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Mariss Jansons ar Bavārijas Radio simfonisko orķestri
sajūsmina klausītājus savā dzimtajā pilsētā

JAUNĀ VALDE

Rīgā, Nacionālajā operā, pa 
ceļam turnejā no Amerikas uz 
Helsinkiem un vēl tālāk – uz 
Sankt pēterburgu un Maskavu, 
neaizmirstamu koncertu sniedza 
mūsu izcilais tautietis diriģents 
Mariss Jansons ar Bavārijas 
Radio simfonisko orķestri.

Mariss Jansons ir šī orkestŗa un 
koŗa galvenais diriģents kopš 
2003. gada, un tieši šai laikā tas 
sasniedzis pasaules slavu, kon-
cer tējot vai visās ievērojamākajās 
koncertzālēs. Latvijas mūzikas 
draugiem 13. maijā bija tā laime 
baudīt visaugstākās raudzes māk-
slu un lepoties ar savējo, Rīgā 
dzimušo ģēniju. Kopš iepriek-
šējās tikšanās pagājuši divi gadi, 
kad Maestro M. Jansons mūzicēja 
kopā ar mūsu otru izcilību – 
Maestro Raimondu Paulu un 
Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri, bet pirms četriem ga  -
diem kopā ar Bavārijas Radio 
simfonisko orķestri sniedza kon-
certu par godu sava tēva diriģenta 
Arvīda Jansona (1914 – 1984) 
simtajai jubilejai.

Savulaik Maestro M. Jansons 
pusnopietni, puspajokam teicis, 
ka Rīgā mūzicēs tikai tad, kad te 
būs uzcelta jauna, mūsdienu pra-
 sībām atbilstoša koncertzāle. Kā 
zināms, tāda vēl tikai kultūras 
ministres un Valsts prezidenta 
solījumos, savukārt mūzikas spe-
 ciālisti pukojas, ka Opera ir ne -

piemērota šāda vēriena  mūzi kā-
lās niansētības koncertiem. Aiz -
va dītajā sestdienā koncerts notika 
pārpildītā zālē, publika vairāk-
kārt uzgavilēja, piecēlusies kājās, 
un arī „izpelnījās” divas piedevas.

Šoreiz programmā bija Dž. Ro -
sīni uvertīra operai „Vilhelms Tells”, 
S. Prokofjeva Pirmais koncerts 

vijolei un simfoniskajam orķes-
trim Re mažorā (vijoles solo – 
Franks Pēters Cimmermans, dzi-
mis 1965. g., slavenība no Vācijas, 
spēlē 1711. gadā Stradivāri dari-
nātu vijoli), bet otrajā daļā – Ri -
charda Štrausa simfoniskā po  ēma 
„Dons Žuans” un Morisa Ravēla 
„Valsis”. Īpaši pēdējais skaņdarbs 
pacēla virs šīs zemes gan klau-
sītājus, gan gluži burtiskā nozīmē – 
arī pašu diriģentu. Marisa Jan-
sona ekspresija un dialogs ar 
orķestŗa mūziķiem un solistu ir 
aizrautīga bauda ne tikai ausīm, 
bet arī acīm. Izcilais diriģents 
patiesi brīžam vada savu orķestri 
ar skatienu vien, pat smalkais 
Japānas zizlis var atļauties nezī-
mēt diriģenta zīmes.

Mariss Jansons ir viens no 
pasaules izcilākajiem mūslaiku 
diriģentiem. Dzimis 1943. gadā 
Rīgā diriģenta Arvīda Jansona 
ģimenē, ar izcilību absolvējis Ļe -
ņingradas konservatoriju un tur-
pinājis spodrināt meistarību Vīnē 
pie Hansa Svarovska un Zalc-
burgā pie Herberta fon Karajana.

1971. gadā tika aizsākts darbs 
ar Sanktpēterburgas (tolaik – 
Ļeningradas) Filharmonisko or -
ķestri, kad Jevgeņijs Mravinskis, 
toreizējais orķestŗa mākslinie cis-
kais vadītājs, piedāvāja jaunajam 
mūziķim galvenā diriģenta asis-
tenta posteni. Pastāvīga sadar-
bība ar šo mūziķu kopu turpi-
nājās līdz pat 1999. gadam.

Vairāk nekā divas desmitgades 
no 1979. līdz 2000. gadam diri-
ģenta rokās atradās Oslo Sim-
foniskais orķestris, kļūstot par 
vienu no ievērojamākajiem orķes-
tŗiem pasaulē. Mariss Jansons 
pildījis arī Londonas Filhar mo-
niskā orķestŗa galvenā viesdiri-
ģenta pienākumus (1992 – l997) 
un bijis (1997 – 2004) Pitsburgas 
Simfoniskā orķestŗa mūzikālais 
vadītājs Mariss Jansons rēgulāri 
sadarbojas gan ar Ber līnes, gan 
Vīnes filharmoniķiem; 2016. 
ga  dā Maestro trešo reizi stājās 
pie diriģenta pults pa  saul sla-
venajā Jaungada koncertā Vīnē.

L.K.

ALAs valde, Rīcības komitejas priekšsēdis un 

ģenerālsekretārs ALAs 67. kongresa ballē: 

Pirmajā rindā no kreisās: Aivars Osvalds, Rīcības 

komitejas priekšsēdis; Una Veilande, Revīzijas 

komisijas locekle; Dzintars Dzilna, Ārējās in  for-

mācijas nozares vadītājs; Dace Spanier, kasiere; 

Līga Ejupe, Kultūras nozares vadītāja; Pēteris 

Blumbergs, valdes priekšsēdis, Kaija Petrovska, 

priekšsēža vietniece un “Sadarbība ar Latviju” no -

zares vadītāja; Tanja Žagare Vītiņa, Iekšējās infor-

mācijas nozares vadītāja; Raits Eglītis, ģenerāl-

sekretārs. Otrajā rindā no kreisās: Mārtiņš 

Andersons, Revīzijas komisijas priekšsēdis; Andra 

Zommere, Izglītības nozares vadītāja; Toms Traut-

manis, Sporta nozares vadītājs; Kristīne Ģiga-Bauer, 

Biedru un Līdzekļu vākšanas nozaŗu vadītāja

// FOTO: Sams Knochs III
(Vairāk par ALA 67. kongresu lasiet 4. un 5.lpp.)
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Klīvlandes latviešu koncertap-
vienības 63. sezonas otrais kon-
certs bija veltīts Latvijas Simt-
gadei. Mākslinieki – Katrīna Gu -
palo, balss un klavieres, un An -
drejs Osokins, klavieres – savā 
pārdomāti sakārtotajā pro gram mā 
No Baltijas uz Atlantiju, Lat via 
100 uzsvēra latviešu mūzikas 
vērtības pasaules kontekstā. Kā 
izsacījās Andrejs Osokins, „Kat-
ram koncertam nepieciešama 
sava iekšējā dramaturģija, kas 
būtu nopietni pārdomāta.” Un 
viņu abu sniegtā programma 
balstījās uz šo pamatprincipu. 

Augstas raudzes koncerts KlīvlandēANDA SŪNA COOK

Andrejs Osokins ir bijis pa -
saules nozīmīgāko starptautisko 
pianistu konkursu laureāts, bal-
vas guvis Telavivā, Parīzē, Līdsā 
un Briselē. Pirms pieciem gadiem 
viņš saņēma arī daudzu tīkoto 
baroka balvu Klīvlandes Starp-
tautiskajā klavieŗu sacensībā. Pa -
saulē pieprasītais latviešu pia-
nists rēgulāri koncertē leģendā-
rās Eiropas koncertzālēs Berlīnē, 
Frankfurtē un Milānā. Viņš ir 
Latvijas Lielās Mūzikas balvas 
2008. gada laureāts, koncertējis 
kopā ar neskaitāmiem orķes-
tŗiem, tostarp Beļģijas Nacionālo 

kustības atgādināja baletu 
„Gulbju ezers”. Toties viņas 
aranžētā un dziedātā tautasdzies-
ma „Tumša nakte” tik tiešām bija 
tumša. Tautasdziesmas „Ku  me-
liņi, kumeliņi” un „Ai, jel manu 
vieglu prātu” Katrīnas aranžē-
jumos aicināja šajās iemīļotajās 
dziesmās ieklausīties no jauna. 
Kad klausījāmies „Pūt, vējiņi”, 
Katrīnas spēcīgā balss satricināja 
ne tik vien Klīvlandes latviešu 
draudzes nama zāles griestus, bet 
klausītāju sirdīs iedvesa dzim-
tenes ilgas.  

Koncerta turpinājumā Andrejs 
Osokins atskaņoja Jāzepa Vītola 
„Mazurka, Valsis op.9”, „Prelūdija 
op. 16 No.2”, „Šūpļa dziesma 
op.18” un „Viļņu dziesma op.41”. 
Andreja pieskārieni taustiņiem 
izvilināja šo skaņdarbu daudz-
veidīgo tonālitāti: bravūru, līga-
numu, meditāciju, mierinājumu 
un dabas spēku. Mākslinieka 
apbrīnojamā un inteliģentā vir-
tuozitāte pildīja telpu, un klau-
sītājiem nācās  aizturēt elpu. 

Sekoja Katrīnas un Andreja 
četrrocīgi spēlēts klavieŗu duets – 
Emīla Dārziņa „Melan choliskais 
valsis”, ko abi mākslinieki iz -
pildīja teicami.

Pēc starpbrīža, turpinot pie -
dāvāt salīdzinājumu starp ro -
man tisko un jaunlaiku  mūziku, 
Andrejs atskaņoja Volfganga 
Dārziņa „Mazā svīta No.5”, pa -
pildinot ar avangardista George 
Crumb skaņdarbu  „Love Death 
music”.

Pavisam svaiga, laikmetīga bija 
Katrīnas sacerētā mūzika „Too 
Much Sunshine”, „Orange Sun”, 
„Red Buses”, un „Intoxicating 
Caramel”. Vecākai paaudzei šī 
bija neierasta mūzika, bet, ne -
noliedzami, tā apliecināja māk-
slinieces talantu un pieveda 
dažus soļus tuvāk pašreizējam 
gadu simtenim, kas atklājās bez 
mūzikāliem ierobežojumiem 
(limitless).

Džordža Geršvina (George 
Gershwin) mūzika uzskatāma 
par slieksni starp klasisko un 
populāro žanru. Andreja Oso-
kina izpildījumā koncerttran-
skripcija kreisajai rokai „The 
Man I Love”, un viņa koncert-
transkripcija klavierēm solo 
„Rhapsody in Blue” aizraujoši 
liecināja, cik tuvu ir šie abi žanri.

Noslēguma daļā klausītāji va -
rēja salīdzināt latviešu un ame-
rikāņu skaņdarbus, noklausoties 
Daces Aperānes „Šie sapņi”, Rai -
monda Paula „Ances romanci”, 
Cole Porter „My Heart Belongs to 
Daddy”, un Howard Greenfield, 
Neil Sadaka, „Stupid Cupid”. 
Piedevām dzirdējām ļoti iz  teik-
smīgo „Skrien, zaķīt, skrien”.

Kas ir klasiskā mūzika? Mēs to 
pazīstam, kad dzirdam; vismaz 
domājam, ka mēs pazīstam. Kat -
rīnas skaistā balss un Andreja 
klavieŗu virtuozitāte šī vakara 
koncertā papildināja klausītāju 
priekšstatus par klasisko un 
populāro (jaunlaiku) mūziku, jo 
abi tik tiešām ir augstas raudzes 
mākslinieki.

Esam pateicīgi Latviešu kul-
tūras biedrībai TILTS, Amerikas 
latviešu apvienībai, Latvijas vēst-
niecībai ASV un visiem Klīv-
landes latviešu koncertapvienī-
bas atbalstītājiem un darbinie-
kiem, ka varam turpināt šos 
augsvērtīgos koncertus.

Abi mākslinieki, kaut gan 
gados jauni, ir rūdīti un dis-
ciplinēti savas mūzas kopēji, viņi 
jau guvuši laurus visas pasaules 
mērogā. Apbrīnojama bija abu 
enerģija pēc iebraukšanas ASV 
ceturtdien un saraustītām at -
pūtas stundām jau piektdien 
kon certēt Bostonā, bet  sestdien 
Klīvlandē viņi ieradās tikai dažas 
stundas pirms koncerta. 

Katrīna Gupalo ir virtuoza pia-
niste, komponiste, aktrise, pro-
ducente un mūzikālu izrāžu vei -
dotāja. Studējusi Rietumu Mū -
zikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) 
un Londonas Karaliskajā mū -
zikas akadēmijā (Apvienotajā 
karalistē), viņa guvusi panāku-
mus konkursos Parīzē, Londonā, 
Maskavā un ASV. Viņas spēcīgās 
un sensuālās balss tembrs ir 
pārliecinošs, izpildot gan tradi-
cionālas temas, kā arī savas pašas 
aranžijas. Koncertā varēja iegā-
dāties viņas debijas oriģināl mū-
zikas albumu, Katrina Gupalo & 
the Black Birds. Šoziem viņa bija 
viena no Eirovīzijas atlases 
konkursa dalībniecēm.

simfonisko orķestri, Kremerata 
Baltica, Francijas Radio filhar-
monisko orķestri, Halles sim-
fonisko orķestri, Braitonas Fil-
har monijas orķestri, Dublinas 
Nacionālo simfonisko orķestri, 
sadarbojies ar mūsdienu spo žā-
kajiem diriģentiem. Aprīļa sā  ku mā 
Andrejam Osokinam piešķirts 
Asociētā biedra statuss Londonas 
Karaliskajā mūzikas akadēmijā. 
Akadēmijas goda apbalvojuma 
pasniegšanas ceremonija notiks 
šī gada maijā.

Ejot uz koncertu, mums parasti 
ir priekšstats, kādu mūziku dzir-
dēsim; auss uztveŗ pierastos skaņ-
darbus un, galvenokārt, uzma-
nība tiek pievērsta to izpildīju-
mam. Bet Gupalo/Osokina kon-
certs atgādināja, ka tā sauktā 
klasiskā mūzika ir veidojusies 
700 gadu laikā, pārejot no baroka 
uz romantisko, uz jauno mūziku, 
un mākslas pienākums ir klau-
sītājus arvien rosināt uz jaunām 
atklāsmēm. 

Katrīna liegi un izjusti no  -
spēlēja Pēteŗa Vaska skaņdarbu 
„Baltā ainava”, un viņas graciozās 

Paldies Dacei Melbārdei par 
apzīmējumu “globālais latvietis” 
 (Laiks Nr. 16). Ceru, ka šis vārds 
“ies tautā” un atvietos līdz šim 
dažkārt lietoto un nepatīkamo 
“klaida latvietis”. 

Reiz Facebook es aizrādīju vie-
nam kungam Latvijā, cik ļoti 
man – un ne tikai man –  nepatīk 

šis vārds. Viņš atbildēja: “Tas nu tā 
pie mums ir iegājies, un tur neko 
vairs nevar grozīt...”

Vārds “klaida latvietis” sadala 
mūs divās grupās – mēs un jūs, 
vārds “globālais latvietis”, cerams, 
vienos mūs. 

AINA VĪTIŅŠ-KALNS
Plainfield, IL
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Maija Kovaļevska
// FOTO: Polina Viljun

ILZE PĒTERSONE,
Latvijas Nacionālās operas ģilde SASAUKSIMIES SIMTGADĒ

Grupas ImantaDimanta koncerts Dvīņu pilsētās 

Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku! Slavenā lat-
viešu dziedone, kas uzstājusies 
visā pasaulē, drīz būs pie mums! 
Koncerti latviešiem Kanadā, 
Aus trālijā, Latvijā un Amerikā 
būs Maijas veltījums Latvijai un 
mums ikvienam! Apmeklēsim 
Maijas Kovaļevskas koncertus 
Bostonā, Vašingtonā, Klīvlandē, 
Priedainē un Ņujorkā! Izman-
tosim iespēju noklausīties šo 
talantīgo operas zvaigzni. Viņa ar 
savu mākslu spodrina Latvijas 
tēlu pasaulē un ar savu sirsnību 
un mīļumu iepriecina latviešu 
sirdis pasaules tālēs.

Maijas koncertturneju ASV rīko 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
vietējie ņujorkieši kopā ar Rie -
tumkrasta organizācijām. Maijai 
jau ir labi pazīstama Ņujorkas 
apkārtne – viņa vairāk nekā 50 
reižu uzstājusies Ņujorkas Met-
ropolitena operas namā, kā arī 
vienreiz Jonkeru baznīcā. New 
York Times 2008. gadā atzinīgi 
rakstīja: The Latvian soprano 
Maija Kovaļevska (a first-prize 
winner in 2006 in the Operalia 
Competition, which Placido Do -
mingo founded for young singers), 
was an affecting Mimi, singing 
with a fluid, dark-hued voice, 
earthy timbre and strong top 
notes. She was impassioned in 
her...duet with Marcello and poi-
gnant in the final scene, ghostly 
pale, frail and believably con-
sumptive. Guardian recenzija 
2012. gadā par “Bohēmas” uzve-
dumu Karaliskajā operas namā 
Londonā novērtēja dziedātāju 
šādi: Maija Kovaļevska’s Mimi is 
compelling(..) it’s the voice that 
grabs you: a glinting, powerful 
soprano... 

Savu Simtgades veltījumu Lat-
vijai Maija šogad iesāka ar Ka -
nadas debijas koncertu 25. jan-
vārī Sv. Jāņa baznīcā Toronto. 
Viņu pie klavierēm pavadīja 
Rūdolfs Ozoliņš. Ozoliņa solo 
izpildījums, atskaņojot Jāzepa 
Vītola variācijas “Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva” saņēma gaŗus aplausus. 
Bet mūziķis un LNOĢ padom-
nieks Juris Ķeniņš laikrakstā 
Latvija Amerikā atstāsta: “Vakars 
piederēja soprānam Maijai Kova-
ļevskai, kuŗa jau no pirmās nots 

apbūra klausītājus.” Apstiprinu 
Juŗa teikto, pati būdama kon-
certā. Maija kuplo apmeklētāju 
skaitu iepriecināja ar latviešu 
komponistu pazīstamām dzies-
mām: Lūcijas Garūtas “Mēnes s-
laiva”, Jāņa Mediņa “Ir viens 
vakars”, Emīla Dārziņa “Mātes 
gars” un Jāzepa Vītola “Aizver 
actiņas un smaidi”. Tika no  dzie-
dāta viena operas ārija – “O mio 
babbino caro” no Dž. Pučini 

šarmanta, tumši sarkanā samta 
tērpā kā tēls no agrāka laikmeta, 
smaidot ar visiem aprunājās un 
pavadīja brītiņu kopā ar klau-
sītājiem. 

Maijai Kovaļevskai bija vēl divi 
koncerti Toronto Ontario Phil har-
monic izrīkojumā. Repertuārs 
bija abos līdzīgs: soprāna solo 
daļa Gustava Mālera Ceturtajā 
simfonijā, vairākas operu ārijas, 
nobeidzot ar “Tatjanas vēstules 
ainu” no P. Čaikovska operas 
„Jevgeņijs Oņegins”. Diriģents 
Marco Parisotto aicināja dzie dā-
tāju uz Toronto koncertiem pēc 
sadarbošanās Meksikā, kur viņa 
dziedāja Dezdemonas lomu 
operā “Otello”. Citas Maijas mī -
ļākās lomas ir, kā jau minēju, 
Mimi „Bohēmā, Mikaēla „Kar-
menā”, Liu „Turandotā” un Tat-
janas loma  „Jevgeņijā Oņeginā”.

Radio un žurnālu intervijās 
Maija stāsta par savu dzīvi un 
pieredzi. Viņa nāk no dziesmotas 
ģimenes, ir attāla radiniece pian-
istam Armandam Ābolam, mīl 
operu, tēlošanu uz skatuves un 
ceļošanu. Sākusi spēlēt klavieres 
sešu gadu vecumā, un operas 
dziedāšanu septiņpadsmit gadu 
vecumā. Andris Nelsons bijis 
viņas skolasbiedrs. Nodzīvojusi 
Italijā 10 gadus, mācoties pie 
slavenās operas zvaigznes Mi -
rellas Freni. Pašreizējā viņas baze 
ir Vīnē. Maijai ir piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis; viņa ir Jāzepa 
Vītola dibinātās Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Goda profesore. 
Kopš pirmās uzstāšanās uz ska -
tuves Rīgā 2003. gadā Donnas 
Elviras lomā V.A. Mocarta operā 
„Dons Žuans”, dziedājusi pasau-
les vislielākajos operas namos un 
festivālos, ieskaitot Ņujorkas 
Metropolitenu, Zalcburgas festi-
vālu, Glindebornas festivālu, 
San francisko operu, Karalisko 
operas namu Londonā, La Scala 
Milānā. Tāpat arī operas namos 
Vīnē, Minchenē, Guangzou Ķīnā 
un Buenosairesā, Arģentīnā, Aus-
trālijā un, protams, Latvijā. Va -
rētu teikt, ka Maija Kovaļevska, 
patiesi, apceļojusi visu zemeslo-
di. Viņa uzskata, ka balss, kas ir 
dziedātājas instruments, jākopj 
kā dimants, tā nepārtraukti jā -
slīpē un visu laiku jātrenējās tāpat 

kā sportistam. Viņa slavē sko-
lotājas Mirellas Freni padomus 
repertuāra izvēlē, un saka, ka 
vislabāko padomu viņai devusi 
māte – vienmēr smaidīt!

Mums, mīļie lasītāji, ir iemesls 
smaidīt, gaidot Maijas Kova ļev-
skas ierašanos Amerikā septem-
bŗa beigās un oktobŗa sākumā. 
Kopā ar izcilo pianisti Dzintru 
Erlihu www.dzintraerliha.com, 
Maija koncertēs Bostonā, Vašing-
tonā, Klīvlandē, Ņudžersijā un 
Ņujorkā. Aicinām iegādāties 
biļetes laikus. Būs ierobežots 
vietu skaits.

Latvijas Nacionālās operas ģil-
des labvēļa ieejas karti rezervētām 
vietām var iegādāties līdz 1. jū  li-
jam par $100. Esam pagaŗinājuši 
laiku. Šī summa palīdzēs segt 
lielos izdevumus koncertu izkār-
tošanai. Labvēļi saņems Maijas 
Kovaļevskas, Dzintras Erlihas un 
Krišjāna Norveļa jaunizdoto 
tvartu (CD) “Ar siltu sirdi”, kas 
izveidots ar ziedot.LV atbalstu. 
Pēc koncertiem sekos pieņem-
šana ar atspirdzinājumiem un 
tikšanās ar māksliniecēm.

AijaPelše, LNOĢ priekšsēde, 
uzskata Maijas Kovaļevskas Aus-

trumkrasta tūri par Latvijas 
Simt gades svinību ASV crescendo 
kalngalu pirms 18. novembŗa 
atzīmēšanas. Lai tā arī būtu! 
Ģildes valdei gan nesen bija jā -
pārvar neliela krize: poļu Kos-
ciuszko Foundation zāles admi-
nistrācija paziņoja, ka nevarot dot 
zāli 7. oktobrī, jo tai dienā Ņu -
jorkā viesosies Polijas prezidents 
un zāle esot vajadzīga pie ņem ša-
nai un vakariņām. Pro tams, lī  gums 
lauzts, bet vai tādēļ būtu jāuzsāk 
sūdzība pret Poliju un KF? 

Patiesībā, poļu skaistā zāle 
mums būtu bijusi par šauru. 
Interese par koncertu ir liela, un 
gribētāju būs vairāk nekā zāle 
varētu uzņemt. Ar cītīgu mek-
lēšanu valde koncertam atrada 
citas piemērotas telpas. Tātad 
pasteidzieties aizrunāt sev labā-
kās vietas Kaye Playhouse at 
Hunter College, East 68th Street, 
starp Parka un Leksingtona ie  lām. 
Ģilde saņēma arī labas ziņas. 
ASV valdības iestāde Homeland 
Security ir piešķīrusi atļauju 
mūsu māksliniecēm ieceļot un 
koncertēt. Liels paldies pienākas 
Dacei Aperānei un Marcim 
Voldiņam.

piektdien, 28. septembrī – Bostonā plkst. 7:00 vakarā
Bostonas latv. ev. lut.Trimdas draudze – rīko ALTS 
58 Irving Street, Brookline, MA 02445
Marcis Voldiņš – 1- 617-969-2310 
 
svētdien, 30. septembrī – Vašingtonā D.C. plkst.3:00 pēcpusdienā 
Vašingtonas latv. ev. lut. draudze – rīko LOV
400 Hurley Ave. Rockville, MD 20850
Anita Juberte –1-301-814-1080

trešdien, 3.oktobrī – Klīvlandē plkst. 6:30 vakarā
rīko Klīvlandes Latviešu Koncertapvienība
1385 Andrews Ave, Lakewood, OH, 44107 
Anda Sūna Cook –1-216-651-0486 
 
piektdien, 5. oktobrī, Priedainē, NJ plkst. 7:00 vakarā  
Ņudžersijas Latviešu biedrība
1017 Hwy. 33 East, Freehold, NJ 07728
Jānis Students – 1-732-836-9750 

svētdien, 7. oktobrī – Ņujorkā, NY 4:00 pēcpusdienā
Kaye Playhouse at Hunter College – rīko LNOĢ 
East 68th Street, between Park & Lexington, NYC, NY 10021 
Aija Pelše – 1-516-319-9491 

Čeks par labvēļu kartēm visiem koncertiem rakstāms uz Latvian 
National Opera Guild vārda un nosūtāms: LNOG c/o A. Padegs 2 
Merry Hill Rd., Poughkeepsie, NY 12603

“Gianni Schicchi”. Klausītāji bija 
sajūsmā. Un sajūsma bija ma -
nāma pēc koncerta, baznīcas 
lejas zālē, kad Maiju ielenca 
atzinīgi “fani”. Vairāki izteicās, ka 
koncerts bija vienreizējs! Cik 
izdevību vēl būs torontiešiem 
noklausīties tik dievišķu balsi tik 
omulīgā un intimā gaisotnē? Pēc 
koncerta Maija pati, skaista un 

Mūzikālā grupa ImantaDi-
man ta un draugi viesojās Dvīņu 
pilsētās Simtgades viesturnejas 
ietvaros, ko izkārtoja ALA ar 
vietējo latviešu organizāciju at -
balstu. Dvīņu pilsētas bija devītā 
vieta no 18 pilsētām, kur grupa 
uzstājās. Dvīņu pilsētās mūziķi 
ieradās pēc Denveras koncerta 
piektdienas vakarā un sestdienas  
vakara koncerta Linkolnā, Ne -
braskā. Noguruši, bet gatavi ie -
priecināt Minesotas latviešus. Kon-
 certs saucās “Skaista mana tēvu 
zeme” un notika Celtic Junction 
Arts Center telpās Sent Polā. 

Koncertzāles telpa bija silta un 
mājīga, izgreznota ar gaismiņām pie 
griestiem un svecītēm uz gal diem. 
Bija omulīga gaisotne, kur pava-
dīt aukstu pavasaŗa pēc pus dienu.

Apmēram 140 cilvēki izbaudīja 

Imanta Nīgale spēlē mandolīnu un 
dzied, Krišjānis Sils spēlē ģitaru, 
Kristaps Strods spēlē basu, Matīss 
Uškāns spēlē bungas un dzied. 
Divi no grupas dalībniekiem 
uzauguši latviešu ģimenēs ārpus 
Latvijas – Amerikā un Vācijā, 
pārējie dzimuši un auguši Latvijā. 

Programmas pirmajā daļā Iman -
taDimanta dziedāja oriģināl dzies-
mas ar latviešu tautasdziesmu 
vārdiem, kuŗās jūtama ietekme 
no amerikāņu bluegrass mūzikas – 
viņi paši šo sauc par post-folk 
stilu. Otrajā daļā bija tautasdzies-
mas, kur skatītājiem bija izdevība 
kļūt par līdzdalībniekiem līdz-
dziedāšanā un dejošanā. Daudzi 
mazie un arī lielie varen labi iz -
kustējās. Dažiem pat bija iespēja 
dziedāt līdzi kopā ar grupu uz 
skatuves – latviešu skolas mei  te-

nes kopā ar grupu nodziedāja 
dziesmu “Klipu, klapu, kaimiņ’ 
Janka”.

Paldies Amerikas latviešu ap -
vienībai par grupas viesturnejas 
veiksmīgu izkārtošanu. ALA ceļo-
jumu un projektu koordinātore 
Marisa Gudrā šo projektu ap -
rakstīja šādi:

“Šī Simtgades viesturneja ir 
paredzēta kā vislielākais valsts 
mēroga Latvijas Simtgades kul-
tūras sarīkojums un kopīgas svi-
nības ASV ārpus Latvijas valsts-
svētku svinībām. ImantaDimanta 
un draugi ir apliecinājums tam, 
ka 21. gadsimta latvieši pasaulē 
spēj saprasties, sadarboties un 
radīt kaut ko varenu, kas pasaulē 
izskandina Latvijas vārdu.” Varam 
apliecināt, ka tas labi izdevās!

jauku saviesīgu kopābūšanu. Klau-
sītāji bija sanesuši dāsnus “gro-
ziņus” našķu galdam, bija laba 
alus un vīna izvēle.

Grupā ImantaDimanta un draugi 
jau kopš 2014. gada darbojas 5 
jaunieši. Katrīna Dimanta spēlē 
vijoli, čellu tamburīnu un dzied, 
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Kongresa lēmumi
un rezolūcijas

Tiek apspriestas un pieņemtas rezolūcijas. Lasa Una Veilande, (no 
labās) blakus Marisa Gudrā un jaunievēlētā Informācijas nozares 
vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa // FOTO: Raits Eglītis

Pēc diskusijas par Dziesmu svētkiem klātesošie nodziedāja tra-
dicionālo “Pūt, vējiņ(i)!”. No kreisās: diskusijas vadītāja Iveta Grava, 
Baltimoras svētku Rīcības komitejas vadītāja Marisa Gudrā, Juris 
Ķeniņš  (kuŗš katrā izdevīgā brīdī reklamēja nākamos Dziesmu 
svētkus Kanadā), Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde, Pauls 
Berkolds un Andris Kursietis, kuŗš dalījās pieredzē par Dziesmu 
svētku rīkošanu Milvokos 2013. gadā // FOTO: Raits Eglītis

Anita Juberte pēc labi padarīta 
darba // FOTO: Ligita Kovtuna

Mairai Bundžai (Kalamazū) uz  ti-
 cēts sakārtot kongresa darba gai-
tas rulli // FOTO: Ligita Kovtuna

Izglītības nozares vadītāja Andra 
Zommere
// FOTO: Ligita Kovtuna

Taira Zoldnere vada mediju semināru // FOTO: Raits Eglītis

Mūsu kultūras ministre Dace Melbārde, skanīga soprāna īpašniece, 
visus pacilāja kopīgai dziesmai “Galdiņam četri stūri, visi četri 
vajadzīgi...” // FOTO: Raits EglītisRunā Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis // FOTO: Raits Eglītis

ALA 67. kongresa delegāti
1. Pateicas kongresa Rīcības 

komitejai, īpaši, tās priekšsēdim 
Aivaram Osvaldam par priekš-
zīmīgi noorganizētu kongresu, 

šanās kandidējošām polītiskām 
partijām un apvienībām un to 
programmām. 

Aicina Latvijas Republikas 
Saeimas deputātus neatbalstīt 
likumprojektu “Grozījumi Lat-
vijas evaņģeliski luteriskās Baz-
nīcas likumā”, jo šī likuma pie-
ņemšanas gadījumā Latvijas 
valsts iejauktos baznīcas iekšējo 
jautājumu risināšanā, nepama-
toti ierobežotu Latvijas evaņ-
ģeliski luteriskās baznīcas drau-
džu pašnoteikšanās tiesības, kā 
arī paredzētu LELB būt vie nī-
gajai pirmskaŗa Latvijas brīv-
valsts evaņģeliski luteriskās Baz-
nīcas tiesību pārmantotājai. Lai 
to panāktu, uzdod ALA valdei 
gādāt par ASV latviešu infor-
mēšanu sakarā ar iecerētajiem 

kā arī Vašingtonas, D.C. latviešu 
sabiedrībai, īpaši Anitai Jubertei 
un Ivetai Gravai par saviļņojošo 
un labi apmeklēto Balto gald-
autu svētku sarīkošanu.

2. Pateicas Latvijas kultūras 
mi  nistrei Dacei Melbārdei, Lat-
vi jas ārkārtējam un pilnvarota-
jam vēstniekam ASV Andrim 
Teikmanim, Latvijas Saeimas 
Ārlietu komisijas vadītājam 
Ojāram Ērikam Kalniņam, 
NATO Stratē ģ iskā s komūnikā -
cijas un izcilī bas centra Ope rā -
ciju atbalsta nodaļ as vecā kajai 
ekspertei Vinetai Mē konei, Starp-
tautiskā s migrā cijas organizā ci-
jas Latvijā  vadī tā jam Ilmā ram 
Mežam, Mičiganas Nacionālās 
gvardes komandierim Maj. Gen. 
Leonard Isabelle, Latvijas Re -
pub likas ārkārtējam un pilnva-
rotajam vēstniekam ANO Jā -
nim Mažeikam par saistošajām 
temām un vērtīgiem referātiem. 
Pateicas Latvijas Īpašo uzdevu-

mu vēstniekam sadarbībai ar 
diasporu Atim Sjanītam un 
visiem paneļdiskusiju dalībnie-
kiem par dalību un vērtīgo 
pienesumu kongresam.

3. Pateicas ALA valdes vice-
priekšēdei un Iekšējās informā-
cijas nozares vadītājai Tairai 
Zoldnerei, Ārējās informācijas 
nozares vadītājam Jānim Kan-
cānam, Biedru nozares vadītā-
jam Filipam Andersonam, ka -
sieres vietniekam Jānim Grā  ma-
tiņam un Revīzijas komitejas 
locekļiem Līgai Jēkabsonei un 
Kārlim Memenim par lielo 
darbu un devumu ALAs valdē.

4. Pateicas ALAs biroja dar-
biniekiem – ģenerālsekretāram 
Raitam Eglītim, biroja lietvedei 
Dacei Eglītei un īpašo projektu 
lietvedei Ilzei Garozai par lielo 
darbu un devumu ALAi. 

5. Uzdod ALAs valdei sadar-
bībā ar Latvijas Republikas 
vēstnie cību turpināt meklēt 
risinā ju mu ASV vīzu polītikai 
māksli niekiem, kas ir šķērslis 
kultūras apmaiņai starp ASV 
un Latviju, un neveicina kul-
tūras projektu attīstību.

6. Uzdod ALAs valdei izplatīt 
visaptverošu informāciju ASV 
dzīvojošiem latviešiem un ko -
pienām par iespējām piedalī-
ties 13. Saeimas vēlēšanās, kā 
arī objektīvi informēt par vēlē-

vecuma grupām un valodas 
prasmes līmeņiem atbilstošā, 
saprotamā un uzrunājošā for-
mā, lai latviešu skolu beidzējs 
būtu 21. gadsimta latvietis, kas 
ir lepns par savu vēsturisko un 
mūsdienu latviskumu, kam pie-
 mīt vajadzīgās prasmes, lai va -
rētu aizstāvēt savu latvietību un 
pilnvērtīgi piedalīties Latvijas 
un visa latviskā nodrošināšanā 
un izaugsmē pasaules kon-
tekstā.

8. Uzdod ALA valdei un tās 
Finanču komitejai paaugstināt 
Simtgades Testamentāro novē-
lē jumu fondā sakrāto līdzekļu 
mērķi no $5 miljoniem uz $7 
miljoniem. 

9. Uzdod ALA Līdzekļu vāk-
šanas nozarei mudināt latviešu 

grozījumiem “Latvijas evaņģe-
liski luteriskās Baznīcas likumā” 
un, ja netiks izdarīti grozījumi 
iesniegtajā likumprojektā, saga-
tavot parauga vēstuli, ko ALA 
biedri ir aicināti izsūtīt Saeimas 
deputātiem. 

7. Aicina Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju 
izveidot mūsdienīgu Nacionālo 
saturu un materiālus dažādām 

sabiedrības locekļus iekļaut ALA 
savā testamentārajā novēlējumā 
un sniegt padomu novēlējuma 
noformēšanā.

10. Uzdod ALA valdei izskatīt 
ALA kongresa darba gaitas rulli 
un sagatavot grozījumu priekš-
likumus uz nākamo ALA kon-
gresu, lai pielāgotos mūsdienu 
organizācijas vajadzībām. 

(Turpināts 5. lpp.)
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(Turpināts no 4. lpp.)

LĪNA BATARAGA,
ALJA priekšsēde

Kongresa lēmumi un rezolūcijas

Ieklausieties jauno balsīs!

ALA seniori Imants Kalniņš, Zigurds Rīders un Jānis Kukainis // FOTO: Ligita Kovtuna

Līna Bataraga
// FOTO: Ligita Kovtuna

Marisa Gudrā // FOTO: Ligita 
Kovtuna

Taira Zoldnere un Armands Staprāns // FOTO: Ligita Kovtuna

ALA bijušais valdes priekšsēdis Mārtiņš Duhms un Linda Duhma
// FOTO: Ligita Kovtuna

Latvijas Simtgades svinību pro-
grammu prezentē Līga Ejupe // 
FOTO: Ligita Kovtuna

Laika ilggadīgais autors Vilnis 
Baumanis // FOTO: Ligita 
Kovtuna

Arnis Vīksniņš no Mineapoles ir apņēmības pilns sarīkot Dziesmu 
svētkus Mineapolē 2022. gadā // FOTO: Raits Eglītis

Kongresa delegātus un viesus uzrunā laikraksta Laiks redaktore 
Ligita Kovtuna // FOTO: Raits Eglītis

IETEIKUMI
1. Aicina ALA biedrus un 

biedru organizācijas atbalstīt 
gan ASV latviešu sabiedrībai 
nozīmīgā laikraksta Laiks dar -
bību, gan vietējos medijus – 
ar mērķi nodrošināt to pastā-
vē šanu un attīstību kā lat-
viešu kopienas informētāju, 
izglī totāju un vienotāju.

2. Aicina ALA un citas ASV 
latviešu organizācijas veicināt 

Sveiciens visiem 
no ALJAs!

Vēlos jums pastāstīt par ALJA 
darbību šogad. Kā vienmēr, 
mūsu mērķis ir pulcināt un 
pārstāvēt latviešu jauniešus 
Amerikā. Šogad savu mērķi 
esam raudzījuši sasniegt ar trim 
dažādiem, kultūras un prieka 
pilniem sarīkojumiem. Pirmais: 
Knicks spēles  tusiņš aprīlī, kad 
mēs sasveicinājāmies ar Latvijas 
Valsts prezidentu, pārdevām 
kreklus ar īpašu dizainu – ar 
Kristapa Porzinģa numuru –  
un sapulcējām aptuveni 700 
latviešus.

Otrais: ārzemju latviešu saiets 
Rīgā, 4. jūlijā, krodziņā  Aptieka, 
Vecrīgā, kur mēs ceram satikt 
bijušos un tagadējos ALJAs 
biedrus.

Trešais: Rudens svētkos Kat-
skiļos, 3. novembrī, sagaidīsim 
ciemos folkloras grupu “Vil -
kači” uz deju un danču vakaru.

Sīkāk par sarīkojumiem Rīgā 
un Katskiļos mūsu mājaslapā 
un Facebook lapās!

Šogad arī izveidojām trīs 
īpašas stipendijas tieši Dziesmu 
svētkiem. Mēs piedāvājām trīs 
ALJA biedriem samaksāt ceļu 
uz Latviju $1000 vērtībā. Stei-
dzieties pieteikties!

Šogad arī pabeigsim jauno 
grāmatas “Līksmības zizlis” iz -
devumu, turpināsim dot sti-
pendijas latviešu nometnes au -
dzēkņiem un vadītājiem, kā arī 
turpinām meklēt atbalstu no 
latviešu sabiedrības. Mēs vēl arī 
ceram īstenot projektu „100 
pilsoņi Simtgadē.”

Sveicinu visus ALA biedrus 
un jauno valdi, kā arī aicinu uz 
turpmāku sadarbību!

un atbalstīt Latvijas pilsoņu 
piedalīšanos 13. Saeimas vēlē-
šanās, lai panāktu maksimāli 
lielāku ASV dzīvojošo bals s-
tiesīgo Latvijas pavalstnieku 
līdzdalību.

3. Aicina Latvijas valsts ie -
stādes izmantot latviešu me -
dijus, to starpā Laiks un vie-
tējos drukātos un elektro-
niskos medijus, lai izpla tītu 
informāciju par līdz da lību 
13. Saeimas vēlēšanās.

4. Iesaka ALA valdei iespēju 

robežās rīkot latviešu māk sli-
nieku turnejas ASV, ņemot 
vērā ALA  nesen rīkotās Iman-
taDimanta mūzikas grupas 
tūres labos panākumus.

5. Iesaka ALA valdei orga-
nizēt paneļdiskusiju ar 13. Sa -
ei mas vēlēšanās kandidējošo 
reģis trēto polītisko partiju un 
ap  vienību pārstāvjiem ar ALA 
nozīmētu diskusijas vadītāju 
un nodrošināt norises tran slā-
ciju un video pieejamību ASV 
latviešu sabiedrībai. 



LAIKS 2018. ga da 19. maijs –25. maijs6

VIESTURS ZARIŅŠ

(Turpināts 9. lpp.)

Gaisma/Marfa – LV100 Rietumteksasas 
dienasgrāmata

Par Gaisma/Marfa svētkiem uz -
zinājām no Facebook draugiem 
februārī. Tālajā Rietumteksasas 
nostūrī Marfa pilsētiņā, starp-
tautiski pazīstamā minimālisma 
mākslas centrā Vilis Inde, Sarma 
Muižniece-Liepiņa no Bostonas 
un Linda Treija no Hjūstonas no 
19. līdz 22. aprīlim rīkoja Latvijas 
simtgadei veltītus mākslas svēt kus.

Ar Vili bijām iepazinušies pirms 
trijiem gadiem 3x3 nometnē 
Katskiļos. Viņš tur un Gaŗezerā 
vadīja ievirzi par Raini viņa 150 
gadu jubilejā. Tajā pavasarī arī 
Marfā bija Viļa, Sarmas un Lin-
das rīkots sarīkojums latviešiem, 
kuŗš veltīts Rainim. Vilis ir tul-
kojis un publicējis Raiņa “Zelta 
zirgu” angliski. Grāmatas pre zen-
tācija notika 2016. gadā Latvijā 
jaunajā Nacionālajā bibliotēkā, 
kuŗas profils simbolizē “stikla 
kalnu” un latviešu centienus pēc 
brīvības. Tagad Vilis drīzumā 
publicēs Latvijas īssvēsturi vi -
siem pieejamā angļu valodā.

Vilis ir dzimis Mineapolē, stu-
dējis mākslas vēsturi un tieslie-
tas, bijis sekmīgs advokāts Ņu -
jorkā, bet pirms trīspadsmit ga -
diem to pameta un kopā ar savu 
partneri pārcēlās uz Marfu, kur 
viņiem pieder inde/jacobs mi  ni-
mālisma mākslas galerija. Tas ir 
mākslas veids, kas izceļ vien-
kāršus gaismas un formas vei-
dojumus.

Abi ar Ingu ilgi gudrojām 
braukt vai ne, bet pienāca 18. 
aprīlis, un mēs bijām ceļā. Lido-
jums no Toronto uz Hjūstonu 
ilga trīs stundas. Tad pēc pārsē-
šanās atkal bija jālido divas stun-
das līdz El Paso. Un tad vēl trīs 
stundas jābrauc uz Marfu ar au -
tomašīnu. Lidojot pāri Teksasas 
klajumiem, skati mainījās. Pie 
Hjūstonas viss bija zaļš, bet, do -
doties uz rietumiem, skati pār-
vērtās. Rēgojās kalni, aizas un 
brūni līdzenumi, tikai pa retam 
kāds ceļš.

Tā sākās mūsu aprīļa dienas 
Marfā. Gaisma/Marfa sarīkojums 
nav atdalāms no pašas Marfas. 
Tāpat Marfa nav atdalāmā no 
Rietumteksasas izkaltušajiem kla -
jumiem. Visi trīs mijiedarbojas 
un cits citu pilnveido. Nav ie  spē-
jams dalīties atmiņās tikai par 
vienu, otru vai trešo. Ir jāstāsta 
par visiem.

Nolaidāmies El Paso lielpilsētā 
līdz ar saulrietu, bet tad, dodoties 
tālāk ar automašīnu, iestigām lielā 
sastrēgumā, kur kādu stundu vir -
zījāmies uz priekšu tikai 10-20 
jūdzes stundā. Tālumā kalnu no -
gāzēs tumsā mirdzēja Meksikas 
pilsētas Ciudad Juarez gaismas. 
Diez vai Meksikas pusē kāds 
sēdēja un, raudzīdamies uz vili-
nošajām El Paso gaismām, cerēja 
tur nokļūt, sev un ģimenei no -
drošinot  labklājību. Teksasā ir 
daudz čaklu gan legālu, gan 
nelegālu imigrantu, kuŗi strādā 
gan profesionālus darbus, gan 
apkalpo, tīra, novāc ražu un dara 
to melno darbu, ko vairums 
amerikāņu nevēlas darīt. Kontro-
verss jautājums. Nevaram atri si-
nāt visas pasaules problēmas un 
visiem atvērt durvis, bet nevaram 
arī būt cietsirdīgi un durvis aiz-
klapēt ciet. Ir arī jāatceras, ka 

Amerikas, arī Kanadas, nelegālās 
narkotikas kārums ir izraisījis 
milzu sociālekonomiskas prob-
lēmas Latīņamerikā.

Marfā ieradāmies pēc pusnakts. 
Lai gan tā ir 200 jūdzes no El Paso, 
ceļā bija jānogriežas tikai divas 
reizes. Kad, pamodušies nāka majā 
rītā, braukājām pa pil sē  tiņu, kuŗā 
dzīvo tikai nepilni 2 000, pirmā 

kas minimālisma mākslinieks 
Donald Judd. Viņam lielpilsēta 
bija apnikusi, un viņš pārcēlās uz 
Marfu, kur ir daudz saules un 
brīvas platības. Dažu gadu laikā 
viņš tur iepirka bijušo armijas 
bazi un sāka veidot darbnīcas un 
galerijas. Citi viņam sekoja. Šo -
dien Marfā ir vairāk nekā ducis 
galeriju un mākslinieku darb-

ļiem un zemeslodes elektromag-
nētiskiem viļņiem. Vērojot sauli 
un gaidot gaismas, klajumā sa -
cēlās tuksneša vēji, un tempe rā-
tūra strauji kritās. Visi salām. 
Gaismas tovakar neparādījās, to -
ties mēs ar savām gaismiņām 
izveidojam latviešu rakstus. Par 
Marfas gaismām ir visādi no -
stāsti, pat paranormālas teikas, 

pavadījis mūža lielāko daļu. Laris 
bija atsūtījis pāris oriģināldarbu, 
veltītus Gaisma/Marfa. Bija Au -
gusta Annusa “Nāra”, vairākas 
Jāņa Kalmītes “Rijas” un stikla 
darbi, ko veidojis Artis Nīmanis. 
Izstādīts bija arī Daugavpils no -
vadnieks Sigurds Vīdzirkste un 
Rīgas fotografs Alnis Stakle. Diez 
vai jebkur citur ārpus Latvijas ir 
tik plaša un izcila latviešu māk-
slas izstāde! Vilis un Linda, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas absol-
vente, kā arī Amerikas latviešu 
mākslinieku apvienības vadītāja, 
stāstīja par izstādītajiem darbiem 
un to autoriem.

Nākamajā dienā mēs abi ar 
Ingu devāmies gaŗā braucienā uz 
Big Bend nacionālo parku pie 
Meksikas robežas. Ceļš stiepās kā 
josta jūdzi pēc jūdzes pāri sau-
siem klajumiem un tuksnesim. 
Tālumā bija redzami kalni un 
virsotnes. Plašas debesis. Tikai 
pa retam kāda mašīna. Šur tur 
bija liellopu fermas, rančas, kur 
ganījās govis. Yucca stādi bija 
visur. Tuvojoties robežai, iebrau-
cām Chisos kalnos. Tur ziedēja 
kaktusi. Pie robežas bija lielā 
Santa Elena aiza ar 1 500 pēdu 
augstām klintīm abās pusēs. No 
aizas iztecēja Rio Grande upe. 
Vietām tai varēja pārbrist pāri uz 
Meksiku. Marfā dienas bija siltas, 
bet naktis vēsas. Saule un zilas 
debesis. Lietus nebija bijis sešus 
mēnešus. Reizēm vējš sacēla 
putekļu mākoņus.

Pievakarē sekoja trīs lekcijas 
angļu valodā vēsturiskajā Crow-
ley teātrī. No ārpuses – veca no -
laista noliktava, kur agrāk pār-
deva liellopiem barību, bet iekšā – 
intīmi, skatuve un vieta 150 
klausītājiem. Marfā ir vairākas 
tādas ēkas, kuŗas savā laikā iz -
mantotas rūpniecībai un tirdz-
nie cībai, bet tagad radošam dar-
bam. Teātrī bija pulcējušies Gais-
ma/Marfa dalībnieki un kāds 
ducis vietējo, ieskaitot Marfas 
bijušo pilsētas galvu. Vilis atklāja 
referātu seriju ar īssreferātu par 
Latvijas vēsturi, izmantojot vēs-
turiskus skatus, kuŗi tika rādīti uz 
lielā ekrāna. Pēc tam jaunā rī -
dziniece Daniela Treija stāstīja 
par savu dizaineres darbu, tuvāk 
pastāstot par to, kā viņa veidojusi 
zīmolu Rīgas starptautiskajam 
filmu festivālam. Sarmai bija illus-
trēts priekšlasījums par trimdas 
latviešu grāmatu vāku grafisko 
noformējumu no pēckaŗa DP 
nometnes laikiem līdz 1970. ga -
diem. Pēdējais atkal bija Vilis, 
kuŗš stāstīja par jauno Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, par Gais-
mas pili un tajā iepīto simboliku. 
Anna Rūtiņa, tagad no Jaun mek-
sikas, un Sudrabavots dalībniece 
Helēna Vaīksniņa no Vašingtonas 
svētku dalībniekus ieprieci nāja 
ar vairākām dziesmām, un ne 
tikai tovakar.

Tad sekoja svētku vakariņas 
Teksasas meksikāņu stilā inde/
jacobs galerijas iekšpagalmā. Ri -
tēja raitas sarunas par mākslu, 
polītiku un sadzīvi, tika dziedāta 
viena otra dziesma un baudīta 
LV100 veltīta torte.

//  FOTO: Linda Treija un 
Viesturs Zariņš

reakcija bija – kur tad esam no -
kļuvuši... Maza, vietām nolaista, 
putekļaina pilsētiņa, caur kuŗu 
varēja izbraukt pāris minūtēs. 
Tur pat nebija satiksmi regulē-
jošo gaismu, tikai centrā, kur 
krustojās divi vienīgie ceļi uz ār -
pasauli, blisinājās sarkana “stop” 
zīme. Bet līdz dienas beigām 

nīcu. Pilsētiņa ir aprakstīta pa -
saules medijos, arī avīzē Toronto 
Star šī gada sākumā. Chinati un 
Judd fondi turpina Judd manto-
jumu. Piemēram, bijušā angarā ir 
Judd lielobjekta metalldarbi, kubi 
ar dažādiem iekšējiem paneļiem, 
kopā simts, izstādīti trijās rindās. 
Tie ir redzami arī no ārpuses 

kuŗas ir gājušas plašumā. Varbūt 
to ietekmē jau ar 1950. gadiem 
Marfas apkārtnē ir uzņemtas 
vairākas Holivudas filmas.

Iepriekšējā vakarā, tuvojoties 
Marfai pēc pusnakts, Inga ievē-
roja, ka ceļmalas labajā pusē 
vairāku jūdžu gaŗumā redzama 
virkne zaķu, kuŗi sēdēja kā ap -
burti un visi kā viens tumsā 
skatījās uz dienvidaustrumiem. 
Varbūt viņi saskatīja kaut ko 
tādu, ko mēs nespējam?

Piektdienas vakarā inde/jacobs 
galerijā pulcējās Gaisma/Marfa 
svētku dalībnieki. Kopā bijām 
divdesmit trīs, vairumā latvieši. 
Mākslinieki, mākslas cienītāji un 
ziņkārīgie. Mēs divi no Kanadas, 
divas no Albuquerque, trīs no 
Hjūstonas, pārītis no Dallasas, 
vēl viens pusotras stundas brau-
cienā no Dallasas, trīs no Čikāgas 
un arī no Bostonas,  pa vienam 
no Vašingtonas, Ņujorkas, Ber-
līnes un Rīgas. Vakaru atklāja 
Vilis. Dalībniekus uzrunāja arī 
Latvijas Goda konsuls Hjūstonā 
Peter Ragauss. Viņam ir latgaliešu 
asinis un uzvārds oriģinālā bija 
Ragaušs. Viņš ir pensionējies 
ener ģētikas sektora uzņēmējs ar 
plašiem kontaktiem, kas palīdz 
veicināt tirdzniecību ar Latviju. 
Savā uzrunā Ragaušs uzsvēra to, 
kā viņš un mazā latviešu saime 
Teksasā ir spējusi ar dažādiem 
pasākumiem veicināt Latvijas 
tēlu. Viņš izcēla Vili, kuŗš ar savu 
degsmi un darbību, kā vienīgais 
latvietis šajā tālajā nomaļajā vietā, 
ir spējis pulcināt latviešus un Marfā 
daudzināt Latvijas Simtgadi.

Uz Gaisma/Marfa akciju bija 
ievests plašs klāsts latviešu māk-
slas darbu un izstādīti inde/jacobs 
galerijā. Vispirms jāmin Ameri-
kas latviete Vija Celmiņa. Viens 
no viņas darbiem ir bijis pārdots 
pat par $4  200 000ASV. Bija 
izstādīti trīs viņas darbi. Mēs abi 
secinājām, ka vajadzētu vispirms 
loterijā laimēt, lai kādu no tiem 
varētu iegādāties. Bija citi. Laris 
Strunke ar ģimeni kaŗa laikā 
pārbēga uz Zviedriju, kur viņš ir 

US 90 ceļš Marfā. Tālumā rēgojas tuksnesis un kalni

Big Bend nacionālais parks un Santa Elena aiza. Kreisā pusē 
Meksika, labā – ASV, bet pa vidu Rio Grande upe

iespaidi bija pilnīgi pretēji. Mūsos 
bija ienākusi Marfas gaisma. 

Rīta pusē piestājām pie inde/
jacobs galerijas jaunbūvētā ēkā, 
kuŗu projektējis zviedru archi-
tekts. Tur Vilis ar Sarmu un 
Lindu pielika pēdējo punktu 
Gaisma/Marfa sarīkojumam. No -
devām Vilim ciemakukuli – 
Laimas šokolādes un Toronto 
latviešu centrā cepto rupjmaizi, 
saldskābmaizi un dzeltenmaizi. 
Lai gan bijām no tālienes pētījuši 
Marfas galerijas, Vilis mums ie -
teica, kur iet, kur ne. Pēc tam 
Sarma mūs pavadīja pusdienās. 
Ēdām burritos vietiņā, kur bija 
sajūta, ka esam kādās privātās 
mājās, kur mūs apkalpoja pavāre, 
angliski nerunājoša smaidīga 
meksikāniete.

Marfa dibināta 1880. gados kā 
ūdens pieturas punkts dzelz ce-
ļam. 1971. gadā te ieradās Ņu  jor-

caur lieliem stikla logiem. Turpat 
ārpusē ir rinda pāris simtu metru 
gaŗumā ar lieliem tukšiem betona 
kubiem divu metru augstumā, 
kur gaisma virmo dažādos dienas 
laikos. Šī vieta mums mazliet at -
gādināja Pedvāles brīvdabas māk-
slas mūzeju Latvijā. Citā galerijā 
bija slavenā popmākslinieka Andy 
Warhol Kristus pēdējo vakariņu 
lielformāta gleznas. Visur bija 
gleznas un skulptūras, kuŗas cil-
vēki no visām pasaules malām 
brauc apskatīt.

Pirmo vakaru kāds ducis Gais-
ma/Marfa dalībnieku devās uz 
piestātni (apmēram pusstundu 
uz austrumiem) noskatīties saul-
rietu un varbūt tumsā pat redzēt 
Marfas slavenās zaļās, sarkanās 
un baltās gaismas, kas vērotas 
kopš 19.gs. Šis fenomens nav 
pilnībā izskaidrots, bet šķiet, ir 
saistīts ar atmosfēriskiem apstāk-
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Pārdomas par Kārli Ulmani 15. maijā

Mineapolieši atskatās

Par Ulmani un viņa 15. maija 
režīmu domājot, jāmin, ka 
parasti to mēdz apcerēt tikai 
latviskās sakarībās. Lai tā re -
žīmu labāk izprastu, tas ir jāredz 
sava laika un kaimiņu zemju 
kontekstā. Autoritātīvi režīmi 
Ulmaņa laikā un arī jau agrāk 
bij arī daudzās citās Aus trum-
eiropas valstīs, Igaunijā un 
Lietuvā pat daudz ātrāk nekā 
Latvijā. Paradokss ir arī tas, ka 
Musolīnī Italijā un Hitlers Vā -
cijā pie varas nāca demokratisku 
vēlēšanu rezultātā.

Tai pašā laikā ārkārtīgi asi-
ņainas diktātūras valdīja Pa -
domju Savienībā un Hitlera Vā -
cijā, kas savos oficiālos valsts 
nosaukumos ietilpināja arī so -
ciālisma vārdu. Hitlers savu 
asiņaino partiju pat nodēvēja 
par strādnieku partiju – Na -
tionalsozialistische Deutsche Ar -
beit  erpartei (Nacionāl sociālis-
tiskā vācu strādnieku partija).

20. gadsimta 20. un 30. gados 
komunistiskā Krievija un hit-
leriskā Vācija ar visādiem ne -
legāliem līdzekļiem mēģināja 
graut Latvijas neatkarību. Mas-
kavā pat īpaša augstskola saga -
tavoja pagrīdes darbiniekus 
Lat vijai, kuŗu nolūks bija graut 
tās neatkarību. Par to plašas 
ziņas Daugavpils Universitātes 
mācībspēka Vitālija Šaldas grā-
matā “Latvieši Maskavā 1923-
1938” (2010, 533 lpp.). Pēc Pa -
domju Savienības tā dēvētās 
sabrukšanas, kad uz brīdi tu -
rienes archīvos bija iespējams 
piekļūt svarīgiem dokumen-
tiem, Jeilas (Yale) universitātes 
apgāds ASV publicēja virkni 
sējumu ar dokumentāciju, kā 
Padomju Savienība visādā veidā 
gan ar naudu, gan rekvizēto 

dārglietu sūtījumiem atbalstīja 
komūnistu pagrīdes dažādās 
valstīs, arī Latvijā.

Komūnisti mēģināja iefil trē-
ties Latvijas sociāldemokrātu 
partijā, un tas savā veidā arī 
izdevās. Pāršķirstot sociālde mo -
krātu gadagrāmatas, kuŗas iz -
nāca līdz 1934. gadam, redzam, 
ka tās ar lieliem sludinājumiem 
atbalstīja Padomju Savienības 
“Meždunarodnaja Kņiga”.

Šajās gadagrāmatās rakstus 
ievietoja virkne pagrīdes ko -
mūnistu, arī tādi, kas vēlāk pēc 
krievu okupācijas sadarbojās ar 
komūnistiem. Nav arī noslē-
pums, ka daži ļoti prominenti 
Latvijas sociāldemokrātu dar-
binieki, kā Ansis Buševics, sa -
darbojās ar komūnistiem, iestā-
jās to partijā. A. Buševics, Hit-
lera Vācijai iebrūkot Latvijā, 
kopā ar daudziem komūnistiem 
evakuējās uz Krieviju, kur miris 
1943.gadā.

Ulmaņa laikā intensīvu pa -
grīdes darbību Latvijā veica 
Hit lera Vācija. Šī režīma at -
balstītās darbības rezultātā balt-
vācu jaunatne gandrīz pilnīgi 
tika hitlerizēta. Vācijā tai laikā 
bija Padomijas “Sakaru komi-
tejām ar tautiešiem ārzemēs” 
līdzīgas iestādes, kas aicināja 
balt vācu jaunatni ciemoties Hit-
lera Vācijā, apgādāja ar propa-
gandas materiāliem un visādā 
veidā to indoktrinēja. Hitlera 
valdības iestādes slepeni finan-
cēja arī ilggadīgo Rīgas vācu 
avīzi Rigasche Rundschau, lai tā 
kļūtu labvēlīga Hitlera Vācijai. 
Rezultātā baltvācu kopiena Lat-
vijā trīsdesmito gadu beigās 
nokļuva hitleriski noskaņotu 
personu vadībā. Nebija arī ne -
kāds noslēpums, ka jau pēc 

1905. gada revolūcijas un pēc 
Pirmā pasaules kaŗa daudzi uz 
Vāciju pārcēlušies baltvācieši 
vēlējās likvidēt Latvijas valsti, 
lai tur atjaunotu baltvācu muiž-
niecības privilēģijas Vācijas virs-
kundzībā. Zīmīgi, ka visu Lat-
vijas Saeimu baltvācu kopienas 
deputāts Pauls Šīmanis bija an -
tihitlerietis un neaizbrauca ko  pā 
ar daudziem citiem savas kopie-
nas brāļiem un māsām uz Hit-
lera poļiem atņemto Vācijā 
iekļautiem apgabaliem. Hitle-
riskā pagrīde ieguva arī simpa-
tijas zināmās pērkoņkrustiešu 
un tiem radnieciskās aprindās, 
kuŗām likās visai simpatiskas 
daudzas Vācijas nacionālso ciā-
listu idejas. Ulmanis Pērkoņ-
krusta organizāciju tā agresīvā 
antisemītisma un citu iemeslu 
dēļ bija slēdzis. Tās vadonis 
Gustavs Celmiņš tika apcie-
tināts un izraidīts no Latvijas. 
Sava veida paradokss: ja vācu 
okupācijas pašā sākumā G. Cel-
miņš bija ar mieru sadarboties 
ar hitlerisko režīmu, bet vēlāk 
kļuva par tā pretinieku un tika 
iespundēts koncentrācijas no -
metnē.

Manuprāt, Latvijas valdība 
Ulmaņa režīma laikā bija sa -
mērā labi informēta par komū-
nistu un hitleriešu nelegālām 
izdarībām, ja arī to pie lielā 
zvana nedrīkstēja kārt, jo tas 
neapšaubāmi izraisītu oficiālus 
PSRS un Vācijas valdības pro-
testus.

Ideāla demokratija tai laikā 
nepastāvēja arī Amerikas Savie-
notajās Valstīs un pat Anglijā. 
Starp citu, Franklins D. Rūzvelts 
savu brīdi apbrīnoja Musolīnī, 
tāpat kā Vinstons Čerčils. Kad 
latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules 

kaŗa iebrauca ASV, tad turienes 
dienvidus štatos, un ne tikai tur, 
melnādainie tika smagi diskri-
minēti, un balsstiesību nebija 
visiem ASV iedzīvotājiem. Lai 
cik nesimpatiskas, ar šodienas 
brillēm skatoties, šķiet dažas 
Ulmaņa režīma laika izdarības 

Savienības armija jau 17. sep-
tembrī bij iebrukusi Polijā, 
gandrīz vienlaicīgi ar Vācijas 
līdzīgu iebrukumu. Abas liel-
varas arī likvidēja Polijas valsti. 
Somijas valdība atteicās piekāp-
ties Staļina valdības ultimātam 
un 30. novembrī Padomju 
armija bombardēja Helsinkus 
un tās bruņotie spēki iebruka 
Somijā. Pēc ļoti varonīgām cī -
ņām, somiem tomēr bija jāka-
pitulē, nesaņemot nekādu atbal-
stu no Rietumu lielvalstīm, 
kuŗu prioritāte bija cīnīties pret 
Hitlera armiju. Hitlera bruņotie 
spēki 1940. gada 14. jūnijā 
okupē Parīzi un tā paša gada 17. 
jūnijā Padomju armija iebrūk 
Latvijā. Samērā vienlaicīgi Pa -
domju armija okupēja arī Igau-
niju un Lietuvu.

Noslēgumā jautājums – kā 
varēja attiecīgā laikmetā Latvijā 
būt ideāla demokratija un kā 
varēja Otrā pasaules kaŗa noti-
kumu gaitā Ulmanis novērst 
nelaimi Latvijai? Ir vairāk nekā 
skaidrs, ka Ulmanim nebija 
nekādu illūziju par Staļina un 
Hitlera imperiju nolūkiem. Tam 
pierādījums ir Latvijas valdības 
1940. gada 18. maijā piešķirtās 
ārkārtējās pilnvaras Latvijas 
sūt ņiem Anglijā un Amerikas 
Savienotās Valstīs nepiecie ša-
mī bas gadījumā rīkoties Lat-
vijas valsts valdības vārdā un arī 
aizsūtīja Latvijas zelta krājumus 
uz Angliju. Ulmanis ar savu 
izrīcību, Padomju Savienībai 
okupējot Latviju, vēlējās novērst 
asiņu izliešanu Latvijā. Īslaicīgi 
tas viņam izdevās, bet, diemžēl 
tikai īslaicīgi. Ulmani komū-
nistu režīms apcietināja un viņš 
aizgāja bojā izsūtījumā. Viņa 
kapa vieta nav zināma.

un vadoņa godināšanas ar goda 
vārtiem utt., līdzīgā veidā go -
dināja arī F. D. Rūzveltu tā vē -
lēšanu kampaņās un autokratus 
daudzās Austrumeiropas val-
stīs, nemaz nerunājot par Hit-
lera Vāciju un Padomju Sa  vie-
nību.

Ulmaņa režīma laikā nevienu 
polītisko ienaidnieku neno ga li-
nāja. Skumji, ka viņš parakstīja 
Padomju Savienības uzspiestos 
kapitulācijas dokumentus, bet 
tādus parakstīja arī Igaunijas un 
Lietuvas valstsvīri.

Starp citu, igauņi pirmie, ne -
sazinoties ar Latvijas valdību, 
parakstīja 1939.g. 29. septembrī 
līgumu par krievu militāro bāžu 
ierīkošanu Igaunijā. Padomju 

2018. gada sākumā Minea-
poles latviešu vidū parādījās 
jauns, neparasts un interesants 
izdevums „Mineapolis/St.Pau-
las Latviešu skolas atmiņas”, kas 
sastāv no seniem uzņēmumiem 
un atmiņu teksta, kuŗā viens vai 
vairāki tā gada skolas absolventi 
dalās ar savām atmiņām par 
laiku, ko viņi pavadījuši šai 
vidē. Pie izdevuma veidošanas 
strādāja interesentu darba 
grupa, bet galvenais nopelns 
idejas izvešanā dzīvē pieder 
Lailai Švalbei, par ko viņai 
lielais paldies!

1951. gadā Mineapolē nesen 
iebraukušais mācītājs Pēteris 
Langins un viņa kundze Valerija 
jaundibināmās latviešu drau-
dzes darbā iekļāva arī draudzes 
svētdienas skolu, un viņa uz -
ņēmās tās vadību. Ja 1950.  gadu 
sākumā skolas saimē bija ap 
sešdesmit-septiņdesmit bērnu, 
vēlāk skolēnu skaits stipri saru-
ka. Bet tagad, 21. gadsimta sā -
kumā, galvenokārt pateicoties 

ekonomiskajai krizei pasaulē 
un arī Latvijā, te savairojušās 
jaunas latviešu ģimenes un 
skolēnu skaits atkal ir ap 40. 
Augot un mainoties vietējai 
latviešu sabiedrībai, mainījusies 
arī skola, kas gadu gaitā kļuvusi 
par neatkarīgu vienību. Taču 
pamatuzdevums tai vienmēr 
bijis un palicis tas pats – veicināt 
latviešu valodas un latvisko tra -
diciju apgūšanu latviešu izcel-
smes bērnos un veidot vidi, 
kuŗā viņi kopā ar saviem vien-
audžiem piedzīvo un rada drau-
dzības un liek pamatus nākot-
nes latviešu sabiedrībai. Atska-
toties man jāsaka: es personīgi 
esmu pārliecināta, ka Latviešu 
skola ir bijusi viena no nozī-
mīgākajām vietējām organizā-
cijām latviešu sabiedrības sa -
glabāšanā un izaugsmē.

Doma par šāda izdevuma 
veidošanu radās pēc Latviešu 
skolas 60 gadu jubilejas sarī-
kojuma, kuŗā pulcējās un par 
jaunu sapazinās agrākie skolēni, 

skolotāji un vecāki; daudzi no 
viņiem – tagadējie vietējās lat-
viešu sabiedrības organizētāji 
un vadītāji. Grāmatā, pēc pāris 
ievadrakstiem un vēsturiska 
pārskata par skolas darbu un 
likteni, chronoloģiskā secībā 
sakārtoti uzņēmumi no Lat-
viešu skolas dzīves, galvenokārt 
beidzēju klašu kopuzņēmumi, 
kam seko dažu to pārstāvju 
atmiņu stāsti par pieredzēto un 
izjusto skolas laikā. Neizbēgami 
– daudz kas uzrakstītajā at  kār-
tojas, bet tomēr ir ļoti interesanti 
lasīt un vērot, kā vienus un tos 
pašus notikumus gadu pēc gada 
saprot, izjūt un atceras dažāda 
tipa cilvēki. Un es dzirdu, ka sen 
piemirstie, bet grāmatā atstās-
tītie skolas gadu piedzīvojumi 
vienā otrā no mūsu tagadējās 
latviešu kopienas pārstāvjiem 
atmodinājuši sirsnīgas atmiņas. 
Man šī grāmata dokumentē 
latviešu sabiedrības dzīvi Dvīņu 
pilsētās un kā tāda ir vērtīgs 
pienesums mūsu vēsturei.
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DĀGS DEMANDTS

ĢIRTS AUSTRIŅŠ

Skats Latvijas izstādē

LELBA šāgada iesvētāmo
jauniešu saiets Gaŗezerā

Mičiganas Nacionālās gvardes un
Latvijas bruņoto spēku 

partneŗattiecību
25 gadu svinības Lansingā

SVEICAM!

Latviešu evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Amerikā (LELBA) ie -
svētāmo jauniešu saiets “Mek-
lējot sevi VI” šogad notika no 4. 
līdz 6. maijam Gaŗezerā. Tajā 
piedalījās septiņi jaunieši no 

šana. Jaunieši ieradās piektdienas 
vakarā. Sestdien bija pilna diena, 
sadalīta trīs daļās. Pirmajā daļā – 
“Meklējot sevi” – jaunieši noska-
tījās vienu mūsdienīgu kristiešu 
īsfilmu no Nooma kollekcijas, 

nieši noklausījās prezentāciju par 
Jēzus dzīvi un kalpošanu, tad 
spēlējām ganu spēli un lasījām 
stāstus. Jaunieši apsvēra, kuŗi ir 
tie gani viņu dzīvēs, pie kuŗiem 
var smelties atbalstu un saņemt 

bija iedots saraksts ar 10 lietām 
(maize, piens, bērnu autiņi utt.), 
kuŗas bija jāiegādājas par $15, 
šādā veidā iejūtoties trūcīgu ģi -
meņu lomā. Šķēršļu gājiens īpaši 
uzrunāja jauniešus. Lietas, kuŗas 

Ir jau pagājuši 25 gadi, kopš 
Mičiganas Nacionālā gvarde 
(MNG) noslēdza partneŗat tie cī-
bu līgumu ar Latvijas bru ņo ta-
jiem spēkiem. Šogad 3. maijā 
MNG izteica vēlēšanos atzīmēt un 
nosvinēt 25 gadu jubileju MNG 
telpās. Ierosinājumam atsaucās 
Lansingas latviešu kopiena.

ēdieniem. Latviešu izstāde sakarā 
ar 25 gadu jubileju bija labu tiesu 
lielāka nekā citiem.

Latviešu izstādes vadību bija 
uzņēmusi Ligita Ķepīte. MNG 
paši bija izveidojuši lielu plakātu 
par godu šim notikumam. Lan-
singas draudzes locekļi bija sa  gā-
dājuši dažādus skaistus latviešu 

dzām ar picas vakariņām un 
“Son of God” filmu. Svētdienas rītā 
jaunieši piedalījās bilžu šķēršļu 
gājienā. Saietu noslēdzām ar 
svētbrīdi, kur jaunieši bija kopīgi 
izveidojuši draudzes lūgšanu. Pa -

Latviešu izstāde bija ierīkota 
ļoti glīti un pārdomātim un mēs 
bijām lepni, ka varam tik daudz-
veidīgi lepoties ar savu valsti. Ap -
meklētāji lielākoties bija paši MNG 
kaŗavīri kopā ar saviem ģimenes 
locekļiem. Interese par mūsu iz -
stādi bija ļoti liela. Visiem bija in  te-
 rese par Latviju, tās vēs turi, sa  bied-
rību, ēdieniem un cil vēkiem. Sa -
stapām kaŗavīrus, kas bijuši no -
rīkoti Latvijā. Ligita Ķepīte sa  ņē-
ma pateicības rakstu par izstādi.

MNG sadarbība ar Latvijas bru -
ņotajiem spēkiem agrākos gados 
bija ar mērķi Latvijas aizsardzībai 
līdzināties MNG darbības tak ti-
kām. Notika apmācības, kā rī  ko-
ties bīstamos apstākļos, ķīmis ka-
jos, bioloģiskos, radioloģiskos un 
apvidus avāriju notikumos, tāpat 
arī notika apvienotās taktiskās 
gaisa spēku kontroles nodarbības.

2010. gada oktobrī Latvijā no -
tika vislielākie ASV/NATO bru-
ņoto spēku apmācības manevri, 
kuŗos piedalījās 1400 kaŗavīri no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Po -
lijas un no ASV. MNG palīdz 
Latvijai iekārtot Lielvārdes gaisa 
bazi, kā arī veikt apmācības 
NATO izlūkdienesta metodēs.

Latvijas kaŗaspēka saistība brīv  -
valstu kopienā ir stingra. Pa  tei co-
 ties sadarbībai ar MNG, ir gūtas zi -
nāšanas par kopīgām stra tē ģis kām 
un taktiskam metodēm, militāri 
aizsargājoties pret uz  bru cējiem.

Svinības notika Grand Ledge, 
Mičiganā, MNG lielajā zālē, un 
tajās piedalījās MNG armijas, kā 
arī MNG gaisa spēku nodaļas. Šis 
kopīgais notikums bija saukts 
par MNG Diversity Day. Te tika 
izstādītas vairāku valstu izstādes 
ar etniskām priekšmetiem un  

kokgriezumus, rokdarbus, vēstu-
riskas grāmatas, tautastērpus, pī -
rāgu grozu, kliņģeri un jāņu-
sieru. Bija arī izstādīti vairāki 
plakāti ar šābrīža izcilākajiem 
latviešiem  pasaulē,  kā Kristapu 
Porziņģi, Andri Nelsonu, Sandi 
Ozoliņu un citiem. 

tika nopirktas Walmart tika no -
gādātas Kalamazū draudzes 
“Loaves and fishes” akcijai, kas 
atbalsta vietējās trūcīgās ģimenes. 
Tad Annelī Cers stāstīja par 
LELBA Jaunatnes nozares pro-
jektu “Mīlestība mammām”, un 
jaunieši tika aicināti izveidot paši 
savu projektu. Sestdienu noslē-

vadījām svētīgu nogali sadrau-
dzībā, pateicībā Dievam, saieta 
vadītājiem un, protams, pašiem 
jauniešiem! Mūsu saieta saim-
niece Mārīte Grīnberga nodro ši-
nāja, ka mēs bijām lieliski pa -
ēdināti. Paldies Mārītei! Un liela 
pateicība Gaŗezeram par telpām, 
atbalstu un viesmīlību!  

Čikāgas Ciānas un Pēteŗa drau-
dzēm, Kalamazū un Detroitas 
draudzēm! Saietu vadīja LELBA 
Jaunatnes nozares vadītājs mā -
cītājs Dāgs Demandts un mācī-
tājs Roberts Franklins. Saieta 
programmā bija grupu nodar-
bības, pārrunas, saistošas filmas 
un, protams, laba laika pavadī-

tam sekoja jautājumi un diskusi-
jas. Pēc tam spēlējām spēli “Kuŗš 
attēls esi tu?”, kur jauniešiem bija 
jāizvēlas viens no četriem at  tē-
liem, kas viņus uzrunā/saista vis-
vairāk, un saistībā ar to, kas attē-
lots attēlā, jāizveido ludziņa. 
Otrajā daļā – “Meklējot kādu, 
kam uzticēties un sekot” – jau-

ieteikumus. Trešajā daļā – “Mek-
lējot Dievu pasaulē” – jaunieši 
noskatījās vēl vienu Nooma fil mu, 
kas lika viņiem domāt par lab-
darību un kā viņi ir svētīti savās 
dzīvēs. Tad devāmies uz Walmart 
veikalu Trejupēs, kur notika “Do -
laru šķēršļu gājiens”, kur jaunie-
šiem, sadaloties divās komandās, 

2018. gada 29. aprīlī

Annalia Jansons tika iesvētīta

Lutheran Church of the

Resurrection Marrietta, Georgia.
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Pirms atklāšanas dalībnieki sāk pulcēties apskatīt latviešu 
mākslinieku izstādītos darbus

Gaisma/Marfa rīkotāji. No kreisās: Sarma Muižniece-Liepiņa, 
Vilis Inde un Linda Treija

Vilis Inde iekšpagalmā izkaŗ 
mātes no dzimtenes līdzpa-
ņemto Latvijas karogu

Zem Rietumteksasas debesīm, 
veroties mēnesī un zvaigznēs 
un klausoties putnu dziesmās. 
Vilis uzkāpa uz galerijas jumta 
savā gaismas pilī un izkāra 
mātes no dzimtenes līdzpa-
ņemto Latvijas karogu, kad viņa 
devās bēgļu gaitās kaŗa beigās. 
Nākamā rītā, svētdien, lielākā 
dalībnieku daļa pulcējas kopē-
jās brokastīs vienā no vietējām 
vies nīcām. Visiem stāvēja priek šā 
gaŗš mājupceļš. Viens otrs jau 
bija ceļā, bet daži pakavējās vēl 
pāris dienu,  apskatot apkārtnes 
dabu un vēsturiskās vietas. 

Šajās īsajās dienās bija arī citas 
interesantas lietas. Braucot uz 
Marfu vēlu vakarā, tuvojoties 
pilsētiņai, mēs klausījāmies 
Marfas radio. Pārraidīja dažādu 
mūziku – senu rokmūziku, tra -
dicionālu amerikāņu roots mū -
ziku un pasaules (world) mū -
ziku. Viens gaŗš instrumentāls 
gabals ar tekstu mūs reizē gan 
kaitināja, gan intriģēja. Nāka-
majā dienā mēs piestājām  pie 
radiostacijas par to ap  jau tāties. 
Aprunājāmies ar iepriek šējā 
vakara dīdžeju. Viņš nosarka un 
bija patīkami pārsteigts, ka kāds 
klausītājs vispār pie viņa ienācis.  

Pēc izstādes atklāšanas piekt-
dienas vakarā vairums Gaisma/
Marfa dalībnieku devās turpat 
tuvumā uz tradicionālu Tek-
sasas krogu (saloon). Tas vilina 
gan vietējos, gan viesus. Gadījās 
tā, ka tieši tajā vakarā indie rok-
grupa Deerhunter no ASV aus-
trumiem tur filmēja video. 

Atpakaļceļā uz El Paso lidlau-
ku (pusstundu no Marfas) bija 
vēl viena apstāšanās. Tur ceļ-
malā attēlots Prada veikals, kur 
aiz stikla ir izstādītas sieviešu 
kurpes un rokassomas. Māk sli-
niekam bijusi doma parādīt ko -
merciālisma garīgo tukšumu, 
gan objektu uzstādot tukšā kla -
jumā, gan parādot, ka daba ar 
laiku lēnām šo “veikalu” pār-
vērtīs putekļos.

Man liekas, visi dalībnieki 
vēlētos izteikt pateicību rīko tā-
jiem – Sarmai, Lindai, bet īpaši 
Vilim par skaistām, interesan-
tām un eksotiskām dienām. 
Latvieši ir izklīduši pa visu pa -
sauli, un paldies sarīkojuma 
labvēļiem, Amerikas latviešu 
apvienībai/LV100 fondam, Ame -
rikas latviešu mākslinieku ap -
vienībai, inde/jacobs galerijai 
un Marfa Book Company, kuŗu 
atbalsts deva iespēju mums, 

trimdas atvasēm, un tiem, kuŗi 
pēdējos gados ir iebraukuši no 
Latvijas, svinēt Latvijas Simt-
gadi arī šajā tālajā nomaļajā 
stūrītī, tālu no latviešu centriem 
šajā kontinentā, tālu prom no 
Latvijas, kā arī nest Latvijas 
vārdu pasaulē.

//  FOTO: Linda Treija un 
Viesturs Zariņš

VIESTURS ZARIŅŠ

DAGMĀRA LAPIŅA

Gaisma/Marfa – LV100 Rietumteksasas 
dienasgrāmata

Manas saknes manā zemē

Kā varam atbalstīt Katskiļu nometnes darbību?

(Turpināts no 6. lpp.)

Ik pa pieciem gadiem latviešu 
sabiedrībā rodas īpaša gaisotne 
un sajūsma – nāk Latvijas 
Dziesmu un deju svētki. Šī gada 
svētki ir īpaši, jo sakrīt ar 
Latvijas Simtgadi. Vienreizīgs 
notikums, kas tiks pieminēts 
vēstures grāmatās kopā ar ci  -
tiem nozīmīgiem brīžiem Lat -
vijas kultūras vēsturē: pašiem 
pirmajiem Dziesmu svētkiem 
Latvijā, pirmajiem Deju svēt-
kiem, pirmajiem trimdas lat-
viešu dziesmu svētkiem un 
pirmajiem Vispārējiem svēt-
kiem pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. Nevienu no šiem 

svētkiem es nepiedzīvoju – 
esmu par jaunu. Zināju vienīgi 
to, ko biju mācījusies latviešu 
skolā vai dzirdējusi no vecākiem 
un vecvecākiem. Kad man bija 
iespēja piedalīties 2013. gada 
svētkos, saviļņojums bija mil-
zīgs. Retais cilvēks pasaulē var 
teikt, ka ir vienlaicīgi dziedājis 
kopā ar 15tūkstošiem koristu! 
Bet emocijas, kuŗas jūtu, gaidot 
šos svētkus, ir vēl lielākas nekā 
pirms pieciem gadiem. Ir Lat-
vijas Simtgade – unikāls gadī-
jums, kas jāizbauda pilnībā, jo 
kā reiz teica kāds gudrinieks: 
Simtgadi var svinēt tikai vien-

Kopš Ņujorkas ev. lut. drau-
dzes vēsturiskā lēmuma 1956. 
gadā iegādāties lauku īpašumu 
iecienītā vasaras atpūtas rajonā 
Katskiļu kalnos, nometne bau-
dījusi ievērojamu atsaucību un 
atbalstu, gan ar darba, gan lī -
dzekļu ziedojumiem. Lasot nomet-
nes vēsturi, redzama dedzība, ar 
kādu draudze pilnveidojusi īpa-
šumu, to piemērojot nometņotāju 
vajadzībām. Mītnes un citas ēkas 
cēla draudzes locekļi brīvprātīgās 
talkās, ziedojot daudz laika, ener-
ģijas un naudas līdzekļu. Nomet-
nes izbūvi atbalstīja arī citas 
organizācijas, piemēram,  korpo-
rācijas un Daugavas Vanagi.

Atbalsts nepieciešams jopro-
jām! Nometne ir viens no drau-
dzes visvērtīgākajiem īpašumiem. 
To izmanto ne tik vien Ņujorkas 

draudzes locekļi, bet latvieši no 
visām pasaules malām. Nometnē 
latvieši turpina pulcēties, strādāt, 
audzināt bērnus, svinēt, prie cā-
ties, sportot, mācīties, mūzicēt, 
piekopt lietišķās mākslas un vei-
cināt latviešu sabiedrisko dzīvi. 
Īpašumu uzturēt nav viegli, tas 
prasa darbu, laiku un līdzekļus. 
Tāpēc ikvienam, kas kādreiz bau-
dījis nometnes jaukumus, un tos 
bauda joprojām, būtu jāuzskata 
par pienākumu palīdzēt nometni 
saglabāt nākamajām paaudzēm.

Aicinām visus palīgā!
Kā varam nometni atbalstīt? To 

varam darīt gan ar darbu, gan ar 
ziedojumiem. Jau sešdesmit gadus 
Katskiļos ir darbojusies vasaras 
nometne. Aizvadītajos vairāk nekā 
piecdesmit gados te nometņo-
šanas priekus baudījuši vairāk 

nekā 3000 latviešu bērnu.
Draudzes nometne piedāvā pro-

grammas dažāda vecuma bēr-
niem – gan latviski, gan angliski 
runājošiem. Lielā nometne do -
māta bērniem no 7 līdz 15 gadu 
vecumā, kas pulcējas uz divu 
nedēļu nometņošanas posmiem. 
Parallēli tiek rīkotas atsevišķas, 
vienu nedēļu ilgas programmas 
“īkšķīšiem” – bērniem no 2 līdz 6 
gadu vecumā. Tāpat arī īpaša 
programma veltīta mūsu vecā-
kajai paaudzei – “senčiem”.

Nometne mīļi gaida visus lat-
viešu bērnus – neatkarīgi no tā, 
vai viņu ģimenes sastāv kādā 
draudzē.

Atbrauciet!
Ieelpojiet Katskiļu kalnu svaigo 

gaisu! Ar prieku gaidīsim jūs 
ciemos!

Ervīns Kurēns, Kārlis Kopans un Andris Vītiņš ūdens talkā. Viņi  
daudzus gadus ziedojuši savu laiku un spēkus, šeit strādājot 
brīvprātīgi, par ko saņēmuši Atzinības rakstus

reiz. Esmu lepna, ka esmu lat-
viete, kuŗai būs iespēja šos 
svētkus svinēt Latvijā. 

Visi mani draugi un paziņas 
ar nepacietību gaida šos Dzies-
mu svētkus. Daudzi, kuŗi citkārt 
nebūtu braukuši uz Dziesmu un 
deju svētkiem, dodas uz Latviju. 
Arī daudzi, kuŗi gadiem ilgi nav 
ciemojušies savā Tēvzemē, ga -
tavojas braukt. Latvieši mīt 
visās pasaules malās, bet viņu 
saknes ir Latvijā. Simtgades 
zīmē jau mēnešiem ilgi notiek 
sarīkojumi un koncerti, kas tiek 
rīkoti, lai celtu mūsu pašapziņu 
un mudinātu īpaši trimdas 

tautiešus pulcēties svinībās. 
Organizātoriem šie sarīkojumi 
prasa lielu piepūli un laika 
ieguldījumu, bet viņi to dara ar 
prieku – tā ir sirdslieta.

Esmu dzimusi un augusi 
Ņujorkā, tātad nevaru teikt, ka 
esmu no Latvijas, bet varu gan 
teikt, ka esmu latviete. Par to man 
jāpateicas vecākiem un vecve-
cākiem, kā arī Ņujorkas ap  kārt-
nes latviešu sabiedrībai un or -
ga nizācijām. Svarīga loma manā 
dzīvē bijusi mūsu Ņu  jorkas 
draudzes nometnei Kat skiļos. 
Tur es visvairāk izjutu savu lat-
vietību, īpaši dziedot. Mēs dzie-

dājām augu dienu, sākot ar rīta 
jundu, tad reli ģis kajās apcerēs, 
dziedāšanas stun dā pēc pusdie-
nām, dievkalpojumos un pie va -
kara jundas. Ļoti iecienīta no -
darbība bija dziesmu kaŗi. Tie, 
kuŗi jau tagad vēlas iesildīties 
Simtgades Dziesmu svētku 
noskaņā, 27. maijā tiek laipni 
aicināti apmeklēt koncertu Ņu -
jorkas latviešu ev. lut. drau dzes 
Katskiļu īpašumā, kur koŗi no 
Amerikas, Kanadas un Latvijas 
atskaņos daļu no Dzies mu svētku 
noslēguma koncerta “Manas sak-
nes manā zemē” programmas.

Uz tikšanos! 
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Monblānā pacels 
Latvijas karogu

Augustā Eiropas Savienības (ES) 
augstākajā virsotnē Monblānā plā-
nots uznest mastu un tajā pa  celt 
Latvijas karogu, tādējādi sa  snie-
dzot Ginesa grāmatā ierak stā mu 
pasaules rekordu. Pēc iniciātīvas 
rīkotāju pārstāvja Anša Egles stā s -
tī juma, šāds notikums pasaulē 
līdz šim nav ticis īstenots, tādēļ 
plānotais pasākums ticis reģis - 
t rēts Ginesa rekordu grāmatā kā 
Ginesa rekorda pieteikums. “Ļoti 
iespējams, šis gājiens pārvērtīsies 
par Ginesa rekordu par pasaulē 
augstāk uznesto karoga mastu 
un tajā uzvilkto karogu,” skaidro-
ja Egle. Idejas autors Aldis Kun - 
š teins norādīja, ka pirms desmit 
gadiem jau kāpis Monblāna vir-
sotnē, un pēc kāpiena viņš sapra-
tis, ka tas būtu liels izaicinājums 
uznest karoga mastu šī kalna vir-
sotnē un uzvilkt tajā Latvijas ka -
rogu. Tādējādi tiktu reālizēts 
“traks, neparasts, ambiciozs, lie-
lisks un riskants piedzīvojums”. 
“Visa pamatā ir Latvija. Tādējādi 
mēs demonstrētu lepnumu par 
savu valsti,” piebilda Kunšteins.

Egle vērsa uzmanību, ka kalnā 
tiks nests masts, kas iepakots 
spe ciālā somā, lai grupas dalīb-
nieki pārmaiņus to varētu nest, 
masta pēda un Latvijas karogs. 
“Ceļš uz Monblāna virsotni nav 
vienkāršs, ir šauri posmi, dažādi 
pagriezieni, un tajos būs jālavierē 
ar desmit metrus augsto mastu, 
kam nepieciešama speciāla saga-
tavošanās,” teica iniciātīvas rīko-
tā ju pārstāvis, piebilstot, ka mas-
ta nešana jau tikusi izmēģināta 
Siguldā, Reiņa trasē. Viņš arī uz -
svēra, ka Monblāna virsotnē ir 
liels vējš, tādēļ masta uzstādīšana 
un karoga uzvilkšana nebūs vien-
kārša. Iniciātīvas grupā ietilpst 
dažādu nozaru pārstāvji, tostarp 
studenti, uzņēmēji, sportisti, ar -
chi tekti, mediju speciālisti un 
citu nozaru pārstāvji –  burātājs 
Māris Birzulis, kalnos kāpējs Ro -
lands Laveiķis, dizainers Aldis 
Rocēns, uzņēmēja Ilze Seržāne, 
architekte Edīte Bokāne, inže nie-
ris Matīss Kalvāns, fotografs 
Kris taps Mozgirs, uzņēmēji An -
drejs Straume un Andris Citko. 
Straume norādīja, ka tas būs 
īstais brīdis, kad izkāpt no kom-
forta zonas un pamēģināt ko 
jaunu. Viņš to raksturoja kā pie-
dā vājumu, kas rodas vienreiz 
dzī vē. Savukārt Bokāne skaidro-
ja, ka, paceļot Latvijas karogu, 
izrādīt godu un cieņu savai ze -
mei, ģimenei, draugiem un do -
mu biedriem, kas veido Latviju, ir 
tas, ko viņa vēlas sasniegt reizē  
ar Monblāna virsotni, paralēli 
stiprinot ticību savām spējām, 
prasmi uzticēties un darboties 
komandā, kā arī ekspedīcijas lai-
kā sakārtot domas. 6. augustā pa -

redzēta izbraukšana no Rīgas uz 
Šamonī, bet 9. augustā plānots 
sākt adaptāciju un treniņus. Mon-
blāns, kuŗa augstums sasniedz 
4808 metrus, atrodas uz Italijas 
ziemeļrietumu robežas ar Fran-
ciju.

***
Raiņa un Aspazijas mūzejs 

saņem Speciālo atzinību 
Eiropas Mūzeju forums sadar-

bībā ar Eiropas Padomi, kopš 
1977. gada organizējot Eiropas 
Mūzeju gada balvas konkursu, 
izceļ izcilības un innovāciju no -
zīmību mūzeju darbībā, tādējādi 
akcentējot mūzeju lomu Eiropas 
kultūras daudzveidībā. Balvas 
galvenie kritēriji ir mūzeja uni-
kā litāte un oriģinālitāte, mūzeja 
komūnikācijas kvalitāte, kā arī 
mūzeja pieejamība sabiedrībai. 
Raiņa un Aspazijas mūzejs šajā 
konkursā ieguvis Speciālo balvu.

Pēc Kultūras ministrijas pār stā-
ves Litas Kokales sniegtās infor-
mācijas, visi Latvijas pieteiktie 
mūzeji tikuši nominēti balvai un 
aicināti piedalījās Eiropas Mūze-
ju foruma rīkotajā konkursā Var-
šavā, lai prezentētu savu redzē-
jumu par mūzeja darbību un iz -
maiņām tajā. Latvijas Nacionā-
lais mākslas mūzejs un Rīgas 
Mo  tormūzejs tika cildināti par 
sasniegumiem, sekmējot mūzeju 
darba sabiedrisko jeb publisko 
kvalitāti. Savukārt Raiņa un As -
pa zijas mūzejs ieguva Speciālo 
balvu, kuŗas pamatojumā teikts: 
“Mūzejs ļoti aizkustinoši vēsta 
par divu savstarpēji saistītu, ražī-
gu, polītikā iesaistītu personību 
triumfa brīžiem un pārbaudī ju-
miem, kas var būt iedvesmas avots 
ikvienam. Mūzeja ekspo zī cijas 
un aktīvitātes aktualizē 21. gad-
simtam nozīmīgas rakstnieku 
daiļ rades temas, piemēram, cil vēk-
tiesības un sieviešu tiesības, kam 
ir būtiska ietekme mūsdienu sa -
biedrībā.”

***
Kannu kinofestivālā izrāda 

Rolanda Kalniņa filmu 
“Četri balti krekli”

Starptautiskais Kannu festivāls 
ir viens no centrālajiem notiku-
miem pasaules kino dzīvē, kas šo -
gad norisinās no 8. līdz 19. mai-
jam. Festivāla klasisko filmu iz -
lase jau 15 gadus tiek veltīta pa -
saules kinovēstures mantojuma 
cildināšanai un novērtēšanai, 
de    monstrējot īpašu meistardar-
bu restaurētās kopijas. Filmas 
“Četri balti krekli” iekļaušana 
ša  jā izlasē nozīmē, ka  Rolanda 
Kal niņa un viņa radošās grupas 

darbs ir iederīgs kino pasaules 
visaugstākajā sabiedrībā. 

“Četri balti krekli” ir viena no 
pazīstamākajām Rolanda Kalni ņa 
filmām, kas uzņemta 1967. gadā, 
taču savas brīvdomības, jaunek-
līgās enerģijas un ironijas dēļ 
Latvijā pilnvērtīgu ekrāna dzīvi 
uzsāka tikai 20 gadus vēlāk. Ta -
gad, 51 gadu pēc filmas uzņem-
ša nas, tās režisora 96 gadu jubi-
lejas dienās, filma nonāks visas 
ki  no nozares uzmanības centrā.

***
Šveices prezidents Latvijā

Vizītē Latvijā 14. maijā bija ie -
radies Šveices prezidents Alēns 
Bersē ar kundzi Mjurielu Cēn-
deri-Bersē (attēlā), apliecinot Lat -
vijas un Šveices ciešo sadarbību 
un labas divpusējās attiecības. 
Šveices prezidents norādīja, ka 
vēlētos vēl aktīvāku Latvijas un 
Šveices ekonomisko sadarbību, 
un tās veicināšana bijis viens no 
šīs vizītes mērķiem.

Latvijas un Šveices attiecības 
tiek raksturotas kā labas. Šveice 
bija viena no pirmajām valstīm, 
kas ar Latviju 1991. gadā atjau-
noja diplomātiskās attiecības, un 
Šveices prezidenta vizīte Rīgā 
tikai vēlreiz labo sadarbību aplie-
cinot. Bez savstarpējiem uzmanī-
bas apliecinājumiem neizpali ku-
šas arī sarunas par to, kā šīs at -
tiecības vēl vairāk stiprināt. Lat -
vijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis sacīja, ka īpaša interese ir 
par sadarbību biomedicīnā, bio-
ekonomikā, informācijas tech no-
loģiju attīstībā, izglītībā un zināt-
nē. “Vēsturiski Šveice ir Latvijas 
tuvs draugs un partneris, un, kā 
mēs runājām ar prezidenta kun-
gu, 20. gadsimta sākumā latviešu 
inteliģences pārstāvji izmantoja 
Šveices patvērumu, lai attīstītu 
Latvijas valstiskuma ideju,” teica 
Vējonis. Par šobrīd Latvijā ak -
tuālo banku darbības drošību un  
naudas atmazgāšanas apkaŗo ša-
nu daudz runāts arī Šveicē, kur 
banku bizness ir viens no stūŗ ak-
meņiem. Šveice un Latvija ne -
gra soties viena otru mācīt. Vien-
laikus varot dalīties pieredzē.

***
Apspriež pilsoņu tiesību 

un uzņēmēju interešu 
nodrošināšanu Brexit procesā
10. maijā, uzturoties darba vi -

zītē Apvienotajā Karalistē (AK), 
parlamentārā sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukaševica tikās ar AK 
amatpersonām, uzsverot nepie-
cie  šamību nodrošināt pilsoņiem 
un uzņēmējiem skaidrību pēc 
AK izstāšanās no Eiropas Savie-
nības (ES). 

Vizītes laikā parlamentārā se  k-
retāre tikās ar AK Izstāšanās no 
ES ministrijas valsts ministru lor-
du Martinu Kalananu, Starp ta u-
tiskās tirdzniecības ministrijas 
valsts ministru Gregu Hendsu  
un Ārlietu ministrijas Eiropas un 
Ameriku valsts ministru seru 
Alanu Dankanu.

***
Maskavā noticis uzbrukums 

Latvijas vēstniecībai
9. maija vakarā noticis uzbru-

kums Latvijas vēstniecībai Ma  s-
ka vā, mikroblogošanas vietnē 
Twitter paziņoja ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība). 

Latvijas vēstniecība Maskavā

Pēc Rinkēviča rakstītā, uzbru-
cēji ir aizturēti. Ministrs gan ne -
precīzē, kāda veida uzbrukums 
tas bijis un vai ir cietuši cilvēki. 
Rinkēvičs sola, ka Latvija iesniegs 

notu Krievijas Ārlietu ministri-
jai, pieprasot nodrošināt diplo-
mātiskās pārstāvniecības drošību 
un neaizskaramību. “Šādas pro-
vo kācijas nav pieļaujamas, Krie-
vijai attiecīgi jārīkojas,” tviterī 
rakstīja Rinkēvičs.

***
Polītiski represēto apvienība 

protestē pret 9. maija svinēšanu
Latvijas Polītiski represēto ap -

vienības organizētajā gājienā ar 
mērķi “atcerēties PSRS vardar bī-
go Baltijas valstu okupācijas fak-
tu” piedalījās aptuveni 50 cilvēku. 
Gājiena dalībnieki sākotnēji pul-
cējās Latviešu strēlnieku lauku-
mā, un rokās tie turēja plakātus, 
uz kuŗiem bija uzrakstīti saukļi – 
“Nē Hitlera un Staļina režīmam!” 
un citi. 

LIETUVA. Aprīļa beigās un maija sākumā notiek jau tradi-
cionālās “Latvijas dienas Lietuvā”. Tās organizē Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras pārstāve Lietuvā Jeļena Markūne ciešā sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību Lietuvā un Latvijas tirdzniecības palātu 
Lietuvā. Galvenajam Lietuvas biznesa laikrakstam Verslo Žinios iz  nāk 
pielikums par Latviju, Latvijas produkciju, Latvijas uzņēmu miem, 
tūrisma iespējām, kā arī par Simtgades sarīkojumiem Latvijā un 
Lietuvā. 3. maijā ar promo vakariņām Lietuvas mediju pārstāvjiem, 
kafejnīcu un restorānu pavāriem tika svinīgi atklāta Latvijas ēdienu 
nedēļa 25 Kauņas un Viļņas kafejnīcās, bāros un restorānos, kuŗos 
nedēļas gaŗumā varēja baudīt pēc īpašām Latvijas modernās virtuves 
receptēm gatavotus ēdienus.  9. maijā vienā no galvenajiem Viļņas 
kinoteātriem notiks filmas “Nameja gredzens” pirmizrāde Lietuvā. 
Pirms filmas noskatīšanās uzrunu teica filmas producents Aigars 
Grauba, vēstnieks Lietuvā Einars Semanis, kā arī viena no filmas 
galvenajām Lietuvas aktrisēm. 

ZVIEDRIJA. Atzīmējot Latvijas Simtgadi, Latvijas pārstāvji 
piedalījās Karlskrūnas literātūras festivālā Zviedrijā “Grāmata un 
jūra” (Bok och hav), kas notika no 10. līdz 13. maijam. Festivāla goda 
viesu statusā šogad ir valstis, kuŗas šogad svin savas dibināšanas 100. 
gadadienu – Latvija, Lietuva, Igaunija un Islande. Latviju festivālā 
pār stāvēja rakstniece Inga Ābele un Zviedrijā dzīvojošais dzejnieks 
un tulkotājs Juris Kronbergs. Festivāla atklāšanas ceremonijā uzru-
nājot klātesošos Karlskrūnas Fredrika baznīcā, vēstnieks Marģers 
Krams izcēla latviešu literātūras bagātību un nozīmi. Viņš norādīja 
uz Latvijas un Zviedrijas ciešajām divpusējām saitēm un izteica prie-
ku par literāro darbu tulkojumiem, kas ļauj iepazīt abu tautu kul tūras 
vērtības. Latvijas pārstāvju dalība festivālā ir viena no Latvijas valsts 
Simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās diplo-
mā tijas programmas norisēm.

ĒĢIPTE. 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ar plašu informā-
tīvo materiālu klāstu par izglītības un tūrisma iespējām Latvijā, Ei -
ropas dienas sarīkojumos Haifas universitātē piedalījās Latvijas vēst-
niecība Izraēlas valstī. Haifas universitātes studenti, apmeklēdami 
Latvijas stendu, izrādīja interesi par iespējām turpināt studijas Lat-
vijā. Kā katru gadu, arī šogad vislielākā interese bija par medicīnas 
studiju iespējām Latvijā, kā arī par studiju programmām banku un 
finanču sektorā. Haifas universitātē izglītību iegūst vairāk nekā 20 000 
studentu, no kuŗiem liela daļa iegūst izglītību Eiropas studijās. Uni-
versitātē aktīvi darbojas Vācijas un Eiropas studiju centrs, kuŗš arī ir 
ikgadējo Eiropas dienu sarīkojumu iniciātors Haifā. • Ēģiptes diplo-
mātijas un ekonomikas  žurnāls Diplomacy maija numurā publicēja 
plašu materiālu, veltītu Latvijas tematikai – interviju ar Latvijas vēst-
nieci Ēģiptē Ivetu Šulcu, Ēģiptes uzņēmuma viedokli par sadarbības 
potenciālu ar Latviju, informāciju par LIAA un Latvijas produktiem 
Ēģiptes tirgū. Intervijā vēstniece iepazīstināja ar Latvijas un Ēģiptes 
sadarbību, tirdzniecības attiecībām un Latvijas eksporta potenciālu. 
Diplomacy žurnāls tiek izdots reizi divos mēnešos un mērķa audito-
rija ir uzņēmēji, ekonomisti, firmu vadītāji un nozaru biznesa asociā-
cijas Ēģiptē un Tuvo austrumu valstīs. Intervijas tiek publicētas angļu 
un arabu valodā. Žurnāla platforma ir intervijas ar Ēģiptē prominen-
tām personībām, uzņēmējiem, diplomātiem, polītiķiem un augstām 
valsts amatpersonām.

“Četri balti krekli” ir viena no 
pazīstamākajām Rolanda Kal-
niņa filmām

Protesta mītiņš pie Okupācijas 
mūzeja

(Turpināts 11. lpp.)
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tami trauslo un vilinošo Marka 
Rotko radītās mākslas pasauli. 
Izstādē Zarasu novada mūzejā 
skatāmas deviņas Rotko oriģināl-
darbu kopijas no Keitas Rotko-
Prizel un Kristofera Rotko kollek-
cijas, kas ir agrīno darbu, sirreā-
lisma un klasiskā perioda parau-
gi, kā arī digitālā ekspozīcija “Di -
gitālais Rotko fenomens”, kas 
vēsta par mākslinieka dzīves un 
radošo gājumu.

***
Austrālijā notiek Latvijas 
Simtgadei veltīti koncerti

Aprīļa beigās un maija sākumā 
vairākās Austrālijas pilsētās – 
Sidnejā, Adelaidē un Melburnā – 
skanēja Latvijas Simtgadei veltīti 
koncerti, kuŗus sniedza pasaulē 
atzītā latviešu dziedātāja, soprāns 
Maija Kovaļevska un pianiste, 
starptautisko konkursu laureāte 
Dzintra Erliha (attēlā).

Abu mūziķu veidoto koncert-
programmu centrā bija latviešu 
vokālā un instrumentālā kamer-
mūzika – gan Jāzepa Vītola, Jāņa 
Mediņa un Lūcijas Garūtas solo-
dziesmas, gan Lūcijas Garūtas 
un Pētera Vaska klavieŗdarbi. 
30. aprīlī Adelaides universiātes 
El  dera konservātorijā pianiste 
un mūzikoloģe Dr. art. Dzintra 
Er  liha sniedza arī solokoncertu–
lekciju, veltītu Latvijas Simtgadei. 
Abu mūziķu Austrālijā sniegtie 
koncerti vainagosies ar jaunā al -
buma “Ar sirds siltumu” prezen-
tāciju. Šo albumu kopīgi ieska-
ņojuši Maija Kovaļevska, Kriš-
jānis Norvelis un Dzintra Erliha, 
iekļaujot tajā skaistākās latviešu 
komponistu solodziesmas un 
klavierdarbus. 

***
Jānis Nords saņem kinokritiķu 

balvu Maskavā
Maskavā risinājās jubilejas – 

40. – starptautiskais kinofestivāls, 
un šogad šī A klases festivāla gal-
venajai konkursa skatei bija at -
lasīta Jāņa Norda jaunākā spēl-
filma “Ar putām uz lūpām”, kas 
tapusi studijā Tasse Film.

Jānis Nords
 
Festivāla nobeigumā Jānis  

saņēma Krievijas kinokritiķu 
žūrijas balvu ar formulējumu 
“Par mākslinieciskā risinājuma 
atbilstību aktuālām mūsdienu 
problēmām”.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

unikālu sintēzi ar neapšaubāmi 
kultūrvēsturisku vērtību. Izstāde 
ieinteresēs ne vien aizrautīgus 
ceļotājus laikā un telpā, bet uz -
runās arī fotomākslas cienītājus 
un profesionāļus, jo tā ir atzīta 
par izcilāko Latvijas fotomākslas 
sasniegumu un ir iekļauta Lat-
vijas Kultūras kanonā.

***
Dokumentālā drāma 

“Baltu ciltis” – 13. gadsimta 
lielās pārmaiņas reģionā

Kinoteātros visā Latvijā pirm iz-
rādi piedzīvojusi viena no Simt-
gades filmām – dokumentālā drā-
ma “Baltu ciltis/Pēdējie Eiropas 
pagāni”. Režisoru brāļu Raita un 
Laura Ābeļu filma ir par 13. gad-
simta baltu tautām, kas vēlāk 
izveidoja latviešu un lietuviešu 
nāciju. 

Baltu cilšu karte

Populārzinātniskā dokumen-
tā lā filma tapusi divus gadus, un 
tajā piedalījušies 500 aktieŗi no 
visām Baltijas valstīm. Lai vēstu-
riski precīzi parādītu, kā balti 
dzīvoja un kam ticēja, filmas tap-
šanā iesaistījušies vēsturnieki, 
eks perimentālie archeologi un 
baltu tautu mītoloģijas speciālis -
ti. Dokumentālajā drāmā “Baltu 
ciltis” atspoguļotas chronikas par 
Eiropas pēdējiem pagāniem. Fil-
ma stāsta par vienu no vēstures 
lūzuma punktiem – kristiešu un 
pagānu sadursmi 13. gadsimta 
Lat vijā. Viens no filmas režiso - 
r iem Raitis Ābele un viņa brālis 
filmas operātors Mārcis Ābele 
teic: ka mērķis ir parādīt, kas tad 
ir mūsu priekšteči – baltu tautas. 
“Valsts Simtgades kontekstā tā 
tema par senāko Latvijas tautas 
un reģiona vēsturi šķiet iederīga. 
Tas ir veids, kā paraudzīties, kas 
ar mums notika ne tikai tuvākā 
pagātnē – Pirmā un Otrā pasau-
les kaŗa laikā, kas ir kino formātā 
diezgan daudz dokumentēts. Sa -
vukārt mēs mēģinām atskatīties 
uz senākiem laikiem, jo tas ir arī 
identitātes jautājums, kas patie-
sībā caur gadsimtiem ir sagla-
bājies. 13. gadsimts ir lielu pār-
maiņu laiks šī reģiona vēsturē – 
mainās polītiskās varas, sociālās 
kārtas, ideoloģijas, vērtības, mo -
rāles,’’ stāsta Raitis Ābele.

***
Marku Rotko iepazīst Lietuvā 
Atzīmējot Daugavpilī dzimušā, 

pasaulslavenā mākslinieka Mar-
ka Rotko tuvojošos 115. jubileju, 
18. maijā Zarasu novada mūzejā 
(Lietuvā) tika atklāta Marka Ro t-
ko mūzeju kvalitātes drukas re -
produkciju un digitālā satura iz -
stāde no Daugavpils Marka Rot-
ko mākslas centra kollekcijas. 
Marks Rotko ir teicis, ka māksla 
ir dēka, kas aizvilina nezināmā 
pasaulē, kuŗu izzināt var tikai tas, 
kas ir gatavs riskēt. Viens no Dau-
gavpils Marka Rotko māk slas 
centra izaicinājumiem nu jau 
pie cu gadu gaŗumā ir sniegta ie -
spēju uzdrīkstēties iepazīt šķie-

Līdz ar to ir beidzies abu valstu 
kopējā robežposma demarkā ci-
jas process, kas ilga astoņus ga -
dus.

Demarkācijas procesa gaitā 
tika veikta 283,6 km gaŗās robež-
līnijas iezīmēšana dabā, tika uz -
stādītas 648 robežzīmes, kā arī 
noteikta precīza viduslīnijas at -
rašanās pierobežas upēs, robežl ī-
niju atrašanās ezeros un precī-
zēta salu piederība.

***
Laura Rizoto – 12. vietā

12.  maijā Lisabonā beidzās  Ei -
rovīzijas fināls, kuŗā tika no -
skaid rota uzvarētājvalsts – šo  reiz 
tā izrādījās Izraēla. Latvijas pār-
stā ve Laura Rizoto Eirovīzijas pus-
finālā ierindojās 12. vietā no 18 
valstīm. Laurus starptautiskajā 
dziesmu konkursā plūca Izraēlas 
māksliniece Netta. Igaunija pali-
ka 8. vietā, bet Lietuva – 12. vietā.

***
Izcilā latviešu fotografa 

Egona Spuras (1931 – 1990) 
izstādes atklāšana 

Grieķijas salā Santorini
10. maija vakarā, atzīmējot Lat-

vijas valsts Simtgadi un Eiropas 
kultūras mantojuma gadu, Grie-
ķijas salā Santorini notika Lat-
viešu mākslinieka Egona Spuras 
(1931-1990) fotoizstādes “Rīga 
19. gadsimta un 20. gadsimta   
sā    kuma proletāriešu rajonos. 
1975 – 1988” atklāšana.

Veicinot Latvijas kultūrvēstu-
riskās telpas atpazīstamību un 
izpratni par Latviju kā Eiropas 
kultūras mantojuma neatņe ma-
mu sastāvdaļu, Latvijas vēstnie-
cība Grieķijā ar Santorini sadar-
bī bas partneru atbalstu iepazīs-
tina Grieķijas skaistās salas ie -
dzīvotājus un daudzos tūristus ar 
vienu no Latvijas Kultūras kan o-
na vērtībām. Izstādes atklāšanā 
vēstnieks Grieķijā Māris Klišāns 
pastāstīja par Latvijas vēsturi, tās 
nozīmīgākajiem sasniegumiem 
un vietu mūsdienu Eiropā. Infor-
mējot par nozīmīgajiem Latvijas 
Simtgades atzīmēšanas sarīko -
ju miem, vēstnieks skaidroja, ka 
E. Spuras fotoizstāde ir viens no 
vairākiem vēstniecības īstenota-
jiem Latvijas valsts populārizē-
šanas projektiem Grieķijā.  Foto-
grafiju izstāde “Rīga 19. gadsimta 
un 20. gadsimta sākuma prole-
tāriešu rajonos. 1975 – 1988” sa -
stāv no 54 fotografijām, kuŗās 
iemūžināts Latvijas materiālais 
kultūras mantojums. Rīgas vēs-
tu riskā 19. – 20. gadsimtu mijas 
architektūra un apbūve, kā arī 
pagājušā gadsimta 70. – 80. gadu 
sabiedrība šajā vidē veido īpašu, 

svarīgi vairāki lēmumi, kas sai s-
tīti ar alianses modernizāciju, 
komandstruktūras palielināša-
nu, spēku mobilitāti un vieno-
šanos par papildspēku nosūtīša-
nas stratēģiju. Visi šie elementi ir 
vērsti uz NATO reaģēšanas spēju 
palielināšanu krizes situācijā, kas 
mūsu reģionam ir būtiski,” uz -
svēra E. Rinkēvičs.

***
Slavē Latvijas kaŗavīrus

Latvijas kaŗavīri un militārā 
technika no 21. aprīļa līdz 3. mai-
jam piedalījās Lielbritanijas Bru-
ņoto spēku vadītās kaujas grupas 
Apvienoto reaģēšanas spēku mā -
cībās Lielbritanijā. Pirmo reizi 
kopš dibināšanas līguma pa  rakstī-
šanas 2015. gadā tika organizēts 
tik vērienīgs taktiskais vingrinā-
jums, tādējādi stiprinot spēku sa -
vietojamību. Daudznacionālo Ap -
 vienoto reaģēšanas spēku (an - 
g lis ki saīsinājumā JEF) uzdevums 
ir spēt reaģēt uz jebkāda veida 
konfliktiem, kā arī piedalīties 
ANO, NATO un Eiropas Savienī-
bas operācijās. JEF kodolu veido 
Lielbritanija.

Latvijas Nacionālos bruņotos 
spēkus pārstāvēja Sauszemes spē-
ku mechanizētās kājnieku brigā-
des 1. mechanizētais kājnieku ba -
taljons (LATBAT), kas uz mā  cī -
b ām ņēma līdzi arī savu bruņu-
tech niku. Netālu no Solsberi at -
rodas militārais poligons, kur 
pēdējā militāro mācību dienā 
īpaši medijiem tika demonstrēta 
iespaidīga Apvienoto reaģēšanas 
spēku glābšanas operācija, sa -
darbojoties dažādām armijas 
vie nībām no dažādām valstīm. 
Nelielais ciematiņš, kuŗā neviens 
nedzīvo, ir īpaši piemērots glāb-
šanas operāciju treniņiem pilsēt-
vidē.

*
Latvijā līdz 13. maijam no  ri-

sinājās Igaunijas Aizsardzības 
spēku militāro mācību Siil 18 
aktīvā faze, kuŗā piedalījās vairāk 
nekā 900 zemessargu un kaŗa-
vīru no Sauszemes spēku Mecha-
nizētās kājnieku brigādes un Ze -
messardzes 2. Vidzemes brigā des 
vienības, Latvijas bruņota j iem 
spē kiem, Igaunijas Aizsardzī  bas 
spēkiem un Kanadas vadītās 
NATO kaujas grupas. Siil 18 ir 
lielākās Aizsardzības līgas mili-
tārās mācības kopš Igaunijas ne -
atkarības atjaunošanas.

***
Stājušies spēkā Latvijas – Krievijas 

valsts robežas demarkācijas 
dokumenti

2018. gada 21. aprīlī stājās spē-
kā Latvijas – Krievijas valsts ro -
bežas demarkācijas dokumenti. 

Starp dalībniekiem bija arī 
Jaunās Konservātīvās partijas Rī -
gas domes deputāti un biedrī bas 
Tēvijas sargi pārstāvji.

Gājiens notika maršrutā Lat vie-
šu strēlnieku laukums – Kaļķu iela – 
Brīvības pieminekļa laukums.

Savukārt otrpus Daugavai, Uz -
varas parkā, tikmēr risinājās vē  -
r ienīgs 9. maija svinēšanas sarī-
ko jums, kuŗa mērķis ir “svinēt 
fašisma sagrāvi”. Pasākumā, pēc 
Valsts policijas aplēsēm, pieda lī-
jušies 22 000 līdz 25 000 cilvēku. 
9. maijs ir datums, kad bijušajā 
Padomju Savienībā atzīmēja Uz -
varas dienu pār nacistisko Vāciju, 
un tradicionāli krievvalodīgo 
vidū šī diena tiek atzīmēta arī 
Lat vijā. Ierasts, ka pasākumā pie-
dalās vairāki desmiti tūkstoši 
cilvēku un tas izpelnās arī lielas 
sabiedrības daļas kritiku. Ik ga  -
du policija pasākuma apmeklē -
tā jiem ir spiesta noformēt arī 
administrātīvā pārkāpuma pro-
tokolus par būšanu stiprā alko-
hola reibumā, urinēšanu publis-
kā vietā un citiem pārkāpumiem.

***
Ar dažādiem sarīkojumiem 

svin Eiropas dienu

Eiropas dienu jeb Eiropas Sa -
vienības dzimšanas dienu ar da -
žādiem sarīkojumiem 9. maijā 
svin visā Eiropā, godinot Fran-
cijas ārlietu ministra Robēra Šū -
mana 1950. gadā izteikto ierosi-
nā jumu par Ogļu un tērauda ko -
pienas izveidi, kas ir ES priekšte-
ce. Eiropas dienas sarīkojumu 
programma bija daudzveidīga 
arī Latvijā. 20 organizācijas un 
uzņēmumi iepazīstināja ar īste-
notajiem ES fondu financētajiem 
projektiem, valsts un Eiropas Sa -
vienības iestādes atvēra durvis in -
teresentiem, notika akcija “Poga” 
un varēja nokārtot Eiropas ek -
sāmenu. Eksāmenā bija 20 jau -
tā jumi par dzīvi Latvijā, Eiropā 
un katra iedzīvotāja poziciju 
savas dzīves veidošanā. Pērn šajā 
aktī vitātē piedalījās vairāk nekā 
14 000 interesentu. Šis gads ir 
īpašs ar to, ka bija ievērojami vai-
rāk krievvalodīgo cilvēku, kuŗi 
vēlējās piedalīties šajā aktīvitātē. 
Interesenti paši stāstīja, ka jūtas 
piederīgi arī Eiropai un Latvijai, 
kas kalpojusi kā motīvācija pildīt 
šo eksāmenu.

***
Tiekas Baltijas un Vācijas 

ārlietu ministri 
2018. gada 11. maijā ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs pie da-
lījās Baltijas valstu un Vācijas ār -
lietu ministru sanāksmē Palangā, 
lai pārrunātu aktuālos Eiropas 
Savienības (ES) jautājumus, gata-
vošanos NATO samitam, kas no -
tiks jūlijā Briselē un ES sadarbību 
drošības un aizsardzības jomā.

“Mūsuprāt, pieņemtie NATO 
samita Varšavā lēmumi sevi līdz 
šim ir attaisnojuši, jo mūsu re -
ģionā ir NATO paplašinātās klāt-
būtnes kaujas grupas. Gaidāmajā 
NATO samitā Briselē mums ir 
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Patiesu prieku man sagādāja 
Anitas Bormanes grāmata “Skaists 
bij’ tas laiks”, ko laidis klajā ap -
gāds Latvijas Mediji. Pirmskaŗa 
Latvijas pēdējie gadi taču bija 
mana “ulmaņlaiku zēnība”, ko 
vēl labi atceros, kaut man teju 90.   
Kā visur, arī Latvijā dzīvei bija arī 
savas ēnas puses, bet bija daudz 
jauka, priecējoša, valsts iekļāvās 
Eiropas civīlizācijā.

Jau gadījās aprakstīt epizodi, 
kad pie nama, kur toreiz atra - 
dās kafejnīca Luna, pēc saulrieta 
sa  plūda ļaužu bariņš, lai apbrī -
no tu gaismas reklāmu uz jumta: 
no smēķētāja mutes plūst zili 
dūmi. Labs ir, smēķēt ir kaitīgi, 
reklā mē tā cigarešu šķirne saucas 
Blend 7, bet latvju brīvvalsts 
mē  tro pole vairs nešķita provin-
ciāla.

Par skaistiem un ne tik skaistiem laikiem
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Arī rīdzinieki jūsmoja par Ho -
livudas kinozvaigzni – Šerliju 
Templu – meitenīti manā vecu-
mā, kas ar savu burvīgo smaidu 
priecēja miljonus.

Anitas Bormanes grāmatā mi -
nēti fakti, kas daudziem jau aiz-
mirsušies, par jauninājumiem 
sadzīvē, preču kvalitātē u.tml.

Labi atceros kādu “ulmaņlai ka” 
jauninājumu, kas grāmatā nav pie-
minēts: Rīgā parādījās jauni, mo -
derni pārtikas veikali “Vienība” ar 
zaļām skatlogu ap  malēm. Viss 
gau mīgi iekārtots, pretstats sīka-
jām bodītēm. Atce ros kinochro-
nikas kadru: Kārlis Ulmanis, uz -
vilcis “žokeni”,  apru nā jas ar pircē-
jiem. Varbūt atra dī sies lasītāji, kas 
zina ko vairāk par šiem veikaliem, 
kas, manuprāt, pelnījuši ne ma  zā-
ku ievērību kā lieliskais AEV – 

Armijas ekonomiskais veikals, 
kam veltīta vesela nodaļa Anitas 
Bormanes grā matā.

Par pirmskaŗa Latvijas “atvēr-
tību pasaulei” liecina arī tas, ka 
Laimas saldumu klāstā bija kon-
fektes “Kanadas piecīši”. Šo pie-
cīšu piedzimšana aizjūrā bija brī-
nums, kas, kā redzam, atspogu-
ļojās ne tikai pasaules preses sle-
jās. Un te nu man ir kritiska pie-
zīme pie Anitas Bormanes grā-
matas nodaļas “Latvijas šoko lā -
de – garda pat Afrikā”: līdzās     
“V. Ķuzes uzņēmumam (kas pa -
domju okupācijas gados saucās 
“17. jūnijs”, turklāt netika pa -
skaidrots, ko nozīmē šis datums... 
F. G.) minētas tādas saldumu ra -
žotnes kā: Goegginger un Rie gert, 
ko dibinājuši vācieši, bet par 
daudzināto Laimu tikai teikts 

(33. lpp.): “1937. gada 4. maijā 
sanāca a/s “Laima” ārkārtēja ak -
cionāru sapulce, ko vadīja Finan-
ču ministrijas juriskonsults Al -
freds Valdmanis. Par sabiedrības 
valdes priekšsēdi ievēlēja Tirdz-
niecības un rūpniecības kame -
ras sekretāru Voldemāru Rasu”, 
bet ne pušplēsta vārda par manu 
tau tieti Elijahu Fromčenko (1889-
1961), šokolādes fabrikas Laima 
dibinātāju. Šokolādes ra  žot ni viņš 
kopā ar saviem par tneriem E. Ko -
pilovu un D. Moše vicu nodibināja 
1921. gadā, un 1925. gadā tā iegu-
va nosaukumu Laima. 1930. gadā 
rūpnīca jau nodarbināja 500 
strādniekus. 1937. gadā Latvijas 
valsts nopirka šo slaveno un iene-
sīgo uzņē mumu no tās ebrēju iz -
celsmes īpašniekiem. Vai nebija 
pieminē šanas vērts?

Latvijas tēls pasaulē – tam ir 
ārkārtīgi liela nozīme valsts Simt-
gades jubilejas ietvaros. Man 
rokā pagadījās Latvijas Institūta 
ārzemniekiem domāta neliela 
grāmata “From Tribe to Nation. 
A Brief History of Latvia”. Latvijas 
likteņgaitu izklāsts, manuprāt,     
ir labs, visumā objektīvs, arī tā 
nodaļa, kas vēstī par pussimts 
Latvijas okupācijas gadiem. Taču 
šīs nodaļas nosaukums patiešām 
ir darvas karote medus mucā: 
“The Latvian Soviet Socialist Re  -
p ub lic.” Velns parāvis! Nu nebija 
tādas valsts – LPSR! Latvija atra-
dās tiešā Maskavas pakļautībā. 
Vai tiešām Latvijas Institūtā ne -
viens neiedomājās dot šai noda-
ļai vienīgi adekvāto nosaukumu – 
“Latvia Under Soviet Rule”? Pie-
došanu, bet tas ir kauns un negods.

Pirmdien, 14. maijā, bija liela 
diena Izraēlai, kuŗa todien atzī-
mēja 70. gadadienu kopš neatka-
rības pasludināšanas. Valsti iz -
vei doja pēc Otrā pasaules kaŗa, 
kad beidzās Lielbritanijas man-
dāts Palestīnas territorijā, un eb -
rēji izmantoja izdevību paslu-
dināt pašiem savu valsti. Apmē -
r am piecas minūtes pēc deklarā-
cijas sākās pirmais kaŗš starp 
arābiem un izraēļiem, laika gaitā, 
kā zināms, abas puses ir karojušas 
atkārtoti. Tas bija pēc minētā pir-
mā kaŗa, kad Apvienoto nāciju 
organizācijas pārraudzībā Pales-
tī nā tika novilkta līnija – vienā 
pusē Izraēlas valsts, otrā – pales-
tīnieši, ar domu, ka arī viņi laika 
gaitā izveido paši savu valsti. Sa -
vukārt Jeruzaleme, kuŗa ir svēta, 
tika pasludināta par neitrālu zo   nu 
ANO pārraudzībā. Lasītāji zinās, 
ka laika gaitā bijušas plašas sa -
runas par palestīniešu tautas nā -
kot ni. ASV prezidents Džimijs 
Kārters saveda kopā Izraēlas 
prem jeru Menahemu Beginu un 
Ēģiptes prezidentu Anvaru Sa -
datu. Viņi parakstīja vēsturisku 
miera līgumu, par ko visi trīs 
valstsvīri nākamajā gadā saņēma 
Nobela Miera prēmiju. Pakāpe-
niski palestīniešiem dotas plašā-
kas pašpārvaldes tiesības ar vē -
lēšanām un visu pārējo, taču ri  si-
nājuma par valstiskumu kā nav, 
tā nav. Rīvēšanās starp abām pu -
sēm bijusi nepārtraukta, palestī-
n iešiem saceļoties, reizēm arī lid-
mašīnas laupot, slaktiņu Min-
che nes Olimpiskajās spēlēs 1972. 
gadā sarīkojot. Pasaulē visu laiku 
tikusi uzturēta doma par divām 
valstīm kā risinājumu – vienu iz -
raēļiem, otru palestīniešiem. Tas, 
ka Izraēlas neatkarības dienā pa š-
 reizējais režīms Vašingtonā savu 
vēstniecību pārcēla no Telavivas 
uz Jeruzalemi, pilnīgi noteikti 
kon fliktu pagarinās un pastip-

EBRĒJI LATVIJĀ
rinās, radikālāk noskaņoti pales-
tī  nieši jau ir pasludinājuši tā dē -
vēto džihadu jeb svēto kaŗu. Taču 
Izraēlas gadadienu šonedēļ iz -
man tosim, lai aplūkotu ebrēju 
tautas vēsturi mūsu valstī.

Pirmā ebrēju kopienas organi-
zācija Latvijā piereģistrēta visai 
tālajā 1570. gadā. Tas bija Kurze-
mes hercogistes Piltenes apga  -
ba lā, kas tobrīd piederēja dāņu 
prin cim Magnusam. Kad Pilte-
nes apgabalu savā kontrolē pār-
ņē ma Polijas kaŗaļvalsts, karalis 
Stefans Batorijs ebrējiem deva 
ļoti plašas tiesības, savukārt, kad 
Krievijas impērijas tronī kāpa ca -
riene Katrīna lielā, viņa noteica 
konkrētas robežas, kuŗās ebrē ji 
drīkstēja dzīvot, citur ne. 19. gad-
 simtā sabiedrībā nostiprinājās 
ebrēju kā sīktirgotāju tēls, par      
to pasmaidīts Blaumaņa “Skro-
der dienās Silmačos” un citur  
kla sis kajā literātūrā. Taču viens 
no re  dza mākajiem tautas atmo-
das lī de riem Krišjānis Valdemārs 
1886. gada oktobrī laikrakstā 
Dienas Lapa aicināja latviešus 
mācīties no ebrējiem: “Tie mums 
der par dzīvu pierādījumu, cik 
ļoti var stiprināties kāda maza, 
nicināta tautiņa, pie viņiem mēs 
skaidri redzam, ko panāk caur 
izmanību, pacietību un savstar-
pēju ciešu kopību.”

Arī ebrēji bija aktīvi atmodas 
dalībnieki. Satversmes sapulcē 
88% delegātu bija latvieši, bet 
otra lielākā grupa bija tieši ebrēji. 
Sapulces veidotajā Tautas pado-
mē darbojās 14 dažādu ebrēju 
po  lītisko partiju un organizāciju 
pārstāvji. Viens no tiem – Mor-
de hajs Dubins bija Satversmes 
sa  pulces un pēc tam visu Saeimu 
(līdz Ulmaņa apvērsumam) de -
pu  tāts. Starp citu viņš kļuva sla-
vens ar to, ka kollēgas uzrunāja 
tikai un vienīgi latviešu valodā. 
Interesanti, ka tikai 1932. gadā 

Saeima nobalsoja par to, ka par-
lamentā deputāti drīkst uzstāties 
tikai un vienīgi latviešu valodā. 
Pirms tam tur arī skanēja vācu, 
krievu, ivrita un citas valodas. 
Savukārt 2014. gadā jaunievē lē-
tais deputāts Juris Viļums no Lat-
vijas Reģionu apvienības sacē la 
mazu traci pēc tam, kad viņš 
deputāta zvērestu pateica latga-
liešu, nevis latviešu valodā. Parla-
mentam bija atsevišķi jābalso par 
to, vai apstiprināt viņa mandātu. 
“Gudrās galvas” tā arī izdarīja, 
galu galā Viļuma kungs zvērestu 
parakstīja rakstiski, nenācās to 
atkārtot valsts valodā.

Neatkarīgajā Latvijā ebrējiem 
ti  ka dotas plašas tiesības. Apmē - 
r am 77% ebrēju, kuŗi varēja pie-
rādīt, ka viņi Latvijas territorijā 
dzīvoja pirms Pirmā pasaules ka ŗa 
sākuma, kļuva par Latvijas Re - 
p ub likas pilsoņiem. Kaŗa sā  ku mā 
Latvijā bija apmēram 190 tūk-
s toši ebrēju. Kaŗa sākumā cars 
Nikolajs II viņus apsūdzēja spie-
gošanā Vācijas labā, un 1915. ga  da 
aprīlī ar divu dienu brīdi nājumu 
iepriekš apmēram 40 tūkstoši 
ebrēju tika salādēti lopu vagonos 
un deportēti uz Krievijas impē-
rijas iekšieni. 1941. gada depor-
tācijas nebūt nebija pirmās masu 
deportācijas, kādas pieredzētas 
mūspusē.

Ulmaņa diktatūras laikā ebrēju 
tiesības atkal tika sašaurinātas, 
tostarp nosakot, ka ebrēju skolās 
mācības drīkst būt tikai latviešu 
un ebrēju valodās. Vairums eb  rē-
ju tobrīd prata un lietoja arī lat-
viešu valodu, taču pagājušā gad-
simta 30. gadu otrā pusē viņiem 
nācās sastapties ar arvien pie  - 
au gošu antisemītismu. Starp   
citu 1937. gadā Latvijas pārstāvis 
Tau tu savienībā Ludvigs Sēja 
Ženēvā oficiāli apliecināja, ka 
Latvijā neesot “ebrēju jautājuma,” 
piebilstot, ka “latviešu tauta ar 

lielām simpātijām vēro ebrēju 
tautas centienus atgriezties savā 
vēsturiskajā dzimtenē Palestī nā.” 
Ir tiesa, ka pirmās brīvvalsts laikā 
vairāki tūkstoši ebrēju nudien 
pārcēlās uz Palestīnu, arī uz Ame -
riku un citām valstīm pasaulē, 
taču vairumam ebrēju Latvija 
tomēr bija dzimtene, turklāt Vā -
cijai sākot okupēt valstis Eiropā, 
viņu skaits pieauga, jo šurp brau-
ca bēgļi no Austrijas, Čecho slo-
vakijas un citām okupētām val-
stīm. 1941. gadā deportēti tika 
vai rāk nekā 1200 ebrēju, tajā 
skaitā liela daļa ebrēju inteliģen-
ces. Var pat teikt, ka viņiem lai-
mējās, jo īsi pēc deportācijas sā -
kās nacistu okupācija mūsu valstī 
ar visu no tā izrietošo. Holokaus-
ta šī prātam neaptverama grēka 
pret cilvēci rezultātā pēc Otrā 
pasaules kaŗa ebrēju skaits Latvi-
jā bija samazinājies par vairāk 
nekā 90%.

Arī PSRS okupācijas laikā eb -
rē jiem neklājās labi vien. 1953. ga    dā 
Maskavā paranoiskā Staļina va -
dī bā izcēlās tā dēvētais ārstu in  dē  -
tāju skandals, proti, ebrēju ārsti it 
kā tīšām indējuši padomju pilso-
ņus. Daudzi tika arestēti, noga-

lināti. Visas okupācijas laikā diez-
gan ievērojams skaits ebrēju pār-
cēlās uz Izraēlu, ebrēju statuss 
PSRS bija starptautisks cilvēk-
tiesību jautājums.

Diemžēl antisemītisms mūspu-
sē nav pavisam pazudis vēl jo -
projām. Savulaik vienā no latvie-
šu radikālo nacionālistu laik -
rak s tiem tika publicēti tā dēvētie 
Ciānas gudro protokoli, kas pa -
tiesībā bija Krievijas impērijas 
specdienestu safabricējums anti-
semītisma veicināšanai. 

Mūsu laikrakstā allaž intere-
santus un vērtīgus komentārus 
publicē ebrējs Franks Gordons. 
Ebrējs Mavriks Vulfsons bija pir-
mais okupētajā Latvijā, kuŗš uz -
drīkstējās skaļi paziņot, ka Lat-
vija ir militāri okupēta valsts un 
okupācijas pamatā ir Molotova – 
Ribentropa pakts un tā slepenie 
pielikumi. Trīs ebrēji Latvijas PSR 
Augstākajā padomē 1990. gada 
4. maijā nobalsoja par Latvijas 
valsts neatkarības deklarāciju.

Ebrēji mūsu valstī ir bijuši 
vien mēr, tie ir mūsu valsts un 
sabiedrības sastāvdaļa. Izraēlas 
70. gadadienā – mūsu sveiciens 
šai valstij  un tās tautai!

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS
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Aprīlis ir mūsu dižākā skaņraža 
Pēteŗa Vaska dzimšanas mēnesis. 
Mūzikas draugiem droši vien at -
miņā saglabājušies 70. gadu jubi-
lejas koncerti gan galvaspilsētā, 
gan arī citur Latvijā un ārzemēs. 
P. Vasks ir pasaulē vispazīstamā-
kais mūsdienu latviešu skaņradis. 

Tomēr šī gada aprīlis ir uni -
kāls. Lielā mērā, pateicoties Cēsu 
kon certzāles mākslinieciskajai va -
dītājai Inesei Zagorskai (īstais 
cil vēks īstajā vietā), šī mazpilsēta, 
kuŗā mīt tikai nedaudz vairāk 
par 18 000 iedzīvotāju, kļuvusi 
par kultūras mētropoli. Tieši te, 
nevis iedomīgajā Rīgā (ir nu gan 
iemesls uzpūsties, ja nav pat nor-
mālas koncertzāles), tika orga -
ni zēts dzīva, nevis aizvēsturiska 
kla siķa mūzikas festivāls. Trijos 
koncertos varējām pārliecināties 
par mūsdienu mūzikas vērtībām, 
kas, ticams, iepriecinās arī nāka-
mo paaudžu mūzikas draugus. 
Koncertu labā apmeklētība lie-
cina par to nepieciešamību šajā 
Vidzemes visinteliģentākajā pil-
sē tā. Te nu maza atkāpe. Mūsu 
ze mē, turpinot bēdīgi slavenās 
padomju tradicijas, kad piederī-
ba vienīgajai partijai jau auto  -
mā tiski garantēja viszinību visās 
dzī ves nozarēs, tagad stafetes ko -
ciņu, šķiet, pārņēmusi Valsts 
Kontrole (VK). Tā Kultūras mi -
nistrijai pārmetusi neprasmi 
strā dāt (Latvijas Avīze 24. aprīlī 
2018) – koncertiem neesot stra-
tē ģisku mērķu! Varbūt Saeimai 
derētu iedziļināties VK problē-
mās, piemēram, tur varētu būt 
pārāk liels ierēdņu skaits, kuŗiem 
obligāti jāsagādā kāda nodarbe 
eksistences pamatošanai. 

Festivālu atklāja TRIO PALLA-
DIO, kuŗā apvienojušies trīs lat-
viešu mūziķi. Visi darbojas ārpus 

PĒTEŖA VASKA MŪZIKAS SVĒTKI CĒSĪS

dzimtenes ‒ Lielbritanijā. Vijol-
niece Eva Bindere, čelliste Kris tī-
ne Blaumane un pianists Reinis 
Zariņš. Mākslinieki varēja daudz-
pusīgi izpausties – gan solo (Rei-
nis Zariņš “Zaļajā ainavā”, duetā 
vijolei un čellam skaņdarbā “Ie  k-
šējā pils”), gan arī trijotnē. Par vi -
sas programmas kulmināciju kļu-
va 1985. gadā tapušais EPI SODI 
E CANTO PERPETUO –  P. Vas-
ka veltījums dižgaram Oliv jē Me -
siānam. Mūziķiem iz  devās pa -
nākt teicamu saspēli, kas liecina 
par ļoti augstu profesionālismu, 
jo šis ir tā  sauktais projekta an -
samblis, kuŗa dalībnieki ikdienā 
darbojas citās jomās. Liekas, šis 
ir visveiksmīgākais atskaņojums, 
ko izdevies dzirdēt, studijas ie -
raks tus ieskaitot. Mūziķiem iz  de -
vās izvairīties no formas sa  drum-
stalotības, panākot vienlaidus mo -
nolītu dramaturģisku attīstību. 

Līdzīgi daudziem priekštečiem, 
nu jau vairāk nekā pustūkstoša 
gadu ilgumā P. Vasks nereti dau-

dzām kompozicijām ir radījis 
vairākas versijas, kas atšķiras at -
skaņotāju sastāva ziņā. Viens no 
radikālākajiem risinājumiem ir 
“Līdzenuma ainavas”,  kas oriģi-
nālā komponētas korim, vijolei 
un čellam. Te Reinim Zariņam 
nācās cīnīties, lai uz klavierēm 
uzburtu tādu tembrālu bagātību, 
kāda piemīt cilvēku balsīm koŗī. 
Tas kopumā labi izdevās. Bet 
pats interesantākais, ka piecas 
dienas vēlāk bija iespēja šo kom-
poziciju dzirdēt oriģinālversijā. Ne -
   gribu neko suģestēt – te katr am jā  -
izlemj, kurš variants sirdij tuvāks. 

Un tā nākamais koncerts – 
jauniešu koris KAMĒR, Spīķeru 
stīgu kvartets, pianiste Ruta Kap-
rāne un … pats P. Vasks, spēlējot 
kontrabasu. 

Velti bija cerēt, ka dzirdēsim 
vir tuozitātes kalngalus, jo meis-
tars jau gadu desmitiem šo savu 
pirmo speciālitāti un maizes dar-
bu vairs nekultivē, bet visiem 
klausītājiem tā bija unikāla ie -

spēja viņu dzirdēt, kaut arī pats 
komponists lielākoties “pieba sē-
ja”. Jānis Liepiņš viedi bija izvei-
dojis skaņdarbu secību gan no 
mūzikālās drāmaturģijas, gan 
satura viedokļa. Šo ideju kādreiz 
formulējis Olivjē Mesiāns: “Nav 
nedz īsti sakrālas, nedz īsti lai-
cīgas mūzikas. Ir tikai viena no 
dažādām pusēm skatīta reālitā-
te.” Koncertu simboliski ievadīja 
“Mūsu Tēvs debesīs” un arī tāpat 
noslēdza citas šīs reālitātes iz  -
pau smes  ‒ “Savā tautā” un “Lūg-
ša na Latvijai” ‒ abas sava satura, 
mākslinieciskās kvalitātes dēļ ir 
pelnījušas stabilu vietu Dziesmu 
svētku programmās. 

Instrumentālisti veidoja labu 
ansambli ar koŗi, tā ienesot svai-
gas tembrālas krāsas. Jaunieši 
mūzicēja ar patiesu aizrautību, 
dāvinot klausītājiem īstenu svēt-
ku sajūtu. Vienīgā nepilnība, pie 
kuŗas tomēr nav vainojams ta -
lantīgais diriģents Jānis Liepiņš, 
bet gan mūsu nācijas genofonds, 
ir īstu basu trūkums, ko baritoni 
nekad nespēs kompensēt. Vai 
tie šām īstie vīri būs jāimportē no 
austrumu kaimiņa?

Tomēr par visa festivāla māk-
sliniecisko kulmināciju izvērtās 
tā nobeiguma koncerts ar SIM-
FO N IETTA RĪGA un leģendārā 
somu maestro Juhas Kangasa 
piedalīšanos. Šis P. Vaska draugs 
ir dedzīgs viņa mūzikas propa-
gandists pasaulē un zīmīgi, ka no 
programmā ietvertajiem četriem 
darbiem trijiem pirmatska ņo ju-
mu veicis tieši Juha Kangass. Tā 
vakara un visas gadu desmitiem 
ilgās mākslinieciskās sadarbības 
rezultātus nosaka gan P. Vaska 
mūzika, viņa sevišķā meistarība 
stīgu instrumentu iespēju iz -
man tošanā, kur viņam kon ku-

rences laikabiedru vidū nav, gan 
arī ma  estro mentālā radniecība, 
spēja atklāt kompozicijas vis-
smalkākās nianses, par kuŗām 
pat slaveni mūziķi bieži pat ne -
iedomājas. 

Koncertu ievadīja 2010. gadā 
radītā EPIFĀNIJA. Te varējām 
apbrīnot orķestra lielisko pianis-
simo (visklusākā dinamika), kas 
savu izteiksmīgumu nezaudēja 
ne mirkli. Arī SINFONIETTA 
RĪGA tā ikdienā nemuzicē – bet 
tāpēc jau tas ir Festivāls!

Ar nepacietību tika gaidīts su  per-
populārā vijoļkoncerta Tā  lā gais-
ma atskaņojums, kur solists bija 
jaunais britu mūziķis Hugo Tiča-
ti (Ticciati). Viņa spēle bija tem-
peramentīgāka nekā parasts, brī-
ž iem mainot tradicionālos priekš-
status par raksturu. Vijolnieks tei-
cami pārvalda savu instrumentu 
visos spēles aspektos. Kul  mi nā-
cijas brīžos gan varēja vēlēties 
spožāku skanējumu, bet tā arī 
vienīgā iebilde. 

Otrajā daļā centrālā kom - 
po zicija bija 1991. gadā tapusī     
1. simfonija Balsis – darbs ar plašu 
emocionālo noskaņu loku, kas 
guva drāmaturģiski pārliecino -
šu emocionāli izteiksmīgu ie -
miesojumu. Programmu pabei-
dza P. Vaska dāvinājums diri-
ģentam viņa 70. dzimšanas dienā 
MUSICA SERENA, kas arī sim-
bolizē gan komponista, gan diri-
ģenta tieksmi pēc harmonijas 
miera, mīlestības, vairoties no 
skaļas patētikas. 

Klausītāji jūsmīgi novērtēja      
P. Vaska un mūziķu sniegumu, 
kas vēl ilgi saglabāsies atmiņā. 
Lai piepildās I. Zagorskas vēlē-
jums, lai katru gadu aprīlī mēs 
varētu pulcēties P. Vaska mūzi-
kas svētkos. 

Zviedru-Latviešu biedrība, sa -
darbībā ar Latviešu pensionāru 
ap  vienību atzīmēja Baltijas valstu 
100 gadu patstāvības dibināšanas 
jubileju 5. aprīlī Igauņu namā 
Stokholmā.

Ieradās gandrīz 150 klausītāju, 
arī daudz zviedru, lai uzklausītu 
diplomātu, vēsturnieku un rakst-
nieku Gunaru Wetterbergu, stāstot 
par zviedru laikiem Latvijā 17. gad-
simtā. Wetterbergs galvenokārt iz -
tirzāja zviedru sarežģītās polītiskās 
attiecības ar visiem kaimiņiem pie 
Baltijas jūras. Mazāk viņš runāja 
par to,  ko mēs, latvieši,  domājam 
ar teicienu “labie zviedru laiki”. 
Feldmāršals Jēkabs Delagardi, vē -
lāk Jānis Šite, sāka pārkārtot baz-
nīcas lietas. Latviešu zemnieki bija 
nonākuši it kā krustcelēs starp 
katoļticību, luterānismu un pagā-
nismu. Zviedri lika sprediķot lat-
viešu valodā,  lai cilvēki izprot baz-
nīcas vēstījumus un vērtējumus.

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

Trūka mācītu ļaužu. Zviedri lika 
atvērt ģimnazijas un tā sauktās tri-

viālskolas, kur zemnieku bērniem 
bija līdzīgas tiesības ar vāciešiem. 
Dibināja arī bibliotēkas. Tērbatas 
ģimnaziju pārvērta par univer-
sitāti. Atkal noteikums – jāuzņem 
arī zemnieku un amatnieku bērni, 
ne tikai dižciltīgo.

Tieslietas tika reformētas pēc 
zviedru humāniem likumiem,  un 
notika arī agrāra reforma. Muiž-
niekiem tika aizliegts spīdzināt un 

sodīt zemniekus,  kā to bija darījuši 
agrāk. Zviedri arī mēģināja atcelt 
dzimtbūšanu,  bet muižnieku lie-
lās pretestības dēļ tas neizdevās.

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

Diāna Krūmiņš Engstedt

No kreisās: Latviešu pensionāru apvienības priekšsēde Diāna 
Krūmiņš Engstedt, diplomāts, vēsturnieks un rakstnieks Gunars 
Wetterbergs un architektūras profesors Andrejs Legzdiņš //Foto: 
Sarmīte Andersons

Inese Zagorska un Pēteris Vasks // FOTO: Anrijs Požarskis

Zviedru laiki Latvijā 1629-1721

Latviešu organizācijas ārpus Lat-
vijas mērķtiecīgi strādāja, lai uz -
tu rētu dzīvu Latvijas neatkarības 
ide ju padomju okupācijas laikā. 
Viena no galvenajām polītiskajām 
organizācijām bija Amerikas Lat-
vie šu apvienība (ALA, dibināta 
1951. gadā). 1966. gadā tās indivi-
duālo biedru skaits bija sasniedzis 
9000. No 20. gadsimta 70. gadiem 
ALA birojs atradās Vašingtonas 
priekšpilsētā Rokvillē, tas deva ie -
spēju Latvijas okupācijas laikā ope-
rātīvi piegādāt informāciju ASV 
valdībai un presei. ALA arī rīkoja 
demonstrācijas, pastkartīšu nosū  tī-
šanas akcijas, disidentu tikšanās ar 
ASV pārstāvjiem un citas polītiskas 
akcijas. Viens no ALA galvenajiem 

 Mēneša priekšmets maijā – 
Rolodex adrešu saraksti

darbības mērķiem bija latviešu tau-
tas pašnoteikšanās atjaunošana. 

“Latvieši pasaulē” mūzeja krā ju-
mā glabājas priekšmeti, fotogra fi-
jas, dokumenti un intervijas par 
trimdas latviešu polītisko aktīvi tāti.

Kontaktu saraksts Rolodex sistē-
mā, ko lietoja Anita Tērauda un 
Ojārs Kalniņš Amerikas Latviešu 
apvienības birojā Vašingtonā (ASV) 
Latvijas trešās atmodas laikā. 

20. gadsimta 80. gadu beigās un 
90. gadu sākumā darbs ALA biro jā 
bija ļoti saspringts, jo organizā cija 
centās zibenīgi reaģēt uz notiku-
miem Latvijā, par tiem infor mējot 
ASV valdību un presi. Šajos sarak -
stos ir sakopoti vissvarīgākie pasau-
les latviešu sabiedrības, ASV un 
starp tautiskās preses, ASV val dības 
darbinieku un Latvijas aktī vistu 
kon takti. Laikā, kad vēl nebija mo -
bilo telefonu un interneta, šie adre-
šu saraksti deva iespēja ātri sazinā-
ties. Anita Tērauda, ALA ģe   nerāl-
sek retāre Vašingtonā, atceras ALA 
darbības organizēšanu 1991. gada 
janvārī: Kad janvāŗa dienas atnāca,  
katrs zinājām, ko darīt. 15 minūtes 
pēc tam, kad atskanēja šāvieni Rīgā, 
kas nogalināja sešus, to jau zināja 
State Department (ASV iekšlietu 
ministrija)... ALA birojā bija 24 stun-
du dežūra.
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Varbūt, ka vēl daži atceras sa -
vus bērnības un jaunības ga  dus, 
kad, draudzīgi kopā sanā kuši, ru -
nājām par notiekošo, par veik  - 
s mēm un neveiksmēm, bet katrā 
ziņā ik pa brīdim uzdziedājām 
kādu dziesmu, kādu košu ziņģi. 
Man liekas, ka tagad visur lielāka 
steiga, nevar daudz pļāpāt un kur 
nu vēl – dziedāt! Ja kādas dzies-
mas meldiņš vēl ataust atmiņā, 
tad ar vārdiem gan nekā, bet Lat-
vijā ir viens cilvēks, kas šādas va -
karēšanas kopš savas bērnības 
atceras gluži labi – tas ir mūsu 
izcilais kinorežisors Jānis Streičs. 
Nosaukt viņu tikai par kinore ži-
soru ir par maz, Streičs ir mūsu 
tautas likteņgaitu iemūžinātājs 
dau dzos gadu desmitos, bet tas 
nenozīmē, ka viņš būtu uzņē -
mis tieši vēsturiskas filmas – nē, 
Streičs savās filmās iemūžinājis 
cilvēka dzīves epizodes un pave-
dienus dažādos paša piedzīvotos 
gados. Streičs atklājis un iemūži-
nājis attiecīga laikmeta savdabī-
bu, un atmiņā dzīvo viņa filmas 
“Vālodzīte”, “Likteņdzirnas”, “Cil -
vēka bērns”, bet par tādu kā va  kar-
dienas izcilu etalonu kļuvusi viņa 
vēl padomju laikā – 1981. gadā – 
uzņemtā filma “Limuzīns Jāņu 

Vakarēšana kopā ar Jāni Streiču
nakts krāsā” – tas ir spilgts at -
spulgs, kā toreiz pie mums cilvēki 
dzīvoja, kā domāja, uz ko cerēja. 
Ne velti katru gadu atkal un atkal 
gaidām, kad šī filma parādīsies 
televīzijas ekrānos. 

Jānim Streičam gadu ir diez -
gan daudz, taču no skata un rīcī-
bas viņš ir jauneklīgs un piekritis 
Rīgas Latviešu biedrības vadītā-
jam sarīkot tādu kā vakarēšanu: 
sanāksim kopā biedrības lielajā 
zālē, pasēdēsim, taču – ko nu 
tāpat vienkārši sēdēt, varam   
ta  ču kādu grāmatu palasīt, un 
šajā reizē Streičs bija izvēlējies 
sava novadnieka Jāņa Klīdzēja 
stāstu “Zelta krustiņš”. Uz skatu-
ves viņš aiz galda sasēdināja sev 
pazīstamus cilvēkus – aktieŗus 
un mūziķus: Jāni Paukštello, 
Baibu Kranāti un Karinu Luči-
ņinu, klāt bija Ēriks Zeps ar savu 
ansambli “Rikši”. Taču tas nebija 
vienkāršs stāsta lasījums: grāma-
tas epizodes atdzīvojās, bet par 
centrālo tēlu izvirzījās Klīdzēja 
visai savdabīgais tēls – nebēd-
nieks, jokdaris un ermoņiku spēl -
manis Benedikts – īsts un krietns 
latgaļu puisis, kurš ik pa brīdim 
iemīlējās vietējās meitenēs un 
pat kādā saimniecē, bet vienmēr 

no jebkuŗas situācijas prata iz -
kulties, paceltu galvu. Un tas ne -
kas, ka viņus Zemgalē sauca par 
čangaļiem, taču tas nebija nekāds 
nelāga vārds – tā vienkārši ikdie-
nā Jelgavā runāja. 

Ik pa brītiņam Benedikts uz -
sāka pa dziesmai: skaistas, iemī-

ļo tas un arī nedzirdētas – tur ska-
nēja “Brūnacīte” un daudzas, 
dau dzas citas, bet lai tās īsti iz -
dziedātu – uz ekrāna parādījās 
katras dziesmas teksts, un tiešām 
radās sajūta, ka esam sanākuši 
kopā tādā vakarēšanā kā tālā 
bērnībā. Nebija jau tā, ka mēs ti -

kai klausītos Benedikta likstās  
un dziedātu – kā jau vakarēšanā 
klājas, jaukas, Preiļu tautas tēr-
pos ģērbušās meitenes zālē sēdo-
šajiem piedāvāja pa pīrāgam.    
Nu gluži kā jaunībā! Var jautāt: 
kur tās meitenes zālē uzradās? – 
Viņas parādījās vakarēšanas sā -
ku mā, pirms stāsta lasītāji vēl 
nebija ieņēmuši vietas un skatu-
ve bija tukša, tad uz tās ar trim 
spriganām dejām uzstājās Preiļu 
dejotāju kopa, skatītājos izraisī-
dama prieku par to, ka mums ir 
tik jauka jauniešu paaudze, kas 
spēj brīnišķi viegli un raiti dejot. 
Dzīvības spara mūsu jauniešiem 
netrūkst, Latgalē jau nu īpaši!

Un tā – no sākuma līdz bei -
gām – bija skaists, pozitīvām 
jūtām piepildīts vakars, kas bei-
dzās ar Rīgas Latviešu biedrībai 
piedienīgu dziesmu “Nevis slin-
kojot un pūstot”. Īstais sarīkoju-
ma ierosinātājs bija biedrības 
vadītājs Guntis Gailītis, kurš nā  ca 
ar ierosinājumu katram biedrī-
bas Goda biedram sarīkot kādu 
patīkamu vakaru, un tā mēs va -
rētu tikties ar Raimondu Paulu, 
Vairu Vīķi-Freibergu, Pēteri Vas-
ku – un gan jau ar vēl kādu! 

Bet Jānim Streičam – paldies!

Okupētajā Latvijā un īpaši tās 
rakstniecībā ieinteresētā trimda 
mēdza turienes autorus rindot 
uz tādas kā pieņemamības skālas. 
Šādas skālas pozitīvajā galā bija 
padomju varas organu represētie 
un tādi, kas iedrošinājās paust   
pa brīvākai domai (Knuts Skuje-
nieks, Vizma Belševica), bet ne -
gā  tīvajā galā klaji režīma atbal-
stītāji un cildinātāji (Vilis Lācis, 
Arvīds Grigulis). Ja kāds trimdi-
nieks nevēlējās padomju laika 
Latvijas autorus lasīt un par viņu 
pelnīto vietu uz skālas izšķirties 
pats, varēja paļauties uz autoritā-
tēm. Viena tāda bija nesen mū -
žībā aizgājušais Latvian Litera-
ture under the Soviets: 1940-1975 
autors un vēlāk Jaunās Gaitas 
redaktors Rolfs Ekmanis. 

Tuvu savu memuāru Starp Me -
žaparku un Murjāņiem beigām 

“Laiks rit bez lielām bēdām...”
Valdis Rūmnieks, Starp Mežaparku un Murjāņiem, atmiņas, piedzīvojumi 

un pārdzīvojumi 1951 –1980, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2018. g., 176 lpp.

1951. gadā dzimušais rakstnieks 
un literātūrzinātnieks Valdis Rūm-
nieks atļaujas citēt, ko Rolfs Ek -
manis par viņu rakstījis 1981. 
gadā: Rūmnieks “esot pēdējos 
gados ...izvērsis īsti nopietna lite-
rātūrzinātnieka un teātŗa kritiķa 
spēkus, kā arī pieteicis sevi kā 
iejūtīgu recenzentu un bērnu lu -
dziņu autoru. Ar lielu interesi un 
dziļu izpratni Rūmnieks seko 
visām norisēm mūsu literātūrā 
un kultūras dzīvē vispār, bet par 
sava mūža aicinājumu viņš uz -
skata pirmām kārtām Čaka un 
tad Raiņa dzīves un darba pē -
tīšanu.”

Tāds, lūk, bija Rietumos iz  ska-
nējis vērtējums par Rūmnieku 
laikā, kad viņam nebija vēl ne 
puse no tagadējā mūža gadu 
skaita. Starplaikā viņš kļuvis par 
cienītu brīvās Latvijas kultūras 
darbinieku saimes locekli, sarak-
stījis kopā ar Andreju Miglu vai-
rākus vēsturiskus romānus, to 
vidū par Čaku, kādu laiku bijis 
Rīgas Latviešu biedrības priekš-
nieks... Valdis Rūmnieks nāk no 
li  terāras ģimenes – Latviešu rakst-
niecībā biogrāfijās lasāmas ne vien 
ziņas par viņu pašu, bet at  sevišķi 
straipšņi ir arī viņa 1913. gadā 
dzimušajiem vecākiem: tulkotā-
jai un rakstniecei Laimai Rūm-
niecei un rakstniekam Fricim 
Rūmniekam.

Chronoloģiski Ekmaņa teiktā 
citāts ir pareizajā vietā, tomēr, 
būtu tas grāmatas ievadā, dažam 
jūtīgākam lasītājam aiztaupītos 
prātošana par to, kur tad īsti uz 
skalas, kam viens gals sarkans, 
bet otrs balts, novietojams Valdis 

Rūmnieks. Viņa tēvs esot labi 
pazinis Vili Lāci, pie tēva dažkārt 
esot braukuši makšķerēšanas 
kollē gas Žanis Grīva un Jānis 
Anerauds. Necik smuki tas ne  iz-
skatās, bet varbūt esam jau pie-
tiekami attālinājušies no padom-
ju laika, lai nosauktos uzlūkotu 
vairs tikai kā eksotiskas šī laika 
ikonas? Vili Lāci Valdis Rūm-
nieks vienā vietā sauc pat cienī-
jamo rakstnieku, citā par diženo 
rakstnieku.

  Tam varētu būt trīs izskaid-
rojumi. Varbūt vārdiem “cienī-
jams” un “dižens” piedomājamas 
klāt pēdiņas, kuŗu tekstā nav. 
Varbūt Rūmnieks gatavs neievē-
r ot Lāča noziegumus pret tautu 
un viņa rakstnieka talantu un 
iemaņas skatīt no tiem izolēti. 
Varbūt Lāci Rūmnieks skata no 
bērna perspektīvas, jo 1966. ga -
dā, kad Lācis mira, Rūmniekam 
vēl bija tikai četrpadsmit mūža 
gadi. Kā lai puikam, kas no rīta 
ceļā uz skolu, neimponētu sa -
stap tais limuzīns, kuŗā “melnās 
brillēs kā mūks” sēž tobrīd Lat-
vijas PSR varenais Vilis Lācis!

Savas atmiņas Rūmnieks sāk ar 
aplamo – jo gaužām egocentris-
ko – apgalvojumu: “Ja nu kas pa -
gāt nē ir svarīgs, tad tas ir paša 
piedzīvotais.” Būtu labāk teicis, 
ka izlēmis šoreiz tikai ar paša 
piedzīvoto ar saviem lasītājiem 
dalīties! Lasītājs tad nu sastopas 
ar pagaru rindu Rūmnieka bēr-
nības un jaunības gadu darbi-
niekiem visvairāk no rakstnie -
ku, avīžnieku, literātūrzinātnieku 
ap   rindām. Dažiem atvēlēti ne -
dau  dzi vārdi, citiem pa rindko-

pai, bet prominentākajiem – kā 
Il  gonim Bērsonam, Saulcerītei 
Vie sei, Jānim Kalniņam u. c. – 
veselas nodaļas. Uzsvars likts uz 
cilvēkiem, uz personībām un 
viņu veikumiem, kaut nekur no 
fona nepazūd viņu vide un laik-
mets.  

Viskrāšņāk Rūmnieka atmiņās 
izzīmēts dzejnieks Jānis Sudrab-
kalns, kam mēs laikam kā īpašī-
bas gribētu piedēvēt labu dzejot-
prasmi, bailīgumu un iztapību 
padomju varai. Rūmnieks iespē-
jis Sudrabkalnu iepazīt vairāk 
nekā daudzi citi, jo Sudrabkalns 
ar savu it kā saimnieci un visu 
praktisko lietu kārtotāju Birutu 
Brutāni dzīvoja Mežaparkā piecu 
dzīvokļu ēkā tieši blakus Rūm-
nieku ģimenei. Sudrabkalnon-
kuls ar mazo Valdi jauki sadrau-
dzējušies. Uz savu piecu gadu 
dzimšanas dienu “mūsu mīļais 
kaimiņš Valdis Rūmnieks” saņē-
mis “kaimiņa Sudrabkalna” un 
“kaimiņienes tantes Rutas” pa -
rakstītu četru pantu dzejoli, kuŗa 
otrais pants ir šāds:
Kas rosīgs darbojas pie malkas 
grēdām
Un palīdz tētim, palīdz mammai 
naigs?
– Tas zēns, kam laiks vēl rit bez 
lielām bēdām, 
 Ja arī kādreiz aprasojis vaigs.

Pēdējās rindās Sudrabkalns 
būs labi vien raksturojis ne vien 
zēna, bet arī pusaudža un vēlāk 
jauna vīrieša Valža Rūmnieka 
dzīvi no dzimšanas līdz 1980. ga -
dam, desmit gadus pēc Sudrab-
kalna nāves. Par spīti objektīvām 
ačgārnībām un grūtībām oku-

pētajā Latvijā, gados jaunam cil-
vēkam laiks varēja ritēt bez lie-
lām bēdām, un tikai pa retai rei-
zei gadījās izliet pa asarai vai 
izdvest pa šņukstam. Tieši tāpat 
vecāku cilvēku apjaustās grūtības 
pēc Otrā pasaules kaŗa vairāk vai 
mazāk ignorēja jaunieši Vācijas 
bēgļu nometnēs. 

Rūmnieka grāmatā daudz ku -
riozitāšu un anekdotisku atgadī-
jumu. Piemēram, dabūjam zināt, 
ka citu  Rūmnieku ģimenes kai-
miņu ģimenes galva, rakstnieks 
Ēvalds Vilks īstenībā saucies Lā -
cis, bet pieņēmis pseidonimu 
Vilks ar skaidrojumu, ka divi 
Lā či (ar otru, protams, domāts 
Vilis Lācis) Rīgā nevar būt.” Va -
jagot vismaz vienu vilku!

No trimdiniekiem memuāros 
bez jau minētā Rolfa Ekmaņa 
nosaukta “brīnišķīgā dzejniece” 
Astrīde Ivaska, literātūrkritiķis 
un medicīnas profesors Pāvils 
Vasariņš, – izcilais trimdas polī-
ti ķis Gunārs Meierovics, dzej-
niece Aina Zemdega.

Tie, kas Valdi  Rūmnieku re -
dzējuši nepretenciozi izturamies 
un dzirdējuši mierīgi runājam 
dzīvē, atpazīs viņu starp grāma-
tas Starp Mežaparku un Murjā - 
ņ iem lappusēm. Lai cik interesan-
ta viņa izstāstāmā viela, stāsta 
viņš to bez naida un dusmām, 
bet arī bez uzmācīgas un skaļas 
vēlēšanās lasītāju par katru cenu 
uzjautrināt, amizēt. Īgnākā vārd-
kopa visā tekstā varētu būt “visa 
padomju šļura”. Vārdu “šļura” 
padomju laikā izdotajā Latvie -  
šu literārās valodas vārdnīcā ne - 
atrast.

VIKTORS
HAUSMANIS 

EDUARDS
SILKALNS
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 Jau izsenis zināms, ka Zemgale 
ir stipru un viedu vīru kalve. Šī ir 
vieta, kur apstājas laiks. Te senie 
zemgaļi vēl joprojām sargā savus 
pilskalnus. Te ņiprais un uzņē-
mī gais Sprīdītis vēl aizvien dodas 
meklēt Laimīgo zemi, lai apjaus-
tu, ka ilgotā zeme tepat vien ir. 

Šai novadā 1925. gadā šūpulis 
kārts arī Vītolu fonda ziedotājam 
Gunāram Šūbiņam. Viņš dzimis 
Tērvetes pagasta Klūnās. Lai gan 
liktenis lēma lielāko daļu mūža 
pavadīt tālajā Kanadā, savu dzim-
to pusi un Tēvzemi viņš atcerējās 
allaž.

Gunārs mācījās Penkules pa -
gasta pamatskolā, tad turpināja 
iegūt izglītību Hercoga Pētera 
ģim nazijā Jelgavā. Diemžēl Ot -
rais pasaules kaŗš neļāva īstenot 
sapni par studijām, jo nācās die-
nēt Latviešu leģionā. 

Pēc kaŗa Gunārs Šūbiņš nokļu-
va Vācijā un jau 1945. gadā iestā-
jās Darmštates Techniskajā augst -
skolā, kur studēja inženieŗzināt-
nes. 1949. gada pavasarī viņš iz -
ceļoja uz Kanadu, strādāja da  žā-
dus darbus “Ontario Hydro” – 
sākumā ar slotu, lauzni un lāpstu, 

Saņemts Gunāra Šūbiņa testamentārais novēlējums 
300 000 CAD studentiem Latvijā

bet vēlāk kā cementētājs un elek-
triķis, jo Vācijā iegūto inženieŗa 
gradu neatzina par derīgu. Pēc 
kvalifikācijas eksāmenu kārto-
šanas Ontārio provinces inženie-
ru apvienībā Gunārs sāka strādāt 
kā zīmētājs un projektētājs in -
ženieŗu firmā, tad kā inženieru 
nodaļas techniskās rasētavas 
vadītājs. 

1960. gada rudenī viņš iestā  - 
jās Vaterlo Luterāņu universitātē 
un pabeidza to, iegūstot bakalau-
ra gradu ģeografijā un saņemot 
Uni versitātes Zelta medaļu. Gu -
nārs Šūbiņš allaž ir augstu vērtē-
jis izglītības nozīmi cilvēka dzīvē, 
tāpēc arī pats mērķtiecīgi turpi-
nāja iegūt jaunas zināšanas – jau 
1963. gada rudenī viņš iestājās 
Rietumu Ontārio universitātē un 
ieguva maģistra gradu ģeomor-
foloģijā (Master of Science in geo-
morphology, M.Sc.). 

Vienlaikus Gunārs sāka strādāt 
Rietumu Ontārio universitātes 
ģeografijas departamentā – sā  ku-
mā kā pasniedzēja palīgs, vē  lāk 
kā laboratoriju asistentu pār-
raugs un sagatavotājs. Pēc da - 
ž iem gadiem viņš kļuva par pa -

sniedzēju un sāka lasīt lekcijas 
fiziskajā ģeografijā, meteoro lo-
ģijā, klimatoloģijā, kvartāra ģeo-
loģijā, augsnes mācībā un vides 
izmantošanas problemātikā Va -
ter lo Luterāņu universitātes ģeo-
grafijas departamentā. 

1974. gadā Gunārs Šūbiņš aiz-
stāvēja doktora disertāciju par 
ģeoloģisko un klimatoloģisko 
faktoru ietekmi Dienvidu On - 
tā r io upju hidroloģiskā režīma 
kont rolēšanā un ieguva doktora 
gradu, pēc gada – akadēmijas 
go  da doktora gradu. Viņš bija 
Latviešu inženieru apvienības, 
kā arī Canadian Association of 
Geographers, American Associa-
tion of Geographers, American 
Association for the Advancement 
of Science, International Associa-
tion for Hydraulic Research u.c. 
organizāciju biedrs. 

Gunārs aktīvi darbojās arī lat-
viešu sabiedrībā – bija “Lat viešu 
nacionālās apvienības Kanadā” 
biedrs un padomes loceklis, arī 
“Daugavas Vanagu Kičeneras-
Vaterlū nodaļas” priekšsēdis. Dar -
bojoties organizācijās, Gunārs Šū -
biņš vairākus gadus sekoja līdzi 

Vītolu fonda gaitām un priecājās 
par jauniešu panā kumiem. 

Viņš sarakstījis vairākus zināt-
niskus darbus un publicējis rak-
stus dažādos žurnālos. Gunārs 
Šūbiņš sadarbojās arī ar Latvijas 
Zemnieku federāciju un ir lasījis 
lekcijas Latvijas lauksaimnie - 
k iem par alternātīvo lauksaim - 
 nie cību, ekoloģiskajiem jautāju-
miem lauksaimniecībā, par lau-
ku tūrismu un sēņu audzēšanu. 

1952. gadā Gunārs Šūbiņš sa -
lau lājās ar Katrīni Zembergu, un 
kopā tika nodzīvoti daudzi lai-
mī gi gadi. 2011. gadā dzīves-
biedre atstāja šo zemi un diemžēl 
dažus gadu pēc viņas nāves, 
2017. gada 28. novembrī, arī pats 
Gunārs Šūbiņš devās mūžībā. 
Izpildot ziedotāja pēdējo gribu, 
šogad 24. jūlijā Gunārs Šūbiņš 
tiks glabāts Sējas kapos, Penkules 
pagastā, blakus tēvam Arnoldam 
Šūbiņam un dzīvesbiedrei Kat-
rīnei Zembergai. Paldies testa-
men tārā novēlējuma izpildītājai 
Alīdei Forstmanis par ieguldīto 
darbu ziedotāja pēdējās gribas 
īstenošanā!

Maijā Vītolu fonds saņēma 
Gunāra Šūbiņa atstāto mantoju-
mu 300 000 CAD, kas būs at -
balsts gan vēstures maģistran-
tiem, gan tiem, kas šī gada 
septembrī uzsāks studijas 
pirmajā kursā. Šie jaunieši būs 
tie, kuŗi Zemgalnieka stipro garu 
un viedumu nesīs savās sirdīs.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

VALDA
LIEPIŅA

Jau 11. gadu pēc kārtas Eiropas 
Komisijas (EK) tulkošanas ģe  ne-
rāl direktorāts rīko jauno tulko-
tāju konkursu Juvenes Transla-
tores. Trešo gadu pēc kārtas kon-
kursā uzvarēja skolnieks no Sal-
dus novada pašvaldības Druvas 
vidusskolas. Kad EK pārstāv nie-
cības vadītājs piezvanījis skolo tā-
jai Druvas skolā, viņa esot teiku-
si, ka Druvas skolā laikam darot 
kaut ko pareizi, ja jau uzvarētāji 
Latvijā atkal no Druvas vidus-
skolas. Lai mazliet vairāk uzzinātu 
par šo veiksmes stāstu, pirmo 
reizi konkursa vēsturē organizē-
tāji uzaicināja skolotāju Antru 
Dukāni uzrunāt skolēnus un tul-
kotājus (kas bija labojuši jauniešu 
darbus). Viņa ir Druvas skolotā -
ja  ‒ Antra Dukāne, kuŗas skolnieks 
Reinards Jānis Saulītis šogad ie -
guva latviešu tulkotāja balvu. 
Katru gadu cits skolnieks. 

Tikt pie uzvarēšanas nemaz 
nav tik viegli, jo te jāpārvar ne ti -
kai zināšanu un tulkošanas pras-
mju šķēršļi, bet jāpārvar arī sta-
tistiskie un matemātiskie šķēršļi, 
lai skola tiktu iekļauta konkursa 
dalībnieku skolu sarakstā. Te nu 
noteikti vajadzīga veiksme – ar 
lielo V! Katrā valstī pieteicēju 
skaits ir neierobežots, bet no 
katras valsts piedalās vien tik 
daudz skolu, cik valstij ir depu-
tātu mandātu Eiropas Parla men-
tā. Latvijai ir deviņi. Tātad de  vi-
ņas skolas. Un jau trešo gadu uz -
var Saldus skola. Domāju, ka 
mūsu mīļais profesors Edgars 
Dunsdorfs par to priecātos un 
mācētu izmest kādu trāpīgu jo -
ciņu – jo arī viņš ir no Saldus. 
Viņš savulaik uzrakstījis “Grā-
matu par Saldu”. 

Stāsta skolotāja Antra Dukāne: 
“Pirms 15 gadiem, 2003. gadā, 

Druvas laiks Eiropā 
kad Latvija vēl nebija Eiropas Sa -
vienības dalībvalsts, mēs Druvas 
vidusskolā noorganizējām Eiro-
pas Savienības financētu jaunie-
šu projektu ar visai ambiciozu 
nosaukumu “Eiropas laiks Dru-
vā”. Tas bija starptautisks jaunie-
šu projekts, kuŗā piedalījās 90 
jaun ieši no 6 valstīm. 2003. gadā 
šis projekts ieguva balvu “Labā-
kais daudzpusējais jauniešu pro-
jekts Latvijā”. Bet kāpēc es pie mi-
nu tik senus faktus? Kopš šī pro-
jekta ir pagājuši 15 gadi. Manas 
skolas skolēni jau trešo reizi pēc 
kārtas ir uzvarējuši jauno tulko-
tāju konkursā “Juvenes Trans la-
tores”. Es šīs uzvaras saucu “Dru-
vas laiks Eiropā”. /…/ Manai sko-
lai pēdējos gados ir ļoti labi vei-
cies gan 12. klases centralizētajos 
eksāmenos, gan dažādās olim-
pia dās un konkursos, gan sko-
lēnu piesaistē. Pagājušajā gadā 
Druvas vidusskolas 12. klašu 
skolēni centralizētajos eksāme-
nos uzrādīja piekto labāko rezul-
tātu valstī, bet latviešu valodas 
eksāmenu mūsējie nokārtoja vis-
labāk visā valstī. Jā, mēs noteikti 
kaut ko darām pareizi, un tas 
dod rezultātus. Tai skaitā arī šajā 
konkursā. 

Latvijas izglītības sistēmā šajā 
mācību gadā ir sākušās būtiskas 
pārmaiņas. Ir uzsākta pāreja no 
skolotājcentrēta uz bērncentrētu 
mācību procesu, kuŗā bērnam 
mācību procesā jākļūst daudz ak -
 tīvākam, domājošākam un mo  -
tivētākam. Jaunās, uz kompeten-
cēm balstītās pieejas devīze ir 
“Domāt, darīt, zināt”. Projekta 
vadītāji aicina un māca skolotā-
jus skaidri saprast un formulēt, 
ar kādu mērķi viņi skolā kaut ko 
māca. Viņi arī aicina un māca 
skolotājus sadarboties, gan plā-

nojot mācību procesu, gan vadot 
stundas, lai skolēnos attīstītu 
pašas būtiskākās nākotnē nepie-
ciešamās prasmes – komūnikā-
ciju, kritisko domāšanu, radošu-
mu, prasmi sadarboties un pras-
mi mācīties. Man šķiet, ka manas 
skolas panākumu pamatā ir tas, 
ka mēs šādu pieeju mācību pro-
cesā sākām īstenot kādu laiku 
ātrāk par daudzām citām skolām 
Latvijā, un mūsu ieguldītais darbs 
dod augļus. Vēl tikai piebildīšu, 
ka Druvas vidusskolā strādā ļoti 
talantīgi skolotāji, kas dara vai-
rāk, nekā prasa viņa pienākums. 

Ja runājam par svešvalodu ap -
guvi, es skaidri apzinos, ka jeb-
kuŗa valoda tiek apgūta ar mērķi, 
lai tajā komūnicētu. Angļu valo-
das prasme jaunās un vidējās pa -
audzes vidū Latvijā ir strauji au -
gusi. Ja 2003. gadā, organizējot 

jau pieminēto jauniešu projektu 
“Eiropas laiks Druvā”, mēs raizē-
jāmies, vai mūsu jauniešiem būs 
pietiekamas komūnikācijas pras-
mes angļu valodā, tad tagad si -
tuā cija ir krietni mainījusies. 
Liela daļa Latvijas jauniešu pat 
ļoti labi pārvalda angļu valodu, 
un tagad mēs vairāk raizējamies, 
vai, iesaistoties kādā starptau - 
tis kā projektā, citu valstu jaunie-
šiem būs pietiekamas svešvalo -
das prasmes, lai komūnicētu.” 

Balvu pasniegšanas ceremoni-
ju apmeklēja arī EK tulkošanas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirek-
tora vietnieks Christos Ellinides 
un EK komisārs budžeta un cil-
vēk resursu jautājumos Ginters 
Etingers (Gunther Oettinger). Viņi 
abi pakavējās atmiņās par savu 
jaunību, bet ielūkojās arī nākot-
nē. Ellinides ieminējās, ka nākot-

nē varbūt sazināšanās veids būs 
izmainījies –  polītiķi izmantos 
tvi  te ru un tulkotājiem būs šie 
sauklīši jātulko. Etingers, savu-
kārt, runāja ļoti emocionāli un 
pārliecinoši. Viņš jauniešus uz -
runāja vāciski, un tas vēlreiz ap -
liecināja Eiropas daudzvalodī -
bas vidi. Etingers atgādināja, ka 
ir pagājuši 70 gadi kopš Otrā pa -
saules kaŗa, 50 gadi kopš laika, 
kad kopā sanāca tālredzīgi polī-
tiķi – Šūmans, Monē, de Gasperī 
un Adenauers – , kas nāca klajā 
ar ideju Luksemburgai un Fran-
cijai apvienoties ar Vāciju. Dzir-
dīgu ausu nebija, bet, kā tagad 
zinām, viņi ar savu pārliecību, 
drosmi un redzējumu panāca 
Eiropas Savienības dibināšanu. 
“Runa ir par jūsu nākotni!”, teica 
Etingers. Vēl 70 gadus jauniešiem 
ir jānosargā miers, ja viņi grib 
sev un saviem bērniem nodro-
šināt mieru pasaulē. Uzrunājot 
šos jauniešus par labākajiem no 
labajiem, viņš viņus atkārtoti iz -
aicināja. “Varbūt jūsu paaudze 
vēl pamainīs stūri (attiecībā uz 
Apvienoto Karalisti). Nedrīkst 
būt, ka jūs būtu pēdējā paaudze, 
kas bauda brīvību, labklājību, 
drošību. Viss atkarīgs no jūsu lē -
mumiem.” 

Kā katru gadu daži skolēni arī 
uzrunāja klātesošos. Viena runā-
tāja bija Ana Šubica no Slovēni-
jas: “Mēs uzaugām kā brīvi ei -
ropieši, kuŗiem katru dienu tika 
dotas jaunas iespējas. Profesionāli 
tulkotāji mums deva iespēju 
saprast, ka mums ir arī diezgan 
labas tulkošanas iemaņas. Mūs 
apbalvoja. Mums ir savs aplie ci-
nājums. Jā, pasaule pret mums ir 
bijusi laba. Tagad ir mūsu kārta 
būt labiem pret pasauli. Laiks 
rīkoties!”

Laureāts konkursā Juvenes Translatores ar savu skolotāju un māti. 
No kreisās: Agnese Alute (māte), Reinards Jānis Saulītis, Antra 
Dukāne (skolotāja) 
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 17) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Karame-

les. 7. Lauva. 8. Virza. 9. 
Ra  dinieki. 10. Garūta. 11. 

Ala. 13. Karatē. 18. “Kar mena”. 
21. Ķemeri. 23. Astere. 24. Gana. 
25. Olis. 26. Merino . 28. Sonāte. 
29. Svarīgs. 34. Parūka. 35. Asa. 
37. Talcis. 38. Pūrvietas. 39. 
Kalpi. 40. Ideja. 41. Svērtenis.    

Stateniski. 1. Manila. 2. Debija. 
3. Dainas. 4. Karāts. 5. Sviras. 6. 
Azarts. 12. Lima. 14. Malnava. 
15. Analogs. 16. Peles. 17. Teķis. 
19. Atēna. 20. Krēta. 22. Igo. 23. 
Ass. 27. Erss. 30. Saunas. 31. 
Skapis. 32. Taksis. 33. Litijs. 35. 
Aivars. 36. Avenes.

Līmeniski 4. Senlaicīga, lēna 
spāņu cilmes deja. 7. Franču rakst-
niece (1804-1876). 8. Apdzīvota 
vieta Ventspils novadā. 9. Kon di-
torejas izstrādājumi. 10. Taisn-
leņ ķa trijstūra taisnā leņķa ma -
la. 11. Japāņu rakstnieks (1924-
1993). 13. Pašaizsardzības sistē-
ma bez ieroča. 18. Ortopēdiska 
ierīce mugurkaula deformācijas 
samazināšanai. 21. Kaislīga jūs-
ma, pacilātība. 23. Precīzs oriģi-
nā la noraksts. 24. Zema bērnu 
vai sieviešu balss. 25. Admi nist rā-

tīvi territoriāla iedalījuma vie-
nība Dānijā. 26. Možs, žirgts. 28. 
Aptaujas lapa. 29. Vīrieša vārds 
(jūnijā). 34. Mākslas veids. 35. 
Izcils lidotājs. 37. Apdzīvota vieta 
Priekules novadā. 38. Ierīce elpo-
šanai zem ūdens. 39. Lielīšanās 
ar spēkiem, kādu īstenībā nav. 
40. Ticības apliecinājums. 41. R. 
Blaumaņa vadītais žurnāla Lat-
vija satīriskais pielikums.

Stateniski. 1. Latviešu glezno-
tāja (1939). 2. Balsts, uz kuŗa no -
stiprināts lielgabala stobrs. 3. Dar-

barīki tīklu darināšanai, 
labošanai. 4. Oficiāla satu-
ra vēstule. 5. Darinātas ar 
stellēm. 6. Viegla lidma-
šīna ar mazas jaudas mo -
toru. 12. Viszemākā vīr ie-
šu balss. 14. Peldoša tilta 
balsti. 15. Pamudinājums 
darbībai. 16. Suņu šķirne. 
17. Medicīnisks instru-
ments.  19. Balto mālu šķir-
ne. 20. Mjanmas naudas 
vienība. 22. Skandinavu 
aviokompanija (abrev.). 
23. Papagaiļu dzimtas putns. 
27. Igauņu dziedātājs 
(1920-1975). 30. Dobra-
džu dzimtas dzīvnieks. 
31. Spožs zīda audums. 
32. Novada  centrs Latvijā. 
33. Laika mērvienība. 35. 
Saldūdens zivs ar tumšām 
šķērssvītrām. 36. Latviešu 
aktieris (1951). 
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Cēsīs 27. maijā plkst. 19 notiks koncertzāles sezonas noslēguma 
svinības ar krāšņu koncertu Spānijas noskaņās – izcilākā latviešu 
basbaritona Egila Siliņa operārijās. Īpašā viešņa būs Francijas operas 
soliste, liriskais soprāns Solena Mengenē (Solen Mainguené), kuŗa 
izceļas ar spožu dziedājumu un lielisko aktiermeistarību. Vokālos 
priekšnesumus bagātinās flamenko ģitāras solo un Liepājas Sim fo-
niskā orķestra skanējums diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā līdz 26. jūnijam 7. stāvā ap -
skatāma izstāde “Mūsu 100 tautumeitas Latvijas Simtgadei”. 100 
tautumeitu koŗi no māla veidojuši Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi 
un viņu vecāki, absolventi, skolotāji un pilsētas iedzīvotāji. Līdzdar-
bojās arī kultūras ministre Dace Melbārde ar meitu Dārtu, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika ar 
meitu Ievu, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, 
no Latvijas valsts Simtgades biroja Aija Tūna un daudzi citi. Ieeja bez 
maksas.

Latvijas Valsts asinsdonoru centrs sadarbībā ar TDA “Liesma” 
aicina līdz 22. jūnijam visus Latvijas koŗus un deju kopas piedalīties 
akcijā “Vienoti – dziesmā, dejā, asinsritē!”. Lai, gatavojoties Dzies-
mu un Deju svētkiem, veicinātu draudzīgu konkurenci mākslinie-
cisko kopu vidū un izdarītu arī labu darbu – ziedojot asinis. Aktīvākos 
iepriecinās starptautiskais pārvadātājs Lux Express un saldumu ražo-
tājs Laima. Pieteikšanās pa e-pastu: san@vadc.gov.lv, norādot kopas 
nosaukumu, kopējo dalībnieku un aptuveno ziedotāju skaitu. 

Rīgā un Latvijas reģionos jau izraudzīti pieci XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vēstneši – tautumeitas un 
tautudēli, kas sevi uzskata par īsteniem Svētku patriotiem. Vidzemē 
par konkursa laureātiem kļuvuši Gulbenes deju kopas “Ratiņš” dalīb-
nieki Jānis un Maruta Matisoni, kuri jūnijā atklās Dziesmu svētku 
vēstniecību Valmierā.

Naujenes pagasta Slutišķu sādžā 20. maijā plkst. 13 sāksies 
Starp tautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava” Latgales sētā, 
ar koncertu “Simtiem loku roku rokā”. Vēstures avotos Slutišķi minēti 
1785. gadā. Šodien saglabājamās vērtības ir zemesgabalu dalījums, 
apbūves izvietojums, vēsturisko ēku architektūra un materiālu pielie-
tojums, būvamatniecības tradicijas, ēku apdare un kokgriezumi. 
Festivāla koncertos piedalīsies mūzikālās un deju kopas no Lietuvas, 
Daugavpils pilsētas un novada, Alūksnes, Dobeles, Ērgļiem, Indras, 
Rīgas un Usmas.

Sociālo tīklu Twitter, Facebook un Instagram lietotāji ir aicināti 
līdz 31. maijam fotografēties pie Latvijas simtgades ozoliem, kuŗus 
pērn iestādīja 4. maijā akcijā “Apskauj Latviju”, un publicēt bildes 
ko  pā ar savu sveicienu vai novēlējumu Simtgades ozola gada jubilejā. 
Tos pievienot, izmantojot tēmturus #ApskaujLatviju, #LV100. Inte-
re santāko sveicienu autori saņems suvenīrus no Latvijas valsts Simt-
gades biroja un Iekšlietu ministrijas.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Uzmanību! Jaunas, vēl nebi-
jušas ziņas! Avīzes speciāliz lai-
dums. Jā, kādreiz tiešām avīzēs 
bija jaunākās ziņas. Tagad sanāk – 
vecākās ziņas, jo jaunākās jau sen 
izplatījušās pa visu pasauli gais-
mas ātrumā. 

Kad jūs lasīsit šo stāstu, jūs jau 
droši vien zināsit: BEIDZOT 
Mū  zeja Nākotnes namam ir iz -
vēlēts celtnieks. Un ja nu nezināt – 
stop the presses! Jo tā tiešām ir 
jauna, vēl nebijusi ziņa. Tagad 
atliek nogaidīt, kad būs pagājis 
termiņš iebildumu celšanai un 
izvērtēšanai. Bet izskatās, ka pa -
tiešām jau šovasar sāksies būv-
darbi. Vecā ēka uz to gatava, un 
arī es esmu gatavs. Būs jauki 
dzīvot modernā Mūzeja ēkā. 
Cerams – bez Ļeņina spoka. 
Bet varbūt atskatīsimies, kas 
notika un nenotika, līdz tikām 
tik tālu. 

Laikam jau stāstīju, ka vecā 
Latviešu sarkano strēlnieku ēka, 
kuŗā 1990. gados darbojās Mū -
zejs, bija kļuvusi par šauru. Rīgas 
pilsēta to gribēja nojaukt, bet 
Mūzejs – palikt. Nākotnes nams 
radās 2001. gadā architekta Gu -
nāra Birkerta galvā. Man patika 
viņa metafora: no tumšā uz gaišo, 
uz apskaidroto. Ļeņina spokam 
celto ēku Birkerts gribēja pie mē-
r ot laika garam – Latvijai, kas 
pār varējusi tumšo komūnisma 

18. Stop the Presses!
rēgu un dodas pretī nākotnei. 
Apgaroti.

Un kaut arī Mūzejam piedrau-
dēja, lai meklējot citas telpas, tas 
palika un riskēja pat plānot nā -
kotni. Pirmie plāni paredzēja 
namu uzcelt līdz 2008. gadam! 
Kad 2006. gadā ēka nonāca atkal 
valsts īpašumā un ar Latvijas 
Oku pācijas mūzeja likumu valsts 
to nodeva lietošanā Latvijas Oku-
pācijas muzeja biedrībai, bija jau 
gandrīz gatavs ēkas skiču pro-
jekts. Jau 2007. gadā valdība lēma 
par Nākotnes nama celtniecību; 
tapa plāni veidot Padomju oku-
pā cijas upuru piemiņas memo-
riālu blakus Mūzejam. Valdība 
solīja: uzcelsim līdz 2010. gadam! 

Tad nāca lielā financiālā krize. 
Viss apstājās. Jaunās ekspozīci -
jas pirmie plāni bija gatavi. Tapa 
makets. Apstājās. Atceros, cik 
drū ma bija noskaņa. Pašam Mū -
zejam klājās grūti. Vai atmest 
Nākotnes namu, lai izdzīvotu? 
Taču neuzdeva, un 2011. gadā 
valdība beidzot lēma – Nākotnes 
namam būs būt līdz 2013. gada 
31. decembrim! 2012. gada 11. 
novembrī Mūzejs uz laiku iekār-
tojās pagaidu telpās un sāka uz -
labot ekspozīcijas plānus. Bet ... 
Nāca aizkavējums pēc aizkavē ju-
ma: bankrotējuši architekti, pro-
testējoši architekti, Rīgas pilsētas 
architekts un būvvalde. Vienu 

brīdi likās, ka Rīgas torņos ne -
dzied gaiļi, bet gailes. Ja vispār 
būvēt, ne tā kā iecerējis Birkerts – 
nepareizi! Atlika Saeimai teikt 
vārdu: būs Birkerta namam būt 
līdz 2018. gada 1. oktobrim. Sa -
eima lēma, valdība lēma. Nu 
esam tik tālu, bet atkal bet – kā to 
pāris mēnešos izdarīt? Būs atkal 
jālemj, bet nu jau uz 2020. gadu. 

Mūzejam šogad 25 gadi. Dzim-
šanas dienu svinēs 27. jūnijā 
Melngalvju namā. Patlaban tāda 
priecīga minēšana un derības: 
kur dzert vīnu un ēst kliņģeri? Ja 
ap veco namu sētas vēl nebūs, 
droši vien uz atvadām zem ēkas 
nojumes. Ja būs – laikam jau pie 
melngalvjiem. Lai uzzinātu, at  nā-
ciet. Arī es tur būšu kā spiritus – 
vienādi vai otrādi priecīgā garā. 
Svinēsim!

Par Latvijas Okupācijas mū  ze-
ja darba laikiem var uzzināt Mū -
zeja mājaslapā: okupac ijas muzejs.
lv. Turpat var arī uzzināt par Mū -
zeja ekspozīciju Čekas galvenajā 
mītnē “Stūra mājā” un iespēju gida 
pavadībā apmeklēt cietumu, ko 
tur Čeka iekārtoja 1940. gadā. 
Gan pagaidu ekspo zīcija Raiņa 
bulvārī 7, gan “Stūra mājas” ekspo-
zīcija un cietums Brīvības ielas 61 
atvērti 7 dienas nedēļā. 

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

Vai varēsim līdz kapsulas guldīšanas pamatakmenī dabūt vēl 27 ziedotājus, 
lai būtu 1000? Un vai Mūzeja iekārtošanai vēl vajadzīgos EUR 500 000?

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

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

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

LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un 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.
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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

S P O R T S

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

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

Uzvara ar 
zaudējumu

Latvija – Dienvidkoreja 5:0 
(2:0, 1:0, 2:0). Pasaules meis-
tarsacīkšu annālēs ir ieraksts, 
ka 1993. gada turnīrā Bledā 
Latvijas – Dienvidkorejas spēle 
beigusies ar rezultātu 27:0. 
Skaidrs, ka pēc 25 gadiem kaut 
ko līdzīgu prognozēt būtu bijis 
nereāli, jo laiki mainījušies, 
paaugstinājies komandu meis-
tarības līmenis, īpaši jau aug-
stākajā līgā. Un Dienvidkorejas 
sportisti apliecinājuši izaugsmi 
vairākos sporta veidos (atce rē-
simies skeletonu Phjončhanas 
Olimpiskajās spēlēs!) un arī ho -
kejā, iegūstot tiesības spēlēt 
augstākajā līgā. Līdz šim gan 
Āzijas hokejistiem neko ievē rī-
bas cienīgu nav izdevies parādīt.   

Latvijas vienība guva pārlie -
cinošu uzvaru, bet cieta arī, ja tā 
var teikt, zaudējumu. Mūsu ko -
mandas labā korejiešu vārtos 
ripas iemeta Meija, Ķeniņš 
Bukarts (2) un Balcers. Latvijas 
hokeja izlases kapteiņa Roberta 
Bukarta otrie vārti spēlē pret 
Dienvidkoreju sekundi pirms 
spēles beigām iekļauti Starp-
tautiskās Hokeja federācijas 
(IIHF) dienas topā. Tomēr uz -
varas prieku aizēnoja divu ko -
mandas līdeŗu – Džeriņa un 
Karsuma – savainojumi. Mūsu 
hokejistu technikai pretinieki 
pretī lika rupjību.  Džeriņu otrā 

Pasaules meistarsacīkstes hokejā
perioda pirmajā daļā mugurā 
iegrūda pretinieku aizsargs, kā 
rezultātā viņš uzreiz pameta 
laukumu un spēlē vairs neat-
griezās. Korejiešu hokejists Dže -
riņam trāpīja jostas vietas ap -
vidū. Savukārt trešā perioda 
vidū pēc Gunta Galviņa spēcīga 
metiena ripa trāpīja Karsumam 
pa seju un arī viņš palika guļam 
uz ledus. Karsums gan vispirms 
aizslidoja uz soliņu, taču arī pēc 
tam pameta laukumu un devās 
uz ģērbtuvi. Diemžēl no ierin-
das tika izsists Karsums, un 
viņam pasaules meistarsacīk-
stes beigušās. Džeriņa savaino-
jumu varēšot izārstēt. Pēdējo 
gadu laikā 32 gadus vecais Kar-
sums valstsvienībai palī dzē jis 
tikai atbildīgākajos turnīros – 
olimpiskajās spēlēs vai to kva -
lifikācijas turnīros – , bet šo  se-
zon viņš izlasei devās talkā arī 
pasaules meistarsacīkstēs, kuŗās 
nebija spēlējis kopš 2010. gada. 
Pasaules meistarsacīkstēs pieda  -
līties viņam liedza veselības lik-
stas ar ceļgalu, kam rēgulāri bija 
nepieciešamas operācijas.

Sīvā cīņā
atņemts punkts 

amerikāņiem
Latvija – ASV 2:3 (1:1, 1:1, 

0:0, 0:1). Pret ASV Latvijas 
hokejistiem ir negātīva bilance 
– savstarpējās spēlēs esam ti -
kušies 13 reizes un guvuši tikai 
trīs uzvaras. Astoņas reizes 
esam zaudējuši, un vienu reizi 
spēle beigusies neizšķirti.    

9. maijā Latvijas izlasei pie vie-
nojās uzbrucējs Teodors Bļu -
gers, kas bija ieradies no Zie -
meļamerikas. Viņa pārstāvētā 

komanda – Pitsburgas Penguins 
– izstājās no Stenlija kausa 
izcīņas, tāpēc bija iespējams 
nākt palīgā savējiem Dānijā. 
Bļugeram šī ir veiksmīga sezona 
– AHL meistarsacīkstēs viņš 
ieguvis 45 punktus (21 + 24). 
Lai arī amerikāņi pirmie iz -
virzījās vadībā pirmās trešdaļas 
vidū, perioda beigās Uvis Ba -
linskis rezultātu izlīdzināja – 
1:1. Spēles turpinājums bija vēl 
patīkamāks, jo 24. minūtē An -
dris Džeriņš, par kuŗa dalību 
šajā spēlē nebija skaidrs gandrīz 
līdz spēles sākumam, realizēja 
skaitlisko vairākumu un izvir-
zīja vadībā Latviju – 2:1.   Lai arī 
Latvijas izlase izrādīja ASV iz -
lasei pamatīgu pretsparu un 
neļāva viņiem pārņemt spēles 
iniciātīvu, amerikāņiem ar Ko -
lina Vaita metienu otrā perioda 
beigās izdevās rezultātu izlī dzi-
nāt – 2:2.Trešajā periodā tur-
pinājās līdzīga cīņa un tas 
beidzās ar bezvārtu neizšķirtu. 
Pagarinājumu ļoti aktīvi iesāka 
amerikāņi, nopelnot vairā ku-
mu, ko arī veiksmīgi izmantoja. 
Uzvaras vārtus papildlaika ot -
rajā minūtē guva Kems Atkin-
sons. Kaut arī Latvijas izlase 
zaudēja, tomēr tika iegūts vēr-
tīgs punkts cīņā par iekļūšanu 
ceturtdaļfinālā.  

“Esmu priecīgs par jebkuru 
punktu, kuru varam iegūt, jo 
nekad beigās nevar zināt, cik 
punktu vajadzēs, lai tiktu ce -
turtdaļfinālā. No otras puses, 
redzot kā mēs cīnījāmies, kā 
spēlētāji bloķēja metienus, kā 
Elvis spēlēja, es priecātos redzēt 
viņus ar uzvaru, ar diviem vai 
trim punktiem. Mēs bijām pel-
nījuši uzvaru, smagi cīnījāmies. 
Spēlējām pret komandu, kuŗa 

par 90-95% ir veidota no NHL 
spēlētājiem, tāpēc aizvadījām 
teicamu spēli un lepojos ar 
mūsu puišiem,” pēc spēles stās-
tīja Latvijas valstsvienības gal-
venais treneris Bobs Hārtlijs. 
Latvieši iedzinējos nonāca pēc 
tam, kad nepilnas minūtes laikā 

tika pie diviem noraidījumiem 
par skaitliskā sastāvā pārkā pu-
mu. “Tā bija kļūdaina komū-
nikācija. Mums ir daudz jauno 
spēlētāju un viņi tajās situācijās 
pieņēma nepareizus lēmumus,” 
noteica Hārtlijs.

Izīrē labiekārtotu trīsistabu dzīvokli Saulkrastos, 
Mācītājmuižā, vasaras sezonā. Klusa vieta,

skaista apkārtne. Līdz jūrai 10 minūšu gājiens.
Līdz pilsētas centram, kā arī vilciena un

autobusa pieturām – 15 minūtes.
Tālr. +371 26138854,  e-pasts: saule.22@inbox.lv
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

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

noskatīšanās, kopā ar īpašiem 
viesiem no Latvijas – filmas re -
žisori Ināru Kolmani un sce nā-
rija autoru Arvi Kolmani. Sa  vie -
sīgā stunda no plkst. 18:00. Rīko 
ALTS. Info: Aija Drei mane-Ho -
lohan, tālr: 781-558-3814 un Gita 
Līgure, tālr: 508-369-8316.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
19. maijā 14:00 Double Duty 

’’Reflections on Coltural Iden-
tity’’. Sarīkojums notiks angļu 
valodā. Lektori: Pēteris Dajev-
skis, Rita Laima Bērziņa, 
Maija Hinkle, Māra Pelēce un 
Linda Rink.

5.jūnijā 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme. Pro-
grammā valdes ziņojumi, nā -
kotnes darbība un pārrunas par 
notikumiem. Saiets beigsies ar 
dzimumdienu svinēšanu pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705).

20.maijā pēc Dievkalpojuma 
Ņujorkas Latviešu draudzes tel-
pās (254 Valentine Ln, Yonkers 
NY 10705) notiks filmas “Melā-
nijas 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 komiteja. 
Maksa ir $20 par pusdienām un 
filmu. Atlikums labdarības dar-
bam. Info: m_ziedins@yahoo.com

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

20.maijā 12:00-16:00 Mākslas 
izstāde un ceļojošā izstāde 
“Latvijas cimdi’’. Trejdeksnītis 
piedāvās vēlās brokastis.

22.maijā 19:00 Baltiešu filmu 
vakars. Latviešu filma “Ručs un 
Norie’’.

26.-28.maijā Rietumkrasta lat -
viešu izglītības centra gads kār-
tējā talka Šeltonā.

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

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

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 līdzatnes-

tiem labumiem un izdziedāsim 
visu gadu krātās Līgo dziesmas. 

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

Lai visiem līksma līgošana!
Informācija par 13. Saeimas 

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

19.maijā 11:00 sezonas atklā-
šana un talka.

23.jūnijā 14:00 Jāņu jūdze un 
Jāņi.

15.jūlijā 11:00 bērnu nomet-
nes atklāšanas Dievk.

22.jūlijā 11:00 bērnu nomet-
nes Dievk.

29.jūlijā 11:00 kultūras nomet -
nes Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-

māc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake  -

wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

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

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 

Toronto pensionāru 19. aprīļa 
saietā uz galdiem bija pirmās 
pavasaŗa zīmes – mūsu pašu 
nerimstošo dārznieku Edites un 
Viestura Zariņu sarūpēti dzīvi 
stādi miniatūrpodiņos, kuŗus 
Liene Martinsone atļāva tīkotā-
jiem ņemt līdzi uz mājām.

Auseklis Zaķis ziņoja, ka ap -
vienībā iestājies Vitauts Kalniņš. 
Apsveicam! Viņš arī atgādināja 
par Dzirksts koncertu sestdien 
un par Latvijas filmas “Lidija” 
izrādi, uz kuŗu vēl ir brīvas vietas. 
Biedrzines gatavo aptaujas lapu 
par izbraukumu vietu izvēlēm, 
kur sarakstā pašlaik ir 6 ceļa 
mērķi. Sarakstu var papildināt ar 
jauniem ieteikumiem.

Pazīstamais polītologs Dr. Juris 
Dreifelds ir zinīgs par notiku-
miem Latvijā, kur viņš pavada 
daudz laika, jo viņa galvenās 
intereses ir par Baltijas republiku 
polītiku. Šoreiz viņš sniedza iz -
smeļošu pārskatu par skolām 
Latvijā un latviešu valodas stā -
vokli tajās, papildinot savu stās-
tījumu ar statistisku skaitļu bi -
rumu, pierādot, ka gadu tecējumā 
stāvoklis ir uzlabojies solīti pa 
solītim. Prof. Dreifelds ir bijis 
pirmais, kas ierosinājis, lai lat-
viešu valoda kā skolu mācīb-
valoda būtu nostiprināta Sat-
versmē. Latvijā ir 44 mazākum-
tautību skolas, kuŗas apmeklē 

 Vai latviešu valoda 
Latvijā ir apdraudēta?

Toronto pensionāri tiekas
ar politologu Dr. Juri Dreifeldu

Toronto pensionāri iepazīstas ar 
rakstnieku Jāni Joņevu

apm. 25% no visiem skolas ve -
cuma bērniem. Šis skaits pama-
zām samazinās, bet latviešu skolu 
apmeklētāju skaits pieaug. Lat-
viešu skolās ir labāks mācību 
standarts, tamdēļ daudzi krievu 
vecāki sūta savus bērnus tur, lai 
tie iegūtu labākas zināšanas dar-
bam. Pašlaik tiek veidots likum-
projekts,kas paredz, lai vidus-
skolās visi priekšmeti (100%) 
tiktu mācīti latviešu valodā, bet 
pamatskolās, arī mazākum tau-
tību skolās tas varētu būt 50%. 
Profesoru pārsteidz, ka par šo 
projektu nenotiek debates. Dau-
dzi mazāktautībnieki ir izbrau-
kuši, bet nav statistikas par viņu 
ceļamērķiem. Visā visumā var 
teikt, ka latviskošanas tendence 
pieaug. Tomēr sabiedrisko pa -
kalpojumu vietās, kā restorānos 
un taksometros, nākas sastapties 
ar tādu pašu stāvokli, kāds ir 
angļu valodai Kvebekas provincē, 
kur valsts valodu pēkšņi “saprot” 
tikai tad, kad izrādās, ka runātājs 
ir ārzemnieks. 

Jautājumam no publikas: “Kas 
tad īsti ir latvietis?” atbilde bija īsa: 
“Tas, kas pats sevi par tādu uzskata.”

Nebija iespējams pierakstīt un 
atcerēties visus profesora citētos 
datus, bet viņa secinājums bija: 
“Latviešu valoda nav apdrau-
dēta!” Lai nu tā būtu!

da

Toronto pensionāru 3. maija 
saietu atklāja valdes priekšsēdis 
Auseklis Zaķis ar priecīgu ziņu, 
ka apvienībā iestājusies Gunta 
Dreifelde. Viņš arī minēja, ka 
Solvita Biteniece meklējot pie-
derīgos Kanadā. Tuvākas ziņas 
par to lasāmas Latvijā Amerikā.

Pēc tam Latviešu kreditsa-
biedrības valdes priekšsēdis Juris 
Steprāns runāja par jautājumu, 
kas skaŗ  lielu daļu sabiedrības, jo 
laikam būs rets latvietis, kuŗam 
nav nauda ieguldīta mūsu pašu 
“bankā”. Viņš ziņoja, ka mūsu 
kreditsabiedrībai ir paredzēts 
ap vienoties ar lietuviešu kre -
ditsabiedrību “Parama”. Nav tais-
nība baumām, ka lietuvieši esot 
mūsējo nopirkuši. „Paramai” ir 
gan daudz lielāks rīcības pa  mat-
kapitāls, tamdēļ pakalpojumi 
varēs būt plašāki. Darbībā mēs 
būsim līdztiesīgi, paturot līdz-
šinējos noteikumus un pakalpo-
jumus, tāpat arī birojus Centrā 
un Hamiltonā.

Uz dažiem jautājumiem atbil-
dēt palīdzēja arī Andris Lag-
zdiņš, bet plašāku informāciju 
par šo svarīgo jautājumu var lasīt 
Latvija Amerikā redaktores Vitas 
Gaiķes intervijā ar Juri Steprānu. 

Auseklis Zaķis iepazīstināja ar  
otru šīsdienas viesi Latvijas 
rakst nieku un kultūras darbi-
nieku Jāni Joņevu, uzskaitot viņa 
darbus, kā arī vairākus tulkoju-
mus no franču valodas. Viņš dar-

bojies arī dramaturģijā, nevien 
palīdzot iestudēt lugas, bet arī 
pats tās rakstot. Pašreiz uzma-
nības centrā ir viņa grāmata 
“Jelgava 94”, kuŗa ieguvusi vai-
rākas balvas nevien latviešu, bet 
arī cittautu lasītāju un literātūr-
kritiķu aprindās, jo ir jau tulkota 
vairākās valodās. Tulkošana vēl 
turpinās. Ir sākusies arī filmēšana 
pēc tās motīviem. Grāmata Lat-
vijā ir izpārdota, drīz laikam to 
iespiedīšot 8. (!) reizi.

Jānis Joņevs par sevi stāstīja 
paklusā balsī, arī lietojot mikro-
fonu. Rakstīt viņu mudinājusi 
lasītkāre. Jau 6 gadu vecumā viņš 
izlēmis kļūt par rakstnieku. Grā-
mata, ap kuŗu tagad sacēlusies 
piekrišanas vētra, radusies aiz 
vēlēšanās, atcerēties “kā mums 
toreiz bija”. Tur tēloti pusaudžu 
zēnu iekšēja nemiera pilnie gadi 
kaŗā nopostītajā, bet pēc pa -
domju architektūras paraugiem 
uzceltajā Jelgavā pagājušā gad-
simta deviņdesmitajos gados. Tā 
rāda, kā bija būt jaunam laikā, 
kad lielā pasaule ir neaizsniedza-
ma, bet apzināta. Jaunieši aiz-
raujas ar rokmūziku un citiem 
“tālās” pasaules sasniegumiem. 
Tagad, skatoties atpakaļ uz tiem 
gadiem, viņš apzinās, ka pagātne 
atmiņu tēlā mainās, tamdēļ viņš 
romāna varoni (sevi) nav centies 
tēlot labākā gaismā nekā pa  tie-
sībā bijis.

Atbildot uz vairākiem jautā-

jumiem no publikas par to, kas 
notiek latviešu literatūrā, viņš 
stāstīja, ka atdzimstot vēsturiskā 
romāna žanrs. Piemēram, sērijā 
par 20. gadsimteni katrs autors 
apskatot atsevišku dekādi. Uz -
plaukstot bērnu literātūra. Arī 
viņš pats sarakstījis grāmatu 
bērniem “Slepenie svētki”. At -
dzim stot arī rakstība latgaliešu 
valodā. Senāk to uzskatīja par 
latviešu valodas izloksni, resp. 
dialektu, bet tagad tai piešķirts 
valodas statuss. Līdz ar to latviešu 
valodas runātāju skaits saplok. 
Pirms pāris nedēļām prof. Juris 
Dreifelds pensionāru saietā dek-
larēja :”Latviešu valoda nav ap -
draudēta!” Kā gan nav ap  drau-
dēta, ja tās runātāju daudzums 
samazinās gan skaitliski, gan 
statistiski?

Teātrim esot labu lugu trū kums, 
jo trūkstot lugu rakstnie ku. Iz -
rādes samontējot no stās tiem. 
Viņa paša luga “Zvērīgā mīla” 
pirmo reizi izrādīta 2017. gadā.

Tulkojumi no franču valodas 
dažreiz iznākot labāki nekā ori-
ģināli, jo franču pusaudži la  mā-
joties vairāk un spēcīgāk nekā 
latvieši. Viņa nākamā grāmata 
būšot stāstu krājums.

Centra bibliotēkā  esot divi “Jel-
gava 94” eksemplāri. Pēc autora 
viesošanās šeit, laikam gan šās 
grā  matas lasīt gribētāji stāvēs 
rindā.

da
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļā

BIRUTA SOLVEIGA GRUNTĀLE
Dzimusi 1935. gada 8. aprīlī Rīgā, Latvijā,

aizgājusi 2018. gada 20. aprīlī Westlake, Ohio, 83 gadu vecumā
Reģistrētā privātā medicīnas māsa, beigusi Mercy Hospital School of Nursing, Canton, Ohio, 1958.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsīca

ZINTA LUNDBORG,
dzim. BĪBELNIEKS

Dzimusi 1947. gada 1. janvārī Hersbruckā, Vācijā,
mirusi 2018. gada 9. aprīlī Ņujorkā, ASV

Pēc aktīvas un rosīgas dzīves un lēna saulrieta aizsaulē devies mūsu mīļais vīrs,
tēvs, vectēvs, svainis, mednieks, makšķernieks, sportists un dārzkopis

GUNTIS KUŠKĒVICS, Ph. D.
Dzimis 1930. gada 21. janvārī Jelgavā, Latvijā,

miris 2018. gada 24. aprīlī Th ousand Oaks, Kalifornijā

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA SILVIJA (VALDIS) KREBS, MĀSAS DĒLI ANDRĒJS UN MĀRTIŅŠ

BRĀLIS INĀRS (JEAN), BRĀĻA MEITAS AMY (JAY) MURDTER
AR MAZMEITU JULIE UN WENDY (ALLEN) HENRY

PUŽIŅŠ, STENGRĒVICS, GRĀVĪTIS UN GRUNTĀLS ĢIMENES LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BĪBELNIEKU, KIRBY, NEVILLE UN

ESBENSHADE ĢIMENES

Mīlestībā piemin
SIEVA GUDRĪTE, DĒLS IVARS AR ĢIMENI

BIČEVSKU UN ZARIŅU ĢIMENES

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Cilvēks
Aizejot neaiziet –
Paliek mūsu mīlestība. 
(Zenta Liepa)

“Kuškēvicu vīrieši daudz nerunā.”
(G. Kuškēvics)

Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 20.maijā Dievk. 
Dievk. Vilmingtonā Good Shep-
herd 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. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

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

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

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

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

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 20.maijā 
10:00 Vasarsvētku Dievk. 22.mai-
jā 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 Aiz -
vesto piemiņas atcere.

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

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30. 27.maijā 15:00 
Dievk. Vik.Zvirgzds. 10.jūnijā 
15:00 Aizvesto piemiņas dienas 
Dievk. Vik. Zvirgzds. 8.jūlijā 

15:00 vasaras dievk. pilsētā. 
Vik. Zvirgzds. 5.augustā 15:00 
vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 9.septembrī 15:00 
Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.septeembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 20.maijā 
Vasarsvētku Dievk. ar dievg. 
3.jūnijā Dievk. ar dievg. 17.jū -
nijā Dievk. 14.jūnija piemiņai.

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

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

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

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

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

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

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

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. ne -

notiks, lai atbalstītu filmas 
izrādi Jonkeros

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

Jonkeros un Salā Dievk. 
nenotiks.

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

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

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 20.maijā Vasar svēt-
ku Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. 
ceļojošā 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 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 20.maijā 14:00 Ģi  me-
nes dienas Dievk., dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
20.maijā 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 
draudze: Dievk.notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Valdes sēdes notiek 19:30 ce -
turtdienās.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 

Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Māc. Igors Safins. 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 redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Par labāko spēlētāju Latvijas 

izlasē tika atzīts vārtsargs Elvis 
Merzļikins, kurš atvairīja 30 no 
33 pretinieku mestajām ripām.

Dānijas hokejisti, uzvarot nor-
vēģus ar 3:0, „izstūma” Latvijas 
izlasi no pirmā četrinieka. Ce -
turtās vietas pretendenti palika 
trīs – Dānija – 8, Latvija – 6 un 
Vācija – 5 punkti. Tāpēc Latvijas 
– Vācijas spēlei bija liela nozīme 
par iekļūšanu četriniekā.

Revanšs pret 
„pāridarītājiem”

Latvija – Vācija 3:1 (0:0, 1:0, 
2:1). Tie laiki pagājuši, kad 
vāciešus varējām uzvarēt ar 8:0 
(1997. g.) vai 5:0 (1998. g.). 
Vēlāk viņi  mums kļuva par tā 
dēvētajiem neērtajiem pretinie-
kiem vai arī par „pāri darī tā-
jiem”. Sevišķi nepatīkams zau-
dējumu Latvijas izlase cieta 
Phjončhanas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīrā, kad vā -
ciešu gūtie vārti spēles pēdējā 
minūtē izšķīra ceļazīmes likte-
ni. Šīgada pasaules meistarsa-
cīkstēs nu varējām lūkot vā  cie-
šiem „atriebties”.  

Jau ar pirmajām spēles mi  nū-
tēm abas komandas demon-
strēja līdzvērtīgu sniegumu, 
abām izveidojot momentus pie 
vārtiem un veidojot uzbruku-
mus, un arī rezultāts likum sa-
karīgs – 0:0.  Sākumā vārtus 
Latvijas vienības labā guva Ro -
nalds Ķēniņš, trešā perioda 
sākumā Guntis Galviņš div kār-
šoja Latvijas izlases pārsvaru, vēl 
pēc septiņām minūtēm Andris 
Džeriņš teicami no  spē lēja vārtu 
priekšā un panāca jau 3:0.

Latvijas hokejisti raida ripu Vācijas vienības vārtos

Latvijas hokejisti (tumšajos tērpos) cenšas apturēt kanadiešu 
spēlētāju 

// FOTO: Vida Press

Uzreiz pēc trešo vārtu zau -
dējuma vācieši vienus vārtus 
atguva, kas lika moblizēties arī 
Latvijas spēlētājiem un discip li-
nēti spēlēt, lai noturētu uzvaru. 

„Pēc spēles apsveicu puišus, 
jo izcīnījām lielisku uzvaru. Šī 
bija viena no labākajām spēlēm, 
kuŗu esmu redzējis Latvijas iz -
lases izpildījumā. No pirmās 
līdz pēdējai sekundei visi cī  nī-
jās, bloķēja metienus, labi spē-
lēja aizsardzībā, bija disciplinēti, 
vārtos lielisks bija Elvis Merz-
ļikins. Zinājām, ka nevar viņiem 
dot daudz iespēju vairākumā. 
Puiši nospēlēja neticami, tāpēc 
lepojos ar viņiem,” sacīja Lat-
vijas valstsvienības treneris 
Bobs Hārtlijs.

Kanadiešu speciālists uzsvēra, 
ka Latvijas hokejistiem izdevās 
realizēt spēles plānu, jo preti-

nieki guva tikai vienus vārtus. 
„Tas izsaka ļoti daudz par mūsu 
spēlētāju pašatdevi laukumā. 
Mēs bijām labāki viduszonā, 
liekot pretiniekiem saprast, ka 
nelaidīsim viņus tik viegli pie 
saviem vārtiem. Mums tas iz -
devās, bet tajās reizēs, kad viņi 
tur tika, Elvis kā vienmēr bija 
ļoti labs,” stāstīja Hārtlijs. Lat-
vijas hokeja izlase pārspēja pē -
dējo gadu principiālāko preti-
nieci Vāciju, turpinot cīņu par 
vietu ceturtdaļfinālā.

Atņemts punkts 
arī kanadiešiem

Latvija – Kanada 1:2 (0:1, 
1:0, 0:0, 0:1). Pret hokeja dzim-
tenes pārstāvjiem – kanadiešiem 
mūsu hokejisti 11 savstarpējās 
spēlēs cietuši 10 zaudējumus: 
smagākie – 1935. gadā Davosā 
0:14 un 2006. gadā Rīgā – 0:11. 
1997. gadā Turku fiksēts ne  iz-
šķirts – 3:3. 

Latvijas – Kanadas  spēlē at -
pūta tika dota Latvijas izlases 
pirmajam vārtsargam Elvim 
Merzļikinam, bet vārtus sargāja 
Kristers Gudļevskis. Varam at -
cerēties, ka Gudļevskis 2014. 
gada Olimpiskajās spēlēs Sočos 
ceturtdaļfinālā aizvadīja izcilu 
spēli, Latvijas izlasei nāka ma-
jiem čempioniem zaudējot tikai 
ar 1:2. Latvijas sastāvā tika pie -
teikts aizsargs Edgars Siksna. 25 
gadus vecais aizsargs iepriek-
šējos trīs gadus pavadījis Krie-
vijas Augstākās līgas  komandā 
Karagandas “Sarjarka”, kur aiz-
va dītajā sezonā 42 spēlēs guvis 
divus vārtus. 

Kanadiešiem izdevās gūt āt -
rus vārtus, kad spēles trešajā 
minūtē Antonijs Bovijē pirmais 
pamanīja, ka Gudļevskis nav 
piespiedis ripu kājsargos, izķi-

me rēja to un iesita vārtos. Pēc 
šīs epizodes kanadieši nedaudz 
nomierinājās, savukārt Latvijas 
komandas spēle uzlabojās ar 
katru minūti. Pēc pirmajām 
spēles minūtēm, kuŗās pār lie-
cinoši dominēja Kanada, pārējā 
laikā Latvijas izlase demonstrēja 
pārliecinošu un teicamu spēli 
kā uzbrukumā, tā aizsardzībā 
un bija tuvāk uzvarai nekā 
zvaigžņotā Kanadas komanda. 
Īpaši teicamu sniegumu mūsu 
komanda demonstrēja otrajā 
periodā, kad pārliecinoši tika 
apturēti Kanādas izlases uzbru-
kumi, jo izcili vārtos darbojās 
Kristers Gudļevskis, bet kana-
dieši bija spiesti kļūdīties. Diem-
žēl abus nopelnītos vairākumus 
Latvijas izlasei reālizēt neiz de-
vās. Savukārt neatlaidīgie uz -
bru kumi atmaksājās trešā peri-
oda otrajā minūtē, kad Kristians 
Rubīns izlīdzināja rezultātu – 
1:1. 20 gadus vecajam aizsar-
gam tie bija pirmie vārti izlasē 
un meistarsacīkstēs. Pagari nā-

jumā, spēlējot formātā „trīs pret 
trīs”, Latvijas komandai neiz-
devās ilgi pretoties meistarī ga-
jiem kanadiešiem, un koman-
das kapteinis Konors Mak gre-
gors apliecināja, kāpēc tiek 
saukts par lielāko zvaigzni 
Kanadas izlasē. Viņš uzvaras 
vārtus guva pagarinājuma 46. 
sekundē. Šī ir otrā reize vēsturē, 
kad Latvijas izlase pasaules čem-
pionāta spēlē pret Kanadu ie -
guvusi punktu. Pirmā un līdz 
šim vienīgā reize bija 1997. ga -
dā, kad Latvija, debitējot eli  tes 
līgā, ar kanadiešiem nospēlēja 
neizšķirti 3:3.

B grupas augšdaļas komandu 
punkti pirms pēdējās spēļu 
kārtas.

ASV 16
Somija 13
Kanada 12
Dānija 11
Latvija 10
Tātad, lai iekļūtu ceturtdaļ-

finālā, Latvijas hokejistiem no -
teikti bija jāuzvar Dānijas 
valsts vienība.

Jauns Latvijas
futbola izlases

galvenais treneris 
Latvijas futbola izlases gal-

venā trenera amatam Latvijas 
Futbola federācija (LFF) izvir-
zījusi somu speciālistu Miksu 
Pātelainenu (attēlā).

Pašlaik 51 gadu vecā Pāte lai-
nena kandidātūru LFF valdei 
virzīja darba grupa nacionālās 
izlases galvenā treneŗa kandi-
dātu atlasei, kuŗu veidoja tās 
vadītājs Kaspars Gorkšs, kā arī 
locekļi Jānis Mežeckis, Māris 
Verpakovskis, Dainis Kazake-
vičs, Jurijs Andrejevs un Jānis 
Skredelis. Uzklausot infor mā-
ciju par aizvadītajām pārru-
nām, LFF valde apstiprināja 
darba grupas virzīto kandi-
datūru, deleģējot LFF vadību 
noslēgt ar viņu līgumu. Panāktā 
mutiskā vienošanās ar Pātelai-
nenu paredz noslēgt ar treneri 
līgumu līdz gaidāmā UEFA 
Nāciju līgas turnīra beigām. Ja 
Latvijas izlase savā apakšgrupā 
iegūs pirmo vietu, līgums tiks 
automātiski pagarināts līdz 
2020. gada UEFA Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīra 
beigām.

Somu speciālists kā galvenais 
treneris strādājis ar Somijas 
nacionālo izlasi (no 2011.  līdz 
2015. gadan), bet klubu līmenī 
strādājis ar komandām Somijā, 
Skotijā un Taizemē. Spēlētāja 
karjēras laikā viņš pārstāvējis 
dažādus Somijas, Skotijas, An -
glijas un Francijas klubus, bet 
savas valsts izlasē aizvadījis 70 
spēles. Stājoties amatā, Pāte lai-
nena pirmā spēle Latvijas na -
cionālās izlases galvenā treneŗa 
statusā būs 2. jūnijā atjaunotajā 
Daugavas stadionā Rīgā, kad 
Baltijas kausa izcīņas ietvaros 
Latvija uzņems Igauniju. Pēc 
tam 5. jūnijā Latvijas izlasei 
Viļņā paredzēts otrā Baltijas 
kausa izcīņas spēle pret Lietuvu, 
bet 9. jūnijā Daugavas stadionā 
Rīgā pārbaudes spēlē tiks sa  mē-
roti spēki ar Azerbaidžānu.

Motosports
Ķegumā risinājās Pasaules 

meistarsacīkšu motokrosā sep-
tītais posms MX2 klasē solo 
motocikliem. Pasaules čem-
pions Pauls Jonass ierindojās 
trešajā vietā. Uzvaru izcīnīja 
dānis Tomass Kjērs Olsens, at -
kārtojot pirms gada gūto pa  nā-
kumu. Otrais šajā posmā bija 
tikai 17 gadus vecais beļģis Jago 
Gērts. Pasaules meistarsacīkšu 
kopvērtējumā MX2 klasē pēc 
septiņiem posmiem līderis ar 
304 punktiem ir Jonass, otrais 
ar iekrātiem 282 punktiem ir 
Prado, trešais ar 266 punktiem 
ir Olsens.

***
Kramolīnā, Čechijā, risinājās 

pasaules motokrosa meistar sa-
cīkšu piektais posms ekipāžām.  
Latviešu kantētāji Kaspars Stu-
pelis un Lauris Daiders ar 
savām ekipāžām izcīnīja attie-
cīgi otro un trešo vietu. Par šī 
posma uzvarētāju kļuva kop-
vērtējuma līdeŗa, beļģa Marvina 

Vanlušena ekipāža, kas bija 
ātrākā abos braucienos, bet 
divu braucienu summā otro 
vietu guva Stupelis ar nīder-
landiešu pilotu Etjēnu Baksu. 
Latvijas un Nīderlandes duets 
abos braucienos izcīnīja otro 
poziciju. Uz goda pjedestala 
zemākā pakāpiena stājās Dai-
ders ar igauņu pilotu Kertu 
Variku, kuŗi pirmajā braucienā 
bija septītie, otrajā – trešie.

Teniss
Latvijas pirmā rakete sieviešu 

tenisā Aļona Ostapenko ar pā -
rinieci Soranu Kirstju no Ru -
mānijas ar uzvaru sāka prestižā 
Romas WTA Premier serijas 
turnīra dubultspēļu sacensības. 
Pirmajā spēlē viņas pārspēja 
Anastasijas Sevastovas duetu. 
Pirmajā kārtā Kirstja/Osta-
penko ar 7:6 (7:4), 6:3 uzvarēja 
Sevastovu un ukrainieti Mag-
dalēnu Ribarikovu. Par iekļū-
šanu Romas dubultspēļu otrajā 
kārtā Ostapenko nopelnījusi 
105 WTA ranga punktus, bet Se -
vastova ieguvusi vienu punktu.

DAŽOS VĀRDOS
 Sporta deju profesionāļu 

līgas pasaules meistarsacīkstēs 
Latīņamerikas dejās Ķīnā Lat-
vijas pārstāvji Marts Smolko/
Tīna Bazikina 35 pāŗu kon ku-
rencē izcīnīja sudraba medaļas.

 Latviešu basketbolists Jānis 
Strēlnieks iemeta deviņus punk-
tus, kamēr viņa pārstāvētā Pirejas 
Olympiakos komanda Grieķijas 
meistarsacīkši rēgulārā turnīra 
beidzamajā spēlē guva pārlie-
cinošu uzvaru. Olympiakos savā 
laukumā ar 104:69 sagrāva Patras 
Promitheas. Strēlnieks šajā spēlē 
laukumā pavadītajās 18 minūtēs 
un 25 sekundēs grozā raidīja trīs 
no četriem tālmetieniem, bet 
viņa vienīgais divpunktnieks ne -
bija sekmīgs. Vēl latvieša kontā 
trīs atlēkušās bumbas un četras 
rezultātīvas piespēles. Uzvarētāju 
sastāvā rezultatīvākais ar 23 
punk tiem bija Kails Viltjers.

 Latviešu speciālists Kārlis 
Zirnis un arī vairāki hokejisti no 
Latvijas kļuvuši par otra spē cī-
gākā junioru hokeja turnīra ASV, 
Ziemeļamerikas Hokeja līgas 
(NAHL), čempioniem. Zirņa va -
dītā Šrīvportas Mudbugs ko -
manda turnīra finālā ar 2:1 (0:1, 
1:0, 1:0) pārspēja Mainotas Mi -
notauros  vienību. Mudbugs  vie -
nība tika no jauna izveidota 
2016. gadā, un abas sezonas 
komandu vadījis tieši Latvijas 
U-20 izlases galvenais treneris 
Zirnis.

 ASV aizvadīts pasaules tūres 
daudzdienu velobrauciena Am -
gen Tour of California otrais 
posms; tajā solo uzvaru 157 kilo-
metru gaŗajā un kāpumiem ba -
gātajā distancē izcīnīja SKY ko -
mandas Kolumbijas riteņ brau-
cējs Egans Berlans, bet vienīgais 
Latvijas pārstāvis šajās sacensībās 
Toms Skujiņš finišēja 27. vietā 
un sekmēja komandas biedram 
Rubenam Gereiro izcīnīt desmi-
to vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Pasaules meistarsacīkstes hokejā


