpas, kas ir atbilstošas šāda ranga 
pasākumam… Un vēlos izteikt pa -
teicību arī ārzemju viesiem no 
dažādām ļoti kompetentām struk-
tūrām, kas nodarbojas ar piemi-
nekļu restaurāciju un saglabāšanu, 
ka esat atsaukušies uz šo uzaici-
nājumu un atbraukuši uz mūsu 
sirmo Rīgu.” Metropolīts dalījās 
per sonīgā liecībā par savu pirmo 
apzināto vizīti Lielajos kapos (pir ms 
vairāk nekā 30 gadiem), kā arī 
mudināja klātesošos padomāt par 
dažādām dimensijām – vēsturisko, 
starptautisko, kultūras, māksli nie-
cisko, garīgo, lietišķo… ‒ iepazīstot 
senās atdusas vietas kā īpašu kul-
tūrvēsturisku mantojumu.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Ju -
ris Radzevičs atzīmēja, ka šobrīd 
Rīgas pilsēta ir pārņēmusi Lielos 
kapus savā pārziņā un uzsākusi 
darbu pie šīs territorijas sakopša  -
nas (kas aizņem apmēram 27 ha 
lielu platību). “…Taču nevar apro-
bežoties ar territorijas sakopšanu,   
jo ir jāidentificē tālākā rīcība, lai 
paustu mūsu cieņpilno attieksmi 
pret apglabātajām personībām.” 
Radzēvičs izteica cerību, ka kon -
ferences gaitā speciālisti, apmai -
noties ar viedokļiem un pieredzi, 
izdarīs lietderīgus un svarīgus 
secinājumus…

Konferences otrās dienas pro-
gramma, kuŗu atklāja Latvijas kul-
tūras ministre Dace Melbārde, bal-

stījās uz priekšlasījumiem, kuŗu te -
matika bija veltīta seno kapsētu 
morāli ētiskajiem jautājumiem, ap -
bedījuma vietu zinātniskās izpē tes 
un restaurācijas pamatvirzieniem, 
praktiskajiem piemēriem un indi-
vīdu praktiskajam pienesumam,  
kā arī kapsētu un memoriālu at -
tīstības virzieniem nākotnē un to 
ietekmei uz kvalitātīvu pilsētvidi. 
Te noteikti īpaši minami priekš la-
sījumi: par bernardiešu klostera 
kapsētu Viļņā un tās atjaunošanas 
morāli ētiskajiem un juridiskajiem 
pamatiem un pētniecības, saglabā-
šanas un uzturēšanas procesiem 
šodien – Viļņas pilsētas Kultūras 
aiz  sardzības departamenta speciā-
liste Monika Čekanauskaite (Lietu-
va); par vēsturisko Siselinnas kap-
sētu Tallinā un tās iespaidu uz 
Metsakalmistu kapsētas attīstību 
nākotnē – Tallinas pilsētas Vides 
departamenta kapsētu attīstības 
pro jektu vadītājs Kalmars Ulms 
(Igaunija); par seno apbedījumu 
kapelu Turku vecpilsētā – archi tek-
tūru, mākslu tās interjeros, sagla-
bāšanu, uzturēšanu un izmanto-
šanu šodien – Turku universitātes 
Urbānās archeoloģijas departa-
menta Vēstures, kultūras un māk-
slas skolas profesore Dr. arch. Līsa 
Sepenena (Somija); par Ziemeļvā-
cijas seno kapsētu atjaunošanas 
principiem pastāstīja ainavu archi-
tekts Antoniuss Besterlings (Vā  ci-
ja), kurš darbojas kā dārzu archi-
tekts savā uzņēmumā Dialog Gar-
tenkultur Klopenburgā un kuŗa 
profesionālajā darbā ietilpst eks-
kur siju vadīšana pa Eiropas, Dien-
vidafrikas un ASV dārziem, Lejas-
saksijas dārzu apskates maršrutu 
izstāde, dārzu un ainavu gidu ap -
mācības, kā arī lekcijas par dārzu 
kultūru. Savā priekšlasījumā A. Bes-
terlings sniedza plašu panorā mis-
ku stāstījumu – ar kādiem risinā-
jumiem un aktīvitātem šodien var 
būt piepildītas kapsētas: kapu kul-
tūras dienas, koncerti, mēmā kino 
seansi, sērošanas semināri, ekskur-
sijas, kuŗu tematika saistīta ar vēs-
turi … bet varbūt ar floru un fau-
nu?… Kapsēta var būt līdzdalīga 
dārzkopības attīstībā vai tikt vei-
dota kā paradīzes pļava ar daudz-
veidīgiem ziediem… Tematiski tuvs 
Besterlinga priekšlasījumam bija 

Amerikā dzīvojošā latviešu archi-
tekta, Ventverta technoloģiju insti-
tūta pasniedzēja Krista Kārkliņa 
ziņojums “Seno kapsētu transfor-
mācija un to izmantošana pasaulē 
šodien”, piedāvājot dažādus pie  -
mē rus, galvenokārt, no ASV, lai 
parādītu, kā kapsētas vēl var tikt 
izmantotas, izņemot to, lai apmek-
lētu piederīgos. K. Kārkliņš uzsvē-
ra, ka ir ļoti būtiski saglabāt Lielos 
kapus nākamajām paaudzēm kā 
iedzīvotāju kolektīvo atmiņu un vēs-
tures atspoguļojumu. Savukārt ar -
c hitekts Māris Kārkliņš savu priekš-
lasījumu izveidoja kā Lielo kapu 
izpētes materiālu un nākot nes vīzi-
jas priekšlikuma prezentā ciju …

Konferences laikā tās dalībnie - 
k iem bija iespēja Pēterbaznīcā ie -
pazīties ar informatīvu ekspozīciju 
“Mūzejs zem atklātas debess”, kuŗā 
aplūkojami attēli no Sanktpēter-
burgas pilsētas Skulptūru mūzeja 
pieredzes (reorganizējot Aleksan  -
d ra Ņevska Lavras mūzeju, izvei-
doja esošo mūzeju, kuŗa pārrau dzī-
bā nodeva vēsturiskos un mākslas 
pie minekļus, epitāfijas un arī pie-
minekļu plāksnes). Interesanti, ka 
pieredzējusī mākslas un dekora -
tīvo priekšmetu restauratore, kuŗa 
specia lizējusies akmens skulptūru 
restaurācijā, Jūlija Loginova, aplū-
kojot attēlus, ik pa brīdim norādīja 
uz darbiem, kuŗus pati savulaik 
restaurējusi. Un jāatzīst, ka to bijis 
daudz…Guntis Gailītis speciālisti 
no Krievijas raksturoja īsi: Jūlija – 
savu karjeru veidojusi ne kā ad -
ministrātore, ne kā polītisks darbi-
nieks, bet kā praktiķis.

Jūlija Loginova, kuŗa šobrīd ir 
vadošā restaurācijas speciāliste, 
Ma  skavas Kultūras mantojuma de -
partamenta vadītāja padomniece, 
Viskrievijas sabiedriskās organizā-
cijas “Krievijas Restauratoru savie-
nība” prezidenta vietniece, konfe-
rencē uzstājās ar priekšlasījumu 
par apbedījumu restaurācijas sistē-
mām Maskavā un Sanktpēterbur-
gā. Viņa dalījās restaurācijas darba 
pieredzē, kuŗu guvusi, strādājot ar 
18. un 19. gs. objektiem, pastāstīja 
par pēdējo 15 gadu laikā Krievijā 
noformēto jauno restauratoru sko-
lu, kas sekmīgi sagatavo jaunas pa -
audzes speciālistus… Loginova bija 
apmeklējusi Lielos kapus un kon-
ferencē izteica viedokli – kapsētā 
steidzīgi nepieciešams veikt pret-
avā rijas pasākumus. “Šobrīd jums 
jāsper tie soļi, kurus mēs jau esam 
mērojuši...” Loginovas un viņas 
kollēgu priekšlikums – viņi šovasar 
varētu pastrādāt ar akmens objek-
tiem, kuri nākamajās rudens un 
ziemas sezonās laika apstākļu dēļ 
varētu ciest īpaši, iespējams, pat 
neatgriezeniski. Jūlija Loginova 
pau da gandarījumu par šo kon-
ferenci, jo “ne tik bieži notiek starp-
tautiski simpoziji tik šauram spe-
ciālistu lokam, kas skata mūsu 
tematiku… ceru, ka šis dialogs, kas 
uzsākts šogad, turpināsies katru 
gadu.”

Gandarīti bija arī citi konferen -
ces dalībnieki – gan par pasākuma 
saturu, gan tā organizēšanu, par ko 
ne vienreiz vien pateicība tika iz -
teikta konferences rīcības komite -
jai un darba grupai, un personīgi 
Gun  tim Gailītim.

Kas mainīsies Lielajos kapos pēc 
šīs konferences? Sekosim. Re  dzē - 
 s im. Šodien izšķiras jautājums par 
mantojumu, kuŗu atstāsim nāka-
majām paaudzēm.

Konferences nobeigumā dalībnieki Mazajā Ģildē
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Viesojos Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā pie Kollekciju 
un zinātniskās izpētes nodaļas 
vadītājas, glezniecības kollek-
cijas glabātājas (18. gs. – 20. gs. 
pirmā puse) Dr. art. Ai  jas Bra s-
li ņas, kas nupat atgriezusies no 
Parīzes. Dodamies uz izstāžu 
zāli trešajā stāvā, kur tikko ta -
pis jauns videostends – neliels 
ieskats, atgādinājums par izstā-
di Orsē mūzejā. Pa ceļam Aijas 
komentārs:

“Esam iekārtojuši reklāmas vi -
deostendu, lai pievērstu savu ap -
meklētāju uzmanību šobrīd Pa -
rī zē, Orsē muzejā, notiekošajai 
sim bolisma izstādei. Rādām šeit 
savu mākslas klasikas daļu, dar-
bus, kas uz laiku pametuši savu 
pastāvīgo ekspozīciju. Tā ir daļa 
no Baltijas valstu simbolisma pa -
rādes, tas ir rosinājums me klēt, 
varbūt izzināt ko jaunu un reizē 
atgādinājums par darbiem, kas 
šobrīd pārstāv Latviju...”

Ienākot 3. stāva izstāžu zālē, 
mākslas metru Vilhelma Pur vī-
ša un Jaņa Rozentāla simbolis-
ma spēks un vara pārņem pil nī-
bā. Klasika, kur reizē bau dā mi 
arī moderni motīvi.

Būdams Mākslas akadēmijas 
rektors, Rīgas pilsētas Mākslas 
mūzeja direktors, Mākslas aka-
dē mijas dabas skatu darbnīcas 
vadītājs, Vilhelms Purvītis pats 
savu rokrakstu turpina attīstīt  
un vienmēr ir izskatījies ļoti mo -
derns starp saviem audzēkņiem, 
ar kuŗiem kopā ir eksponēts šajā 
kabinetā, kas noslēdz 3. stāva pa -
stāvīgo ekspozīciju. Piemēram, 
darbs “Ziedonī” – tas ir ļoti mo -
derns stils, ir viens no mūzeja at -
pazīstamības simboliem. Tas ir 
viens no darbiem, ar ko mēs sevi 
reprezentējam. 

Izstāde Orsē mūzejā Parīzē 
ļoti piederas šiem gleznotājiem. 

Jā, franču glezniecības kultūra 
ir bijusi viena no galvenajiem 
orientieriem tā laika latviešu glez-
notājiem. Francija, Parīze – ir lik-
tenīga sakritība, ka Purvītis un 
Rozentāls ir skatāms vienā no 
prestižākajām mākslas galeri-
jām. Parīze ir viena no mākslas 
mētropolēm, kas laikā ap Pirmo 
pasaules kaŗu un starpkaŗu lai -
kā visvairāk ir valdzinājusi lat-
vie šu māksliniekus. Protams,    
19. ‒ 20. gs. mijā ir bijusi cieša saikne  
ar vācu kultūru, klasiķu darbos 
jūtama arī vācu mākslas ietekme. 
To ietekmējusi  saskare ar ziemeļ-
valstu mākslu un krievu akadē-
misko skolu. Tas ir ļoti daudzu 
dažādu iespaidu salijums, sajau-
kums. Ja jāsaka kāda vispārīga 
atziņa par mūsu māksliniekiem – 
mēs neesam bijuši kādu jaunu 
mākslas virzienu vai strāvu ra -
dītāji vai ierosinātāji, bet tas, kā 
mēs esam reaģējuši uz Eiropas 
jauninājumiem, kā esam pārra-
dījuši, saglabājot nacionālo, grūti 
formulējamo ietekmi, sakņu sa -
jūtu – tajā slēpjas šo darbu oriģi-
nālitāte. Un tas varbūt ir tas, ko 
pamana arī ārzemju kurātori, 
piemēram, izstādes virskurātors 
un koncepcijas autors Rodolfs 
Rapeti (Rodolphe Rapetti), Fran-
cijas nacionālā mantojuma gla-
bātājs, simbolisma pētnieks, kas 
Baltijas valstīs saskatīja to Terra 

Purvītis un Rozentāls 
aizceļo un atgriežas Latvijā

Incognitto vai nezināmo, tādējādi 
rosinot parādīt, atklāt to plašākai 
auditorijai, tāpēc arī nonācām 
Orsē mūzejā Parīzē tieši gadsim-
tu mijas simbolisma kontekstā.

Ļoti saviļņojošs notikums arī 
jums kā mākslas zinātniecei 
per sonīgi.

Latviešu māksliniekiem ir bi -
jusi ik palaikam kāda saikne, 
kāda epizode ar Parīzi, bet tādā 
apjomā šo gadsimtu mijas māk-
sli nieku darbi Parīzē nebija eks-
ponēti viņu dzīves laikā. Atrodo-
ties atklāšanas brīdī, reizēm bija 
sajūta kā sapnī. Dažubrīd likās, 
vai tas patiešām notiek... Nokļū-
šana Orsē ir nokļūšana vienā no 
pasaules prestižākajiem mūze - 
j iem, gluži kā sportā – augstākajā 
līgā. Tas ir viens no apmeklē tā-
kajiem Parīzes mūzejiem, viens 
no publikas mīlētākajiem Parīzes 
mūzejiem. Mūsu izstāde ir tas 
mākslas slānis, ko Orsē mūzejs 

rāda arī savās pastāvīgajās eks-
pozīcijās, mūsu mākslinieku da r-
bi harmoniski tur iekļāvušies. 
Līdz ar to bija iespēja salīdzināt, 
un jāsaka, ka mēs varam būt lep-
ni par mūsu mākslas kvalitāti.  
Kā teica izstādes kurātors, izmek-
lētos parīziešus gaida neviens 
vien pārsteigums. 

Dzelzs priekškars ir atvēries – 
izstādei Parīzē ir arī polītiska 
pieskaņa.

Protams, četru prezidentu klāt-
būtne deva polītisku pieskaņu šai 
izstādei, tas bija arī polītisks vēs-
tījums. Vienlaikus arī vēlējums 
at  gādināt par Eiropas kultūras 
kopīgām saknēm, arī polītisko 
un ekonomisko saspīlējumu lai-
kā. Taču nedrīkst aizmirst, ka sā -
kotnēji izstādes koncepcija un 
iecere bija simbolisms, simbolis-
ma māksla, un iniciātīva nāk no 
Latvijas Nacionālā mākslas mū -
zeja puses – vienot Baltijas valstu 
mūzejus, atspoguļojot šo simbo-
lisma laika posmu Eiropas kon-
tekstā. Tie ir baltiešu dārgumi, ar 
ko mēs varam nostāties blakus 

atzītām Eiropas mākslas skolām, 
atzītiem šo skolu mākslas pār-
stāvjiem, kanoniskiem mākslas 
darbiem. Šādu projektu ietvaros 
esam gatavi demontēt savas pa -
stāvīgās ekspozīcijas. Protams,    
ir jābūt arī vēsturiskai izpratnei, 
kā mūsu valstis ir veidojušās, kur 
tīri ģeografiski tās atrodas un 
tikai tad top skaidras trīs izstādes 
sadaļas: pirmā – mīti un leģendas, 
otrā – dvēsele un trešā – daba. 
Katrā sadaļā mijas visu trīs Bal-
tijas valstu darbi. Skaita ziņā ir 
delikāti izturēts līdzsvars, mums 
ir 51 oriģināldarbs un 9 iespied-
darbi vitrīnās, kas rāda šī laik-
meta grafisko dizainu.

Starpkaŗu laikā arī bijusi 
saikne ar Eiropu?

Diemžēl Otrais pasaules kaŗš 
sagrāva tos sakaru tiltus, kuŗus 
bija veidojis Vilhelms Purvītis, 
organizējot reprezentatīvas izstā-
des ārpus Latvijas. Viņš tolaik 

bija viens no galvenajiem šādu 
starpvalstu sakaru veicinātājiem, 
lai izvestu Latvijas mākslu Eiro-
pā. Taču pēc okupācijas laika viss 
bija jāsāk no jauna. Agrākās ie -
strādes vairs nedarbojās. Vil hel ms 
Purvītis varētu būt gan darīts, ka 
tas tagad beidzot ir noticis.

Padomju laikos darbi netika 
iznīcināti, bet vai visi tika iz -
stādīti?

Ne visi, taču viena daļa tika    
arī izstādīta. Tos glāba fakts, ka 
gan drīz visiem šiem nacionālās 
māk slas veidotājiem ir droša 
saikne ar Krieviju, ar krievu 
mākslas skolu. Viņi mācījās Pē -
terburgas mākslas akadēmijā. 
Lie lā klasika tomēr tika ekspo nē-
ta, arī tajos laikos tā bija redzama 
mūzejos.

Daudzi aizbrauca no Latvijas, 
paņemdami līdzi gleznas, kas 
savā ziņā bija atgādinājums par 
dzimteni.

Tajos laikos, kad nācās Latviju 
pamest, ja vien bija iespēja, māk-
slas darbi kā vērtība tika ņemti 
līdzi. Bija mākslas darbi, ko va -

rēja atstāt kā depozītu ar cerību, 
ka atgriežoties tie atkal nonāks 
personīgā īpašumā. Bet, ja vien 
varēja, no tiem nešķīrās. 

Vai un kā gleznas atgriežas 
mūzejā?

Mūzejs ik pa laikam kaut ko 
negaidīti saņem atpakaļ. Pirms 
pēcrekonstrukcijas mūzeja atklā-
šanas tika nopirkta Purvīša glez-
na “Ziemeļu nakts”, kas bija aiz-
ceļojusi uz ārzemēm kopā ar 
Bružu ģimeni. Kopš 1913. gada 
glezna piederēja inženierim Mi -
ķelim Bružim, savulaik viņš bija 
Latvijas mākslas veicināšanas 
bied rības priekšsēdis. Izglābta 
Ot rā pasaules kaŗā, ilgu laiku 
(pusgadsimtu) glezna atradās 
Ka   nadā. Mūzejs to iegādājās ar 
domu, ka pēc mūzeja atklāšanas, 
pēc rekonstrukcijas, tā varētu  
būt viena no klasikas ekspozīci-
jas jaunajām pērlēm. Glezna bija 
jārestaurē, tika veikta ekspertīze 

un analīze, kā to prasa standart-
procedūra. Un tagad glezna atro-
das mūzejā klasikas ekspozīcijā. 

Jaunākais un iepriecinošā-
kais jaunieguvums mūzejam, 
dāvana no latviešiem Amerikā, 
no Taubes ģimenes? 

Jā, sagaidot Latvijas Simtgadi, 
mūzejs ir saņēmis pārsteidzošu 
un unikālu dāvinājumu no Tau-
bes ģimenes Amerikā: Jaņa Ro   -
z en tāla gleznas “Gulbju jaunavas” 
un “Sievietes portrets (Smaids)”. 
Šīs gleznas savulaik bija iegādā-
jies Jānis Taube (1879 – 1928) – 
dip lomāts, polītiķis, rūpnieks, 
namīpašnieks un sabiedrisks 
dar binieks. Dāvinājumu mūze - 
 j am kopīgi nodeva Jēkaba Rūdol-
fa Taubes mazdēla Jāņa Taubes 
atraitne Dace Taube un viņu bēr-
ni Maruta Taube un Jānis Ēriks 
Taube, un Jāņa Taubes māsa Vija 
Balode-Taube. Kad 2017. gada 
va  saras nogalē ar mums sazinājās 
Vija Balode-Taube, mūzeja spe-
ciālistiem bija patiess prieks uz -
zināt, ka gleznas ir saglabājušās 
līdz mūsdienām. Izšķirošu soli 

lika spert arī, kā viņa pati atzinās, 
divreiz apmeklētā Rozentāla iz -
stāde 2016. gadā un arī izskatī tais 
Rozentāla albums. Pēc pārdomu 
brīža šis skaistais dāvinājums sa -
sniedza mūzeju, un šobrīd tas ir 
skatāms ekspozīcijā. Ar šo ģime-
ne vēlējās iemūžināt gleznas pir-
mā īpašnieka vārdu Latvijas 
vēsturē. 

Ar ko glezna ir īpaša?
Šis simboliskais motīvs nebija 

iepriekš pārstāvēts plašajā Ro  zen-
 tāla kollekcijā gadsimtu mijas 
mākslas posmā. Ir daudzi citi 
mo  tīvi, bet “Gulbju jaunavas”, ko 
pats Rozentāls ir variējis un at -
kārtojis, mūsu kollekcijā tādas 
nebija. Un ir aizkustinoši, ka mēs 
gleznas saņēmām kā dāvināju-
mu ar speciālu norādi un dāvi-
nātāja vēlmi akcentēt, ka tas ir 
dāvinājums Latvijas Simtgadei. 
Jaunieguvums papildina Latvi -
jas Nacionālā mākslas mūzeja 
glezniecības kolekciju ar tajā ie -
priekš nepārstāvēto, bet Rozen-
tāla daiļradei tik raksturīgo sim-
bolisko sižetu. 

Kāda būtu aicinoša vēsts?
Aicinoša vēsts, ka mūzejs ir at -

vērts šādiem piedāvājumiem vai 
dāvinājumiem, papildinot mūze-
ja nacionālos krājumus ar nozī-
mīgiem klasikas darbiem, ar pa -
tiesām vērtībām.

Šovasar Dziesmu svētku laiks – 
būs liels apmeklētāju skaits. 
Kas īpašs gaidāms mūzejā?

No 28. aprīļa līdz 17. jūnijam 
būs skatāma starptautiskā laik-
me tīgās mākslas izstāde “Pārnē-
sājamās ainavas”, kuŗā tiks apzi-
nātas Latvijas trimdas un emig-
rā cijas mākslas izpausmes no 20. 
gadsimta sākuma līdz mūsdie - 
n ām. Izstāde pievēršas Latvijas 
māk slinieku trimdas un emigrā-
cijas stāstiem, aplūkojot tādus 
Latvijas diasporas emigrācijas 
cen trus kā Parīze, Ņujorka, Rie-
tumberlīne un Gotlande. 

Mūsu mūzejā būs skatāma arī 
ievērojamā latviešu izcelsmes 
Aust rālijas mākslinieka Imanta 
Tillera izstāde “Ceļojums uz ne -
ku rieni”. Mūzeja 4. stāvā izstāžu 
zālēs būs neliela Niklāvam Strun-
kem veltīta izstāde, tieši Italijas 
periods, pagājušā gadsimta 20. – 
30. gadi. Ne velti viņu sauca par 
latviešu italieti, turklāt Alek-
sandrs Čaks un citi laikabiedri 
viņam piedēvēja italiskā sveicie-
na “čau” ieviešanu Rīgā. Taču 
gal venais izstādes mērķis – pa  rā-
dīt Italijas perioda darbus, kas ir 
nozīmīgi mūsu modernisma vēs-
 turē. Dziesmu svētku laikā tur pi-
nāsies izstāde Orsē mūzejā Parī zē. 

Vēlējums Simtgades kon teks tā.
Mums ir vēstījums: “Es esmu 

Latvija!” Tāda devīze. Katram 
pa  šam jāsāk ar sevi. Ap sevi visu 
sakārtojot, Latvija var kļūt tīrā -
ka, labāka, stiprāka. Ir diezgan 
skum ji skatīties, kas notiek mūs-
dienās, kā sīknaudā tiek samai-
nīts vai pazaudēts valstiskās ne -
atkarības brīnums, kas ar mums 
divreiz ir noticis, iegūstot neat-
ka rību astoņpadsmitajā gadā un 
neticamā kārtā to atgūstot deviņ-
desmit pirmajā gadā. Nedrīkstam 
sīknaudā samainīt to, kas mums 
ir dots. Spēt pastāvēt, izdzīvot un 
attīstīties.

Aija Brasliņa pie J. Rozentāla gleznas “Gulbju jaunavas” // FOTO: Irēna Bērziņa

IRĒNA
BĒRZIŅA
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 16) atrisinājums 

Līmeniski. 1. Purvs. 4. 
Arēna. 6. Tupeles. 7. Kal-
kuta. 8. Podrags. 10. Ko -
per niks. 13. Stagars. 15. 
Skelets. 17. “Puika”. 19. 
Re publika. 20. Kalam-

būrs. 22. Senči. 23. Parseks. 26. 
Ter moss. 29. Kubertēns. 30. 
Ado nisi. 31. Komētas. 32. Jau na-
va. 33. Istra. 34. Selva.    

Stateniski 1. Palanga. 2. Sta-
tors. 3. Pečerskis. 4. Aspekts. 5. 
Amazone. 7. Krons. 9. Sesks. 11. 
Karabīnes. 12. Perimetrs. 14. Ta -
verna. 16. Tugriks. 17. Pakts. 18. 
Arati. 21. Andersens. 23. Pruta. 
24. Rapsodi. 25. Studija. 26. Tu -
nikas. 27. Ondatra. 28. Skečs. 

 Līmeniski. 4. Konditorejas 
izstrādājumi. 7. Zodiaka zvaig - 
z nājs. 8. Latviešu rakstnieks 
(1883-1940). 9. Tuvinieki. 10. 
Latviešu komponiste, pianiste 
(1902-1977). 11. Pazemes eja. 13. 
Pašaizsardzības sistēma bez ie - 
  ro ča. 18. Ž. Bizē opera. 21. Jūr-
ma las pilsētas daļa. 23. Dārza 
puķe. 24. Valsts Afrikas rietu-
mos. 25. Straumes noapaļots 
akmentiņš. 26. Aitu šķirne. 28. 
Instrumentāls skaņdarbs. 29. 

Nozīmīgs. 34. Mākslīgu matu 
veidojums. 35. Griezīga. 37. Lat-
viešu rakstnieks (1904-1983). 38. 
Senas zemes platības mērvienī-
bas Latvijā. 39. Algoti laukstrād-
nieki. 40. Iecere. 41. Ierīce verti-
kālā virziena noteikšanai.   

Stateniski. 1. Valsts galvaspil-
sēta Āzijas dienvidaustrumos.    
2. Pirmā publiskā uzstāšanās. 3. 
Latviešu tautasdziesmas. 4. Dārg-
akmeņu masas mērvienība. 5. 
Vienkāršie mechanismi. 6. Ļoti 

spēcīga aizraušanās. 12. 
Valsts galvaspilsēta Dien-
vid amerikā. 14. Apdzīvota 
vieta Krāslavas novadā. 
15. Līdzīgs, atbilstošs. 16. 
Nelieli grauzēji. 17. Auns. 
19. Gudrības un kaŗa 
māk slas dieviete sengrie-
ķu mītoloģijā. 20. Sala 
Vidusjūrā. 22. Franču 
raks tnieks (1802-1885). 
23. Vara naudas vienība 
Senajā Romā. 27. Latviešu 
rakstnieks, romāna “Ag -
lonas dievmātes atgrieša-
nās”  autors. 30. Somu pir-
tis. 31. Mēbele. 32. Suņu 
šķirne. 33. Sārmu metalls. 
35. Vīrieša vārds (janvārī). 
36. Rožu dzimtas augi.
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Līvānos 19.  un 20. maijā notiks Bērnu un jauniešu folkloras 
festivāls “PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU” ar mudi: “Zinu, zinu tēva 
sētu”! Tas ir Valsts izglītības un satura centra (VISC) sadarbībā ar 
Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas un Līvānu novada do -
mes rīkots nacionālais sarīkojums, gatavojoties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. 

Daugavpilī 19. un 20. maijā Mūzeju naktī būs iespēja piedalī -
ties “Martas ballē”, kas būs veltījums novadniecei Martai Skav-
ronskai – vienkāršai lauku meitenei, kas kļuva par Krievijas cara 
Pētera I sievu un vēlāk arī par imperātori Katrīnu I (1684 – 1727). 
Daugavpils cietoksnī tiks iekārtoti vairāki sektori, kur noritēs 
daudzveidīgas rosības lieliem un maziem. Katram būs iespēja pārtapt 
par elegantu dāmu un galantu kungu, lai piedalītos īstā ballē. 

Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā līdz 17. maijam ap  ska-
tāma izstāde “No sirds Universitātei”, ar objektiem, ko ziedo juši LU 
absolventi un sabiedrībā zināmi cilvēki. Izstāde līdz 13. maijam 
pārtaps labdarības izsolē tiešsaistē sadarbībā ar galeriju un izsoļu 
namu “Birkenfelds”, lai pievērstu uzmanību Latvijas filantropijas 
aktīvitātēm izglītībā un ziedotu izsolē iegūtos līdzekļus LU, LU fonda, 
LU Botāniskā dārza un LU Absolventu kluba lielprojektam “Atbalsts 
LU Absolventu takai”. Atbalstīt šo vai kādu no aktuālajiem LU fonda 
projektiem iespējams www.ziedot.lu.lv.

Salacgrīvas novada bibliotēkā no 8. līdz 27. maijam ir apska -   
tā ma Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības      
20. darbības gadā izveidotā ceļojošā izstāde un katalogs “Bi  blio-
tēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. No 789 Latvijas publiskajām 
bibliotēkām tikai par 12 ir izveidoti valsts Simtgades tapšanas stāsti. 
Arī par Salacgrīvas bibliotēku, kuŗu 1902. gada 4. augustā nodibināja 
Saviesīgā biedrība, kuŗa 1912. gadā uzcēla Salacgrīvas Saviesīgās 
biedrības namu ar bibliotēku. Šodien tai ir filiāles Ainažos, Korģenē, 
Svētciemā, Liepupē un Tūjā. 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) 
Komūnikācijas zinātņu studiju nodaļa no 5. līdz 18. augustam 
rīko Starptautisku skolu studentiem no visas pasaules “Rīgas vasaras 
skola 2018”. Tās galvenais fokuss – “Satura veidošana digitālajiem 
me  dijiem”. Būs iespēja strādāt arī pie saviem radošajiem multime -
diju projektiem par temu „Latvija svin Simtgadi”. Tiks rīkotas sociālas 
un kultūras rosības arī Latvijas reģionos. Dalības maksa – 500 eiro. Ir 
pieejamas dažas stipendijas. Pieteikšanās līdz 21. maijam: www.
rigasummerschool.eu. 

Vecpiebalgas novada Dzērbenē 6. maijā godināja Jetes Užānes 
(Cimdu Jettiņa 1924-2007) piemiņu. Sākot ar klusuma brīdi un 
ziedu nolikšanu atdusas vietā Jaunajos kapos. Tad tautas namā noti-
ka Matīšu amatieŗteātŗa izrāde “Rāmi teka rūnavots”. Bija arī konkur-
sa “Cimds virs jūras līmeņa” uzvarētāju apbalvošana un adīšanas 
sacensības skolu jaunatnei, kas beidzās ar pārsteigumu balvām. 

Salacgrīvas biedrība “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” uzsā-
kusi Latviešu fonda (ASV) 3. sezonu jūras un kuģinieku aroda dau-
dzi nājumam. Pirmais brauciens notika pa Kurzemi sadarbībā ar Lat-
vijas Jūras spēkiem un Liepājas Jūrniecības kolledžu, uz Nīcas pa -
matskolu un Rucavas vidusskolu. Līdz mācību gada beigām biblio-
kuģis apmeklēs arī Pāvilostas, Ugāles, Piltenes, Dundagas, Rojas, 
Valdemārpils, Mērsraga vidusskolu un Grobiņas ģimnaziju.  

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Grūti saprast. Zēdelgemas leģio-
nāru pieminekļa bites Mūzejā tā -
das nemierīgas. Varētu jau būt, ka 
pavasaris, kaut arī šogad pavēls. 
Bet savādi – no vienas puses – prie-
cīgs pacilājums, no otras – gandrīz 
vai dusmas. Pacilājums noteikti 
sakarā ar topošo Pieminekli brī vī-
bai, ko Zēdelgemā atklās 23. sep-
tembrī. Tas jau atliets bronzā tēl-
nieka Kristapa Gulbja darbnīcā, 
un tur jau arī ieradies bišu spiets, 
kas ceļos līdzi uz Beļģiju. Bet dus-
mas?

Lai skaidrotu, nolēmu doties uz 
darbnīcu aprunāties ar īstajām Zē -
delgemas bitēm. Tur viņas spieto 
ap jauno stropu. Tas gan no bron-
zas, bet pirmajā acu uzmetienā 
gandrīz kā no koka. Mākslinieks 
skaidro, ka tā tas domāts: bronza, 
kas izskatās kā koks, kā klasisks 
Latvijas bišu strops. Aprunājos ar 

17. Zēdelgemas bites ir dusmīgas
bitēm, kāpēc viņas it kā dusmīgas, 
it kā gatavas dzelt – kā tad, ja vi -
ņām uzbrūk. Viena liela un vis no-
taļ draudīga stāsta: esot gan ap -
draudējums. Krievijā tiekot izpla-
tītas ziņas, ka Zēdelgemas piemi-
neklis būšot latviešu fašistiem, 
brīv prātīgiem esesiešiem, kaŗa no  -
z iedzniekiem. Beļģijas krievi esot 
pat brīdinājuši Zēdelgemas dom-
niekus. Leģionāri esot piedalījušies 
holokaustā. Viņi esot zvērīgi sade-
dzinājuši dzīvus poļu kaŗavīrus 
1945. gada janvāŗa beigās Podgaje 
ciemā, ko leģionāri atceras kā Fle-
derbornu. Vai strops vispār Zēdel-
gemā nonāks? Tādi meli!

To arī es zinu. Bet bieži atkārtoti 
meli dažam liekas patiesība. Un 
arī es esmu dusmīgs, ka Krievija 
šos melus turpina laist pasaulē kā 
siseņu barus. Es varēju bitei apgal-
vot, ka Mūzejā viņu lietu aizstāvēs. 

Un strops Zēdelgemā būs. Zēdel-
gemas piemineklis paudīs patie-
sību par latviešu leģionāriem un 
ka nekāda moderna “postpatie sī-
ba” šo patiesību neaizstās.

Tai pašā laikā – kāda ir patiesība 
un kā to pārbaudīt? Vispirms jau 
Latviešu leģionu dibināja Hitlers 
ar pavēli 1943. gada 10. februārī. 
Tikai pēc šī datuma drīkst runāt 
par leģionu. Leģionāri holokaustā 
nepiedalījās. Lielākā tiesa bija mo -
bilizēti. Par atteikšanos draudēja 
sods, pat nāvessods. Viņi karoja 
tikai pret Padomju Savienību, kas 
Latviju bija okupējusi 1940. gadā 
un draudēja okupēt atkal. Un ne -
viens latviešu leģionārs leģiona 
sastāvā nav notiesāts par kaŗa 
noziegumiem. Tas viss ir zināms 
un – patiess, un par to var uzzināt 
Mūzejā.

Podgajes/Flederbornas apsū dzī-
ba pret leģionāriem ir smaga, bet 
nepamatota. Noteicēji un augstā-
kie komandieri bija vācu SS ko -
mandieri. Podgajē bez viņiem bija 
gan latvieši, gan holandieši. Lat-
vieši sagūstīja grupu poļu kaŗavīru, 
bet nodeva viņus vāciešu koman-
dierim. Atbildība par viņu nogali-
nāšanu meklējama tur. Nepama-
tots ir apgalvojums, ka poļu ka -
ŗavīri sadedzināti dzīvi. To visu 
rū  pīgi izpētījuši divi vēstures entu-
ziasti. Edvards Anderss un Jirgens 
Frics. Andersu no holokausta 
Latvijā paglāba Liepājas latvieši, 
par ko viņš sarakstījis grāmatu 

Amidst Latvians during the Holo-
caust, ko var nopirkt Mūzejā. 

Saeima 1998. gada deklarācijā 
par Latviešu leģionāriem uzdeva 
valdībai “rūpēties par latviešu ka -
ŗa vīru goda un cieņas aizskārumu 
novēršanu Latvijā un ārzemēs”. 
Man liekas – tas jādara ne tikai 
val dībai, bet mums visiem, un ne 
tikai dusmīgajām bitēm. Es ietei -

cu pagaidīt, kad viņas varēs vākt 
medu Flandrijas magoņu laukos. 
Medu – leģionāru un Latvijas brī-
vībai. 

Patiesību par Latviešu leģio -
nu var lasīt Mūzeja mājaslapā 
okupacijasmuzejs.lv

Patiesību par Podgajes slep -
ka vību var lasīt no 127. līdz 147. 
lappusei šeit: www.president.lv

Vēl iespējams ziedot piemineklim Zēdelgemā. Ziedojumi virs EUR 100 
saņems Zēdelgemas bites piespraudi bronzā. 

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ar norādi “Zēdelgemai”) 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 – Zēdelgemai” un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, 
Nepean, ON K2H5J2.  Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRĀLIJA. Čeki rakstāmi un sūtāmi ar norādi “Zēdelgemai” mūzeja pārstāvei: Ināra 
Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi un ar norādi “Zēdelgemai 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.



LAIKS 172018. ga da 12. maijs –18. maijs

(Turpinājums 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

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

Saeimas namā sveic 
Latvijas olimpiešus 
un paraolimpiešus

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece 7. maijā uz Saeimas namu 
bija aicinājusi Latvijas olimpisko 
komandu “Phjončhana 2018” un 
Latvijas paraolimpiešus, lai pa -
teik tos par augstajiem sasnie gu-
miem un valsts vārda nešanu 
pasaulē.

S P O R T S

ŅUJORKAS LATVIEŠU KOŖA

PAVASAŖA KONCERTS
„MANAS SAKNES MANĀ ZEMĒ”

Piedalās koŗi no Rīgas, Otavas, Montrealas,

Toronto, Bostonas,Vašingtonas un Ņujorkas

27. MAIJĀ 15.00 KATSKIĻOS

Pateicībā par sasniegumiem 
XXIII Ziemas olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā Mūrniece bobsle jis-
tiem Oskaram Melbārdim un 
Jānim Strengam pasniedza Saei-
mas Prezidija Atzinības rakstus. 
Melbārdis un Strenga ieguva 
bronzas medaļu bobsleju div-
nieku ekipāžā. Pārējiem Latvijas 
olimpiešiem un paraolimpiešiem, 
kā arī viņu treneriem un ārstiem 
tika pasniegti Saeimas priekš sē-
des Atzinības raksti. Ar Saeimas 

priekšsēdes Atzinības rakstu tiks 
godināta Latvijas Olimpiskā ko -
miteja un Latvijas Paralimpiskā 
komiteja.

nas dienas draudzības velobrau-
cienā. Velobrauciens ar distances 
gaŗumu 100 km tika veltīts Lat-
vijas Simtgadei. Tam tika īpaši 
izstrādāts maršruts: Kaunata – 
Dubuļi – Ezernieki – Andrupene 
– Puša – Malta – Zosna – Lipuški 
– Kaunata, kas ir līdzīgs Latvijas 
kontūrai. Pavadot ceļā vairāk ne   kā 
11 stundas uz asfalta un grunts 
ceļiem, ar ceļavēju un pretvēju, 
mainot ceļā pārdurtās riepas un 
saņemot ceļā satikto cilvēku svei -

Latvijas Simtgadei 
veltīts velobrauciens
5.maijā Valsts robežsardzes kol  -

ledžas  un Rēzeknes Technoloģiju 
akadēmijas  personāls devās vie-

cienus, visi velobrauciena dalīb-
nieki veiksmīgi finišēja Kaunatā.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

hokejā

4. maijā Dānijas pilsētās Ko -
penhāgenā un Herningā sākās 
82. pasaules meistarsacīkstes ho -
kejā. Boba Hārtlija vadītā Lat-
vijas valstsvienība turnīrā iesais-
tījās otrajā spēļu dienā, tiekoties 
ar Norvēģijas komandu. Mūsu 
komanda spēcīgāko komandu 
sabiedrībā spēlē jau 22. gadu pēc 
kārtas. Latvijas izlasei šajās meis-
tarsacīkstēs kapteinis ir 27 gadus 
vecais Roberts Bukarts, par asis-
tentiem iecelti Miks Indrašis, 
Miķelis Rēdlichs, Andris Džeriņš 
un Kristaps Sotnieks.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājusi mūsu apvienības bijušā valdes locekle,
rakstniece, skolotāja

PAULĪNE ZALĀNE-VALLĒNA
Dzimusi 1931. gada 21. augustā Stirnienes pagastā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 17. aprīlī Ogrē, Latvijā

Mūža mierā aizgājis mūsu mīļais brālis

VILNIS IMANTS NORIŅŠ
Dzimis 1935. gada 18. martā Madonā, Latvijā,

miris 2017. gada 1. novembrī, Takomā, WA

Dziļās sērās 
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA

Skumjās un mīlestībā viņu piemin
MĀSA MAIJA AR ĢIMENI

BRĀLIS GUNĀRS AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI ASV, LATVIJĀ, AUSTRĀLIJĀ

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs,
un lai mūžīgā gaisma atspīd viņai…

Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens Tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

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

Brookline MA).
23.maijā 19:00 filmas ’’Bille’’ 

noskatīšanās kopā ar īpašiem 
vie  siem no Latvijas – filmas re -
žisori Ināru Kolmani un sce-
nārija autoru Arvi Kolmani. 
Saviesīgā stunda no plkst. 18:00. 
Rīko ALTS. Info: Aija Drei-
mane-Holohan, tālr: 781-558-
3814 un Gita Līgure, tālr: 508-
369-8316.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
15.maijā 18:00 Valdes sēde. 

Info: Valdes sēde/Board Meeting.
19.maijā 14:00 Double Duty “Ref-

 lections on Coltural Identity’’.
5.jūnijā 11:00 pensionāru ko   -

pas regulārā sanāksme. Pro gram -
mā valdes ziņojumi, nā   kot nes 
darbība un pārrunas par noti-
kumiem. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie ka  fijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

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, atspir dzi-
nājumi, jubilejas kliņģeris. Ieeja 
$35. Ar iepriekšpieteikšanos līdz 
5.maijam – $30. Bērniem līdz 12 
g.v. ieeja brīva. Sēdvietas kon-
certa stilā. Ierobežotā skaitā pie-
dāvājam rezervēt augstu, apaļu 
kluba galdu ($200-ieskaita ieeju 
4 pers.ar 4 sēdvietām pie katra). 
Rezervācijas pieņem Andrejs 
Kancs, tālr: 317-414-4535, ad -
rese: 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!

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705).

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

12.maijā – Medus un Dzintara 
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 

SIETLA (WA)

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

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

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

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

12.maijā mūziķu grupas no 
Latvijas paredzētais koncerts ir 
atcelts, jo nav dota atļauja 
iebraukt ASV.

23.jūnijā 13:00 sāksies vare-
nākā Jāņu dienas 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 līdzatnestiem 
labumiem un izdziedāsim visu 
gadu krātās Līgo dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies no 
plkst. 17:00 līdz pat saules rie-
tam De Soto parkā, pie 13.no -
jumes. Arī šeit jāņem līdzi gro -
ziņi ar Jāņudienas uzkodām, kā 
arī bezalkoholiski dzērieni. Ēr -
tības labad katrs var ņemt līdzi 
plūdmales krēslu. Šis brīvdabas 
pasākums ir bez maksas, bet jā -
atceras, ka par iebraukšanu parkā 
jāmaksā $5 par katru automašīnu. 
Ja kādam būtu sa  režģījumi ar 
nokļušanu parkā, pēc palīdzības 
var griezties pie sarīkojumu va -
dītājas Daces Hoh lovas, tālr: 
727-479-8026 vai pie Daces Ne -
bares, tālr: 917-755-1391.

Lai visiem līksma līgošana!
Informācija par 13. Saeimas 

vēlēšanām: www.evk.lv un www.
mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa  -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 13.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).Dievk. 
notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Ru -
benis. 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 Zig ri da 
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. 13.maijā Dievk. ar Sv.vak. 
20.maijā Dievk. Dievk. Vil min g -
tonā Good Shepherd bazn.(1530 
Foulk Rd-Rt 261) 15:00. 27.
maijā Dievk. nenotiks! 3.jūnijā 
Dievk. angļu valodā 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 mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Bībeles stundas 
notiek 11:00. 13.maijā Ģimenes 
dienas 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). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
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 va  -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 

tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors 
Safins. Dievk. notiek 11:00. 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 Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
die nās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 13.maijā 
10:00 Ģimenes dienas Dievk. ar 
Sv.vak. Bērnu uzruna un Svētd. 
skola. 17.maijā 11:00 Bībeles 
stunda. 20.maijā 10:00 Vasar-
svētku Dievk. 22.maijā 19:00 
Bībeles stunda. 27.maijā 10:00 
Trīsvien. Dievk. 3.jūnijā 10:00 
Dievk. 10.jūnijā 10:00 Aizvesto 
piemiņas Dievk. ar Sv.vak.: 
igauņu un lietuviešu līdzdalība. 
14.jūnijā 19:00 Aizvesto pie mi-
ņas atcere.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
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 die-
nās 19:30. 13.maijā 14:00 Ģime-
nes dienas Dievk. Jānis Mateus. 
27.maijā 15:00 Dievk. Vikiktors 
Zvir gzds. 10.jūnijā 15:00 Aiz-
vesto pie miņas dienas Dievk. 
Viktors Zvirgzds.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

LĪVIJA ROLAVS JĀTNIEKS OZOLIŅŠ
Dzimusi 1922. gada 17. jūlijā Liepājā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 15. janvārī Elmirā, NY
Izvadīšana 26. maijā plkst. 12 pēcpusdienā Brāļu kapos, Tannersville, NY 

Pēkšņi no mums aizgāja

VINCENTS EDVINS STRAUTMANIS
Dzimis 1959. gada 23. nove mbrī Oak Park, IL,

miris 2018. gada 23. februārī New York, NY

Dieva mierā aizgājusi
mana mīļā sieva, mūsu mīļā māmiņa un omīte

AUSMA MALDA MEŽMALE,
dzim. KRĪGERIS

Dzimusi 1937. gada 8. martā Saldū, Latvijā,
mirusi 2018. gada 10. aprīlī Hoff man Estates, Ilinojā

Mirusi mūsu mīļā krustmāte

VELTA LONGINA ERDMANIS,
dzim. PAIJE

Dzimusi 1921. gada 28. jūnijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 21. aprīlī Denver, Colorado 

Dziļās skumjās un mīlestībā piemin 
MEITAS ĀRIJA AR VĪRU RAITI RESTBERGU, ANDRA AR VĪRU TOM GASKELL 

DĒLS JĀNIS AR SIEVU ZEE JĀTNIEKS 
MAZBĒRNI ĒRIKA AR VĪRU PATRICK MCCARTHY, RAIMONDS RESTBERGS,

ANNIJA UN ALANNA GASKELL, VALERIE KOOLEN, JĀNIS JĀTNIEKS JR 
MAZMAZBĒRNI MURTAGH UN DZINTRA MCCARTHY UN TESS KOOLEN

UN RADI LATVIJĀ, KANADĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Viņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs
KRUSTMĀTE IEVA PŪRE AR BRĀLĒNIEM ĒRIKU UN EDVĪNU AR ĢIMENĒM

ONKULIS JĀNIS BĒRZIŅŠ UN BAIBA AR BRĀLĒNU ANDI AR ĢIMENI UN MĀSĪCU TIJU
TANTA ILZE NOLLENDORFA UN ULDIS AR BRĀLĒNU AINI AR ĢIMENI

CHRISTOPHER HAIG LEONARD AR MEITĀM STELLU UN ZANI

Dziļā mīlestībā skumst
VĪRS JĀNIS, MEITA MALDA, MEITA ILGA AR VĪRU BERT,

MEITA PĀRSLA AR VĪRU JIM,
MAZBĒRNI VIJA, STEPHANIE AR VĪRU ERIC, ANDREJS, JĀNIS,

LARISA AR VĪRU STEVE, MAZMAZMEITA VASARA

Mīlestībā viņu piemin
JURIS UN SILVIJA ZARIŅŠ

INTA UN DALE SHAFFER

…Cik jauks bij ceļš, 
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies 
Pār dienām tām…
/N. Kalniņš/

Vēl ilgi raudās sila priedes,
Un vēji tajās nebeigs šalkt,
Vēl ilgi, ilgi klusās sāpēs
Pēc Tevis mūsu sirdis skums.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no  tiek 
13:30. 10.maijā (ceturtdiena) 
10:30 Jēzus Debesbraukšanas die-
nas svētbrīdis. Bībeles stunda. 
20.maijā Vasarsvētku Dievk. ar 
dievg. 3.jūnijā Dievk. ar dievg. 
17.jūnijā Dievk. 14.jūnija pie  miņai.

• 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.

12.maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Skolas Ģimenes dienas Dievk. 
un sarīkojums.

11:00 Holy Cross bazn. Skolas 
Ģimenes dienas Dievk. un sa  rī-
kojums.

13.maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Ģimenes 
dienas Dievk. ar dievg.

19.maijā 14:00 Seafarers bazn. 
Dievk.

20.maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. seko filmas izrāde “Me -
lānijas Hronika’’.

10:30 Salas bazn. Dievk.
St. Andrew bazn. Dievk. neno-

tiks, lai atbalstītu filmas izrādi 
Jonkeros

27.maijā 12:00 Katskilu Brāļu 
kapos (414 Bloomer Rd, Tan ner-
sville NY) Kapu svētki.

 Jonkeros un Salā Dievk. neno-
tiks.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze- Taggart. 
13.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
un sarīkojums. Lūgti groziņi.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir nis: 
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. Mārtiņš Ru  be nis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 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. sa -
iets ar groziņiem. Māc. A. Kal-
niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 

cilnis@earthlink.net. Info: www.
s e a t t l e l a t v i a n c h u r c h . o r g 
13.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
ar dievg. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. ce -
ļojošā izstāde ’’Latvijas cimdi’’. 
Trejdeksnītis piedāvās vēlās bro-
kastis. 27.maijā angļu val. Dievk. 
ar dievg. Bībeles stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
20.maijā 14:00 Ģimenes 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 Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-
pojumi tiks noturēti vienīgi Lie -
lajā Piektdienā un Ziem svētkos. 
13.maijā Ģimenes dienas svēt-
brīdis ar pašu nestām brokastīm. 
Gaidīsim ikvienu ar prieku! 
20.mai  jā Bībeles stunda. 27.mai-
 jā Bībeles stunda. 3.jūnijā Dievk. 
10.jūnijā Bībeles stunda. 17.jū -
nijā Dievk. 24.jūnijā Bībeles 
stunda. 1.jūlijā Bībeles stunda. 
8.jūlijā Bībeles stunda. 15.jūlijā 
Dievk. 22.jūlijā Bībeles stunda. 
29.jūlijā Bībeles stunda. 5.au -
gustā Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob. tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-
0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. no -
tiek 11:00. Kafijas galds. 

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

ciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Latvijas izlases sastāvs: vārt-
sargi – Elvis Merzļikins (Lugano, 
Šveice), Kristers Gudļevskis (Bridž-
portas Sound Tigers, AHL), Ma -
tīss Edmunds Kivlenieks (Klīv-
lendas Monsters, AHL);

aizsargi – Uvis Balinskis, Kris-
taps Zīle, Guntis Galviņš, (visi – 
Rīgas Dinamo, KHL), Edgars 
Siksna (Karagandas Sarjarka, 
Krievija), Kristiāns Rubīns (Me -
disinhetas Tigers,); Kristaps Sot-
nieks (Toljati Lada, KHL), Ralfs 
Freibergs (Zlin Aukro Berani, 
Čechija), Oskars Cibuļskis 
(Mountfield, Čechija);

uzbrucēji – Miks Indrašis, 
Miķelis Rēdlichs, Ņikita Jevpa-
lovs, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija, 
Gunārs Skvorcovs, Oskars Batņa, 
Frenks Razgals, (visi – Rīgas 
Dinamo), Mārtiņš Karsums (Mas-
   kavas Dinamo), Rodrigo Ābols 
(Orebro, Zviedrija), Rūdolfs Bal -
cers (Sanhosē Barracuda, AHL), 
Roberts Bukarts (Zlin Aukro Be -
rani) Richards Bukarts (Berlīnes 
Eisbaren, Vācija), Andris Džeriņš 
(Mountfield), Ronalds Ķēniņš 
(Cīriches Lions, Šveice), Teodors 
Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas 
Penguins, AHL).

2018. gada pasaules hokeja 
meis tarsacīkstes risināsies pēc 
jau ierastās kārtības – komandas 
sadalītas divās grupās pa astoņām 
katrā, un katra aizvadīs vismaz 
septiņas spēles. Pēc turnīra pir-
mās kārtas labākās četras izlases 
no katras grupas tiksies izslēg-
šanas turnīrā, bet divas vājākās 
komandas izkritīs no elites un 
nākamgad spēlēs pirmās līgas A 
grupā. Nākamajās pasaules meis-
tarsacīkstēs elites līgās spēlēs Liel-
britanija un Italija, kas aizvietos 
šīgada turnīra katras apakšgrupas 
vājākās komandas.

Rūdolfa Balcera 
uzvaras vārti

Latvija – Norvēģija 3:2 (0:2, 
1:0, 1:0, 1:0). Ar Norvēģijas vie -
nību mūsu hokejisti iepriekš pa -
saules meistarsacīkstēs bija tiku-
šies deviņas reizes, izcīnot tikai 
trīs uzvaras (viena uzvara tālajā 
1938. gadā Prāgā – 3:1). Ne velti 
norvēģu hokejistus dēvē par sīk-
stiem cīnītājiem. Šoreiz slikto 
bilanci izdevās uzlabot, sīvā cīņā 
gūstot uzvaru. Bet sākums bija 
katastrofāls – Elvja Merzļikina 
sargātajos vārtos četru minūšu 
laikā iekrita divas ripas. Vai tie-
šām mūs gaida liela neveiksme? 
Bet nē. Komanda parādīja rak-
sturu. Vispirms Balcers un Ābols 
panāca 2:2, un pagaŗinājumā, kas 
ilga tikai 24 (!) sekundes,  Balcers 
„izrāva” uzvaru ar 3:2. Balcers 
šajā spēlē guva divus vārtus, tur-
klāt uzvaru nesošais metiens tika 
izpildīts pēc meistarīgas vai rāku 
pretinieku apspēlēšanas.  

Te tie ir – Rūdolfa Balcera iz  šķi-
rīgie vārti spēlē pret nor vē ģiem 
// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA

Pasaules meistarsacīkšu debi-
tants Rūdolfs Balcers tika no -
saukts par Latvijas vienības la -
bāko spēlētāju.

Latvijas valstsvienības galvenā 
treneŗa Boba Hārtlija komentārs: 
„Balcers iemeta, iespējams, skais-
tākos vārtus šajā turnīrā, taču šis 
bija kvalitātīvs sniegums visas 
komandas izpildījumā. Mēs ļoti 
labi sākām, taču tad Norvēģija 
iemeta ātrajā uzbrukumā. Pēc 
tam ielaidām vārtus no zilās lī -
nijas, kad vārtsargs bija nosegts. 
Komanda gan nevienu brīdi 
nepadevās, un tā ir Latvijas iz -
lases firmas zīme. Turpinājām 
spēlēt, atguvām vienus vārtus, 
Rodrigo Ābols un Mārtiņš Kar -
sums nospēlēja lieliski un izlī-
dzināja rezultātu. Savukārt paga-
rinājumā Balcers, savā pirmajā 
spēlē izlasē iemeta skaistu ripu 
pretinieku vārtsargam Lāšam 
Heugenam, kuŗu ir ļoti grūti 
pārspēt.” 

Patriks Toresens otro gadu ir 
Norvēģijas hokeja izlases galve-
nais treneris, bet iepriekš bija 
ilggadējs Norvēģijas kluba Sta -
vangeras Oilers treneris. Tieši 
šajā klubā pēdējās trīs sezonas 
pirms došanās uz Ziemeļameriku 
spēlēja Rūdolfs Balcers, kuŗš no -
drošināja Latvijas izlases uz  va ru 
pār Norvēģiju. Jautāts, vai tre-
neris reiz varēja iedomāties, ka 
Balcers gūs divus vārtus pret 
Norvēģiju, Toresens intervijā Lat-
vijas Televīzijai pastāstīja, ka tur-
pinājis sekot jaunā Latvijas uz -
brucēja spēlei arī Amerikā. “Bal-
ceram ir vajadzīgās prasmes, un 
tās viņš parādīja arī šodien pret 
mums. Jā, man ir bijusi darīšana 
ar Balceru,” sacīja Toresens. Pir-
majos divos gados Toresena va -
dībā Balceram kā ļoti jaunam 
hokejistam bijis mazāks spēles 
laiks, bet pēdējā sezonā Oilers 
sastāvā viņš jau bijis svarīgs spē-
lētājs izslēgšanas turnīrā, jo īpaši 
tā pēdējās spēlēs. “Viņš deva pie -
spēles, radīja vārtu momentus un 
guva vārtus pats. Jau tad viņš 
demonstrēja savu talantu,” uz -
svē ra Toresens. Norvēģijas izla-
ses galvenais treneris atzina, ka 
Balcers varbūt ir liels pārsteigums 
latviešiem, bet ne viņam.

Starptautiskā Hokeja federācija 
(IIHF) pēc otrās pasaules meis-
tarsacīkšu spēļu dienas izvēlē-
jusies trīs skaistākos vārtu guvu-
mus, un to vidū ir arī Latvijas 
izlases uzbrucēja Rūdolfa Balcera 
uzvaras vārti pār Norvēģiju.

„Guvām labu hokeja 
mācību stundu...”

 Latvija – Somija 1:8 (0:3, 0:2, 
1:3). Ar vairākkārtējiem pasaules 
čempioniem – somiem mums 
savstarpējo spēļu bilance ir ļoti 
negātīva: tikai viena uzvara (3:2 
2014. gadā Minskā), viena ne   iz-
šķirta spēle (2005. gadā Insbrukā 
– 0:0, kad sacensību reglaments 
bija citāds) un pieci zaudējumi. 
Somijas sastāvā ir septiņi Na  cio-
nālās hokeja līgas (NHL) klubu 
hokejisti, un vēl trīs spēlētāji 
ziemeļniekiem ieradušies no pa -
saulē spēcīgākās līgas fārm klu-
biem. Latvijas izlasē nav neviena 
NHL spēlētāja, bet no fārm klu-
biem uzaicināti Rūdolfs Balcers, 
Kristers Gudļevskis un Matīss 
Edmunds Kivlenieks. Tomēr ne 

jau hokejistu klubu pieraksts 
nosaka spēļu iznākumu – Latvijas 
valstsvienība pirmajā spēlē 
pierādīja, ka tai ir stiprs koman-
das gars un raksturs, kas ļāva pēc 
nelabvēlīgā 0:2 izcīnīt uzvaru 
pagarinājumā pār Norvēģiju.  

Kārtējā ripa Gudļevska vārtos...

Mūsu hokejisti cieta sagrāvi ar 
1:8, taču, pēc galvenā treneŗa 
Boba Hārtlija sacītā,  kaut ko arī 
ieguvām. Latvijas izlases labā 
vienīgos vārtus guva Richards 
Bukarts, kuŗam tie bija pirmie 
vārti pasaules meistarsacīkstēs. 
Latvijas izlases vārtus šajā spēlē 
sargāja Kristers Gudļevskis, kuŗš 
atvairīja 21 no 29 pretinieku me -
tieniem, bet Latvijas izlase Villess 
Huso vārtus apdraudēja 19 rei -
zes. “Vienīgā pozitīvā lieta, ka 
mēs šajā spēlē neguvām traumas. 
Guvām labu hokeja mācību 
stundu no pretiniekiem, kuŗi 
šodien bija daudz techniskāki 
par mums. Slikti lēmumi, sliktas 
kļūdas, ko nevar atļauties pret 
tādiem lieliskiem spēlētājiem, 
kādi ir somi. Paskatieties uz viņu 
aizsargiem – viņu ātrums bija 
daudz lielāks nekā mums. Šī ir 
spēle, kuŗa jāaizmirst un jāga-
tavojas labam rītdienas treni-
ņam,” pēc spēles izteicās Hārtlijs.

8. maijā mūsu hokejisti spēlēja 
ar Dienvidkorejas vienību.

Iemūžināts leģendārā 
vārtsarga Artūra 

Irbes numurs
Latvijas Hokeja federācija (LHF) 

īpašā un sirsnīgā ceremonijā 
pirms Latvijas un Šveices izlašu 
pārbaudes spēles Arēnā Rīga, 
iemūžināja leģendārā latviešu 
vārtsarga Artūra Irbes kreklu ar 
1. numuru. Ceremonijā, kuŗā 
klāt bija Irbes radinieki, pie arē nas 
griestiem tika pacelts krekls ar 
uzrakstu Irbe un 1. numuru, kas 
izlasē turpmāk netiks izmantots.

Latvijas leģendāro hokejistu ie  mū  -
žinātie numuri // FOTO: LETA

Ceremonijas sākumā uz lielā 
ekrāna tika demonstrēts video-
veltījums Irbem, par viņa spilg-
tākajiem mirkļiem izlases rindās. 
Savukārt Irbe pateicās saviem 
vecākiem Ārijam un Maldai, no 
kuŗiem klātienē bija tētis, kā arī 
sievai Madarai, meitai Anitai un 
dēliem Atim un Paulam.

Artūrs Irbe teica pateicības 
vārdus brālim Arvīdam, kuŗš no 
bērnu dienām viņam bijis sa  cen-
sību biedrs, skolotājs un konku-
rents, kā arī tēvocim Mārim, kuŗš 
viņu – trīsgadnieku – vedis uz 
hokeja spēlēm. Leģendārais vārt-
sargs pateicās savam pirmajam 

Artūra Irbes godināšana

trenerim Andrim Siliņam, uz šo 
ceremoniju kopā ar saviem radi-
niekiem uzaicinot arī trenera 
bērnus Artūru un Elīnu.

„Esmu pateicīgs daudziem, gan 
pretiniekiem, gan saviem ko -
man das biedriem, jo bez preti-
niekiem nav hokejs, bet bez 
komandas biedriem nav koman-
das, bez kuŗas nevar izbaudīt 
uzvaras. Hokejs nav iedomājams 
bez tiesnešiem, organizātoriem, 
ledus tīrītājiem, halles apko pē-
jiem. Esmu pateicīgs visiem, kas 
bijuši manā ceļā no sākuma līdz 
šim brīdim,” sacīja Irbe.

Kādreizējais vārtsargs Artūrs 
Irbe, kuŗam pašlaik ir 51 gads, 
savas hokejista karjēras laikā 13 
sezonas aizvadīja Nacionālajā ho -
keja līgā (NHL), pārstāvot San-
hosē Sharks, Dalasas Stars, Van-
kuveras Canucks un Karolīnas 
Hurricanes vienības. 2002. gadā 
latvietis palīdzēja Karolīnas klu-
bam aizkļūt līdz Stenlija kausa 
izcīņas finālserijai, kuŗā Hurri-
canes hokejisti ar rezultātu 1:4 
zaudēja Red Wings vienībai. Pēc 
2004./2005.gada NHL lokauta 
Irbe spēlēja dažādos Eiropas klu-
bos, tostarp arī Latvijas komandā 
Rīga 2000, bet 2008. gadā nolēma 
beigt sportista karjēru un kļuva 
par Rīgas Dinamo vārtsargu tre-
neri. Pēc tam no 2009. līdz 2011. 
gadam viņš pasaules spēcīgākajā 
līgā strādāja kā Vašingtonas Ca -
pitals vārtsargu treneris, tomēr 
amatu atstāja, jo neredzēja kar-
jēras izaugsmes iespējas. Savu-
kārt 2013. gadā Irbe bija Latvijas 
izlases konsultants, bet 2014./ 
2015.gada sezonā viņš atgriezās 
NHL un bija Bufalo Sabres vārt-
sargu treneris, bet aizvadītajā 
sezonā viņš strādāja ar Latvijas 
čempionvienības Kurbads vārt-
sar giem. Latvijas izlases sastāvā 
Irbe aizvadījis 64 spēles un pie-
dalījies deviņās pasaules meistar-
sacīkstēs, kā arī divos olimpisko 
spēļu turnīros. 1989. un 1990. ga  dā 
Irbe piedalījās pasaules meistar-
sacīkstēs PSRS izlases sa  stāvā. 
2010. gadā Irbe tika uzņemts 
Starptautiskās Hokeja federācijas 
(IIHF) Slavas zālē.

LFF prezidenta 
amatā ievēl Kasparu 

Gorkšu
2018.gada pavasaris Latvijas 

futbolam izvērtās varenāks nekā 
portugaļa Krištianu Ronaldu ie -
rašanās Rīgā pagājušā gada jū  ni jā. 
Pie visa vainīgs... Guntis In  drik-
sons, kuŗš pēc 22 gadiem to  mēr 
nobrieda tam, lai atstātu Latvijas 
Futbola federācijas (LFF) vadītāja 
amatu. Jaunā prezidenta ārkārtas 
vēlēšanas  izvērtās par ļoti aiz-
raujošu seriālu. Tas bija trilleris 
ar vispārēju netīrās veļas maz gā-
šanu un kaudzi dažāda kompro-
mata vairāku mēnešu gaŗumā, 
kas galu galā aizēnoja Eiropas 
čempionu ierašanos Lat vijas gal-
vaspilsētā gandrīz pirms gada.   

Kopš 1996. gada Latvijas Fut-
bola federāciju (LFF) prezidenta 
amatā vadīja Guntis Indriksons, 
kuŗš 27. aprīlī kongresā nolika 
savas pilnvaras. Tāpēc ārkārtas 
vēlēšanās tika iecelts jauns orga-
nizācijas vadītājs. LFF prezidenta 
amatu vēlējās ieņemt bijušais 
valstsvienības kapteinis Kaspars 
Gorkšs, telpu futbola aktīvists 
Vadims Ļašenko un Krišjānis 
Kļaviņš, kuŗš pirms diviem ga -
diem bija vienīgais pašreizējā pre-
zidenta Gunta Indriksona kon-
kurents. Par LFF jauno preziden-
tu uz diviem gadiem tika  ievēlēts 
ilggadējais Latvijas izlases kap-
teinis Kaspars Gorkšs (attēlā).

// FOTO: LETA

LFF kongresu klātienē apmek-
lēja110 no 111 balsstiesīgajiem 
biedriem, kas noteica, ka balso-
jumu apstiprināšanai nepiecie-
šamas 56 balsis – 50% plūs viena 
balss. Ar 71 balsi “par” LFF biedri 
kongresa ievadā lēma prezidenta 
amata vēlēšanas organizēt ar aiz -
klātu balsojumu. Pirmajā prezi-
denta amata vēlēšanu kārtā Kas-
pars Gorkšs ieguva  nepieciešamo 
56 LFF biedru atbalstu. Par 
Vadimu Ļašenko balsoja 48, par 
Krišjāni Kļaviņu – četri kongresa 
dalībnieki. LFF biedri tādējādi 
uzticējuši Kasparam Gorkšam 
LFF prezidenta amatu divu gadu 
darba termiņam.

Ronimoiss uzvar 
taku ultramaratonā

Labākais taku skrējējs Andris 
Ronimoiss 28. aprīlī triumfēja 
Madeiras salas taku ultrama ra-
tonā, šķērsojot Atlan tijas okeana 
salu Madeiru un 115 kilometru 
trasē pavadot 13 stundas, 57 mi  -
nūtes un 10 sekundes. Prestižajās 
sacensībās pērn lat vietis ar 9. 
vietu ielauzās TOP 10, bet šogad 
tuvākos sekotājus ap  steidza par 
teju 22 minūtēm, kaut favorītu 
sarakstā atradās 16. po  zicijā. 

“Drošs par uzvaru biju jau 30 
kilometrus pirms finiša,” savu 
sniegumu trasē pēc skrējiena 
komentēja Andris Ronimoiss.

DAŽOS VĀRDOS
 Pasaules meistarsacīkstēs 

florbolā (U-19) B līgas turnīrā 
Šveicē Latvijas vienība izcīnīja 
pirmo vietu un ieguva tiesības 
nākamajā turnīrā spēlēt A līgā. 

 Latvijas izlases volejbolists 
Hermans Egleskalns kļuvis par 
Francijas čempionu. Viņa ko -
manda Tours  finālspēlē ar 3:1 
pārspēja Chaumont.

 Pasaules meistarsacīkstēs kēr-
lingā jauktajiem pāriem Zvied-
rijas pilsētā Estešundā Latvijas 
pārstāvji Ritvars Gulbis un Santa 
Blumberga sāka ar trim uzvarām, 
bet beidza ar četriem zaudē ju-
miem, palika piektajā vietā, ne -
tiekot izslēgšanas spēlēs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


