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Saņemts lielākais ziedojums Vītolu fonda vēsturē 
Gunāra Šterna testamentārais novēlējums – pieci miljoni Austrālijas dolaru

Īpaša diena Vītolu fonda vēs -
turē paliks 2018. gada 17. maijs, 
kad tika saņemts Gunāra Šterna 
testamentārais ziedojums – visus 
dzīves laikā uzkrātos līdzekļus 
viņš ir novēlējis Latvijas jauniešu 
izglītošanai. Ziedotā summa – 
pieci miljoni Austrālijas dolaru, 
vairāk nekā trīs miljoni eiro. Šis 
ir pats lielākais ziedojums, ko 
Fonds jebkad saņēmis, un tas 
apliecina ne tikai kāda cilvēka 
neizmērojamo dāsnumu, bet arī 
atbalstu Vītolu fonda izvirzītajam 
mērķim – dāvāt Latvijai jaunus, 
izglītotus jauniešus, kuŗi spēs vei-
 dot veiksmīgu un panākumiem 
bagātu savas zemes nākotni.

Jau pirms vairākiem gadiem 
Šternu ģimene nodibināja Gu  nāra 
dzīvesbiedres Metas tēva, docenta 

VĪTOLU FONDS

Gunārs Šterns

Jāņa Fridrichsona piemiņas sti-
pendiju, kuŗa tiek piešķirta Lat-
vijas Universitātē studē joša jiem 
jauniešiem. Šobrīd saņemtais tes-
tamentārais ziedojums arī aplie-
cina ziedotāja uzticību Vītolu 
fonda darbam.

Gunārs Šterns piedzima Rīgā 
1930. gada 17. janvārī, bet uzauga 
Ziemeļvidzemē. 1944. gadā, tūlīt 
pēc Litenes pamatskolas beig ša-
nas, viņš kopā ar vecākiem Pauli 
un Olgu un jaunāko brāli Uldi 
uzsāka bēgļu ceļu Rietumu vir-
zienā. Gunārs toreiz bija tikai četr-
padsmit gadus vecs. Kaŗa beigas 
Šternu ģimene sagaidīja angļu 
okupācijas zonā Vācijā, un Gu -
nārs vidusskolas izglītību ieguva 
Rūdolfa Blaumaņa latviešu ģim na -
zijā Oldenburgas bēgļu nometnē.

Četrdesmito gadu beigās Šternu 
ģimene devās uz Austrāliju. Viņi 
iebrauca Sidnejas ostā 1950. gada 
ziemā un pēc īsas uzturēšanās 
imigrantu nometnē Grētā no  nā ca 
galvaspilsētā Kanberā, kur jau 
dzīvoja un strādāja radi. Gunārs 

tobrīd,, toreiz slaids, divdes mit-
gadīgs jauneklis, sāka savu līgum-
darbu, šķūrējot akmeņogles Kan-
beras spēkstacijā. Taču viņš ļoti 
vēlējās turpināt izglītoties un 
iestājās Melburnas universitātes 
Kanberas kolledžā – tur lekcijas 
varēja apmeklēt vakaros pēc dar  ba. 
Gunārs uzsāka tautsaimniecības 
studijas, un šī izvēle noteica viņa 
turpmāko karjēru. Studijas kol -
ledžā ļāva atstāt smago darbu 
spēkstacijā un ieņemt ierēdņa – 
mācekļa vietu valsts statistikas 
departamentā.

Gunārs toreiz dzīvoja Kapitola 
kalna (Capitol Hill) imigrantu hos -
telī – vietā, kur vēlāk uzcēla Aus -
trālijas grandiozo parlamenta ēku. 
Nedēļas nogales parasti tika pa -
vadītas Stromlo kalnā, pavisam 

tuvu valsts astronomijas obser-
vatorijai, kur tēvam bija dārz nie ka 
darbs, bet māte strādāja observa-
torijas direktora saimniecībā. 

Pēc vairākiem gadiem Šternu 
ģimene pārcēlās uz Kanberu. 
Šternu māja atradās Jarralumlas 
(Yarralumla) priekšpilsētā,  pa  vi-
sam netālu no vietas, kur Gunārs 
arī pavadīja mūža nogali. Māte 
pie jaunās mājas ierīkoja skaistu, 
ražīgu dārzu un turēja pulciņu 
vistu, tēvs strādāja vecā par la menta 
rožu dārzos, brālis ar izcilām sek-
mēm sportā un mācībās apmek-
lēja Kanberas vidusskolu (Canberra 
High), bet Gunārs, strādājot bi -
rojā, turpināja studēt kolledžā. 

15. maijā, Kannu starptautiskā 
festivāla programmā „Kannu kla-
 sika / Cannes Classics Festivāla pils 
Bunjuela zālē notika režisora Ro -
landa Kalniņa filmas „Četri balti 
krekli” oficiālā skate, kas kļuvusi 
arī par šis filmas pasaules pirm-
izrādi. Seansā piedalījās arī filmas 
režisors Rolands Kalniņš un ope-
 rātors Miks Zvirbulis. Filmas skate 
daudziem kinozālē esoša jiem kļuva 
par emocionālu pārdzīvojumu – 
aizkustinājuma asaras un aplausi 
bija apliecinājums filmas „Četri 
balti krekli” unikalitātei un tās 
veidotāju talantam un vitalitātei. 
Īpašu noskaņu radīja arī po  pu-
lārās grupas Carnival Youth saga-
 tavotais sveiciens filmas veido-
tājiem – baltos kreklos tērpušies 
grupas puiši Latvijas paviljonā 
Kannu kino tirgū izpildīja dzies-
mu par četriem baltiem krekliem 
un sirdsapziņām. 

Filmas seanss visiem klāteso-
šajiem kļuva par emocionālu un 
aizkustinošu pieredzi, tas noslē-
dzās ar sirsnīgiem aplausiem, 
godinot 96 gadus veco režisoru 
Rolandu Kalniņu un filmas ope-
rātoru Miku Zvirbuli. Pirms fil-
mas izrādīšanas festivāla pro-
grammas Kannu klasika / Cannes 
Classics vadītājs Žeralds Duhaso 
iepazīstināja publiku ar filmas vei-
 dotājiem un lūdza režisoru pa -
stāstīt par filmas tapšanas ap  stāk-
ļiem un sarežģīto ceļu pie skatī-

Liels notikums Latvijas kultūrā –Kannās filmu
„Četri balti krekli” uzņem ar stāvovācijām

tājiem. Kā zināms, filma pēc tās 
oficiālās nodošanas 1967. gadā 
netika publiski izrādīta, nefor-
mālas cenzūras aizlieguma dēļ tā 
tika nolikta plauktā.

Kannu festivāla programmas 
Cannes Classics veidotāji uzsvēra 

komplimentu. No Bunjuela zāles 
skatuves Rolands Kalniņš patei-
cās visiem tiem, kuŗi palīdzēja 
notikt šķietami neiespējamajam.

„Par to, ka manu filmu varētu 
rādīt Kannu festivālā, es pat sap-
ņot nevarēju,” sacīja Rolands Kal-

„Četri balti krekli” ir no jauna 
atklāta, pateicoties Kannu festi-
vālam, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas 
pierāda, ka Rolanda Kalniņa un 
viņa radošās komandas darbs 
atbilst gan sava laika avan gar dis-
kākajām tendencēm, gan ierak-

filmas pārsteidzošās kvalitātes. 
„Mēs neko tādu nebijām gai dī-
juši, „Četri balti krekli” mūs ab  so-
lūti pārsteidza – gan ar savu kino -
valodu, it īpaši izsmalcināto, ele-
ganto operātora darbu, gan arī ar 
savu sociālkritisko spēku,” stās-
tīja Žeralds Duhaso. „Četrus bal-
tus kreklus” redzējušie īpaši uz -
svēra laika garu – 20. gadsimta 
60. gadu noskaņu, ko tik precīzi 
notvēruši filmas veidotāji.

Gan filmas režisors Rolands Kal-
niņš, gan operators Miks Zvir-
bulis Kannās uzklausīja daudz 

Rolands Kalniņš un Miks Zvirbulis Kannu festivālā

niņš. Pirms 51 gada uzņemtā 
filma Kannu festivāla pārstāvjus 
ir pārsteigusi arī ar atzīstamo 
restaurācijas kvalitāti (restau rā-
cija veikta Latvijas studijā Lokomo-
tīve) – šāda kvalitāte arīdzan ir 
būtisks faktors, lai filma varētu 
tikt izrādīta Kannu klasikas pro-
grammā. „Tas patiešām ir īpašs 
pārdzīvojums – redzēt Uldi Pūcīti, 
Līgu Liepiņu, Paulu Butkeviču 
uz Kannu Festivāla pils ekrāna, 
būt klāt seansā ar filmas veido tā-
jiem. Tas ir arī liels notikums 
Latvijas kultūrā – fakts, ka filma 

stās pasaules kino kontekstā. Tas 
ļauj cerēt, ka mēs esam pamanīti,” 
notikumu komentēja Nacionālā 
Kino centra vadītāja Dita Rie  tu ma. 
Režisors Rolands Kalniņš sniedza 
arī intervijas medijiem un pie da-
lījās fotosesijās.
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«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

1954. gadā Gunārs pārcēlās uz 
Melburnu, lai pabeigtu tautsaim-
nie cības studijas Melburnas uni-
versitātē, ko beidza ar B.Comm. 
(Bachelor of Commerce) gradu 
1956. gadā. Viņš turpināja strā-
dāt, bet vienlaikus absolvēja arī 
Humanitāro Zinātņu (Arts) fa -
kultāti ar BA (Bachelor of Arts) 
gradu, speciālizējoties matē ma-
tikā. Kā izvēles priekšmets toreiz 
bija jaunā datorzinātne, kas pie -
saistīja Gunāra interesi uz mūžu.

Mācoties Melburnas univer si-
tātē, Gunārs sastapa Metu, savu 

lielo mīlestību, un 1957. gada 13. 
aprīlī abus uz mūžu savienoja 
latviešu draudzes mācītājs Ar -
nolds Grosbachs. Gunārs toreiz 
pēc studijām strādāja savā pir majā 
darba vietā “Gas and Fuel Cor-
poration”, bet Meta univer sitātē 
veica ķīmijas asistentes darbu.

1962. gadā Gunārs pieteicās 
darbā Austrālijas Nacionālajā Uni -
versitātē (Australian National Uni-
 versity, ANU), viņš strādāja ad -
ministrācijā, tolaik gluži jaunajā 
datortechnikas jomā. 

Tad ģimene pārcēlās uz Kan-
beru, un Gunārs kļuva par datoru 
programmētāju Aizsardzības Mi -

nistrijā (Department of Defence), 
kur strādāja līdz aiziešanai pensi-
jai. Arī pēc tam Gunārs neprata 
dīki vadīt laiku – viņš darbojās 
grāmatvedības jomā un strādāja 
starptautiskās nodokļu konsul-
tantu firmas H&R Block Kan-
beras birojā, vairākus gadus bija 
brīvprātīgs valdības nodokļu 
konsultants (Tax Help) maz turī-
giem pilsoņiem. 

Gunārs arī aktīvi iesaistījās lat-
viešu sabiedrības dzīvē – vairākus 
gadu desmitus viņš bija Kanberas 
latviešu luterāņu draudzes ka  sie-
ris un Kanberas Latviešu bied-
rības (KLB) revidents. Latvijā 
Gunārs pirmo reizi ieradās jau 
septiņdesmito gadu beigās, pēc 
tam vēl vairākas reizes, pēdējo-
reiz –  2001. gadā. 

Gunārs Šterns aizgāja Mūžībā 
2016. gada 26. jūnijā, un viņa dzī -
vesbiedrei šobrīd ir nepieciešams 
ļoti, ļoti daudz spēka, jo Metas 
dzīvē Gunārs bija pats svarīgākais 
cilvēks – viņas ,,datora un kafijas 
guru”, viņas ,,mīļā sirds un ceļa 
gaisma”...

Ingrīda Jansone

Saņemts lielākais ziedojums Vītolu fonda vēsturē 

Laiks pateicas Lasītāja vēstule

Laika izdevēji un redakcija no 
sirds pateicas ALA kongresa de -
legātiem un viesiem par izpratni 
un atsaucību, novērtējot mūsu 
laikraksta darbu un paužot iein-
teresētību tā turpmākajā pastā-
vēšanā! Īpašs paldies Tairai Zold-
nerei par teicami noorganizēto 
mediju semināru un Ingrīdai 
Jansonei – par viņas sarīkoto 
„zibakciju”, kuŗas laikā kongresa 
dienās Laika abonentu pulks 
papildinājās par vismaz diviem 
dučiem! Ingrīda izdomāja īpašu 
(par USD 100,– gadā) jaunu la -
sītāju iepazīšanās abonementa pie -
dāvājumu un pati arī uzrunāja 
kongresa dalībniekus, iegūstot at   -
saucību (un naudas čekus!) Vēl reiz 
paldies par uzņēmību un degsmi 
gluži praktiski atbalstīt Laiku!

Priecājos par ALAs kongresa 
ieteikumu Nr.1 – Aicina ALA 
biedrus un biedru orga ni-
zācijas atbalstīt gan ASV lat-
viešu sabiedrībai nozīmīgā 
laikraksta Laiks dar  bību, gan 
vietējos medijus – ar mērķi 
nodrošināt to pastā vē šanu 
un attīstību kā lat viešu ko -
pienas informētāju, izglī to-
tāju un vienotāju.

Tas jādara visai mūsu sa  bied-
rībai – jāsāk ar avīzes abo nē-
šanu, lasīšanu un atbalstīšanu 
visādos veidos – ar ziedoju-
miem, testamentārajiem no -
vēlējumiem u.c.

Vairs neesam nabagi!!!

Dr. JĀNIS DIMANTS Jun.,
Mineapolē

Laiks esam mēs paši! Un mūsu pašu ziņā un 
darbos ir tā turpmākā pastāvēšana.

Vēl tikai līdz 6. jūnijam ie  spē-
jams pieteikties IV Pasaules lat-
viešu zinātnieku kongresam, kas 
norisināsies no 18. līdz 20. jū  ni-
jam Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā, un pulcēs Latvijas un pa -
saules latviešu zinātniekus, stra-
tēģiskos partneŗus un draugus. 
Kongresā Latvijas un diasporas 
zinātnieki tiksies ar sabiedrības 
pārstāvjiem un runās par to, kā 
padarīt Latviju drošāku un pār-
tikušāku. 

Būtiska IV Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa iezīme ir 
dalībnieku plašā pārstāvniecība – 
runātāji ir gan Latvijā plaši pa -
zīstami zinātnieki, gan pētnieki 
un stratēģiskie partneŗi no ār  val-
stīm. Līdz 22. maijam ir pie  tei-
kušies 560 dalībnieki no Ame-
rikas, Austrālijas, Argentīnas, Ko -
lumbijas, Skandināvijas, Vācijas, 
Lielbritanijas u.c. Saņemti 107 
stenda referātu pieteikumi piecās 
nozaŗu sekcijās. 

Kongresa pirmās dienas vad-
motīvs būs sabiedrības drošība.. 
Kongresa ievadreferātu lasīs Dr. 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress aicina!
Vaira Vīķe-Freiberga, diskusijās 
piedalīsies ASV Nacionālā Zi -
nāt nes fonda (National Science 
Foundation – NSF) vadošais pro-
grammu direktors Dr. Viktors 
Piotrovskis (Victor Piotrowski), 
profesors Nevils Bolts (Neville 
Bolt) no Londonas Karaliskās kol -
ledžas Stratēģiskās komūnikācijas 
centra un citi starptautiski plaši 
pazīstamiem speciālisti. Disku-
siju dalībnieki vairākās sesijās dis-
kutēs arī par informatīvo telpu, 
technoloģisko un kiberdrošību, 
kā arī par tautsaimniecību.

Otrās dienas vadmotīvs – iezī-
mēt pasaules attīstības tendences 
zinātnes jomā un Latvijas ie  spē-
jas tajās. Sekcijas vadīs sabiedrībā 
zināmi Latvijas pētnieki, tai skai tā 
Latvijas izcelsmes pētnieki no 
ārvalstīm – mašīnbūves inže nie-
ris Dr. Mārcis Jansons, valsts 
pārvaldes, organizatoriskās teo-
rijas un zinātnes un technoloģiju 
polītikas pētniece Dr. Jūlija Mel-
kere un endokrinologs Dr. med. 
Uģis Gruntmanis.  

Savukārt trešajā dienā dalīb-

nieki vērsīs skatu nākotnē un no -
slēdzošajā forumā “Latvijas for-
mula 2050” diskutēs par Lat vijas 
attīstības scenārijiem un piedāvās 
risinājumus, īpašu uzmanību pie -
vēršot ģeopolītikai, investīciju un 
resursu plūsmai, technoloģijām 
un reģionālajai līderībai. Noslē-
gumā tiks pieņemta Kongresa 
rezolūcija.

18. jūnija vakarā kongresa ap -
meklētāji tiek aicināti uz Jāņu 
ielīgošanas un Saulgriežu pasā-
kumu. 19. jūnijā notiks “Ziedoņa 
mūzeja” organizētā projekta “Ideju 
pavasaris” sarīkojums ar grupas 
“Carneval Youth” uzstāšanos.

Kongresam parallēli notiks Lat vi -
jas vēsturnieku II kongress un Pa -
saules latviešu juristu III kongress.

Kongresam var reģistrēties mājas 
lapā congress.sciencelatvia.lv līdz 
6. jūnijam.

Pieteikumi mediju akreditācijai 
tiek pieņemti elektroniski līdz 
12. jūnijam, aizpildot pieteikuma 
anketu kongresa mājaslapā 
https://congress.sciencelatvia.lv/
mediju-akreditacija/ 
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Soprāns Inga Šļubovska-Kancēviča vada vokālo meistarklasi
// FOTO: Maija Avota

Vad. LIENE KUKAINE

XIII Starptautiskie latviešu
jauno mūziķu meistarkursi 

“Baltijas mūzikas ceļš”
XIII Starptautiskie latviešu 

jauno mūziķu meistarkursi „Bal-
tijas mūzikas ceļš” no 17. līdz 
26. jūlijam noritēs Siguldas 
Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”. 
Meistarkursos piedalīsies jau -
nie atskaņotājmākslinieki, kom-
ponisti un mūzikas skolotāji no 
Latvijas un ārvalstu mūzikas 
skolām, vidusskolām, akadē mi-
jām un konservatorijām.

Vēl ir iespējams pieteikties uz 
meistarkursiem! Meistarkursu 
programmu un lektoru saraksts, 
pieteikšanās un dalības maksas 
informācija, kā arī cita papildus 
informācija atrodama meistar-
kursu mājaslapā: www.baltais-
fligelis.lv/muzika/meistarkursi. 

Meistarkursu ievērojamie lek-
tori un mācībspēki pārstāvēs 
trīspadsmit valstis – Latviju, 
Angliju, ASV, Austrāliju, Aus-
triju, Grieķiju, Igauniju, Lie -
tuvu, Meksiku, Poliju, Šveici, 
Turciju un Vāciju. Meistarkursu 
mērķis ir latviešu jauno mūziķu 
profesionālās meistarības piln-
veide. Neformālā, draudzīgā 
meistarkursu darbības gaisotne 
veicinās tās dalībnieku sav star-
pējo kontaktu veidošanos, ie -
spējamai kopējai profesionālai 
mūzicēšanai nākotnē.

Meistarkursu pirmsākumi 
mek lējami trīs Starptautiskajās 
latviešu jauno mūziķu mūzi -
kas nometnēs Kanadā. Kopš 
1994. gada Latvijā ir organizētas 
divpadsmit mūzikas nometnes, 
kas laika gaitā ar savu augsto 
profesionālo līmeni ieguvušas 
meistarkursu statusu. Meistar-
kursu unikālitāti un nepiecie-
šamību raksturo iespēja topo-
šajiem akadēmiskās mūzikas 
atskaņotājmāksliniekiem un pe -
dagogiem – potenciālajiem aug-
stāko mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas augstskolu studen-
tiem, iepazīties ar augstāko 
mūzikas mācību iestāžu pie  dā-
vātajām izglītības programmu 
iespējām un to docētājiem.

Līdz ar to, ka šajos meis-
tarkursos īpaša uzmanība tiks 
pievērsta baltiešu mūzikas daiļ-
radei un tās interpretācijai, tiks 
atspoguļots Latvijas Simtgades 
vadmotīvs “Draugi un kaimiņi”. 
Meistarkursu vadītāju un da -
lībnieku koncerti bagātinās Si -
guldas koncertdzīvi, atklājot 
daudzveidīgās interpretāciju 
ie spējas latviešu, lietuviešu un 
igauņu mūzikas sacerējumos. 
Dalībniekiem būs iespēja lek-
cijās gūtās zināšanas pielietot 
radošajās izpausmēs koncertva-
karos, kā arī par koncertiem 
rakstīt recenzijas meistarkursu 
avīzei. 

Meistarkursos paredzēts at -
ska  ņot komponista un ilgga-
dīgā meistarkursu mācībspēka 
Pēteŗa Plakida kamermūziku 
īpašā piemiņas vakara koncertā 
(18.07), kā arī, atskaņot latviešu, 
igauņu un lietuviešu kompo-
nistu skaņdarbus divos meis tar-
klašu vadītāju koncertos (19.07, 

20.07). Visi Siguldas kon certi 
būs bez maksas un pieejami 
koncertu apmeklē tā jiem no Si -
guldas un visas Latvijas. 

Pirms meistarkursiem Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē, 
plkst. 19:00, notiks meistarkur-
su ieskaņas koncerts “Baltijas 
ceļš kamermūzikā”. Koncertā 
piedalīsies Laura Zariņa – vijo-
le, Vācija; Andra Dārziņa – alts, 
Vācija; Dāvis Sliecāns – alts, 
Latvija; Undīne Balode – čells, 
Latvija; Daniela Lūsis-Grīn-
berga – soprāns, Latvija; Lauma 
Skride – klavieres, Vācija; Anas-
tasija Jevstigņejeva, Kaspars 
Bumbišs, Aleksandrs Kalējs – 
klavieres, Latvija. Programmā 
– latviešu, igauņu un lietuviešu 
skaņdarbi. Koncertu rīko Rīgas 
Latviešu biedrība, Rīgas Lat-
viešu biedrības Mūzikas ko  mi-
sija un XIII Starptautiskie 

latviešu jauno mūziķu meis-
tarkursi. (www.rlb.lv). Visi ir 
laipni aicināti apmeklēt minēto, 
kā arī it visus meistarkursu kon-
certus!

Lekcijās meistarkursu dalīb-
nieki pilnveidos zināšanas par 
Baltijas valstu akadēmisko un 
tautas mūziku, kā arī par bal-
tiešu atskaņotājmāksliniekiem 
un baltiešu kultūras attīstību un 
nākotnes virzieniem. Praktis ka-
jās nodarbībās, mūzicējot izcilu 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
citu ārvalstu/diasporu mūziķu 
vadītajās meistarklasēs, jauna-
jiem mūziķiem būs iespēja 
attīstīt un pilnveidot mūsdienu 
un citu stilu mūzikas iemaņas 
un prasmes. 

Kompozicijas semināros, kom-
ponistes Gundegas Šmites va -
dībā, ievērojami Latvijas un 
ārvalstu komponisti apskatīs 
mūzikas technoloģijas lomu 
jaunradē, dažādu mūzikālo 
žanru mijiedarbību un izman-
tošanu radošā procesā. Jauna-
jiem komponistiem būs iespēja 
komponēt jaundarbu meis-
tarkursu rezidences Trio Art-i-
Shock ansamblim – gan solo, 
gan dueta, gan pilnam trio 
sastāvam (Agnese Egliņa – kla-
vieres, Guna Šnē – čells, Elīna 
Endzele – sitaminstrumenti). 

Jaunie mūziķi, kuŗi veic pe  da-

goģisko darbību, astoņās lek  ci-
jās un semināros gūs zināšanas 
par jaunām pieejām un meto-
dikām lekciju ciklā “Personības 
mūzikā”, kā arī apmeklēs meis-
tarklašu vadītāju nodarbības, lai 
izvērtētu dažādas mācīšanas 
metodes un pieejas. Pēc ilgāka 
laika meistarkursos atkal būs 
koncerta kokles meistarklase 
Andas Eglītes vadībā, saksofona 
meistarklase Arvīda Kazlauska 
vadībā un trompetes meistar-
klase Jāņa Porieša vadībā. Anita 
Kuprisa vadīs meistarkursu 
kori, un diriģents Normunds 
Dreģis – meistarkursu kamer-
orķestri, kas 26. jūlija Noslē-
guma koncertā atskaņos Georga 
Pelēča opusu “Nevertheless” ar 
solistiem – vijolnieci Lauru 
Zariņu un pianistu Reini 
Zariņu. 

XIII Starptautiskos latviešu 
jauno mūziķu meistarkursus 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla 
fonds un Siguldas novada paš-
valdība, Amerikas latviešu ap -
vienības Kultūras fonds, Pa  sau-
les Brīvo latviešu apvienības 
Kultūras fonds, Latviešu kul-
tūras biedrība TILTS, “Mūzikas 
nometnes fonds”, Latviskā 
Mantojuma fonds Bostonā, 
Latviešu Fonds, Montreālas 
latviešu sabiedriskais centrs, 
Daugavas Vanagi ASV, Dau ga-
vas Vanagi un Vanadzes Ņu -
jorkā, Ģenerāļā Goppera fonds, 
Ņudžersijas kreditsabiedrība, 
Ņujorkas Ziemeļnovada Dāmu 
komitēja, kā arī individuāli 
ziedotāji. 

Meistarkursu vadītājs – Ventis 
Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija), māksli-
nieciskā vadītāja – Dace Ape-
rāne (ASV), savukārt kursu no -
zaru vadītāji atskaņotājmākslā – 
Agnese Egliņa (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija) un 
Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
kompozicijā un mūzikas teorijā 
– Gundega Šmite (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
mūzikas pedagoģijā – Dace 
Aperāne.

Lauma Skride, klavieres Jānis Laurs, čells Dita Krenberga, flauta

ASV, Kanadas un Austrālijas 
skauti un gaidas sāk gatavoties 
uz 12. Lielo nometni „Solījums”, 
kas notiks 2019. gadā no 11. 
līdz 17. augustam  Massawepie 
Scout Camp Ņujorkas štata 
Adirondeka kalnos. Skauti, gai-
das, ierakstiet šos datumus 
kalendārā!

Skauti un gaidas pērn no  svi-
nēja savu 100 gadu jubileju, tas 
ir  krietns laika posms un apaļš 
gadu skaits. Pēdējā lielā no -
metne bija “Mantojums” – šis 
vārds precīzi un kodolīgi rak -
sturo skautisma un gaidu kus-

tības rūpīgi savākto „pūra lādi”, 
kuŗu skauti un gaidas ieman-
tojuši. Tagad skauti un gaidas ar 
šo mantojumu ieiet nākamajā 
gadsimtā, ar kopīgu zvērestu, ka 
esam sagatavoti šo mantojumu 
nest tālāk. Šis būs mūsu „So -
lījums” – laiks skatī ties uz 
priekšu, dot solījumu uzturēt 
skautismu nākamos 100 gadus 
– tā būs nometne ,,Solī jums!”

12. Lielās nometnes „Solī-
jums” rīkotāji vad. Maruta Auģe 
un vad. Arnis Korolkevics iz -
veidojuši Nometnes organi zē-
šanas komiteju (NOK). Tajā  

apstiprināti vad. Linda Byron –  
finanču nozares vadītāja, vad. 
Liene Kukaine – informācijas 
nozares vadītāja, vad. Meta 
Bāze – saimniecības nozares 
vadītāja, un vad. Ēriks Kleperis 
– techniskās daļas vadītājs.

Aicinu avīzes Laiks lasītājus, 
kuŗi vēlās saņemt sīkāku in   for-
māciju par 12. Lielo nometni 
„Solījums” rakstīt uz nometnes 
officiālo e-pasta adresi 12  LN -
2019@gmail.com, vai arī vad. 
Lienei Kukainei, NOK infor-
mācijas nozares vadītājai, Lie -
ne@  zilgma.com. 

Mūs gaida „Solījums”
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Par Latvijas Brīvības fondu (LBF)

Kukaiņu ģimene Baltā galdauta svētkos. No kreisās: Mikus, Roberts, Lauris, Vilis un Liene

Jānis Dimants (sen.) ar kundzi Annu, dēlu Jāni Dimantu (jun.) un vedeklu Boženu. 1973. gada 6. maijā, 
ALAs 22. kongresā Dr. J. Dimants (jun.), pasniedzot pirmo iemaksu Latvijas Brīvības fondā USD 5100,– 
apmērā teica: „Lieli mērķi un uzdevumi saviļņo, iekustina sastāvējušos ūdeņus, un tauta atmostas no miega.”

45 gadi kopš dibināšanas – 
šādu „pusapaļu” jubileju tieši 
ALAs 67. kongresa dienās sa -
sniedzis Latvijas Brīvības fonds. 
Laiks tolaik, 1973. gada rudenī, 
publicēja Ulža Gravas vēstuli, 
kuŗā der ieskatīties arī šodien.

„Latvijas Brīvības Fonds 
inkorporēts

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības nodibinātais Latvijas Brī-
vības Fonds uzsāks savu oficiālo 
darbību ar Latvijas valsts neat-
karības pasludināšanas 55 gadu 
jubileju. Paredzams, ka vairāku 
valstssvētku sarīkojumu atlikums 
tiks nodots Brīvības fondam. 
Amerikas Latviešu katoļu apvie-
nība jau nākusi ar aicinājumu 
visām latviešu organizācijām un 
draudzēm 18. novembrī nodot 
Pasaules brīvo latviešu apvienībai 
savu sarīkojumu atlikumu un 
citus ziedojumus „Latvijas brī-
vības un latviešu tautas gaišākas 
nākotnes labā”.

Latvijas Brīvības fonda iecere ir 
radīt līdzekļu rezervi, no kuŗas 
augļiem varētu nodrošināt rēgu-
lāru atbalstu tieši nacionāl polī-
tiskam darbam, kuŗam pretēji lat-
viešu kultūras un izglītības dar-
bam trūkst jebkādu paliekošu 
fondu. Fonda kapitālu nodotu 
atbrīvotai neatkarīgai Latvijas 
valstij. Fondu nodibināja Pasaules 
Latviešu Apvienības valdes sēdē 
latviešu 100 gadu jubilejas dzies-
mu svētkos ASV, Klīvlandē. Sēdē 
piedalījās centrālo organizāciju 
pārstāvji no ASV, Kanadas, Ei -
ropas, Austrālijas, Venecuēlas un 
Brazilijas.

Fonda priekšdarbi ir krietni pa -
virzījušies uz priekšu. Advokāts 
Ivars Bērziņš Ņujorkā, atsakoties 
no honorāra, inkorporējis Fondu 
zem vārda „Latvijas Brīvības 
fonds, Ltd.”. Fonda inkorporēšana 
atļauj Fondam pieņemt testa-
mentārus novēlējumus, kādu vaja-
dzību izteikuši vairāki ieinteresēti 
ziedotāji.

Inkorporācijas dokumenti rāda, 
ka Fondam ir tikai četri biedri. 
Tie ir PBLA sastāvošās zemju 
pārstāvības: Amerikas Latviešu 
apvienība, Latviešu apvienība Aus-
trālijā un Jaunzēlandē, Latvijas 
atjaunošanas komiteja – Eiropas 
centrs un Latviešu nacionālā ap -
vienība Kanadā. Šo centrālo or -
ganizāciju priekšsēži, Dr. Ilgvars 
Spilners no Pitsburgas, ASV, 
Gunārs Bračs no Sidnejas, Aus-
trālijā, Pauls Reinhards no Lon-
donas, Anglijā, un Tālivaldis Kron-
bergs no Toronto, Kanadā, uz  rā-
dīti kā Fonda pirmie direktori. Kā 
Fonda juridiskās amatpersonas 
uzrādītas PBLA valdes priekš-
sēdis Uldis Grava, ASV, priekšsēža 
vietnieks Imants Freimanis no Stok -
holmas, Zviedrijā, PBLA fi  nan ču 
nodaļas vadītājs Valdis Kārklis un 
PBLA ģenerālsekretārs Bruno 
Albats, abi no Vašingtonas, ASV. 
PBLA sekretariāts Vašing tonā būs 
Brīvības fonda oficiālā adrese.

Fonda tekošo darbību pārrau-
dzīs PBLA valde, kas sastādās no 
centrālo organizāciju izvirzītiem 

valdes locekļiem no visas brīvās 
pasaules. Valde izdarīs gadskār-
tējus piešķīrumus no Fonda no -
guldījumu augļiem, neaiztiekot 
kapitālu. Kapitāla summas var iz -
lietot tikai ārkārtējos gadījumos, 
ja, piemēram, Latvijā rastos tādi 
notikumi kā sacelšanās, līdzīgi 
Ungārijā vai Čechoslovakijā. Ka -
pitālu varēs aizskart tikai ar val-
des ¾ atbalstu. Fonda iniciatoru 
doma vienmēr bijusi, ka sakrātais 
kapitāls jānodod atbrīvotai un 
neatkarīgai Latvijas valstij. Lai 
sākuma gados vairāk pievērstos 
nozīmīga kapitāla radīšanai, PBLA 
valde jau nobalsojusi, ka arī ka -
pitāla augļi pieskaitāmi rezervei 
līdz kapitāls sasniedz $ 50  000 
minimumu. (..)

Kaut arī Fonds savu darbību 
uzsāks tikai ar Latvijas valsts-
svētkiem, Fondā jau ir ieplūduši 
pirmie ziedojumi. Sekojot Kanadā 
dzīvojošā Dr. Adolfa Šteina iero-
sinājumam par Latvijas Brīvības 
Fondu, fonda domu turpināja Dr. 
Jānis Dimants, jun. nododot Ame-
rikas Latviešu apvienības gads-
kār tējā kongresā vairāku tautiešu 
pirmos ziedojumus $ 5100 kop-
summā. Tagad nākuši klāt jauni 
sekotāji, jo kontā pašreiz atrodas 
jau tuvu pie $ 8000. Abi iero-
sinātāji ir apsolījušies darboties 
PBLA Latvijas Brīvības fonda 
finanču komitejā. Komitejā vēl 
darbosies Vilis Vītols no Vene cu ē-
las, Pauls Reinhards no Anglijas, 
Gunārs Bračs no Austrālijas, bet 
komiteju vadīs PBLA priekšsēdis 
Uldis Grava. (..)

Latviešu tautas daļa brīvā 
pasaulē ir mācējusi nodrošināt 
savu kulturālo nākotni ar Pa -
saules Brīvo Latviešu Apvienības 
Kultūras Fonda, Latviešu Fonda 
un citu fondu un organizāciju 
gadskārtējiem piešķīrumiem. Bet 
arī latviešu polītiskā darbība par 
brīvības atgūšanu savai tautai un 
neatkarības atgūšanu savai valstij 
ir nepieciešams uzdevums katrai 
latviešu organizācijai un katrai 
latviešu ģimenei. Šī gada noti-
kumi Helsinkos Eiropas drošības 
konferences laikā pierādīja, ka arī 
mūsu nacionalpolītiskā dar bība 
var nest redzamus un no  zīmīgus 
rezultātus. Šajā pārlie cībā un 
ticībā par brīvās Latvijas nākotni 
ar visu latviešu centrālo orga ni-
zāciju vienbalsīgu atbalstu Lat-
vijas valstssvētkos darbību uzsāks 
Latvijas Brīvības Fonds. Latviju 
latviešiem! Uldis Grava”.

***
Izmantojot neseno izdevību 

ielūkoties Helmara Rudzīša pē -
dējā darba kabinetā saglabātajos 
materiālos, uzgāju arī 1976. gada 
žurnāla Tilts numuru, kuŗa vāku 
rotā skaista, jauna māmiņa poļu 
tautas tērpā un trīs spriganas 
meitenītes – divas Latgales rak-
stiem rotātos latviešu tautas 
tērpos, viena – poļu. Tās taču 
pazīstamā Mineapoles daktera, 
mūsu cītīga lasītāja un autora 
Jāņa Dimanta meitenes! Atvē-
rumā – raksts par pašu Jāni, kuŗš 
kopš agras jaunības bijis ne  no-

gurstošs aktīvists latviešu sa  bied-
rībā. Te arī izlasu, ka pašu pirmo 
naudu LBF – Aijovas tautiešu 
ziedojumu – uz ALAs 22. kon-
gresu 1973. gadā atveda tieši viņš.

Šobrīd LBF rīcībā ir naudas 
summa 2,2 miljoni ASV dola ru 
apmērā, un, kā teica fonda paš-
reizējais priekšsēdis Roberts 
Kukainis – tā turpinās nonākt 

PBLA darbības atbalstam, un 
tiekot lēsts, ka tās pietiks līdz 
2024. – 2025. gadam. (Nav grūti 
aprēķināt, ka 2023. gadā svinēsim 
LBF 50 gadus!)

Advokāts Ivars Bērziņš un ilggadīgā ALA un bijusī PBLA Kultūras 
fonda priekšsēde Vija Zuntaka Bērziņa

Bijušais LBF priekšsēdis Jānis 
Lucs
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Ojārs Kalniņš: „Sapnis ir piepildījies”

Rokvilē pirms Baltā galdauta svētkiem 4.maijā. Centrā – Ojārs Kalniņš, blakus pa labi Irma Kalniņa, pa 
kreisi – ilggadējā ALA ģenerālsekretāre Anita Tērauda kopā ar studenšu korporācijas Dzintra dāmām

Kongresa īpašais viesis Vašing-
tonā bija Ojārs Ēriks Kalniņš, 
kuŗš uzrunāja delegātus un vie-
sus noslēguma ballē, bet kon-
gresa gaitā piedalījās polītiskajās 

diskusijās. Viņa runa ne tikai ie -
dvesmoja un pacilāja klātesošos 
pēc ražīga darba cēliena, bet 
salika būtiskas pieturzīmes iz -
pratnē par Latvijas gaitu 27 gadu 

gaŗumā kopš neatkarības atjau-
nošanas.

Ievadā – kongresa Rīcības ko -
mitejas priekšsēža Aivara Os -
valda teiktais:

“Ojārs Ēriks Kalniņš ir latviešu 
diplomāts un polītiķis, 12. Saei-
mas deputāts, partijas Vienotība 
biedrs. Šobrīd viņš darbojas Ei -
ropas lietu komisijā un ir Ārlietu 
komisijas priekšsēdis. Kad sākām 
domāt par šī – ALAs 67. kongresa 
programmu gadā, kad svinam 
Latvijas Simtgadi, un par iespē-
jamiem viesiem, viņš bija pirmais, 
kas nāca prātā. Jo, proti, Ojārs jau 
ir mūsu pašu „vietējais”. Te, Va -
šingtonā, sākās viņa sabied riskā, 
polītiskā un diplomātiskā dar -
bība. Mēs gribējām ne tikai no 
viņa uzzināt jaunākās ziņas, bet 
arī kopā atskatīties uz tām die-
nām pirms Latvijas Neatka rības 
atjaunošanas, kad viņš pārcēlās 
uz Vašingtonu no Čikāgas. Tur 
viņš strādāja sabiedrisko attie-
cību jomā, bet sākuma darbs Va -
šingtonā bija Amerikas latviešu 
apvienībā. Rokviles latviešu namā 
ir mūzejs. Blakus mūzejam – no -
lik tava, ko bijusī ALA ģenerāl-
sekretāre Anita Tērauda dēvēja 
par „bunkuru” un kuŗā no grīdas 
līdz griestiem sakrauti glabājas 
ALA archīvi. Tur jaunajam ALA 
darbiniekam Ojāram ierādīja savu 
vietu, mazu rakstāmgaldiņu. No 
šīs vietas viņš veidoja sadarbību 
ar ASV Kongresu, ar latviešu 

organizācijām un arī ar citām 
baltiešu apvienībām, piedaloties 
un iestājoties par latviešu lietām, 
cik un kur tas bija iespējams. 

Līdz ar Latvijas brīvības atgū-
šanu 1991. gadā mainījās arī 
Ojāra vēriens un karjēra. Pēkšņi 
kādreizēji klusā Latvijas sūtnie-
cībā, kur bija Charge d’affairs ar 
diviem līdzstrādniekiem, kļuva 
par vēstniecību ar vēstnieku. Va -
jadzēja pieredzējušu sabiedrisko 
attiecību profesionāli ar stāju, 
valodu, zināšanām, ar sakariem. 
Tā Ojārs kļuva par vēstniecības 
preses un informācijas koordi nā-
toru, un vēlāk par padomnieku, 
vēstniecības vadītāja vietnieku, līdz 
rezultātā kļuva par Latvijas vēst-
nieku ASV, šajā amatā sabija līdz 
1999. gadam, kad pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā, un tur, sākot ar 2000. ga  du, 
vadīja Latvijas Institūtu.

Nav iespējams uzskaitīt visu, ko 
Ojārs ir darījis un panācis, visus 
apbalvojumus, ko viņš ir pelnījis. 
Tagad viņš pilda sava darba 
atbildības, un mēs esam gandarīti, 
ka viņš atrod laiku iegriezties te, 
Vašingtonā, tāpēc šī tikšanās ir 
īpaša.”

Ar Ojāra Kalniņa uzrunu 
(nedaudz saīsinātu) iepazīstinām 
mūsu lasītājus. 

Ojārs Kalniņš: „Man prātā ir 
kāda spilgta atmiņa – kad 1978. 
gadā staigāju pa Rīgu, man bija 
lepnums un dusmas, dusmas par 
to, ko tolaik te redzēju, par to, kas 
te notika! Iepriekšējā gadā biju 
ceļojis pa Eiropu, biju Stokholmā 
un Kopenhāgenā, un man bija 
sapnis par to, kā Rīga būtu va -
rējusi izskatīties, ja nebūtu bijis 
kaŗa, ja nebūtu bijuši 50 okupā-
cijas gadi.

Ir aizritējuši 19 gadi, kopš mēs 
ar dzīvesbiedri Irmu dzīvojam 
Rīgā, Latvijā, un man jāteic – šis 
sapnis ir piepildījies! Nu es redzu 
to Rīgu, kādu biju iedomājies 
toreiz, 1978. gadā. Ir noticis pat 
vēl vairāk. Pagājuši 27 gadi, kopš 
mēs atguvām savas valsts neat-
karību, un mēs esam sasnieguši 
milzīgi daudz. Tikai daži piemēri: 
2004. gadā mēs iestājāmies 
NATO un Eiropas Savienībā, un 
tas pārsteidza ļoti daudzus, kas 
nesagaidīja, ka to tik ātri pa  nāk-
sim. Mēs godam pārdzīvojām 
pasaules ekonomisko krizi 2008. 
gadā, un tikai dažus gadus pēc 
tās – 2015. gadā mums bija tas 
gods uzņemties ES prezidentūru, 
un mēs to paveicām, iegūstot ļoti 
augstu atzinību ne tikai Eiropā, 
bet visā pasaulē. Runājot par šo 
notikumu, jāatzīmē, ka īstenojās 
arī Latvijas ideja, un Rīgā tika 
izveidots NATO Stratēģiskās ko -
mūnikācijas un izcilības centrs, 
kas šobrīd ir viens no lielākajiem 
pētniecības centriem pasaulē, un 
Latvija šai jomā tiek atzīta par 
vienu no līderēm pasaulē.

Vēl viens lepnums – 90.-tajos 
gados mēs lūdzām palīdzību no 
daudziem, tagad ir daudz valstu, 
īpaši Austrumeiropā, kas skatās 

uz Latviju kā uz paraugu, mēs 
palīdzam Moldovai, Ukrainai, 
Gruzijai, pie mums brauc iegūt 
pieredzi un zināšanas. 

Jā, mums ir problēmas, ne viss 
ir atrisināts, priekšā vēl daudzi 
izaicinājumi, taču –, būdams Sa  ei-
mas Ārlietu komisijas vadī tājs, 
esmu apmeklējis aptuveni 25 val-
stis un varu teikt – it visās ir savas 
problēmas, Latvija nebūt nav tā 
vieta, kuŗā, pie  mēram, ir tā 
lielākā korupcija.

Sapnis piepildās – mēs ar sa -
vām problēmām cīnāmies brīvā, 
neatkarīgā, demokratiskā Latvijā, 
un mēs paši te risinām savas 
problēmas, nevis Briselē vai 
Maskavā. Un tas ir milzīgs sa -
sniegums, ko esam sasnieguši, 
strādājot kopā ar jums abos 
okeana krastos! (..)

Runājot par jauno terminu 
„globālais latvietis”, uzskatu, ka 
tas šobrīd ir ļoti svarīgs koncepts, 
kas nozīmē, ka ikviens var kalpot 
Latvijai neatkarīgi no tā, kuŗā 
pasaules malā viņš dzīvo. Reiz 
kāds Latvijas žurnālists intervijā 
man vaicāja: „Kāpēc visi ārzemju 
latvieši nebrauc šurp uz Latviju?” 
Mana atbilde – tad jau nebūs 
Amerikas latviešu apvienības, 
PBLA, kas lobēs un pārstāvēs 
Latvijas intereses dažādās pasau-
les valstīs, turklāt mūsu valstij 
nav tik lielu resursu, lai it visur 
ierīkotu savas vēstniecības un 
pārstāvniecības! Manā ieskatā, 
Latvija nav tikai viena ģeopo-
lītiska vieta pie Baltijas jūras – tu 
vari būt latvietis jebkur, ja vien 
esi patriots un ja esi gatavs kalpot 
Latvijai. 

Pasaule ir mainījusies, arī mēs 
kādreiz bijām „trimda”, tagad ir – 

diaspora. Rainis teica: ”Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies”, un mēs arī pie -
dzīvojām pārvērtības. Galvenais, 
ka mēs to darām kopā. 

Man būtu jāpiemin daudzu 
personu vārdi, kas ieguldījuši ļoti 
nozīmīgu darbu Latvijai, taču 

cēliens man izvērtās ļoti intere-
sants. Otrs – Anatols Din bergs*, 
kuŗš 1991. gada janvārī, kad sāku 
darbu Latvijas sūtniecībā, man 
ie  mā cīja, kas ir diplomātija. Un 
vēl – mana sieva Irma, kuŗa bijusi 
mans galvenais atbalsts visus šos 

vien pati Latvijas tauta. Tagad 
varu piebilst, ka Irma, apmācot 
protokola smalkumos cilvēkus 
Latvijā un – īpaši apmācot jau-
niešus, ir gan drīz vai darījusi vai-
 rāk par mani Latvijas tēla vei do-
šanā. Par to mans īpašs paldies! 

No vēstures. Laika dibinātājs Helmars Rudzītis (otrais no labās) un viņa kundze Austra (vidū) ALA 
10. kongresā Vašingtonā, 1961. gadā, – arī pie baltiem galdautiem! Lūgums – ja sazīmējiet, kas ir 
pārējās personas, lūdzu, uzrakstiet redakcijai! // FOTO: Bruno Rozītis

vienu gan šoreiz pieminēšu – tas 
bija Aristīds Lambergs, kuŗš 
1985. gadā piezvanīja un teica, ka 
man jādodas darbā uz Amerikas 
latviešu apvienību – „par pustik 
mazāku algu kā šobrīd, bet 
Latvijas interesēs!” Un šis darba 

gadus un – varbūt – pat vis ietek-
mīgākais cil vēks manā dzīvē. Kad 
pirmajos savas darbības gados 
Latvijā va  dīju Latvijas Institūtu, 
kuŗa uzdevums bija veidot Lat-
vijas tēlu pasaulē, uzreiz pateicu, 
ka nekas cits neveido šo tēlu, kā 

Un paldies visiem – par jūsu 
dedzību, par jūsu darbību, atbal-
stu, veidojot Latvijas nākotni!”        

* Anatols Dinbergs – diplomāts 
un polītiķis, ilggadīgs Latvijas 
sūtniecības ASV lietvedis un 
vadītājs
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No Goda konsula
Roberta Blumberga runas

 Svinības 4. maijā

„Lai tā būtu mūžīgi!”

Muzicē Ērikas Baipšys

Māra Vārpa ar Čikāgas vīru ansambli

Roberts Blumbergs (vidū) ar Valiju un Modri Galeniekiem

Novērtējot 1990. gada 4. maija 
nozīmi, Čikāgā, Sv. Pēteŗa drau-
dzes dāmu saime aicināja uz šī 
vēsturiskā notikuma – Latvija 
Valsts neatkarības atjaunošanas 
dienas svinībām, uz Baltā gald-
auta svētkiem.

Latvijas Republikas patstā vī-
bas atjaunošanas diena tiek svi-
nēta, atceroties Latvijas Aug stā-
kās Padomes deklarāciju „Par 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. Latvijā šī ir svētku 
diena. Jau daudzus gadus ie -
priekš iedzīvotājos sāka veido-
ties pretestība komūnistiska-
jam režīmam – Tautas fronte, 
Tautas manifestācija Mežaparka 
Lielajā estrādē 1988. gadā, gā -
jiens pie Brīvības pieminekļa 
1987. gadā, Baltijas ceļš rosināja 
tautu apzināties savas tiesības. 
Toreizējie notikumi mudināja 
Latvijas Augstāko Padomi bal-
sot par neatkarības atjaunošanu. 
To laiku liecinieki atceras sa -
jūsmu, pacilātību, prieku un 
drau dzību cilvēku noska ņo-
jumā. 134 deputāti, kas balsoja 
par neatkarību, parādīja dros-

mi, jo nevarēja zināt, kā rīkosies 
okupācijas vara. Priekšā vēl bija 
1991. gads, kad notika uzbru-
kumi un par savu ticību brīvībai 
cilvēki zaudēja dzīvības.

18. no  vem  brim. 
Čikāgas latvieši 4. maija svēt-

kus svinēja Sv. Pē  tera draudzes 
Dāmu kopas rī  kotā vakarā 
Ināras Blumbergas vadībā. 

un lūgšanu. Atceroties tos lai-
kus, mācītājs aicina lūgt par 
vienprātību tautai. Krišjāņa 
Barona Latviešu skolas skol-
nieces Emīlijas Blumbergas iz -
teiksmīgi nolasītais Edvarta 
Virzas dzejolis „Karogs” un 
Ērikas Baipšys uz saksofona 
nospēlētās trīs dziesmas labi 
iederējās vakara programmā. 

Latvijas Goda konsuls Ilinojā 
Roberts Blumbergs savā stās-
tījumā izcēla Čikāgas latviešu 
darbošanos ceļā uz neatkarību. 
Ilgus gadus Čikāgā latvieši ir 
nenogurstoši sadarbojušies ar 
ALA un PBLA, lai amerikāņu 
un latviešu sabiedrībai atgā di-
nātu par Latvijas okupāciju. 
Runa noslēdzās ar Latvijas 
himnu.

Par vēsturisko karogu zālē 
stāstīja Ināra Blumberga. Pašā 
pirmajā  komūnistu okupācijas 
gadā (1940./41.) rīkojums bija – 
Latvijas valsts karogus iznīcināt. 
Šajās svinībās izstādītais karogs 
tika izglābts un īpašniekiem 
līdzi nonāca ASV. Karogs no 
pirmās Latvijas neatkarības ir 

Latvijas PSR Augstākās Pa -
domes deklarācija “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjau-
nošanu” ir dokuments, ar kuŗu 
1990. gada 4. maijā tika atjau-
nota Satversmes sapulces 1922. 
gada 15. februārī pieņemtā 
Latvijas Republikas Satversme. 
Šī deklarācija atzina 1940. gada 
17. jūnija Padomju Savienības 
noziedzīgo agresiju par starp-
tautisku noziegumu un atjau-
noja Latvijas Republikas suve-
renitāti. Šī deklarācija bija ilgi 

dabas saglabāšanas viedokļa, tā 
tomēr bija pretestība pret pa -
domju varu. Pēc tam sekoja 
grupa Helsinki 86 un Tautas 
fronte (..)  

Visa šā laika posmā arī 
Čikāgas latviešiem ir bijusi sava 
loma, un to vienmēr mēģinu 
atgādināt Latvijas amatper so-
nām. Pieminēšu tikai dažus 
vārdus –  Ilmārs Bergmanis ar 
domubiedriem Vašingtonā ir 
at  gādinājis par apspiestām tau -
tām un to nelikumīgo oku pā-

atgādina arī ame rikāņiem, kas 
mēs esam. PBLA, ALA un Dau-
gavas Vanagi ir veikuši neat sve-
ŗamu darbu mūsu brīvības at -
gūšanai, turklāt  šīs organizācijas 
ir arī iegul dī jušas milzu lī  dzek-
ļus šī mērķa sasniegšanai. Un 
vēl – čikāgietis Pēteris Blum-
bergs veiksmīgi vada mūsu 
centrālo organizā ciju ALA.

Pēc neatkarības atgūšanas, tā -
tad kopš 1991. gada, vairāki či -
kāgieši ir arī darbojušies Saei mā, 
piemēram, Ojārs Kalniņš un 

of Latvia” ir savākusi ziedoju-
mos pusmiljona dolaru apjomā, 
lai nodrošinātu izglītību Latvijas 
studentiem. Paldies visiem zie -
dotājiem, kam rūp mūsu lat-
viešu jaunatnes izglītība!

Vēl pāris piemēri par to, ko 
dara Čikāgas latvieši.

Aizvadītā gada oktobrī Čikā -
gā notika ekonomikas forums 
Spotlight Latvia, rīkotāju pulkā 
bez manis vēl bija Arnis Kīns, 
Svens Kīns, Mikus Kīns, Dāvids 
Blumbergs un Andris Antons. 

rican Chamber of Commerce, un 
tās valdē ir čikāgieši Mikus 
Kīns, Pēteris Freimanis, Andris 
Velkme un Andris Cukurs. Šīs 
jaunās organizācijas misija ir 
palīdzēt Latvijas uzņēmējiem ar 
kontaktiem ASV, un man šķiet, 
ka šī organizācija būs svarīgs 
atbalsts Latvijas tautsaim nie-
cībai.(..)

Lai konference varētu notikt, 
palīdzēja ziedotāji, vēlos pie  mi-
nēt  čikāgiešu Arņa un Svena Kīna 
firmu, kas noziedoja $10  000. 
Otrus $10 000 konferences at -
balstam noziedoja Modris un 
Valija Galenieki, bet $5000 –  
Ēriks un Anna Blumbergi. (..)  

Lūdzu atvainot, ka nevaru 
visus labvēļus nosaukt vārdos, 
jo tas nemaz nav iespējams. Jau 
pieminēju Modri un Valiju Ga -
leniekus un vēl jāpiebilst – ne -
sen esmu saņēmis no viņiem 
organizācijai “Friends of Uni-
ver  sity of Latvia” $29 000 ziedo-
jumu. Šis ziedojums domāts, lai 
atbalstītu inženieŗu, IT vai tech-
nisko zinātņu studentu simpo-
ziju, ko vada profesors Jurģis 
Šķilters. 

Mēs ilgi un pacietīgi gaidījām 
Latvijas neatkarības atgūšanu. 
Un mēs nekad vairs negribam 
piedzīvot okupācijas atkār to-
šanos. Mēs turpināsim atbalstīt 
Latviju, lai tā augtu, zeltu un 
ziedētu Eiropas Savienības val-
stu pulkā, lai tā būtu līdztiesīga 
visos Eiropas jautājumos. Mēs, 
čikāgieši, turpināsim atbalstīt 
Latviju gan financiāli, gan dalo-
ties ar mūsu ārpasaules piere -
dzi. Tāpat turpināsim atgādināt 
ame rikāņu sabiedrībā, kas mēs 
esam, jo mēs visi esam lepni, ka 
esam latvieši.

Kopš „aukstā kaŗa” beigām 
Latvija ir bijusi ilgāk neatkarīga 
nekā tā bija savos ziedu laikos 
starp abiem pasaules kaŗiem. 
Lai tas tā būtu mūžīgi, un lai 
Dievs svētī Latviju!

gaidīta, mēs to šeit, trimdā, 
gaidījām ilgus gadus, tā lēnām, 
bet noteikti bija tuvojusies.

Jau 1980. gados rīdzinieki 
pro  testēja pret okupantu plānu 
būvēt Rīgā metro, līdz ar ko  
ievest vēl daudzus jaunus strād-
niekus no Austrumiem. Rīga 
jau bija pilna ar okupantu 
darbaspēku, un tauta nevēlējās 
to vēl papildināt ar jaun ienā-
cējiem.

Dainis Īvāns ar domubied-
riem protestēja pret jaunas spēk-
stacijas būvi Daugavā, un, lai 
gan doma bija to nepieļaut no 

ciju; Juris Kīns vadīja Tautas 
frontes grupu Čikāgā, un  mēs 
visi, kas bijām aktīvi latviešu 
sabiedrībā, vienmēr esam cen-
tušies uzturēt mūsu tautas 
tradicijas, kultūru un valodu, 
un vienmēr un visur amerikāņu 
sabiedrībā esam atgādinājuši 
par mūsu tautas cerībām atgūt 
savu nežēlīgi zaudēto brīvību. 
Mums vienmēr ir bijis svarīgi 
uzturēt gan Gaŗezeru, sestdie nas 
skolas, latviešu baznīcas, skau-
tus un gaidas, avīzes, Či  kāgas 
Ziņas, radioraidījumus un visu, 
kas uztur ne tikai latvietību, bet 

Rasma Kārkliņa. Okupācijas 
mūzejā ilgus gadus kalpojusi 
Gundega Michele, Ivars Švān-
felds, Juris Kīns, Jānis un Velta 
Lazdas, Daina Albertiņa un vēl 
daudzi citi. 

Milzu darbu izglītības laukā 
šodien veic Vītolu fonds, kas ik 
gadu atbalsta vairāk nekā 600 
trūcīgos, bet apdāvinātos stu-
dentus. Daudzi no mums, či  kā-
giešiem, devuši arī savu ārtavu 
šim fondam. Turpināsim to 
darīt, lai fonda kapitāls katru 
gadu aug! Manis vadītā orga ni-
zācija “Friends of the University 

Šī patiesi vērienīgā  konference 
saveda kopā ap 50 Latvijas uz -
ņēmumus ar Amerikas uzņē-
mējiem. Atsauksmes bija ļoti 
pozitīvas, un šo pasākumu aug-
sti novērtēja gan Ārlietu un 
Ekonomikas ministrijas, gan arī 
Prezidenta kanceleja. Šī bija 
pirmā ASV/Latvijas biznesa 
konference, un, pēc ziņām, kas 
ir mūsu rīcībā, vairāki Latvijas 
IT uzņēmumi jau saņēmuši in -
vestīcijas  no Čikāgas firmām.

Esmu arī gandarīts, ka kon-
ferences laikā tika nodibināta 
jauna organizācija Latvian Ame-

Mēs 4. maija notikumus, to 
nozīmi un pārdzīvojumu ne  jū-
tam tik dziļi kā tauta Latvijā. 
4. maijam jākļūst arī mūsu ap -
ziņā par Latvijas valsts neat-
karības daļu, kas pievienojas 

Svinīgi sapostā sanāk šanas telpa 
greznota ar Latvijas karogu, 
ziediem – gan sarkanbaltsar-
kaniem, gan citās krāsās un 
gaŗš, balti klāts galds. Mā  cītājs 
O.Freimanis saka diev vārdus 

dāvāts Goda konsulam Rober-
tam Blumbergam. 

Vakara ziedojumi $800 tika 
paredzēti Latvijas 50 gadu 
Okupācijas mūzejam. Latvijā 
okupācijas sekas vēl nav no -
vērstas.

Dāmu saime aicināja pie 
bagātīgi klāta uzkodu galda. Par 
dzērieniem un vispārēju lab sa-
jūtu gādāja Imants Ejups. Prie-
cīgā noskaņojumā sākās kop-
dziedāšana, klātesošie vīru koŗa 
dalībnieki Māras Vārpas vadībā 
sparīgi nodziedāja „Mazs bij 
tēva novadiņis”.

No Latvijas ienākusi jaunā 
tradicija 4. maiju svinēt kā Baltā 
galdauta svētkus ar domu sa -
nākt kopā, novērtēt brīvību, 
paveikt kaut ko labu Latvijai.

Vakara noslēgumā māc. Ol -
ģerts Cakars pateicās rīkotājiem 
par pacilājošu vakaru un izteica 
dalībnieku domas mīlēt savu 
tautu, mīlēt savu valsti, mīlēt 
Latviju.

Visiem nodziedot „Daugav’ 
abas malas”, šķīrāmies ar smai-
du sejās.
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“Uzdziedāsim, brāļi” pirms koncerta mēģinājumā // FOTO: A. Gulbis

Klausītājus sajūsmināja pirmsskolas Stariņš bērni

Dejo tautasdeju kopa DzelmiešiČikāgas bērnu ansambļa dalībnieki kopā ar īpašajām viešņām – 
Suitu sievām

GUNDEGA PUIDZA

ZINTA ZARIŅA

Daugav’s abas malas – no sirds uz sirdi

“Uzdziedāsim, brāļi!” 20 gadu
jubilejas koncerts Sanfrancisko

Kad sirds ir prieka pilna līdz 
malām, tai vajag dalīties ar 
citām – dot savu prieku, lai to 
vairotu un padarītu visu pasauli 
priecīgāku un gaišāku. Tā tau-
tasdeju kopa Mantinieki visu 
gadu, ik nedēļu kopā sanākdami, 
mācīdamies deju soļus, šai pa -
va sarī līdz ar pirmajiem pum-
puriem uzplaucēja skaistas lat-
viskas dejas un vēlējās dalīties 
šai skaistumā ar ikvienu. Tā kā 
pašus Mantiniekus sajūsmina 
un saliedē dejotprieks, tapa 
brīnišķīgi deju kopas pavasaŗa 
svētki Latvijas Simtgades ieska-
ņās, no sirds uz sirdi un roku 
rokā, aicinot dejas prieku pa -
pildināt vēl ar citiem draugu 
piedāvātiem pārsteigumiem. 

Kad pienāca svētku dienas – 
28. un 29. aprīlis, prāts vēl ne -
bija aptvēris to skaistumu un 

aizkustinājumu, kāds ieguls gan 
svētku dalībniekos, gan skatī -
tājos. Kā saules starus prieku 
sirdīs lēja pārsteigumi viens pēc 
otra – no vismazākajiem pirms-
skolas Stariņš brīnišķīgajiem 
bērniņiem ar viņu īpašajām 
dzies mām un sirsnības pilno iz -
pildījumu, tālāk skatītājus bur-
tiski apbūra Čikāgas bērnu an -
sambļa meitenes un šarmantais 
zēns, dziesmās gan izdziedot 
latviešu spēku, gan sējot klāt-
esošajos sajūsmu par to, cik koši 
bērni prot attēlot mīlestību uz 
savu senču zemi un tās dabu. 
Dziesmās svētku svinētājus ie -
priecināja arī īpašas viešņas no 
Alsungas – Suitu sievas ar sa -
vām varenajām dziesmām, kas 
nevienu neatstāj vienaldzīgu. 
Suitu sievu devums visiem bija 
kā malks svaigas bērzu sulas 

pavasaŗa saulē – tik spēcinošs 
un enerģiju dāvājošs. Svēt die-
nas sarīkojumu kuplināja bra-
šais Čikāgas vīru koris, piešķiŗot 

programmai patriotisma jūtas, 
apdziedot mūsu mīļo zemīti ar 
īstu vīru sīkstumu balsīs. 

Skaisti un sirsnīgi svētkus pa -

pildināja arī mazie Mantinieki, 
dejodami gan savas sagatavotās 
dejas, gan tās, ar ko pārsteidza 
publiku kopā ar Suitu sievām. 
Brīnišķīgi redzēt vienā dejā 
vairākas paaudzes no dažādiem 
krastiem, roku rokā dejojam tik 
vienoti un saskanīgi! 

Kopā ar Mantiniekiem ska-
tītājos lielu sajūsmu raisīja tau-
tas deju kopas Dzelmieši ener -
ģiskās dejas, meitenēm un pui-
šiem izdejojot ļoti enerģiskus 
soļus un piešķiŗot svētkiem 
īpašu šarmu. Aplausi pēc Dzel-
miešu dejām negribēja rimties, 
un prieks bija patiesi saviļņojošs. 
Protams, svētku izjūtu raisīja 
arī goda Mantinieka Armanda 
Bir kena samtainā balss, izpildot 
leģendāro dziesmu “Saules diena”.

Kad svētki beigušies, saviļņo-
juma asaras izraudātas, ardievas 
pateiktas, nogurums izgulēts, no -
brāztās kājas sadzijušas un atkal 
sākusies darbdiena, tikai tad var 
aptvert, cik koši mēs visi kopā 
protam svinēt svētkus, šogad jo 
īpaši veltot katru dziesmu un 
deju mīļajai Latvijai tās 100 gadu 
jubilejā. Cik viegli mēs spējam 
piesaukt saulīti pelēkās dienās, ja 
visi kopā iesākam un noslē dzam 
deju ar smaidu un dziesmu – ar 
mirdzumu acīs. Tas liecina, ka, 
vieniem svētkiem beidzoties, mēs 
jau esam ceļā uz nākamajiem – no 
sirds uz sirdi gaismu kā dzīparu 
vijot, roku rokā pa šo dzīvi savu 
latvieša lepnumu nesot un vienā 
svētku priekā rodot nākamo. Tā 
patiešām “Daugav’s abas malas” 
nekad nesadalīsies.

It kā skaistā sapnī mūzikas 
skaņas ietecēja mūsu iemīļotajā 
Sanfrancisko latviešu namā šī 
gada 7. aprīļa pēcpusdienā. 
Bun gām vareni rībot, braši 
soļodams, Losandželosas vīru 
koris ieradās ar skanīgu dzies-
mu. Tērpti sarkanās vestēs un 
baltos kreklos ar melniem tau-
riņiem pie kakla, koŗa “Uz  dzie-
dāsim, brāļi!” dalībnieki pilnā 
balsī iedvesmoja klausītājus. 
Tāda bija noskaņa Losan dže-
losas vīru koŗa  20 gadu jubile-
jas koncerta sākumā. No pirmās 
dziesmas līdz pēdējai “Uzdzie-
dāsim, brāļi!” iepriecināja pub-
liku ar daudzveidīgu un skanīgu 
repertuāru. Koŗa diriģente 
Laura Rokpelne-Mičule ener-
ģiski vadīja kori, un vīri, klau-
sītājiem par prieku, atsaucās ar 
sajūsminātu dziedāšanu. 

“Uzdziedāsim, brāļi!” dibināts 
1997. gadā. Koŗa dibinātāja un 
vadītāja Dr. Laura Rokpelne-
Mičule ir beigusi Jāzepa Vītola 
Latvijas Valsts konservatoriju, 
kā arī ieguvusi doktora gradu 
koŗa mūzikā USC universitātē 
Dienvidkalifornijā. Kori pava-
dīja pianiste un komponiste 
Līga Ceriņa, viņa arī ir beigusi 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju.

Šis 20 gadu jubilejas koncerts 
labi atspoguļoja spējīgo Losan-

dželosas vīru kori, kuŗš pirms 
četriem gadiem apceļoja Latviju 
ļoti sekmīgā koncerttūrē. Vīru 
koris dziedāja droši, un balsis 
labi saskanēja. Kā parasti, vīru 

formāciju par komponistu. 
Koncerts bija labi apmeklēts, un 
kuplais klausītāju skaits jūs-
moja.

Programmas pirmā daļa sa -

daļa beidzās ar divām skaistām 
Raimonda Paula dzies mām, ko 
publika uzņēma ar lieliem ap -
lausiem.

Starpbrīža laikā publika vie -

talantu ar pašas komponēto 
skaņdarbu. Dziesmas otrajā 
programmas pusē atspoguļoja 
dažādību no visām pasaules 
malām. Skanēja dziesmas no 
Gruzijas, no Karību salām, no 
Brazīlijas, no Filipīnām un no 
Italijas operām. Ļoti enerģiska 
bija tautasdziesma un pat jauna 
versija no amerikāņu spiritual. 
Lielāko prieku daudziem sagā-
dāja vecā pazīstamā latviešu 
tautasdziesma “Āzītis”, kas tika 
nodziedāta skaļā, brīvā un 
priecīgā veidā ar lielu humoru. 
Koncerts noslēdzās ar ļoti sen -
timentālu dziesmu “Liepāja” 
(“Manai pilsētai”), ko klausītāji 
izbaudīja kopā ar koŗa dzie-
dātājiem. 

Tā pavadījām jauku pēc pus-
dienu, domādami par dzimteni, 
kori, dziesmām, tautu un pa -
saules sabiedrību, kā arī par 
Sanfrancisko. Jāpiemin, ka šis 
koris lielākoties sastāv no Lo -
sandželosas vīriem, bet tajā 
piedalās arī daži dziedātāji no 
Sanfrancisko un Sakramento, 
kuŗi brauc uz mēģinājumiem 
Losandželosā reizi mēnesī.  
Liels paldies visiem koristiem 
un diriģentei! Novēlam korim 
visu to labāko, lai labi skan 
nākamos 20 gadus, un aicinām 
bieži mūs apciemot šeit, San-
francisko!

koris dziedāja ar prieku un 
spēku, cītīgi sekojot diriģentes 
vadībai.

Programma bija jauna, intere-
santa un daudzpusīga, un diri -
ģente pieteica katru dziesmu ar 
paskaidrojuma vārdiem un in -

stāvēja no vairākām latviešu 
komponistu dziesmām, ieskai-
tot trīs Līgas Ceriņas kom po-
nētas dziesmas, no kuŗām viena 
– “Segloj’ savu kumeliņu” – bija 
pirmatskaņojums. Dziesmas labi 
skanēja, pirmā programmas 

sojās un mielojās ar atspir dzi-
nājumiem un garšīgām uz  ko-
dām.

Otrā daļa sākās ar Līgas 
Ceriņas klavieŗspēli “Atmiņu 
mozaīka”, kur viņa vēl plašāk 
parādīja savu lielo mūzikālo 
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Čikāgas vīru koŗa 
Latvijas Simtgadei veltīts koncerts

Ik gadus maija sākumā viens 
no skaistākajiem latviešu sarīko-
jumiem Čikāgā ir Čikāgas vīru 
koŗa koncerts. Arī šogad 12. maija 
vakarā Ciānas lielajā zālē pulcējās 
čikāgieši Latvijas Simtgadei vel tī-
tajā koncertā. Koncerta tema – 
Kur latvju dēli dzied... Ja to izteiktu 
kā jautājumu, tad sestdienas va -
kara koncerts deva skaidru atbildi: 
latvju dēli – vīri dzied arī Čikāgā! 

Enerģiskās diriģentes Māras Vār-
 pas vadībā koris ir izveidojies par 
spēcīgu latviešu dziesmu gara 
turpinātāju, un varam tikai vēlēt 
viņiem nepagurt un pulcināt klāt 
vēl jaunus, spēcīgus tenorus, ba -
sus un baritonus! 

Pirmajā koncerta daļā dzir dē-
jām vecākajai paaudzei tik ļoti 
pazīstamās un tuvās kaŗavīru 
dziesmas. Pirmo reizi Čikāgā arī 
dzirdējām ansambli – Ēriku An -
tenu, Kalvi Ceru, Pēteri Špelu, 
Arni Šrāderu un Māru Vārpu 
dziedam kaŗavīru dziesmu „Jauna 
diena”, Māras ģitaras pavadījumā. 
Otrā daļa bija veltīta dzimtenes 

mīlestībai. Trīs skaistas, melodis-
kas dziesmas ar Grantovska, 
A, Eglīša un Ā. Elksnes vārdiem.

Pēc starpbrīža – trīs tautas-
dziesmu apdares par meitenēm, 

tad trīs par alutiņu. Visas tautas- 
dziesmas Màras Vārpas apdarē.

Pēdējās trīs dziesmas cildināja 
latviešu tautas spēku, izturību un 
mīlestību pret Latviju. Braši ska -

Latviskā Mantojuma fonda 
ideja radās 1968. gadā, atzīmējot 
Latvijas 50. gadadienu ar trīs 
stundu gaŗiem latviešu mūzikas 
raidījumiem Bostonas lielākajā 

Pilnsapulce, referāts, 
koncerts 

Baltā galdauta svētki 
Demoinē,

Aijovā
Knecht, Juris Raudseps, Vitolds 
Rācenis. Valdē – priekšsēdētāja 
Ināra Sūberga, vietnieki Ivars 
Galiņš, Ingrida Gutberga; sek-
retāre Antra Thrasher, kasiere 

balstīja 18. novembŗa koncertu, 
kur piedalījās Trio – Šmite, 
Kārkle, Cinkuss. Ziemsvētku 
ieskaņai bija pianista un Oskara 
balvas laureāta Reiņa Zariņa 
klavieŗkoncerts. 2017. gadā 
Fonds zaudēja vienu no saviem 
dibinātājiem, radio raidījumu 
vadītāju SILVESTRU LAM-
BERGU. Viņa piemiņai $1000 
prēmija tika ziedota Latvijas 
100 gadu svētku atzīmēšanai 
Bostonā. $2000 tika ziedoti Xlll 
mūzikas meistarkursiem Si -
guldā. Draudzīgā aicinājuma 
ietvaros tika dāvināti avīzes 
Laiks abonementi latviešu sko-
lai. Sākot jauno 2018. darbības 
gadu, tika uzklausīts Dr. Helmi 
Rožankovskas referāts par glez -
notāju Jāzepu Grosvaldu. Glez  -
nu attēlus no Eduarda Kļa  viņa 
grāmatas „Džo” uz tele vī zijas 
ekrāna rādīja Juris Raud seps. 
Bija ieradies krietns pul ciņš 
klausītāju, kas apbrīnoja  refer-
entes vēlmi un spējas da  līties ar 
savām zināšanām. Ar Bostonā 
vēl nepiedzīvotu koncertu 
piedalījās Katrīna Gupalo (balss 
un klavieres), un pianists 
Andrejs Osokins. Koncerts no -
tika Latvijas Simtgades pro -
grammā. Par māksliniekiem un 
koncerta programmu jau avīzē 
ir rakstīts. Īpaši gribētos pie -
minēt Katrīnas Gupalo latviešu 
tautasdziesmu aranžējumus. 
Dziesmu pavadījumu viņa spē-
lēja pati. Ritmi un skaņas bija 
neierasti jaunas, bet raksturīgas.  
Jāsaka – tautasdziesmas kā vēl 
nekad...

Atsaucoties uz Aijovas latviešu 
biedrības (ALB) aicinājumu, 4. 
maija vakarā Biedrības telpās 
pulcējās kādi 30 tautieši, lai svi -
nētu Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas dienu. At -

pastāstīja par vēsturisko 4. maiju, 
par 1990. gadu, kad Augstākās 
Padomes deputātu vairākums 
balsoja “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”. Tradi-
cija svinēt šo dienu kā Balto 

Konfeti sniegs koncerta noslēgumā, kad skan Māras Vārpas diriģētā dziesma “Šeit ir Latvija”
// FOTO: L. Lazda

nēja „Kuršu dzīŗu dziesma”, ko 
diriģente pavadīja ar bungàm.

Vairums dziesmu pavadīja pia-
niste Una Stroda. Ievadot pēdējo 
koncerta daļu, viņa atskaņoja Ri -

charda Dubras „Etīdi”, vien rei zēji 
spēcīgu kompoziciju ļoti ie  spai dī-
gā izpildījumā, kas izpel nījās klau-
 sītāju ilgus, ļoti skaļus aplausus.

Starp koŗa dziesmām pro gram-
mā bija četras kopdziesmas. Mārai 
diriģējot, koris un klausītāji dzies-
mas dziedāja ar sajūsmu un tās 
skanēja lieliski! Kādēļ mums Či -
kāgā nav lielāka koŗa?

Iepriecinàja vienkārši iekārtotā 
zāle. Viss uzsvars bija likts uz mūsu 
latvju dēliem – vīriem. Aiz koŗa 
paaugstinājuma tumši sarkans 
fons ar trim zelta zvaigznēm – 
iespaidīgi, eleganti un ļoti skaisti.

Pēc ziedu pasniegšanas kon-
certu noslēdza pēdējā kopdzies-
ma, iemīļotā „Šeit ir Latvija”. Kā 
koristi, tā klausītāji dziedāja no 
sirds, līdz pēdējā panta pie dzie-
dājumā atskanēja skaļu šāvienu 
zalves un pāri visiem bira konfeti 
sniegs! Turpinājām dziedāt ar vēl 
lielāku sajūsmu. Varena izskaņa!

Čikāgas vīru koŗa koncerts bija 
vēl viens krāšņs un skaists zieds 
Latvijas Simtgades vainagā!

Referente Dr. Helmi Rožankovska ar (no kreisā) Juri Raudsepu, 
Ināru Sūbergu, Ivaru Galiņu, Antru Thrasher, Silviju Ūdris un 
Vitoldu Rāceni

Pulcējamies kopā Baltā galdauta svētkos // FOTO: Imants Kalniņš

klasiskās mūzikas raidstacijā 
WCRB. Raidījumi „Spotlight on 
Latvia” pastāvēja vairāk nekā 
20 gadus, lielā mērā kā latvis-
kuma vizītkarte Bostonas ame-
rikāņu inteliģencei. Fonds tālā-
kajā darbībā ir attaisnojis dibi-
nāšanas statūtos izraudzītos 
mērķus – Iepazīstināt cit tau tie-
šus ar latviešu mūziku, mākslu 
un kultūru. Fonda gada sapulcē 
pārvēlamie padomes locekļi 
Ingrida Gutberga, Helmi Ro -
žankovska, Irēne Stankevics 
ti  ka ievēlēti par jaunu. Revīzijas 
komisijā tika ievēlēti Dzidra 

Līga Aldiņa, kasieres vietniece 
Silvija Ūdris. Pagājušais fonda 
darbības gads ir bijis rosmēm 
bagāts, kā to savā ziņojumā 
norādīja advokāte Ināra Sū -
berga, Fonda priekšsēde. Pava-
saŗa koncertā piedalījās Agita 
Arista (flauta) un Kristīne Grif-
fin (klavieres). Atzīmējot Os -
kara balvas 10. gadadienu, 
koncertēja Ilonas Kudiņas va -
dītais Willow Flute Ensemble, 
atskaņojot Ilonas Kudiņas 
aranžēto Oskara Ozola kom-
poziciju. Vēl piedalījās ērģel-
niece Matsumi Malloy. LMF at -

klājot sarīkojumu, klātesošie Inā-
ras Rožukalnes klavieŗu pavadī-
jumā nodziedāja Dievam par go    du 
korāli „Dievs, mūsu tēvu sting-
rais patvērums”. Turpmāk svētku 
norisi vadīja Biedrības priekš-
nieks Imants Kalniņš, ap  sveicot 
svētku viesus, kuŗu vidū patīkams 
pārsteigums bija redzēt vienu no 
Mineapoles čaklākajām sabied-
riskā darba darītājām Skaid  rīti 
Štolceri un viņas meitas Larisas 
Ozolas ģimeni. Skaidrīte ir bijušā 
demoiniete, viņas tēvs Egons Rū -
valds bija ALB dibi nātājs 1950. 
gadā un tās pirmais priekšnieks. 
Gaŗu ceļa gabalu bija mērojis arī 
Agris Aperāns no Voterlū Aijovā. 
Prieks par tiem septiņiem jau -
niešiem, kuŗiem bija interese at -
nākt uz šo sarī kojumu.

Savā uzrunā I.Kalniņš īsumā 

galdautu svētkus iesākta pirms 
trim gadiem. 

Nobeidzot uzrunu, I.Kalniņš uz -
aicināja vienoties lūgšanā „Dievs, 
svētī Latviju!”. Himnai sekoja 
tosts pie vīna glāzes, vēlot Lat-
vijai, augstu laimi un nodziedot 
„Nevis slinkojot un pūstot!”

Nu bija laiks sēsties pie balta-
jiem, skaisti izdekorētajiem gal-
diem un baudīt. Vislielākā patei-
cība Biedrības Dāmu komi tejas 
priekšniecei Andrai Pelds par to, 
ka viesiem pašiem nebija jāgatavo 
un jānes ēdiens, jo mal tīte tika 
pievesta klāt no ārpuses.  Ēšanas 
laikā bija iespēja no  ska tīties īsu 
2017. gada Latvijas Tele vīzijas 
reportāžu par vēsturisko Neat-
karības deklarācijas balsojumu 
un arī izglītojošu īsfilmu “Atpakaļ 
nākotnē – Neatkarības atgūšana”. 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Mūzeju nakts 2018
Mūzeju nakts sarīkojumi nori-

sinājās 204 vietās visā Latvijā: 
Rīgā – 77, kas ir par desmit vai-
rāk nekā pērn, Vidzemē – 46, kas 
ir par septiņām vietām vairāk 
nekā pērn. Kurzemē – 32, Latga-
lē – 31, Zemgalē – 18 vietās. Šo -
gad sarīkojumu  pamattema bija 
šūpulis, akcentējot Latvijas val-
stiskuma dzimšanu, brīvību, 
dzim tas un novadus.

Ekskluzīva iespēja. Mūzeju nakts 
apmeklētāji varēja ielūkoties 
arī Rīgas pilī, un tādu iespēju 
piedāvā tikai vienreiz gadā // 
Foto:Vladislavs Proškins, F64 Photo 
Agency

Mūzeju naktī piedalījās ne tikai 
mūzeji, bet arī vairāk nekā 40 ci -
tas vietas, kuŗās Latvijas kultūr-
vēsturisko vērtību izzinošas ak -
tīvitātes rīkoja sabiedriskās dzī-
ves veidotāji. Tradicionāli durvis 
vēra arī valsts pārvaldes iestādes, 
Saeima, kuŗā bija aplūkojama Lat-
vijas valsts dibinātājiem veltīta 
ekspozīcija, kā arī Latvijas valsts 
prezidenta rezidence. Cilvēku in -
terese šajos gados ir nostabili zē-
jusies, sasniedzot vidēji 250 000 
apmeklējumu, savukārt pērn ko -
pumā Latvijas mūzejos reģistrēti 
3 692 678 apmeklētāji, kas ir par 
aptuveni miljonu vairāk nekā 
2013. gadā. Piedāvājot daudzvei-
dīgas norises, četrpadsmitajā Mū -
zeju naktī 204 ar kultūrvēs tu-
risko mantojumu saistītas apska-
tes vietas visos Latvijas reģionos 
vēra durvis bezmaksas apmeklē-
jumiem. Līdz ar 122 akreditēta-
jiem mūzejiem Mūzeju naktī  19. 
maijā iesaistījās arī 82 citas kul-
tūras un valsts pārvaldes institū-
cijas.

***
Ārlietu ministrija 

apsveic sociālās kustības 
“Latvija strādā” iniciātīvu

15. maijā Ārlietu ministrijas par-
lamentārā sekretāre Zanda Kal-
niņa-Lukaševica piedalījās so  ciā-
lās kustības “Latvija strādā” at  klā-
 šanas sarīkojumā. “Latvija strā-
dā” mērķis ir atgriezt Latvijā vis-
maz 1000 valstspiederīgos, kas 
šobrīd strādā vai mācās ārvalstīs. 
Sociālā kustība ir uzņēmuma 
Tele2 iniciātīva, kas aicina dar -  
ba devējus piesaistīt darbiniekus 
no emigrējušo valstspiederīgo 
vi  dus.

Z. Kalniņa-Lukaševica apsvei-
ca uzņēmējus ar iniciātīvas uz -
sāk šanu. Parlamentārā sekretāre 
atzina: “Lai gan darbavieta un 
alga ir ļoti svarīgi faktori, taču ar 
tiem vien nepietiek, jo tikpat sva-
rīgs kā labs darbs, konku rēt spē-
jīgs atalgojums un darba attie cī-
bas ir arī praktiskie jautājumi – 

iespēja atrast piemērotu mājokli 
un bērnudārzu, kā arī skolu pie-
ejamība un atbalsts bērniem 
veik smīgāk iekļauties Latvijas iz -
glītības sistēmā. Tāpat būtisks as -
pekts ir iespējas šo darbinieku 
dzīvesbiedriem – strādāt, saņemt 
konkurētspējīgu atalgojumu, uz -
labot latviešu valodas prasmes 
un integrēties Latvijas sabied rī-
bā.” Parlamentārā sekretāre in  for -
mēja klātesošos, ka notiek Dia-
sporas likuma projekta izstrāde, 
lai nodrošinātu Latvijas valsts un 
diasporas attiecību ilgtspēju. Li -
ku ma projekts ir tapis ciešā kop-
darbā ar diasporas organizācijām 
un pārstāvjiem, lai būtu atbilstošs 
reālajām vajadzībām un prak-
tisks. Jau tuvākajā laikā likum-
projektu paredzēts izskatīt Saei-
mas Ārlietu komisijā un virzīt 
pieņemšanai turpmāko četru līdz 
piecu mēnešu laikā. “Remigr ā-
cijas jomā likuma projekts pa -
redz valsts un pašvaldības atbal-
stu, lai atvieglotu diasporas at -
grie šanos uz pastāvīgu dzīvi Lat-
vijā. Lai atvieglotu sagatavošanās 
pasāku mus, kas saistīti ar atgrie-
šanos Latvijā, diasporas pārstāv  -
j iem būs tiesības papildu dzīves-
vietas adresei ārvalstīs norādīt 
vienu adresi Latvijā. Tas ļaus lai-
kus pieteikt bērnus bērnudārzos 
un skolās pirms faktiskās atgrie-
šanās Latvijā. Šo kā vienu no ļoti 
būtiskiem jautājumiem ir minē-
juši daudzi diasporas pārstāvji. 
Tāpat tas dos iespēju risināt citus 
administrātīvos jautājumus, bet 
izslēgs tās sasaisti ar tā brīža no -
dokļu rezidences vietu,” teica 
parlamentārā sekretāre.

Z. Kalniņa-Lukaševica infor-
mē   ja, ka Diasporas likuma pro-
jekts paredz arī pastāvīgu un si  s-
tē misku atbalstu diasporas bēr  -
nu integrācijai Latvijas izglītības 
sistēmā, kā arī diasporas jauniešu 
piesaisti studijām Latvijas aug - 
s tākās izglītības iestādēs uz laiku 
vai pastāvīgi. Savukārt, lai snieg-
tu atbalstu sekmīgai integrācijai 
Latvijas sabiedrībā un darba tir-
gū, tiek paredzēts atbalsts dias-
poras pārstāvju ģimenes locek  - 
ļ iem, kuŗi nav Latvijas izcelsmes: 
latviešu valodas apguvei un iesai s-
tei nodarbinātības veicināšanas 
pasākumos, kā arī ārvalstīs iegū-
tas izglītības un kvalifikācijas 
vienkāršotākai dokumentu atzī-
ša nas kārtībai, tostarp reglamen-
tētajām profesijām. Likumā pa -
re dzēts noteikt, ka pašvaldības ir 
tiesīgas sniegt arī cita veida so -
ciālo vai materiālo atbalstu vai 
paredzēt papildu garantijas vai 
nosacījumus tiem, kas vēlas at -
griezties uz pastāvīgu dzīvi Lat-
vijā. Paredzēta arī iespēja sniegt 
palīdzību mājokļa jautājumu ri -
si nā šanā, skaidroja parlamentārā 
sekretāre. “Situācijā, kad uzņē-
mu miem Latvijā arvien vairāk 
trūkst darbinieku un vidējā alga 
sasniedz 1000 eiro līmeni, ir ap -
sveicami, ka uzņēmēji nāk klajā 
ar konkrētu un praktisku inicia-
tīvu, lai radītu priekšnoteikumus 
mūsu tautiešu atgriešanai Lat vi-
jā,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaše vica.

***
Baltijas valstu Simtgadi 

plaši atzīmē Hāgā
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 

valstu vēstniecības Nīderlandē 
organizēja pieņemšanu par godu 

Baltijas valstu neatkarību atjau-
no šanu Simtgadei Hāgas vēstu-
riskajā ēkā vecpilsētā – literātu 
klubā Societeit de Witte. Klāteso-
šos uzrunāja Latvijas vēstniece 
Ilze Rūse, Igaunijas vēstniece 
Kai lija Terrasa  un Lietuvas vēst-
nieks Vidmantas Purlis, kā arī 
Seima Ārlietu komisijas priekš-
sēdis, Baltijas Asamblejas prezi-
dējošās valsts pārstāvis Juozs 
Bernatonis. Savā svinīgajā uzru-
nā Latvijas vēstniece Ilze Rūse 
sveica klātesošos Baltijas valstu 
Simtgades svētkos, norādot, ka 
nozīmīga loma Baltijas valstu 
brī vībā un attīstībā ir tieši valstu 
vienotībai un sadarbībai, ko pie-
rāda Baltijas valstu ilglaicīgā 
draudzība, īpaši kā vienotības 
piemēru minot 1989. gadā rīkoto 
Baltijas ceļa akciju. Vēstniece at -
zīmēja, ka valstiskuma pamatā ir 
vērtības – brīvība, liberālā de  mo-
kratija un starptautisko tiesību 
principu ievērošana –, kas ir arī 
vienojošie elementi sadarbībā ar 
Eiropas Savienību, NATO un ci -
tiem partneriem. Vēstniece ar 
īpa šu gandarījumu atzīmēja Lat-
vijas un Nīderlandes divpusējo 
attiecību dinamiku un akcentēja 
pēc pāris nedēļām gaidāmo Nī -
derlandes karaļpāra vizīti Baltijas 
valstīs, akcentējot tās simbolisko 
nozīmi Simtgades gadā. Sarīko-
juma viesiem bija iespēja apskatīt 
Baltijas valstīs uzņemtas foto-
grafijas un degustēt valstīm zīmī-
gus pārtikas izstrādājumus, tā -
dējādi iepazīstoties ar Baltijas 
valstu dabu, vēsturi un kultūru. 
Par sarīkojuma mūzikālo nofor-
mējumu parūpējās dziedātāji no 
trīs Baltijas valstīm, viesus prie-
cējot ar valstīm raksturīgu melo-
diju izpildījumu a cappella dzie-
dājumā. Vienlaikus vēstniecību 
organizēto sarīkojumu Hāgā ap -
meklēja arī Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas parlamentu Ārlietu ko -
misiju priekšsēži Marko Mih-
kelsons, Ojārs Ēriks Kalniņš un 
Juozs Bernatonis, kas šajā laikā 
uzturas vizītē Hāgā. Baltijas val -
stu pieņemšanas ietvaros Latvijas 
nacionālā aviokompanija airBal-
tic un Igaunijas aviokompanija 
Nordika sniedza klātesošajiem 
ie   spēju piedalīties aviobiļešu iz -
lozē uz Baltijas valstu galvas pil-
sētām. AirBaltic nodrošināja avio -
biļetes virzienā Amsterdama – 
Rīga – Amsterdama un Amster-
da ma – Viļņa – Amsterdama, sa  -
vukārt Nordika – Amsterdama – 
Tallina – Amsterdama.

***
Opermūzikas festivāls 

“Operas Eiropas Savienība” 
Kaļiņingradā

Starptautiskā opermūzikas fes-
tivāla “Operas Eiropas Savienība” 
ietvaros notika divi koncerti – 
16. maijā Kaļiņingradā un 17. 
maijā Olštinā, Polijā, ar latviešu 
operdziedātājas Ilonas Bageles pie-
dalīšanos. Līdz ar latviešu māk-
slinieci koncertos piedalījās Po  li-
jas, Vācijas un Krievijas oper dzie-
dātāji un Kaļiņingradas filhar-
monijas simfoniskais orķest ris. 

VĀCIJA. 16. maijā Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa ar uz -
runu atklāja zinātnisku konferenci nozīmīgajā Hercoga Augusta 
bibliotēkā Volfenbitelē (Wolfenbüttel), kuŗa veltīta Baltijas un Vācijas 
800 gadu ilgstošās mijiedarbības pētniecībai kultūras un valodas jo -
mās. Konferenci rīkoja Frankfurtes Gētes universitātes un Berlīnes 
Humboltu universitātes valodu institūti.

KANADA. 3. maijā Otavas Latviešu skolas bērni saņēma lie-
cī bas un notika pēdējās nodarbības. Īpašajā sarīkojumā Otavas Lat-
viešu namā bija uzaicināts piedalīties arī Latvijas vēstnieks Kārlis 
Eichenbaums ar dzīvesbiedri Ināru. Skolas mācību garu uztur In  grī-
da Mazute, kam izsakām lielu paldies gan par entuziasmu, gan ne -
atlaidību, labo sadarbību ar mums, esam gatavi arī turpmāk atbalstīt 
skoliņas centienus. Skoliņai tika uzdāvināti daži mācību palīglīdzekļu 
paraugi, galda spēle Across the Iron Curtain, kas gan izklaidē, gan arī 
polītiski izglīto. Šo spēli jau no Latvijas vēstnieka Eichenbauma ir 
saņēmuši latviešu bērni Hamiltonā, Toronto, Edmontonā un tagad 
arī Otavā. Spēle tiks uzdāvināta arī Kvebekas Tērvetes bērnu nomet-
nei, kas kopā sanāks jūlijā. Prieks par latviskā gara un valodas uztu-
rēšanu tik tālu no Latvijas. Latvijas vēstniecība turpinās atbalstīt šī 
cēlā mērķa centienus.

KRIEVIJA. Sākot no šī gada 16. maija, Sanktpēterburgā norit 
dažādi Latvijas Simtgadei veltīti sarīkojumi. Jelagina salā, Stikla māk-
 slas muzejā, M. Kirova vārdā nosauktajā Centrālā atpūtas un kultūras 
parkā, 15. maijā tika atklāta mākslinieces Andas Munkevicas mūs-
dienu stikla skulptūru izstāde “Nospiedumi”. 16. maijā tiks atklāts 
Bal tijas valstu kinofestivāls, kuŗā tiek izrādītas filmas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. Latviju ar savām filmām pārstāv režisore Ināra 
Kolmane, dodot iespēju skatītājiem novērtēt pavisam nesen iznāku-
šo dokumentālo filmu “Dubultā dzīve. Sekss un PSRS”, un  režisore 
Madara Dišlere ar spēlfilmu “Paradīze 89”. Abas filmas ir iznākušas 
2018. gadā un piedzīvo pirmizrādes Krievijā. Līdz ar to Sanktpē ter-
burgas iedzīvotājiem ir vienreizēja iespēja redzēt pirmajiem Latvijas 
režisoru veikumu.

17. maijā Sanktpēterburgā par godu Latvijas Simtgadei notika 
konference “Krievijā dzīvojošo latviešu ieguldījums Latvijas Republi-
kas neatkarības pasludināšanā”. Konferences programmā bija daudz-
veidīgas lekcijas par temām, kas saistītas ar latviešu ieceļošanu un 
darbošanos Krievijā, t. sk. par studentu un biedrību darbību, inteli-
ģences lomu un Latvijas valsts neatkarības dibināšanu, kā arī par 
latviešu mākslinieku darbību Krievijā. Konferencē ar lasījumiem 
uzstājās eksperti gan no Latvijas, gan no Krievijas – Dr. hist. Toms 
Ķikuts, Dr. iur. Elīna Grigore-Bāra, Dr. hist. Svetlana Rižakova, māk-
slas zinātniece Tatjana Zeļukina, Smoļenskas latviešu biedrības va -
dītāja Tatjana Černova un Sanktpēterburgas latviešu biedrības pār-
stāve Ērika Družiņina. To atklāja Latviešu kongresa Krievijā priekš-
sēde Lauma Vlasova, piedaloties Latvijas vēstniekam Krievijā Mārim 
Riekstiņam un ģenerālkonsulei Sanktpēterburgā Irinai Mangulei. 
Konferencē piedalījās gandrīz visu latviešu biedrību pārstāvji no 
visas Krievijas. Konferenci rīkoja Latvijas vēstniecība Krievijā, Lat-
vijas Ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība un Sanktpēterburgas latviešu biedrība, un tā ir iekļauta 
Ārlietu ministrijas Latvijas Simtgades svinību programmā.

17. maijā visi tika laipni aicināti uz tautas deju ansambļa “Druva” 
koncertu Jelagina salā, Centrālā atpūtas un kultūras parka Estrādes 
teātrī. Koncertā bija unikāla iespēja novērtēt XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma „Māras zeme” repertuāru.  

18. maijā Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā latviešu dias-
poras organizācijas no visas Krievijas rīkoja apaļā galda diskusiju, lai 
atskatītos uz biedrību paveikto un izvirzītu mērķus tālākai darbībai. 
Apaļā galda diskusijā paredzēts pārrunāt, kas nepieciešams, lai lat-
viešiem Krievijā nezustu saikne ar Latviju un etniskās piederības sa -
jūta tiktu nodota no paaudzes paaudzē. Latvijas dienu svinīgākais 
sa  rīkojums bija 18. maijā, kad par godu Latvijas Simtgades svinībām, 
veidojot Latvijas karoga ceļu, Latvijas ģenerālkonsulāta Sanktpē ter-
burgā pagalmā tika pacelts Latvijas karogs. Karoga ceļš ir latviešu 
jaunatnes nometnes “2 x 2” veidota iecere, kuŗas laikā tas kopā ar vēs-
 tī  jumu grāmatu nonāk pie Latvijas cilvēkiem visā pasaulē un ikviens 
bija aicināts grāmatā ierakstīt vēlējumu Latvijai Simtgadē. Svinīgajā 
karoga pacelšanā uzstājās latviešu kontrtenors Sergejs Jēgers un tau-
tas deju ansamblis „Druva”, vadītāja Diāna Einmane.

ASV. 2018. gada 21. maijā Ņujorkā tika parakstīts kopīgs komū-
nikē, ar kuŗu nodibinātas Latvijas Republikas un Nauru Republikas 
diplomātiskās attiecības. Komūnikē Latvijas vārdā parakstīja ārkār-
tējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā 
Jānis Mažeiks, Nauru vārdā – vēstniece, pastāvīgā pārstāve ANO 
Marlēne Mozesa (Marlene Moses).

UZBEKISTĀNA. 18. maijā Taškentā norisinājās Eiropas 
Sa  vienības (ES) Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 
(BOMCA) nacionālās uzraudzības grupas sanāksme. Latvijas Valsts 
robežsardzes ekspertu – BOMCA projekta 9. posma koordinātora 
vietnieka, pulkveža Vladimira Zaguzova, BOMCA 9. posma reģio-
nālā vadītāja, Latvijas Iekšlietu ministrijas atašeja Kazachstānā           
un Kirgizstānā pulkvežleitnanta Raita Tilika un projekta BOMCA 2. 
komponentes vadītāja, pulkvežleitnanta Māra Domiņa vadībā ar 
Uzbekistānas partneriem un ES dalībvalstu vēstniekiem un diplo-
mātiem tika pārrunātas partnervalstī īstenotās aktīvitātes un to 
rezultāti, kā arī iezīmētas turpmākās darbības prioritātes un inte-
reses.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

na nevainojamu technikas un 
technoloģiju pārzināšu. Tai pašā 
laikā tie pārsteidz ar smalku 
emocionālu piepildījumu.

Mākslas darbu dizaina formas 
un satura sintēze mākslinieces 
darbos atklāj viņas pasaules uz -
tveri un ļauj ielūkoties tās vizu a-
lizācijā. Plastiskās stikla skulp tū-
ras, kuŗas variējas ar  konstruk tī-
viem darbiem,  atklāj neiero be žo-
 tās iespējas stikla mākslas di  z ainā 
ne tikai Latvijā, bet arī pa  saulē. 
Anda nebaidās eksperi men tēt, 
izvirzīt sev augstus mēr ķus un 
rast tiem risinājumu. Daudzās 
starptautiskās izstādēs un kon-
kursos mākslinieces darbi ir pa -
manīti un novērtēti. Tie ir atstā-

juši neizdzēšamu nospiedumu, 
atklājot Latvijas valsts identitāti, 
kas atspoguļojas Latvijas tautas 
mākslā, kultūrā. Vijoties cauri ga  du 
tūkstošiem, atstājot piederī bas 
sajūtu savai nācijai un likteņ iem. 

Andas mākslas valo da ir rado-
ša, skaidra un saprotama kā ap -
meklētājam, tā arī profesionā - 
l -am vērtētājam. Tā liek domāt 
līdzi un atstāj iespēju nolasīt 
māk slinieces atstāto vēstījumu. 
Anda rada ne tikai technoloģiski 
sarežģītus uzdevumus, bet arī 
mo  numentālus darbus. Pie tiem 
pieskaitāmi stikla skulptūra “Ai -
nava. Auss. (Landshaft. Uxo)” Ni -
kolskas pilsētā, Krievijā, stikla 
skulptūra-piemineklis Zolitūdē, 
kas veltīts 2013. gadā bojāgājušo 
piemiņai Rīgā, Latvijā, vitrāžas 
lielformāta kausējumi Doma 
baz nīcas Marijas kapelas logos, 
kas veltītas barikāžu piemiņai. 
Māksliniecei ir bijušas vairākas 
nozīmīgas personālizstādes Lat-
vijā, kā arī pasaulē. Viņas darbi 
atrodas mūzejos Japānā, Krievijā, 
ASV, Vācijā, Beļģijā, Ķīnā, Uk -
rainā, Ungārijā, Igaunijā, Latvijā. 
Izstādē “Nospiedumi” eksponēti 
40 stikla darbu oriģināli, kā arī 
vairākas mākslas darbu lielfor-
māta drukas kolāžas.

***
Izstāde “Keramika vieno. 

Saules ceļš” Atēnās
Starptautiskajā Mūzeju naktī 

18. maijā Atēnās tika atklāta Lat-
vijas vēstniecības un Ungārijas 
vēstniecības Grieķijā kopīga iz -
stāde “Keramika vieno”.  Eiropas 
kultūras mantojuma gadā abu 
valstu keramiķi – latviete Kristīne 
Nuķe-Panteļejeva un ungārs Ja -
nos Lipovics – ir apvienojuši iz  do-
mu un radošos  spēkus, lai Grie-
ķijas mūsdienu keramikas mū -
zejā demonstrētu Eiropas kul tū-
ras telpas daudzveidību un vie-
notību. Izstāde harmoniski ie -
kļau jas Starptautiskās mūzeju 
nakts kontekstā, kuŗas tema šo -
gad ir “Mūzeji un saites. Jaunas 
metodes un jauna publika”.

Ziņas sakopojis P.  Karlsons

Diskusija par Latvijas vēsturi 
turpinājās arī Latvijas vēstnie cī-
bas Baltkrievijā telpās, kur Dr. 
hist. Ilgvars Butulis un Dr. hist. 
Antonijs Zunda tikās ar Baltkrie-
vijas Zinātņu akadēmijas Vēstu-
res institūta pētniekiem, Fran cis-
ka Skorinas Baltkrievu valodas 
biedrības pārstāvjiem, sadarbības 
partneriem no Vitebskas, kā arī 
latviešu diasporas pārstāvjiem.

18. maijā ekspertu diskusija 
par Latvijas vēsturi ar nosauku-
mu “Ceļš uz neatkarību” notika 
A. Kuļešova vārdā nosauktajā Mo -
giļevas Valsts universitātē. Dis -
ku siju atklāja Dr. Mārtiņš Virsis 
un Mogiļevas Valsts universitātes 
rektors Denis Duks. Sarīkojuma 
gaitā Dr. hist. Ilgvars Butulis un 
Mogiļevas Valsts universitātes pir-
mais prorektors Dimitrijs Lavri-
novičs nolasīja referātus, pēc 
kuŗ iem sekoja studentu un mā -
cībspēku jautājumi par Latvijas 
vēstures zīmīgākajiem notiku-
miem.

Ekspertu diskusijas par Latvi-
jas vēsturi ir turpinājums Latvijas 
vēstniecības Baltkrievijā pagāju-
šajā gadā iesāktajam Simtgades 
projektam, kad Latvijas ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča vizī-
tes ietvaros Baltkrievijā 2017. ga da 
19. jūlijā notika Latvijas vēstures 
izdevuma baltkrievu valodā pre-
zentācija, kuŗā piedalījās Balt-
krie vijas ārlietu ministrs Vladi-
mirs Makejs, diplomātiskais kor-
puss, Baltkrievijas amatpersonas 
un kultūras darbinieki.

***
Toronto izstādē sumina 

Latviju jubilejā

No 1. līdz 27. maijam Latviešu 
centrā Toronto skatāma fotogra-
fiju izstāde “Jubileja: Latvijas fo -
tografi neziņas laikmetā”. Šī pro-
jekta iniciātore ir Toronto latviete 
Zīle Liepiņa, kuŗas dokumentālās 
fotografijas jau esam skatījuši ie -
priekš vairākās izstādēs. Izstāde  
ir ieskats modernās dokumen tā-
lās fotografijas darbos, ko ra  dī-
juši mākslinieki Arnis Balčus, 
Evita Goze, Katrīna Kepule, Zīle 
Liepiņa un Ilze Vanaga. Darbu 
temas ir tautas un personiskā 
identitāte un vēsture, militārisma 
ietekme uz ainavu un ideoloģiju 
un ikdienas dzīves mirkļi Latvijā. 
Šo projektu īsteno Zīle Liepiņa, 
un to atbalsta Ontario Mākslas 
padome, fotografijas festivāls 
Contact, Latviešu Nacionālā ap -
vie nība Kanadā un Kanadas Lat-
v iešu kultūras centrs. 

***
Latviešu mākslinieces 

Andas Munkevicas izstāde 
“Nospiedumi”

Latvijas Republikas Ģenerāl-
konsulāts Sanktpēterburgā aici-
na apmeklēt latviešu mākslinie-
ces Andas Munkevicas mūsdie-
nu stikla skulptūru  izstādi “No -
spiedumi”. Stikla māksla ir kā 
ledus... tik trausla un tai pašā lai-
kā spēcīga un majestātiska! Lat-
vijas mākslinieces Andas Mun-
ke vicas darbi ir izaicinoši, mo -
numentāli vērienīgi, kas aplieci-

Gandrīz 50 bērni un jaunieši 
bija sabraukuši no dažādām Vā -
cijas pilsētām, lai ikvienu prie cē-
tu ar jauku priekšnesumu. Bēr nu 
vokālais ansamblis “Štutgartes 
Dzintariņi” izpildīja dziesmu “Žē -
lastība tā kā lietus līst”, Damiens 
Samaha pārliecinoši savas kla-
vieŗ prasmes parādīja, nospēlējot 
divus skaņdarbus: Geralda Mar-
tina “Baigie Nr.1” un William 
Gilock “Indiešu deja”. Pēteris Prie-
de nobungoja kārtīgu Rokenrolu, 
bet brālis ar māsu – Karolīna un 
Lennards Haufes – pārsteidza ar 
klavieŗspēli, katrs izpildot divus 
skaņdarbus. Viņi klavieŗmākslu 
apgūst tikai gadu, bet priekš ne-
sumi bija sagatavoti un pārdo-
māti. Frankfurtes latviešu skoliņa 
“Zīļuks” visus priecēja ar aizrau-
jošiem un vēl neredzētiem eks pe-
rimentiem. Tika iesaistīta pub-
lika, lai pārliecinātos par fizikas 
neiedomājamajiem likumiem. 
Vi  ņi radīja mākslīgo sniegu, acu 
priekšā izgatavoja krāsainas la - 
vas lampas un pat uzbūra īstu 
vulkāna izvirdumu. Toms Grasis 
droši atrādīja savas iemaņas trom-
petes spēlē, bet viņa brālis Gatis 
Grasis bija sagatavojis nopietnu 
un sarežģītu ģitaras skaņdarbu.

***
Baltkrievijas studenti un 

vēsturnieki piedalās diskusijā 
par Latvijas vēsturi

Ar mērķi valsts Simtgadē tur-
pi nāt informēt Baltkrievijas sa -
bied rību par Latvijas vēsturi, 17. 
maijā Minskā un 18. maijā Mo -
giļevā notika Dr. hist. Ilgvara Bu -
tuļa un Dr. hist. Antonija Zundas 
diskusija par abu vēsturnieku sa -
rakstīto Latvijas vēstures pētī ju-
mu, kuŗš izdots baltkrievu valo dā.

17. maijā notika tikšanās ar 
Baltkrievijas Valsts universitātes 
Starptautisko attiecību fakultātes 
studentiem un mācībspēkiem. 
Tikšanos atklāja Latvijas vēst-
nieks Baltkrievijā Dr. Mārtiņš 
Virsis un Baltkrievijas Valsts uni-
versitātes Starptautisko attiecību 
fakultātes dekāns Viktors Šadur-
s kis. Gatavojoties ekspertu dis-
ku  sijai, fakultātes studenti bija 
ie  pazinušies ar izdevumu par 
Latvijas vēsturi un sagatavojuši 
jautājumus. Studentus tuvāk in -
teresēja gan temas par valsts iz -
veidi, latviešu tautas veidošanos 
un latviešu valodu, gan Kārļa 
Ulmaņa personība un “Pilso nī-
bas likuma” nosacījumi. Pirms 
diskusijas Baltkrievijas Valsts 
uni  versitātes telpās tika atklāta 
Latvijas Nacionālā vēstures mū -
zeja izstāde “Latvija: Tauta. Ze -
me. Valsts”, kuŗā koncentrēti at -
spoguļota informācija par latvie-
šu tautas etnisko vēsturi, tradi-
cijām, valodu un apģērbu.

ab   solventes Eloizas Guzmanas  
iz  pildījumā. Koncerta laikā tika 
atskaņoti latviešu komponistu 
dar bi – Emīla Dārziņa “Melan-
choliskais valsis”, Jāņa Mediņa 
“Daina nr. 6” un “Daina nr. 14”, 
kā arī Kloda Debisī, Frederika 
Šopēna un Ferenca Lista kom-
pozicijas. Uzrunā pirms koncer-
ta vēstniece Argita Daudze pie-
vērsa uzmanību Latvijas Simtga-
dei, latviešu tautas piederībai Ei -
ropas kultūrvēsturiskajai telpai, 
Latvijas un Spānijas attiecību 
atsevišķiem aspektiem. Funda-
ción Caja Círculo zālē notika do -
kumentālās filmas “Trejādas sau -
les” seanss. Filmas režisors ir Spā-
nijā dzīvojošais latviešu reži sors 
Jānis Ozoliņš-Ozols. Filma stāsta 
par  Latvijas bijušo prezidenti 
Vai ru Vīķi-Freibergu, kuŗas dzī-
v es un darba  gājums atspoguļo 
latviešu tautas vēsturi 20. gad-
simta otrajā pusē un 21. gadsim-
ta sākumā. Filma izraisīja lielu 
skatītāju interesi, ņemot vērā to, 
ka liela daļa no Burgosas “Eiropas 
mājas” biedriem bija viesojušies 
Latvijā.

***
Kanadā stāda kokus Latvijas 

valstiskuma Simtgadei
19. maijā pēc Latvijas vēstnie-

cī bas Kanadā rosinājuma un lie-
liskās sadarbības ar latviešu ko -
p ienu Kvebekas Tērvetē pie Sarka-
nās upes Kanadā tika iestādīts 
pirmais Latvijas Republikas val-
stiskuma godināšanas ozols. Lat-
vijas vēstnieks Kārlis Eichen-
baums Kvebekas Tērvetē, kas ir 
leģendāra kopā pulcēšanās vieta 
pamatā Montrealas, Otavas un 
arī Toronto latviešiem, pēc ikga-
dē jās sezonas sākuma talkas ko  pā 
ar tautiešiem iestādīja pirmo ozo-
lu – Latvijas spēka un garīgu ma 
simbolu, kā veltījumu Latvijas 
Republikas Simtgadei.

5. jūlijā Kanadas federālajā gal-
vaspilsētā Otavā pie pilsētas vēs-
turiskajā centrā esošā Stratkona 
parkā (Strathcona park) pie Rido 
upes iestādītā sarkanā ozola, Lat-
vijas vēstnieks Kārlis Eichen-
baums un pilsētas mērs Džims 
Vatsons (His Worship Jim Wat-
son) atklās piemiņas plāksni Lat-
via 100. Centenary Oak of Latvia. 
Planted on the centennial of the 
Republic of Latvia for the endur-
ing memory and in honour of 
those who stood firmly for inde-
pendence and freedom. 2018. 
2018. gada laikā Kanadā vēl tiks 
iestādīti Latvijas Republikas Simt-
gadei veltīti koki arī citās vietās, 
kur ir bijuši un ir latvieši.

***
“Rādi ko māki” 2018 Bonnā 
12. maijā, māmiņdienas no -

skaņās, ģimeniskā, siltā, mīlestī-
bas pilnā gaisotnē Klavierhaus 
koncertzālē norisinājās Latviešu 
kultūras biedrības Saime rīko -
tais trešais radošo latviešu bērnu 
un jauniešu konkurss “Rādi ko 
māki”.

Tieši Ilonas Bageles mūzikā lais 
priekšnesums, izpildot Lūz mas 
āriju no Zigmara Liepiņa operas 
“Turaidas roze”, kā arī citus skaņ-
darbus, izpelnījās vislielāko ska-
tī tāju atzinību Kaļiņingradā un it 
īpaši Olštinā un opermūzikas 
cie nītāju un kultūras ekspertu 
visaugstāko novērtējumu. Festi-
vāls notika jau sesto reizi, un kat-
ru gadu tas norit Kaļiņingradā 
un kādā no reģionam tuvākajām 
Polijas pilsētām. Ilonas Bageles 
dalība festivālā bija iespējama, pa -
teicoties Latvijas Simtgades kul-
tūras programmai.

***
Koncerts par godu Baltijas
 valstu Simtgadei Ankarā

12. maijā Bilkentas simfoniskā 
orķestŗa zālē notika galvenais Bal-
tijas valstu kopīgi organizētais 
Simtgades svinēšanas sarīkojums 
Turcijā – koncerts par godu Bal-
tijas valstu Simtgadei ar nosau-
kumu Baltic 100.

Koncertu ar solistiem no Bal ti-
jas valstīm – pianisti Laumu Skri-
 di (Latvija), diriģenti Anu Tali 
(Igaunija), pianistu Gabrielius 
Alekna (Lietuva) un akordeonis-
tu Martynas Levickis (Lietuva) – 
organizēja Baltijas valstu vēstnie-
cības sadarbībā ar Bilkentas sim-
fonisko orķestri. Koncertā tika 
atskaņoti vairāki Baltijas kom-
ponistu skaņdarbi, tai skaitā po -
pulārā Latvijas pianiste atskaņoja 
Volfganga Dārziņa otro klavier-
koncertu, ko Turcijas klausītāji 
dzirdēja pirmoreiz. Koncertu rī -
koja Baltijas valstu vēstniecības 
Turcijā sadarbībā ar Bilkentas sim-
fonisko orķestri, un tas ir viens 
no Latvijas valsts Simtgades Lat-
vijas Ārlietu ministrijas koordi-
nētās Publiskās diplomātijas pro-
grammas notikumiem. Bilkentas 
simfoniskais orķestris ir lielākais 
un populārākais privātais orķes -
t ris valstī. Orķestŗa zālē ir 700 
sēd vietu, un tā koncerti ir plaši 
apmeklēti.

***
Eiropas dienu Burgosā svin 

ar Latvijai veltītu programmu
Šogad Eiropas dienas svinības 

Kastīlijas un Leonas reģiona pil-
sētā Burgosā notika ar vairākiem 
Latvijai veltītiem kultūras sarīko-
jumiem. Eiropas dienas svinību 
galvenā rīkotāja ir Burgosas or -
ga nizācija “Eiropas māja”, kas šo -
gad svinēja savu 30. gadadienu.  
Sarīkojumu ietvaros īpaša uzma-
nība tika pievērsta Latvijas Simt-
gadei,  Latvijā  nozīmīgām perso-
nī bām un kultūrai. Sadarbība ar 
Burgosas “Eiropas māju” Latvijas 
vēstniecībai aizsākās 2014. gadā, 
kad Burgosā notika izstāde “Rī ga – 
Eiropas kultūras galvaspilsēta”.

Pirmais no Eiropas dienai vel tī-
tajiem sarīkojumiem bija klavieŗ-
mūzikas vakars 10. maijā Fun -
da ción Caja Círculo koncertzālē. 
Kon certs tika veltīts romantisma 
perioda komponistu skaņdar - 
 b iem  Burgosas konservātorijas 
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Rīgas krievu avīzes Segodņa por-
tālā Vesti kāds Aleksandrs Ho  men-
ko uztraucas par to, ka NATO dara 
visu, lai spiestu Krie viju dot “draus-
mīgu triecienu” Latvijai, kuŗa, tā  -
pat kā abas pārē jas Baltijas valstis, 
stāvot “uz bez di beņa malas”.

Šis autors apraksta, kā Baltijas 
valstu ārlietu ministri vērsušies 
pie visai kareivīgā Džona Bolto -
na – ASV prezidenta padomnie-
ka nacionāās drošības jautāju-
mos – ar lūgumu/prasību visno-
taļ palielināt NATO dalībvalstu 
militāro klātieni Baltijā. Homen-

Vesti biedē Latviju ar 
“drausmīgu triecienu” no Austrumiem

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ko tūdaļ māj, var teikt, ar sētas 
mietu: “Krievija paredzēja ārval-
stu militārās klātienes straujo 
kāpinājumu pie savām robežām 
un nekad (!) neļaus NATO alian-
sei grozīt pastāvošo spēku sa -
mēru Baltijas reģionā.”

Un Homenko liek saprast, ka 
galu galā “Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas iedzīvotājiem nāksies 
ciest un ka šīs trīs valstis varot 
sev līdzi uz bezdibeni vest arī pa -
gaidām (!) plaukstošo Eiropu”. 
Ho  menko turpina draudēt: “Krie-
vija, kuŗai kaŗa perspektīva sa -

gādā rūpes, atgādina uzvilktu at -
speri (..) un varētu reaģēt uz spie-
dienu no ārpuses. Un tā kā Krie-
vijas konvencionālais militārais 
potenciāls ir manāmi vājāks nekā 
ASV/NATO potenciāls, pieaug 
kodoleskalācijas varbūtība Krie-
vijas un ASV/NATO konflikta 
gadījumā.”

Var saprast, ka Rīgas Vesti au -
tors atspoguļo Kremļa nervozitā-
ti sakarā ar Boltona (un tātad arī 
prezidenta Trampa) gatavību mi  -
li  tāri stiprināt Baltijas aizsar dzī-
bas spēju.

Diemžēl pamats nervozitātei ir 
arī Rietumeiropai: sakarā ar Vā -
cijas “ceturtā sasaukuma” kanc-
leres Angelas Merkeles tikšanos 
ar Vladimiru Putinu Sočos žur-
nāls Der Spiegel raksta, ka Krie vi-
jas prezidentam ir darīšana ar 
Eiropu, kuŗa sairst, tāpat kā aus -
t rumu bloks ap 1989. gadu... Jā, 
Rietumu un “Putinijas” pretstāve 
ir daudzšķautņaina.

Pašā Krievijā Kremļa “galmam” 
pretī stāv dūšīgs vīrs, kuŗa izre-
dzes diemžēl ir gaužām švakas. 
19. maijā Maskavā notika jaunas 

partijas dibināšanas sapulce. Tā 
ir “Korupcijas apkarošanas fon-
da” vadītāja Alekseja Navaļnija 
partija, kas sauksies Rossija bu -
duščego – “Nākotnes Krievija”. 
Ne  laime ir tā, ka diez vai jaunajai 
partijai vispār izdosies reģistrēties 
kā pienākas pēc likuma. Zīmīgi, 
ka pats Navaļnijs savas partijas di  -
bināšanas sapulcē nav bijis klāt, 
jo atrodas “administrātīvā apcie-
ti nājumā” par to, ka 5. maijā Ma  s-
kavā organizējis neatļautu mīti-
ņu ar saukli “Viņš mums nav 
cars!”.

“Lepojos, ka esmu sieviete un 
arī feministe” – šāds teksts pirms 
pāris dienām parādījās Lielbrita-
nijas karaliskās ģimenes oficiāla-
jā mājaslapā, un lasītāji nojautīs, 
ka minētos vārdus varētu būt tei-
kusi ģimenes pati jaunākā loc ek-
le, aktrise Megana Mārkla no Ame-
rikas, kuŗa sestdien, 19. maijā, sa  -
laulājās ar princi Hariju un kļu va 
par Saseksas hercogieni. Aplēsts, 
ka kāzu ceremoniju klā tienē, te -
levīzijā vai tīmeklī noskatījās de s  -
mitiem miljoni cilvēku. Parasti 
nopietnais telekanāls BBC iz  man-
toja izdevību būt mazliet ne  rāt-
nam. Tīmeklī tas izvietoja di  vas 
fotografijas ‒ vienā bija redzams 
lielais pūlis, kas sapulcējās Vin-
dzorā, lai redzētu jaunlaulāto 
pā  ri savā karietē dodoties no baz-
  nīcas uz pili, kur notika kāzu mie -
lasts, otrā bija redzams pašķidrais 
ļaužu pulks, kuŗš aizpērn janvārī 
sapulcējās uz ASV prezidenta 
Donalda Trampa inaugurācijas 
ce  remoniju Vašingtonā. Virs 
ab  iem attēliem teksts:  “Gribējām 
vien norādīt…”

Pati ceremonija bija skaista un 
britu karaliskās ģimenes kon tek-
stā arī visai neordināra. Vispār 
pats jaunais pāris šajā ziņā ir kaut 
kas jauns. Tas nemaz nebija tik 
sen, kad Lielbritanijas karalis 
Edvards VIII bija spiests atkāpties 
no troņa, jo viņš gribēja precēties 
ar šķirtu sievieti no Amerikas. 
Princis Harijs, protams, nav sa -
vas valsts karalis, taču nevienam 
novērotājam nepaslīdēja garām 
fakts, ka arī Megana Mārkla ir 
šķirtene no Amerikas. Ļoti ilgi 
princips ģimenē bija tāds, ka ka -
raliskās atvases drīkst laulāties 
tikai ar citām karaliskām atva-
sēm. Man vienmēr licies intere-
santi, ka tas bija iemesls, kāpēc 
Pirmā pasaules kaŗa laikā karalis 
Džordžs V bija sabiedrotais ar 
savu pirmās pakāpes brālēnu, 
caru Nikolaju II no Krievijas, un 
viņi abi karoja pret vēl vienu 
pirmās pakāpes brālēnu, ķeizaru 
Vilhelmu II no Vācijas. Karaliene 
Elizabete II apprecējās ar princi 
no Grieķijas, lai arī Grieķijā mo -

Jauna paaudze
narchija tobrīd jau bija sākusi 
paputēt. Viņas dēls Čārlzs salau-
lājās ar Diānu Spenseri, kuŗas 
ģimene bija vismaz nosacīti aris-
tokratiska, turklāt abas viņas 
vec māmiņas bija galma dāmas 
Mātei karalienei, arī Elizabetei. 
Čārlza brāļa Andreja sieva Sāra 
Fergusone nebija aristokratiska, 
taču viņi abi bija pazinušies kopš 
bērnības, viņa bija savējā. Tas 
bija jaunākais brālis Edvards, 
kuŗš pirmais apprecējās pavisam 
ārpus aristokratiskā loka, Sofija 
Rīsa Džounza bija sabiedrisko 
attiecību speciāliste.

Un nu ir jaunā paaudze. Harija 
vecākā brāļa Viljama kundzes 
Keitas Midltones tēvs ir no aris-
tokratiskas ģimenes, taču Mega-
nai Mārklai šādu saišu nav pilnī-
gi nekādu. Viņas māte ir sociālā 
darbiniece un jogas instruktore, 
tēvs – apgaismošanas speciālists 
kino un televīzijas industrijā. 
Tieši  viņš meitu Meganu ieveda 
izklaides industrijā – bērnībā 
vi  ņa pavadīja ļoti daudz laika 
kopā ar tēvu dažādās televīzijas 
un kino studijās. Lasītāji zinās, 
tēvs galu galā meitas kāzās neva-
rēja piedalīties, jo viņš bija sasli-
mis. Meganu baznīcā ieveda vi -
ņas topošais vīratēvs Čārlzs.

Elegantajiem viesiem kāzās sa -
vukārt bija iespēja iepazīties ar 
pavisam citu kultūras pasauli, jo 
tas, ka Meganas māte Dorija Reg-
lande ir tumšādaina, nozīmēja, 
pirmkārt, ka sprediķi kāzās teica 
tumšādains amerikāņu bīskaps 
Maikls Kurijs, kuŗa lidojošā reto-
rika un balss tonis parasti nosvēr-
tajā Anglikāņu baznīcā bija kaut 
kas neierasts. Baznīcā dziedāja 
gospeļu koris, tā tur ievedot kla-
sisko ASV tumšādaino kultūru, 
kuŗas saknes ir atrodamas lielajā 
grēkā, kas saucas vergu turēšana. 
Koris dziedāja klasisko dziesmu 
This Little Light of Mine par Jēzu 
un Stand by Me par mīlestību un 
atbalstu. Noteikti bija skaisti.

Par to “lepna būt feministe.” 
Lai kā pirms kāzām, starp citu, 
Meganai Mārklai nācās izdzēst 
sevi no tīmekļa vides, viņai vairs 

nav tvitera konta, feisbuka konta 
un tā tālāk. Citāts karaliskās ģi -
menes mājaslapā ņemts no uzru-
nas, ko viņa teica Apvienoto Nā -
ciju organizācijas konferencē 
2015. gadā. Turpmāk viņa vairs 
nebūs Megana Mārkla, viņas ofi-
ciālais tituls nu ir – Viņas kara lis-
kā augstība, Saseksas hercogie ne. 
Taču tas nenozīmē, ka vi  ņai ta -
gad nāksies dzīvot klusi un kā pe -
 lītei. Redzamākais piemērs ir Me -
ganas nelaiķe vīramāte Diāna, 
kuŗa savas dzīves laikā nepār pro-
tami kļuva par slavenāko karalis-
kās ģimenes locekli, katrā gadī-
jumā viņa bija daudz redzamāka 
par vīru. Kad princese gāja bojā 
autokatastrofā, sēras Lielbritani -
jā bija nepieredzēti plašas. Lai gan 
patiesībā hercogiene arī var ņemt 
vērā vīra vecmāmiņas dzīvi – ka -
raliene Elizabete jaunībā un Otrā 
pasaules kaŗa laikā mācījās kļūt 
par automechaniķi, mašīnas vi -
ņai bijušas aizrautība visa mūža 
gaŗumā. Kad 2003. gadā Skotijā 
viesojās toreizējais Saūda Ara bi-
jas kroņprincis un vēlākais kara-
lis Abdula, liels bija viņa pārstei-
gums, kad karaliene piedāvāja 

tūri pa Balmoralas pils territori-
ju, kroņprincis iekāpa mašīnā, 
un tad pati monarche piesēdās 
pie stūres un nākamo minūšu 
laikā, atbilstoši Abdulas pēc tam 
stāstītajam, brauca tik ātri, tur-
klāt visu laiku runājot, ka viņam 
nācās karalisko šoferi izmisīgi 
lūgt, varbūt braukt mazliet lēnāk. 
Jo, starp citu,  kroņprinča valstī 
sievietēm vispār nebija atļauts va -
 dīt mašīnas, tas ir sācis mai nīties 
tikai pēdējā laikā, arī Saūda Ara-
bijā sabiedrības priekšgalā stājo-
ties jaunai paaudzei.

Arī princis Harijs ir baudījis dzī-
vi ārpus ierastās karaliskās kār-
tības, jaunība bija visai vētraina, 
vismaz vienu reizi uzpīpēta ma -
ri huāna, bija stāsts par kostīmu 
balli, kur viņš uzradās nacistu 
tērpā, bija stāsts par pasākumu 
Las vegasā, kur princis no Lielbri-
tanijas izģērbās pilnīgi kails. Ta  ču 
Harijs arī iestājās bruņotajos spē-
kos – pirmoreiz, kad viņš dienēja 
Afganistānā, tas notika slepeni, 
tikai pēc vairākām nedēļām viņa 
klātbūtni tur uzoda žurnāls Bild 
no Vācijas, nācās atgriezties mā -
jās, jo terroristi Afganistānā bija 

piedraudējuši Hariju nolaupīt vai 
nogalināt. Taču viņš nepadevās, 
izmācījās par hēlikoptera pilotu, 
atgriezās Afgānistānā. Varonības 
viņam netrūkst. Starp citu, kaŗa 
pieredze  Harijam lika pirms pā -
ris gadiem izveidot tā dēvētās In -
viktus spēles, kas ir līdzīgas para-
olimpiskajām spēlēm. Tajās pie-
dalās sportisti ar īpašām vajadzī-
bām, taču šajā gadījumā tās visas 
ir militārpersonas. Tas laika gaitā 
kļuvis par ļoti apjomīgu un ap -
brīnojamu notikumu. Arī herco-
giene noteikti atradīs savu vietu 
tajā visā.

Man, Amerikā dzimušam un 
augušam, Lielbritanijas karaliskā 
ģimene allaž likusies kā dzīves 
neatņemama sastāvdaļa. Kara lie-
ne Elizabete kāpa tronī, pirms es 
vispār parādījos uz šīs zemes, 
vi  sa mana mūža gaŗumā viņa tur 
arī bijusi. Taču manā uztverē arī 
ir labi, ka ģimenē tagad ir ienā-
kusi pa pusei tumšādaina aktrise 
no kādreizējās kolonijas. Savā 
ziņā pašreizējā monarche taču 
visu mūžu, klusi un pa savam, ir 
bijusi feministe. Nu viņai būs 
svaine, ar kuŗu par to aprunāties. 



LAIKS 2018. ga da 26. maijs –1. jūnijs12

(Turpināts 14. lpp.)

EDUARDS
SILKALNS

Uzšķiram Ingunas Baueres jau nā-
kā romāna Dieva riekšavā  pa  šu 
vidu, kur 220. lappusē lasām gal-
venā varoņa, latviešu tautības būv-
meistara Mārča Sāruma (1799 – 
1859) jaunības dienu apņemšanos:

Reiz es... uzcelšu baznīcu. Tikšu 
līdz pašai augšai un apmetīšos Die-
va riekšavā – tuvu debesīm, tuvu 
zvaigznēm, tuvu Viņam, kas visu 
redz un vada!  Jaunākos laikos diev-
bijīgi cilvēki savus likteņus vēlas 
atstāt Dieva rokās, kamēr “riek ša-
vas” liekas no aprites izgājis vārds. 
Skaidrojošās vārdnīcās lasām, ka 
riekšava ir “cieši kopā saliktas, 
maz liet saliektas abu roku plauk-
stas, lai tajās ko novietotu, iesmeltu 
u. tml.” Doma Mārcim nepārpro-
tama tāda, ka viņš kā būvnieks, 
kam reizi pa reizei arī pašam sa -
nāks pakāpaļāt pa ceļamā dievna-
ma jumtu vai rāpties tā tornī, no -
nāks tuvāk Dievam tīri telpiskā 

Iedomātā progresa burvība
Inguna Bauere, Dieva riekšavā, romāns, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2017. g., 448 lpp.

izpratnē, nekā lemts cilvēku vai ru-
mam. 

Nepavisam negribas romānu kā 
sev piemērotu lasāmvielu ieteikt 
tikai reliģioziem cilvēkiem, jo iz -
vērstajā stāstījumā ir arī daudz 
grē ku, pārpratumu, negadījumu, 
mīlas un miršanas, bet rakstniece 
būtu bijusi negodīga pret vēsturi  
(kā obligāti nācās būt padomju 
laikos), ja Dieva klātesamība ne -
būtu daudz izteiktāka nekā tā ir 
mūsu laikā. Bez šaubām, 19. gad-
simts Vidzemē uzskatāms arī kā 
konkurences laikmets starp stipri 
vāciski iezīmēto luterismu, dau-
dziem latviešu lauku ļaudīm sim-
patisko hernhūtismu un materiā-
lus guvumus sološo pareizticību, 
tomēr šis konflikts šoreiz parādās 
vārāk nekā dažā agrākā Ingunas 
Baueres romānā.

Autore no jauna izvēlējusies re  t-
rospektīvo formu. Romāns sākas 
ar Mārča Sāruma miršanas ska-
tiem, tad tas ietiecas sirmā senatnē, 
līdz pat 1598. gadam, tad atkal 
atgriežas 19. gadsimtā un vairāk 
vai mazāk taisni soļo pa to uz 
priekšu. Atkāpēm pagātnē nav ne -
kādas vainas: tās var dziļāk, pre-
cīzāk izgaismot ikreizējo “tagad-
ni”. Tomēr aiziešanai tālu atpakaļ 
laikā ir jābūt motīvētai. Šoreiz 
Mārča sieva Anna, gaidot pie vīra 
slimības gultas uz viņa šķietami 
nenovēršamo aiziešanu, cenšas ie -
dziļināties uz atsevišķām lapām 
sarakstītās ziņās, it kā ciltskokos, 
un tad tās pārrakstīt “jaunajā Svē-
to Rakstu grāmatā”. Vai visai pati-
cama nodarbība, kad vīrs turpat 
blakus guļ uz nāvi? Otrkārt, jo se -

nāka pagātne, jo mazāk par to ir 
pieejamu rakstisku avotu. Kur 
tā  du nav, tur pagātne rakstniecei 
jāizdomā. Ne velti viņa savu darbu 
jau pašā sākumā nosaukusi par 
“nojausmu stāstu”. Kādā vietā, kad 
viņa pastāstījusi par Mārča vec-
vectēvu, arī vārdā Mārci, viņa sev 
jautā: “Bija vai nebija Tenis, Ilze un 
viņu Mārcis?” Atbilde ar domīgu 
daudzpunktu galā ir: “Ziņas par 
daudziem latviešiem Cēsu baznī-
cas grāmatās atrodamas, sākot ar 
1758. gadu.” (64. lpp.) Faktiski jau 
ikvienā romānā par vēsturi būs 
atrodams faktu un rakstnieka iz -
tēles mikslis, bet reti sastapsim tik 
stipru šaubīšanos par savas iztēles 
faktiskumu, sauksi to tā, ka Dieva 
riekšavas pamattekstā un jo vai -
rāk pēcvārdā. Autore it kā bažījas, 
vai tikai nav nogrēkojusies pret pa -
tiesību un savu tēlu, reiz patiesi dzī-
vojušu cilvēku, labo piemiņu. Pēc-
vārdā lasāms tāds teikums: “Pie-
dod, Anna, uzticamā Mārča sie va, 
ja nodarīju tev pāri, atļau damās par 
daudz vaļības savos tekstos!”

Romāns izstrāvo īpašu maģiju 
vairākās īsās epizodēs, kur parā-
dītas 19. gadsimta sabiedriskās un 
techniskās pārvērtības, dzīves uz -
la  bojumi un to ietekme uz sace-
rējuma personāžu.

Lūk, 1812. gads. 
Mārcis bija skolu pabeidzis un 

strādāja pie tēva, bet vakarus drīk  - 
s tēja izlietot pēc paša patikšanas. Un 
tā patikšana viņam bija uznā kusi 
uz ... pasta jātnieku! Pasta sūtnis bija 
nesen parādījies brī nums, kuŗš ceļo-
ja no vienas staci jas uz citu, lido-
dams brīvi kā putns, smagi piebāztu 

pasta somu zirga kamiešiem uzsējis, 
un iznēsāja la  bas un sliktas ziņas. 
Reiz Mārcis redzēja, kā viņš aizauļo 
gaŗām, ka putekļi vien nogriežas,  
un gribēja to pieredzēt vēl kādreiz, 
tāpēc gan drīz ik pārvakarus aiz -
stai gāja līdz lielceļam. (177.)  

Kādu vakaru zirgs Mārcim aiz-
aulekšo gaŗām bez jātnieka, un no 
pasta somām birst sūtījumi. Kas 
noticis: vai jātnieks pa ceļam aiz-
ķēries kādā krogū, varbūt ticis 
piekauts un aplaupīts? Uz to atbil-
di no rakstnieces nesaņemam, bet 
Mārcis starp izmētātajiem sūtīju-
miem ierauga kādu, kas adresēts 
baronam Augustam fon Hāge-
mei steram, aiznes to uz muižu un 
nodod pēc piederības, un visa 
viņa turpmākā dzīve izmainās.

Lūk, 1819. gads. 
Uzvārdu izdalīšana zemnie -

k iem, ko ievada šāds ķeizara Alek-
sandra apstiprināts likums: 

Tai policejas valdīšanai par at -
vieglināšanu iekš uzlūkošanas un 
ļaužu pārvaldīšanas ir vajadzīgs, 
ka katra saimnieka cilts saviem 
kristības vārdiem vēl vienu uzvār-
du priekšā pieliek... (246.) 

 Ir vēl grāmatā daudz citu krāš ņu 
epizožu. Rīdzenieku un muiž niecī-
bas pārstāvju izbraukums pa Dau-
gavu ar tvaikoni 1836. gada vasarā 
būs licis tā dalībniekiem justies kā 
tādās pašās devītās de  besīs kā agrī-
najiem lidotājiem ar pasažieŗu lid-
mašīnām simt gadu vēlāk. Turpre-
tim sirsnīga, mīļa sen dienu gaisotne 
strāvo no saiešanas hernhūtiešu lūg-
šanu kambarī. (125. un tālāk.)

Inguna Bauere nu ir jau rutinē-
ta, profesionāla rakstniece, kuŗas 

romānus kā aizgājušu laikmetu 
atspoguļotājus pieauguši, nopietni 
lasītāji var lasīt ar tādu pašu bau-
du, ar kādu jaunieši mūsdienās 
mīl iejusties savās i-padu virtuā-
lajās pasaulēs. Jābrīnās gan, kā grā  -
matā varēja saglabāties neizre di-
ģēti daži salīdzinājumi un metafo-
ras, par ko priecātos okšķerētāji 
pēc t. s. aklās fantāzijas veidojumu 
paraugiem. Te ir, ko viņiem var 
piedāvāt kāds, kas jau paokšķerējis.

Vingrināt apšaubāmas kvalitātes 
fantaziju rakstniecei vedina sirds 
jē  gums. Tad nu lasām, ka vienai 
baisas nojautas turēja sirdi kā siltu 
olu nosalušā rokā (94.), citam sirds 
krūtīs ļeperējās kā āža ļipa (106.), 
kamēr trešajai šaubas grauza...sir di 
kā pele cietu garozu. (122.)  Ai  na-
vas, cilvēkus un cilvēku īpašības 
Bauerei patīk pielīdzināt vairāk vai 
mazāk simpatiskiem citiem cil vē-
kiem vai pat dzīvnieku pasaules 
pārstāvjiem. Paraugi: 

Debesjums maigi pieskārās zaļ ga -
ni brūnajai zemei kā rūpīga mā te 
sava pirmdzimtā vaidziņam. (124.) 
Īgn  ums izvilkās kā suns no būdas un 
saboza spalvu. (331.) Hein richa sieva 
bija neciešama čīkstule un nesmuka 
kā gliemežu aprāpota sēne. (331. – 332.) 
Vecais kapu namiņš izskatījās bēdīgi 
sakņupis kā sirms večuks, kuŗam 
grū ti pacelt vārgo galvu. (351.)

Šos stila ziedus, par kuŗiem dažs 
lasītājs pasmaidīs, kamēr cits būs 
drīzāk noskaņots uz bāršanos, ba -
gātīgi atsver Ingunas Baueres ie -
liktais darbs laikmeta un tā noti-
kumu izpētē, kā arī viņas prasme 
veidot saistošu sižetu un paticamu 
personāžu.

Latvijā viens no gada visskai s-
tākajiem brīžiem ir pavasara at -
nākšana, kad zemi un cilvēkus 
vēlīgi silda saules stari, koku un 
krūmu pumpuri pārtop mazās 
lapiņās un kā aptrakušas zied 
ievas. Šogad tas notika maija sā -
kumā, kad pavasara atnākšanu 
va  rēja izbaudīt, ja ne ilgāk, tad 
vismaz divu svinamo dienu –       
1. un 4. maija – laikā, kad uz 
darbu nebija jāiet. 

Šo rindu autorei pavasara sā -
kums pagāja Rakstnieku namā 
Aspazijas ielā 4, Dubultos. Tā ir 
divstāvu vasarnīca, kas radošo 
cilvēku rīcībā atrodas kopš 1946. 
gada un tagad pieder Latvijas 
Rakstnieku savienībai. Pa istabi-
ņas logu pavērās idillisks skats ne 
tikai uz Lielupes ūdeņu rāmo 
plūdumu un tālumā šalkojošo 
mežu, bet arī uz senlaicīgu, taču 
nesen restaurētu koka architek-
tūras meistardarbu – Aspazijas 
māju. Talantīgā latviešu dzejniece 
un drāmaturģe šajā namā, kuŗu tā 
vien gribas dēvēt par vasarnī cu, 
taču tas nebūtu precīzi, nodzī voja 
desmit pēdējos savas dzīves gadus. 

Pēc vairākas dienas ilgušas, pe -
riodiskas novērošanas pa Rakst-
nieku nama logu bija skaidrs, ka 
jāaiziet uz Aspazijas māju ciemos. 
Par tajā redzēto labprāt dalīšos ar 
saviem lasītājiem.

Drosmes un skaistuma dzejnieces namā 
Patiesībā šo namu ir divi – cieši 

blakus Aspazijas mājai atrodas 
vēl viens, tiesa, ne tik grezns. Tas 
ir aptuveni 50 gadus senāks par 
1903. gadā celto dzejnieces namu 
un pirms renovācijas kalpojis 
mūzeja saimniecības vajadzībām, 
taču tagad te atrodas mūzeja ad -
ministrātīvā daļa. Renovācijas 
laikā abi nami tika savienoti: ta -
gad no administrācijas ēkas caur 
mazu gaitenīti var nokļūt Aspa-
zijas mājā, taču laikā, kad šeit 
dzīvoja dzejniece, un arī vēlāk, tie 
bija divi atsevišķi nami. 

Kopā ar Aspazijas mājas izglī-
to jošā darba vadītāju Baibu Frei-
mani sēžam administrācijas ēkas 
darbistabā, kas pirms renovācijas 
bija mansards. Mūsu sarunu ik 
pa laikam pārtrauc āra troksnis – 
namam garām grabēdams pa -
brauc vilciens. Aspaziju tā radītais 
troksnis nav traucējis un netraucē 
arī mūs. 

Tikt pie tādas darbistabas, kāda 
ir mūzeja personāla rīcībā, būtu 
ikviena radoša cilvēka sapnis. Pil-
ni grāmatplaukti ar vērtīgiem 
izdevumiem, to skaitā ir gan Rai-
ņa, gan Aspazijas kopotie raksti, 
taču uzmanību vairāk piesaista 
kā da cita apjomīga grāmata – pro-
 fesores Ausmas Cimdiņas sastā-
dītā “100 Latvijas sievietes kultūrā 
un polītikā”. Protams, tajā iekļauta 

nodaļa arī par Aspaziju, viņas 
dzī ves un darba gaitām. Otra šīs 
darbistabas savdabība ir aptu ve -
ni 150 gadus senu tapešu paraugi, 
kas prasmīgi iekomponēti mūs-
dienu interjerā. Redzot šīs vecās 
tapetes, viegli var iztēloties, kā šī 
telpa izskatījās pirms daudziem, 
daudziem gadiem. 

Savukārt bijušās saimniecības 
ēkas pirmajā stāvā atrodas vasa-
ras virtuve, kuŗā ikviens var ap -

skatīt Aspazijas laika sadzīves 
priekšmetus, traukus un mēbeles. 
Te gan jāpiebilst, ka dzejnieces 
dzī ves laikā virtuve un arī māj-
kalpotājas Anniņas istaba atradās 
citā vietā, kur 2000. gadā iekārto-
ja mūzeja izstāžu zāli ar nelielu 
stiklotas grīdas fragmentu. Ska to-
ties lejup, var redzēt daļu no ēkas 
pamatiem! Pašlaik zālē eksponēta 
monumentālās tēlnieces Artas 
Dumpes mazo formu izstāde 

“Saules meitas”, kuŗu iedvesmojis 
Aspazijas dzejolis “Saule nāk”.

Visskaistākā vieta Aspazijas mājā, 
vismaz gada siltajos mēnešos no -
teikti, ir verandas. To šeit ir vese-
las trīs – viena pirmajā un divas 
otrajā stāvā. Dienvidu verandu 
pirmajā stāvā dzejniece izmanto-
ja kā izeju uz dārzu, kā arī vasarās 
tur bieži klājusi galdu saviem 
ciemiņiem. Savukārt otrā stāva 
dienvidu veranda bijusi viņas 
mīļākā vieta visā mājā, ko dzej-
niece dēvēja par saules un ziedu 
istabu. Gada siltajā laikā Aspazija 
tajā strādājusi, uz kušetes atpū-
tusies un uzņēmusi vistuvākos 
cie miņus. Pa verandas logu labi 
var redzēt Lielupes mesto līkumu. 
Dubulti ir visšaurākā vieta Jūr-
malā: tie ir “iespiesti” starp Bal ti-
jas jūru un Lielupi, ko vienu no 
otras šķir nedaudz vairāk kā 300 
metru. 

Mājas pretējā pusē atrodas 
ziemeļu veranda. Senāk tā bijusi 
atvērta terase, ko rudenī un zie-
mā aizklāja ar dēļu aizslietņiem. 
Stāvot verandā, paveras skats uz 
mūžam nemierīgo Zigfrīda Me  i-
e  rovica prospektu, kas Aspazijas 
laikā nesa rakstnieka Ivana Gon-
čarova vārdu, Rakstnieku namu 
un Baltijas jūru. 

UZZIŅAI
Aspazijas mājas adrese: Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, 
Dubulti, Jūrmala.

Darbalaiks: no 15. maija līdz 14. septembrim otrdien – sestdien no 
plkst. 10 līdz 18; no 15. septembra līdz 14. maijam otrdien – sestdien 
no plkst. 10 līdz 17.

Mūzeja apmeklējums ir bez maksas, ekskursija ar gīdu – 2,85 eiro.

LĀSMA 
GAITNIECE
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Kas ir Jaunā Vienotība? Vai tā 
pati Vienotība, par ko cilvēki 
bal soja iepriekšējās vēlēšanās? 

Tā ir polītisko spēku apvienība 
ar to pašu kodolu – sabiedrības 
virzība uz demokratiju, atklātību, 
prom no “oligarchizētās” ekono-
mi kas, ciešā sadarbībā ar partne-
riem ES un NATO, tostarp un pir-
mām kārtām ar ASV. Latvijai ir 
vieta ES un NATO valstu vidū kā 
līdzvērtīgai un spēcīgai dalībval-
stij. Kopš esmu polītikā un to cil-
vēku vidū, kas 2002. gadā dibināja 
Jauno Laiku, kas pārtapa Vienot ī bā, 
mērķi ir tie paši. Un mēs aici nājām 
mūsu apvienībā Jaunā Vie notība 
uz vienlīdzīgiem pamatiem apvie-
noties līdzīgi domājošos. Polītika, 
ko cenšamies īstenot, ir – sapulcēt 
zem viena jumta šobrīd saskaldī-
tos demokratiskos spēkus, un d a -
ļēji tas jau ir izdevies – mums pie-
vienojušās reģionu partijas, pie-
mēr am, Valmiera, Tukums, Kul-
dīga u. c. Vēl meklējam kopsau-
cējus ar citām līdzīgām, kā PAR 
un  Jaunajiem konservātīvajiem, jo 
programmu piedāvājums jau bū -
tiski neatšķiras. Kāpēc partijas ir 
sašķēlušās? Tas nav nekas nepa-
rasts, tā noticis visā Eiropā, sa -
vukārt Amerikā kā polītiskā vide, 
tā sabiedrība ir pat polārizējusies. 
Atminos, pirms gadiem 30, kad 
dzīvoju ASV, mums viens no sko-
las „vingrinājumiem” bija saprast 
atšķirības starp republikāņiem un 
demokratiem. Nu šis “vingrinā-
jums” sauktos – “Atrodi kaut vai 
vienu kopīgu punktu!”... Latvija 
nav tik “polārizēta”, Latvijas sa -
bied rība un polītiskā vide ir izkai-
sīta, bez vienota mērķa un vadī-
bas. Tālab savu darbību virzu tā -
pat kā,  strādājot Eiropas Parlamen -
tā, – cenšoties vienot, atrast domu-
biedrus. Un svarīgi ir to sākt darīt 
tūlīt, arī tāpēc, lai vēlētājiem būtu 
vieglāk izvēlēties to polītisko spē -
ku, par ko atdot savu balsi. 

Tātad – balsojot par Jauno 
Vienotību, vēlētāji balsos par to 
pašu polītisko virzienu, kāds ir 
Vienotībai? 

Jā, vērtības neatšķiras, tās ir tās 
pašas. Turklāt – ir iesaistīti jauni 
cilvēki, no Vienotības “otrā plāna” 
priekšplānā izvirzīti jaunie polī-
tiķi. Piemēram,  mūsu Rīgas gal-
vas kandidāts pašvaldību vēlēša-
nās Vilnis Ķirsis, kuŗš nu guvis 
pieredzi, strādājot Rīgas domes 
opozicijā. Turklāt – ar redzamiem 
rezultātiem. Jauns cilvēks ar labu 
izglītību un saimniecisko “ķērie-
nu”, aktīvs Zemessardzē, kas aplie-
cina, ka Vilnis ir patriots rīcībā. 
Jauns, enerģijas un spara pilns. Un 
ja šo enerģiju apvieno ar mūsu 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča 
pieredzi, inteliģenci un izkopto 
diplomātiju... Rinkēvičs savulaik 
bija augsta līmeņa ierēdnis Aiz-
sardzības ministrijā, veicināja gan 
valsts Bruņoto spēku attīstību, gan 
iekļaušanos NATO aliancē, tad 
strādāja atbildīgā amatā Valsts 
pre zidenta Kancelejā, kas ļāvis vi -
ņ am nostiprināt plašus kontak -  
tus ASV un Eiropā. Inese Lībiņa-
Egnere šobrīd vada Saeimas Na -
cionālās drošības komisiju, ir 
augsti skolota juriste, un mēs 
liekam cerības, ka viņa spēs sa -
kārtot valsts tieslietu sistēmu un 

“Jaunā Vienotība” ar jaunām sejām
Eiropas parlamenta deputāts, polītiskās apvienības “Jaunā Vienotība” vadītājs 

Krišjānis Kariņš intervijā Ligitai Kovtunai

panākt, ka tiesu jautājumi neilgs 
padsmitiem gadu un beidzot tiks 
normālizēta situācija, piemēram, 
maksātnespējas administrācijā, kas 
pašreizējā stāvoklī gan kavē in -
vestīcijas, gan apgrūtina uzņēmēj-
darbību. “Rezervistu soliņš” mums 
ir gaŗš, taču, kā jau teicu, vēlamies 
dot vietu jaunajiem un apvienot 
pieredzi ar jaunības degsmi. 

Aplēses liecina, ka maksimāli 
lielā skaitā nobalsojot ārzemēs 
mītošajiem Latvijas pavalstnie-
k iem, Saeimā var iegūt 8 – 10 de -
pu tātu vietas no t. s. latviska -  
jām partijām. Kā jūs motīvēsiet 
tautiešus iet un balsot?

Redziet – Saeimā, neatkarīgi no 
vēlētāju līdzdalības, būs 100 de -
putāti, un tas ir tāpat, kā saule aust 

un riet. No tā Latvijas balsstiesī - 
go bloka, kas ir “prokremliski” 
orien tēti, uz vēlēšanām dosies ļoti 
daudz cilvēku, jo – viņi ir labi mo -
tīvēti. Jā, viņu nav nospiedošs vai-
rākums, bet tie paši ies un balsos. 
Savukārt – ja tie cilvēki, kas uz -
skata, ka Latvijas vieta ir ES un 
NATO, nevis Kremļa paspārnē, 
vēlēšanu dienā paliks mājās un 
balsot neies, tad “prokremliskais” 
bloks svinēs uzvaru. Tik vienkārši! 
Kāda būs jūsu izvēle – piecelties 
un iet, vai pieļaut šo uzvaru? Sa -
protiet – katra balss ir svarīga. 
Ārzemēs ir tik daudz vēlētāju, ka tas 
jau varētu būt 6. vēlēšanu apgabals...

... ar 115 vēlēšanu iecirkņiem! 
Nekad nav bijis tik daudz iespēju 
iet un nobalsot.

Turklāt – jau iepriekšējās vēlē-
šanās no lielāko Rietumu pilsētu 
vēlētāju balsīm ticis nozīmīgi ie -
tek mēts vēlēšanu rezultāts. Rīgas 
vēlēšanu apgabalā, kur tiek ieskai-
tītas ārzemēs balsojušo balsis, tas 
ir īpaši svarīgi, jo tieši galvaspilsētā 
dzīvo liels “prokremlisko” vēlētāju 
skaits, un jūsu balsis var reāli at -
svērt to īpatsvaru. Vai, lūdzu, va -
jadzīgi vēl kādi argumenti?!

Ja pietiekams skaits nobalsos 
par Jauno Vienotību, jūs kļūsiet 
par Latvijas Ministru preziden-
tu. Kādi būs jūsu pirmie, sva-
rīgākie darbi, ar ko sāksiet? 

Šobrīd pats svarīgākais ir, lai cil-
vēki vispār nobalso, turklāt – lai at -
dod savu balsi pat t. s. latviskajām 
partijām, par to, kas svarīgs visas 

Latvijas sabiedrības vitālajām inte-
resēm, par valsts turpmākās attīs-
tī bas virzienu. Es ne mirkli  neap-
šaubu datus, kas liecina, ka 75% 
iedzīvotāju ir par to virzienu, ko 
pārstāvam mēs, bet, ja viņi ir pa -
sīvi, uzvaru svinēs tie, kas domā 
pretēji. Jo – kā jau teicu – viņi ir 
ļoti motivēti. Nekas nenotiek pats 
no sevis – aktīvi neatbalstot, valsts 
kurss nevar tikt noturēts. No Rie-
tumu latviešiem esmu dzirdējis fra-
zi “man jau nav tiesības ietekmēt”. 
Ir gan, ir ne vien tiesības, bet pie-
nākums. Ja cilvēks, kas šobrīd mīt 
ārpus Latvijas, no visas sirds do -
mā, ka vēlas izdarīt kaut ko labu 
Latvijai, nepietiek tikai ar to vien, 
ka ierodas valstssvētku svinībās 
vai sūta savus bērnus uz latviešu 

skoliņu vai nometni. Ir jādara  
kaut kas tikpat  konkrēts, kā iesais-
tīšanās Zemessardzē, lai ar savu 
konkrētu darbību spēcinātu valsts 
aizsardzības spējas. Vēlēšanas arī 
ir tikpat konkrētas darbības brīdis. 

Par konkrētiem motīviem ru -
nājot, ir kāds pavisam skaidrs un 
Rietumu latviešiem saprotams – 
Grozījumi likumā par Evaņģe-
liski luterisko Baznīcu. Kāda ir 
jūsu pozicija? 

Vienotība konsekventi balsoja 
pret.  Un man, kas uzaudzis Ame-
rikā, pavisam tieši – Vilmingtonas 
latviešu ev. lut. draudzes paspārnē, 
vasaras pavadījis Ņujorkas ev. lut. 
draudzes nometnē Katskiļos, kur 
guvu apstiprinājumu savai latvis-
kajai apziņai un izglītībai, pat ne -

vajadzēja kollēgas pārliecināt. Visi 
saprata, cik šis lēmums ir zemisks 
un pretīgs. Tā ir nodevīga rīcība – 
pieņemot šos grozījumus, īstenī -
bā pateikt Ev. lut. Baznīcai ārpus 
Latvijas – paldies, jūs vairāk neesat 
vajadzīgi! Brīnos par Nacionālās 
apvienības un ZZS biedru balso-
jumu par – man būtu “pieticis” ar 
to vien, ka par šā likuma Gro zī-
jumiem balso Saskaņa. Tas taču 
acīmredzami šķeļ sabiedrību. 

Par pirmajiem darbiem – mans 
virsmērķis ir panākt, lai Latvijas 
iedzīvotāju vidējā alga sasniegtu 
vismaz 1500 eiro, kas nodrošina 
mūsdienu apstākļiem cienīgu Ei -
ropas pilsoņa dzīvi. Un tas ir reāli 
sasniedzams, tikai, lai to panāk -
tu, ir sistēmiski jāsakārto valsts 

tautsaimniecība. Sākot ar tieslie-
tu, veselības aprūpes, izglītības 
sistēmu, kas joprojām turpina 
klibot. Individu līmenī Latvijā ir 
ļoti motivēti, gudri, konkurēt spē-
jīgi cilvēki – ārsti, zinātnieki, ju -
risti. Kur vien latvietis ir emigrē-
jis, viņš gūst panākumus profe-
sionālajā jomā, savukārt, Latvijā 
ir augsts izglītības līmenis dau-
dzās jomās. Piemēram, šobrīd ir 
augošs ārzemju medicīnas stu-
dentu kontingents, pie mums 
brauc studēt jaunieši pat no at -
tīstītās Vācijas, jo, pabeiguši rezi-
dentūru, viņi var savā zemē kon-
kurēt, pārspējot vietējos, lieliskas 
teorētiskās zināšanas ieguvušos 
kollēgas ar savu praktisko piere-
dzi līdztekus augstajam teorētis-
ko zinību līmenim. Taču mūsu 
speciālisti mūsu valstī “pazūd” 
valsts nesakārtotajā sistēmā. Lī -
dzīgi ir ar zinātnes un jurispru-
dences profesoriem, kas veiks mī-
gi darbojas ārzemju projektos. 
Tātad – galvenais ir sakār tot si  stē-
mu, līdzīgi kā strādā dārz nieks 
aizlaistā un nesakoptā dār zā. Pēc 
savas pieredzes zinu, kā, sistē mis-
ki strādājot, aizlaistu vie tu var 
sapost par tādu, uz kuŗu visi grib 
braukt, nevis bēgt prom. 

Ir sāpīgi skatīt Times Higher 
Edu cation datus, ka Latvijas augst-
 skolas ie  rindojas 801. – 802. vietā 
no 1000 Eiropas augstskolām, lai 
gan Lat vijas Universitātes un 
Rīgas Tech niskās universitātes lī -
menis ļauj būt pirmajā simtnie -
kā vismaz Eiropā. Ir cilvēks, kas 
to var vei ci nāt – esošais iz  glī tības 
un zināt nes ministrs Kār lis Ša -
dur s kis, kuŗš konsekventi un 
veik s mīgi  virza uz priekšu izglī-
tības reformu. Minēšu vien faktu, 
ka viņa vadībā panākta pāreja uz 
izglītī bu latviešu valodā valsts 
skolās. 

Visbeidzot – par finanču sistē-
mu. Eiropas Parlamentā jūs 
dar bojāties komisijā, kas risina 
jautājumus par naudas atmaz-
gāšanu. Bet paša valstī notika 
tas, kas notika ar ABLV banku 
un krietni sagrāva Latvijas re -
putāciju.

 To uzskatu par esošās valdības 
“nogulētas” rīcības rezultātu – brī-
 dinājumi nāca jau pirms diviem 
gadiem, kad, iestājoties OECD 
(Organisation for Economic Co -
ope  ration and Development – 
Eko  nomiskās sadarbības un at -
tīstības organizācija – Red.), Lat-
vi ja tika brīdināta par naudas at -
mazgāšanas riskiem. Tieši šaubīgas 
izcelsmes nauda uztur terrorismu, 
rada korupcijas draudus. Jau 2016. 
ga dā bija skaidrs, ka esošais dažu 
lielo banku darbības modelis ir 
miris. Bet banku vadītāji neiz pra-
ta situāciju, savukārt valdība ne -
deva kon krē tus signālus. Rezul tā-
tā – šī sabo jātā valsts reputācija 
un tūkstoši kvalificētu banku 
darbinieku – bezdarbnieku. Tajā 
pašā laikā bija iespējams novērst 
krizi, pirms tā sākusies, ievērojot, 
ka mazā valstī sakārtot ikvienu 
sistēmu ir vieg lāk nekā lielā. Bet  
it visā ir vaja dzīgs atbalsts – šo -
brīd – no mums ikviena. Tāpēc 
vēlreiz lieku pie sirds – celieties 
un dodieties balsot! 

Krišjānis Kariņš: “Jau iepriekšējās vēlēšanās no lielāko Rie-
tumu pilsētu vēlētāju balsīm ticis nozīmīgi ietekmēts vēlē-
ša nu rezultāts. Rīgas vēlēšanu apgabalā, kur tiek ieskaitītas 
ārzemēs balsojušo balsis, tas ir īpaši svarīgi, jo tieši galvas-
pilsētā dzīvo liels “prokremlisko” vēlētāju skaits, un jūsu 
balsis var reāli atsvērt to īpatsvaru. Vai, lūdzu, vajadzīgi 
vēl kādi argumenti?!”
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Mūzeja mazākajiem apmeklē-
tā  jiem verandā pieejams mo -
derns teleskops, ar kā palīdzību 
aplūkot apkārtni. 

Jā, šai vietā ilgi uzkavēties ne -
gribas, it īpaši pēc tam, kad pa -
būts abās dienvidu puses līdzi-
niecēs.

Gandrīz katrā Aspazijas mājas 
telpā – ēdamistabā, salonā, kabi-
netā, guļamistabas priekštelpā un 
pašā guļamistabā – var pamanīt 
divas lietas: kaut ko, kam ir saistī-
ba ar Raini, piemēram, Aleksan-
dras Beļcovas gleznu “Raiņa por -
t rets”, izdotās dzejnieka grāmatas, 
fotografijas un pat skulptūras ar 
viņa atveidu; un kaut ko, kas 
saistīts ar antīko pasauli, pie-
mēram, litografiju “Sapfo”, skulp-
tūru “Diāna” un “Ariadne uz leo-
parda” kopijas. Visas šīs lietas pie-
šķir namam individuālitāti un 
liecina par tā bijušās īpašnieces 
alkām pēc skaistā.

Kad Aspazija 1929. gadā saņē-
ma valsts augstāko apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeni, Jānis Plau-
dis par godu lielajam notiku -
mam laikrakstā “Atpūta” publi-
cēja raks tu, kuŗā Aspaziju nodē-
vējis par drosmes un skaistuma 
dzejnieci. Precīzi – tāda viņa pa -
tiešām bija! Ne katrs ilgstoši spētu 
izturēt aukstās ziemas, kad vir tu-
vē spaiņos sasalis ūdens! Tas dzej-
niecei nebija iemesls, lai mek lētu 
dzīvesvietu citur. Viņa savu namu 

nepameta pat tad, kad Otrā pa-   
saules kaŗa laikā tika bombardēts 
dzelzceļš, kas ved tam tieši garām.

Skaistuma dzejnieces titulu As -
pazija būtu pelnījusi ne tikai sa -
vas lirikas un drāmaturģijas dēļ, 
bet arī tādēļ, ka mīlējusi skaisto 
gan cilvēkos, gan mākslā. Piemē - 
 r  am, klasisko mūziku un glez nie-
cību. Viņas mājā ir veselas divas 

Drosmes un skaistuma dzejnieces namā 
(Turpināts no 12. lpp.)

klavieres! Tāfelklavieres, kas mūs -
dienās ir retums, uz Dubultiem 
tika pārvestas no dzejnieku dzī-
vokļa Baznīcas ielā, Rīgā, savukārt 
pēc Tēvzemes balvas saņemšanas 
1939. gadā Aspazija par 1500 la  tiem 
iegādājās pianīnu Carol Otto. 

Par labu gaumi un vēlmi pēc 
skaistuma liecina daudzās glez-
nas gandrīz Aspazijas mājas 
istabā.

Senlaicīgās lietas, no kā dau-
dzām ir interesanta vēsture, nav 
vienīgais Aspazijas mājas lep-
nums. Sekojot līdzi laikam, mū -
zeja pirmajā stāvā novietots skā  - 
r ienjutīgais ekrāns, kuŗā pieejamo 
informāciju ir vērts izpētīt, pirms 
dodas tālāk un apskata pašu mū -
zeju. Tā ir vērtīga zināšanu atsvai-
dzināšana un arī jaunas informā-
cijas iegūšana. Vai zinājāt faktu, 
ka dzejniece no 1916. gada bijusi 
Paneiropas Savienības, kas uz -
ska tāma par Eiropas Savienības 
priekšteci, biedre? Par to liecina 
viņai Vīnē izsniegtā biedra karte. 
Vēl dzejniece bijusi arī aktīva 
dzīv nieku tiesību aizstāve – viņas 
Dubultu mājā mitinājušies vai-
rāki kaķi.

Aspazijas māja patiesi ir tā vie-
ta, uz kuŗu ir vērts aizbraukt, lai 
lietderīgi pavadītu laiku un uz -
zinātu daudz interesanta. Mūs-
dienu modernajam un vienmēr 
skrejošajam cilvēkam tas būtu 
vērtīgi.

Ar mērķi godināt Latvijas 
valsts Simtgadi cēsnieki, kuriem 
rūp mūsu vēstures pilnīga apzi-
nāšana, pirms trim gadiem salie-
dējās publiskai kultūrvēsturiski 
nozīmīgai un izglītojošai iniciā-
tīvai – līdz 2018. gada 23. augus-
tam izveidot Latvijas okupāciju 
vēsturi skaidrojošu pastāvīgu 
eks pozīciju. Ekspozīcijas izveidei 
tiek vākti ziedojumi. 

Cēsu mūzejs okupāciju vēstu-
res izpēti diemžēl nekad nav uz -
skatījis par savu prioritāti un pa -
stāvīgajā ekspozīcijā šim Latvijas 
vēstures periodam nav veltījis ne 
pušplēstu vārdu, taču ne jau Cēsu 
mūzejs tas vienīgais grēkāzis. 
Novēršanās no okupāciju vēstu-
res izzināšanas ir negatīva ten-
dence, kas raksturīga gandrīz 
visiem mūsdienu Latvijas pro-
vinces mūzejiem un noteikti ir 
pelnījusi sabiedrības pētnieku 
uz  manību un plašāku skaidroju-
mu. Mūsdienās progresīvie mū -
ze ji demokratiskās sabiedrībās 
pārorientējas no darbības par 
kaut ko uz darbību priekš kāda, 
proti, darbojas nevis savu krāju-
mu glabāšanas un prezentēšanas, 
bet gan kopienu labā, jo kopienu 
intereses ir to vadugunis. Mūsu 
vēstures mūzeji parasti atrunā  -
jas, ka trūkst pētnieku, trūkst 
resursu, trūkst līdzekļu un nevar 
līdzēt, tāpēc minētie cēsnieki par 
savas iecerētās ekspozīcijas kura-
tori aicināja kļūt neatkarīgu 
vēstures ekspozīciju veidotāju, 
veiksmīgās deportāciju vēsturei 
veltītā Melānijas Vanagas mūzeja 

Cēsīs top “Sirdsapziņas ugunskurs” –
stāsts par okupācijām un pretestību

virtuālās ekspozīcijas “Esi pats!” 
autori cēsnieci Elīnu Kalniņu. 

Kad ideja bija kuratores izlolo-
ta līdz vērtīgam ekspozīcijas sa -
turam, kas tapa, gan veicot izpē -
tes darbu Latvijas Valsts archīvā, 
gan konsultējoties ar okupācijas 
vēstures pētniekiem archīvā, Lat-
vijas Okupācijas mūzejā un Lat-
vi jas Vēstures institūtā, kā arī 
tiekoties ar laikabiedriem, Elīna 
Kalniņa to prezentēja ekspozī-
cijas izveides atbalstītājiem 2016. 
gada ziemas sapulcē un guva ide-
jas veicinātāju pilnsapulces ak -
cep tu gan ekspozīcijas tēmai, gan 
izstrādātajam saturam: tika no -
lemts, ka ekspozīcija vēstīs par 
to, kā kādreizējā Cēsu apriņķa 
ie dzīvo tāji, pretodamies komū-
nis tiskās un nacistiskās okupā-
cijas varām un būdami pakļauti 
represijām, sargāja Latvijas val -
stiskuma ideju laika posmā no 
1940. līdz 1957. gadam. Šādi 
reizē ar stāstu par okupācijas 
va  ru noziegumiem pret Latvijas 
valsti un tās pilsoņiem uzsvars 
būs likts uz varoņiem, kuŗi, sa -
glabājot savu pašcieņu un sirds-
ap ziņu visgrūtākajos apstākļos, 
cīnījās pret iebrucējiem. Ekspo-
zīcijai kuratore piešķīrusi poētis-
ku un spēcīgu nosaukumu – 
“Sirdsapziņas ugunskurs”.

Ekspozīcijas projekta iecere pa -
redz, ka tā atradīsies kādreizējā 
čekas Cēsu apriņķa daļas priekš-
laicīgā ieslodzījuma ēkā, kas, lai-
ka zoba apskādēta, tomēr sagla-
bājusies Cēsīs, Pils ielā 12. Pie-
saistot profesionālus palīgus –

architektu Mareku Birznieku un 
jaunus, savu varēšanu apliecinā-
jušus māksliniekus Reini un 
Kristu Dzudzilo, kā arī finanču 
līdzekļus un vācot ziedojumus, 
2015. gadā aizsāktā ekspozīcijas 
projekta realizācija līdz šim veik - 
 s mīgi ir virzījusies uz priekšu. 
Cēsniekiem ir izdevies paveikt 
patiesi daudz. Finanču piesaiste, 
protams, ir mijusies gan ar veik - 
s mēm, gan neveiksmēm. Ziedotāji 
galvenokārt ir bijuši okupācijas 
varu netaisnību lielākie cietēji, 
kuŗi nav turīgākā Latvijas sabied-
rības daļa, tāpēc, lai gan viņu 
skaitliski ir daudz, ziedotās sum-
mas kopumā ir nelielas (10 – 100 
EUR). Cēsu pašvaldība ir bijusi 
ļoti atbalstoša un trīs gadus pēc 
kārtas ir piešķīrusi projektam 
katru gadu pa 10 000 EUR. Arī 
Valsts Kultūrkapitāla fonds nav 
liedzis savu atbalstu, trīs gadus 
pēc kārtas lielā projektu konkur -
sā no mērķprogrammas “Latvijai 
100” piešķirot ekspozīcijas izvei-
dei 26 500 EUR, kas gan ir tikai 
daļa no prasītās summas. Atbal-
stu 5000 EUR apmērā apsolījis 
arī Konrāda Adenauera fonds. 
Kādreizējā Cēsu apriņķa terri  - 
to rijā šodien darbojas vairākas 
paš valdības – tās visas uzrunā - 
 j ām, un daļa ar nelielām sum-
mām no 200 līdz 1500 EUR eks-
po zī cijas ieceri ir atbalstījušas.     
Ir izdevies piesaistīt arī mazus 
vietējos uzņēmumus gan pašval-
dības, gan individuālos kā spon-
sorus, kas palīdzējuši bez mak -
sas izstrādāt ēkas remontdarbu 

techniskos projektus, gan pie-
saistot nepieciešamos būvmate -
riā lus ekspozīcijas iekārtošanai, 
vis lielāko atbalstu esam guvuši 
no a/s “Latvijas finieris”.

Pamatojoties uz topošās ekspo-
zīcijas ēkas īpašnieka LR Iekšlie-
tu ministrijas, Cēsu novada do -
mes un Cēsu represēto biedrību 
2016. gada maijā noslēgto vieno-
šanos, ekspozīcija minētajā ēkā 
Cēsīs būs pieejama līdz 2046. ga -
dam. 2017. gadā ekspozīcijai pie-
šķirts Latvijas valsts Simtgades 
notikuma statuss un tā iekļauta 
Simtgades notikumu kalendārā. 
Diemžēl Iekšlietu ministrija ēkas 
remonta darbos ieguldījusi vien 
nelielu summu un šogad neredz 
iespēju iesaistīties ēkas remonta 
līdzfinancēšanā. Lai godam pa -
beigtu ekspozīcijas ēkas remontu, 
joprojām nepieciešami 60 000 EUR. 
Lai ēkā iekārtotu ekspozīciju –      
9 000 EUR.

Ekspozīcijas veidotāji tic, ka tā 
būs vieta, kur kopā pulcināt Cēsu 
un apkārtnes iedzīvotājus no Rais-
kuma, Auciema, Mazstrau pes, 
Raunas, Jaunraunas, Prie kuļ iem, 
Drustiem, Dzērbenes, Tau renes, 
Skujenes, Drabešiem, Sērmūk  - 
š iem, Piebalgas, Jaunpiebalgas, 
Inešiem, Ērgļiem, Katrīnas un 
citām vietām, kas līdz padomju 
territoriālajai reformai 1949. ga  dā 
ietilpa kādreizējā Cēsu apriņķī. 
Ekspozīcijā viņi varēs uzzināt par 
okupāciju norisi, izprast trau ma-
tisko okupāciju pieredzi, apjaust 
tās sekas, kuŗas joprojām traucē 
dzīvot labāk šodienas Latvijā un 

veidot labāku valsts rītdienu. 
Cēsnieku iniciatīvas rezultātā 

Cēsīs būs pieejams Latvijas sa -
biedrību izglītojošs, pašapziņu 
un patriotismu vairojošs un 
Valsts gribu stiprinošs resurss, 
kas kalpos par vērtīgu izglītības 
bazi plašai sabiedrībai. Ļoti, ļoti 
ir vajadzīgs atbalsts, tāpēc, ja vien 
jums ir iespējams palīdzēt, lū -
dzu, neliedziet palīdzību, lai cēs-
nie kiem izdotos īstenot ekspo-
zīcijas ieceri un izveidot vēstu-
riski nozīmīgu izglītojošu un 
patriotismu vairojošu vietu Cē  sīs. 
Ekspozīcijas atbalstītāju un vei-
dotāju vārdā aicinu ikvienu zie-
dot ekspozīcijas “Sirdsapziņas 
ugunskurs” izveidei Cēsīs.

Elīna Kalniņa,
Ekspozīcijas “Sirdsapziņas 

ugunskurs” kuratore 

Pēc statūtiem Okupācijas mū -
zeja atbalsta grupas (OMFA) 
darbs nav ierobežots uz atbalstu 
Okupācijas Mūzejam, bet paredz 
iespēju veicināt citus projektus, 
kuŗi tieši atbalsta Okupācijas mū -
zeja misiju izglītot Latvijas iedzī-
votājus, tūristus un citus viesus 
par okupāciju, tās skarbām se  kām 
un arī tautas pretestību svešai va -
rai. Ziedojumus Cēsu okupā ci jas 
mūzejam “Sirdsapziņas uguns-
kurs” nogādāsim cēsniekiem. 
Če  ki (norādot ziedojuma mērķi) 
rakstāmi OMFA c/o Ilze Resnis, 
10930 Nollwood Dr., Chardon, 
OH 44024. Ziedojumi atvelkami, 
aprēķinot ienākumu nodokļus.

Irēne Lazda, OMFA priekšsēde

Aspazija un Rainis Jūrmalā 
1905. gadā. Fotografiju mūze - 
 j am dāvinājis Olafs Ulmanis no 
Kanadas // Foto: no Jūrmalas 
pi l sētas mūzeja krājuma

Aspazijas mājas – mūzeja vadī-
tāja Ārija Vanaga
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17. maijā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Draugu telpā 
notika aizkustinošs, kupli apmek-
lēts sarīkojums – grāmatas Nyet, 
nyet Soviet! atklāšanas svētki. Vie-
tas izvēle zīmīga – jo, kā pastāstīja 
rīkotāji “tieši šeit, Nacionālajā bi -
bliotēkā, radās doma par šo grā-
matu, te mēs viņu veidojām, šeit 
notika intervijas un šurp to kā 
bēr nu pirms dažām dienām at -
vedām…”

Nyet, nyet, Soviet! veido stāsti 
par latviešu polītiskajām demon-
strācijām trimdā. Izdevums tapis 
mūzeja un pētniecības centra 
“Lat vieši pasaulē” īstenotā projek-
ta ietvaros. No 2013. līdz 2017. ga -
dam septiņi projekta darbinieki – 
Marianna Auliciema, Maija Hin k-
le, Petra Ininberga, Arta Savdona, 
Brigita Tamuža, Ieva Vītola un Ju -
ris Zalāns – pierakstīja latviešu at -
miņu stāstus par dalību vai pie-
redzēto polītiskajās akcijās un de -
monstrācijās (chronoloģiskais ie -
tvars no 1944. līdz 1991. gadam). 
Intervēti tika latvieši Latvijā, Liel-
britanijā, Kanadā, Zviedrijā un 
ASV. Par izdevuma mērķi ļoti 
lakoniski ievadtekstā pateikušas 
Marianna Auliciema un Ieva Vī -
tola : “Grāmatas Nyet, nyet, Soviet” 
mērķis nav bijis apkopot latviešu 
polītiskās darbības vēsturi trim -
dā, tās galvenā iecere ir atklāt cil-

Nyet, nyet, Soviet!
vē cīgo un emocionālo polītiskajā 
rīcībā, aicinot lasītājus pārdomāt 
savu nostāju un pilsonisko līdz-
dalību mūsdienās”. Grāmatai no -
sacīti ir divas daļas: pirmajā ir ap -
kopoti stāsti par pavisam 70 de -
monstrācijām un akcijām Eiropā, 
Kanadā, Austrālijā un ASV; otrā 
(mazākā) daļa veltīta personīgās 
pieredzes stāstiem, kur atklājas gan 
pieredze, gan demonstrāciju no  zī-

me. Ne vienmēr demonstrā cijas 
bija sekmīgas, bija arī neveik smes. 
Grāmatā ietverti stāsti par demon-
strēšanu ikdienā, par mo  ti vāciju, 
kā arī par demonstrāciju vērtē ju-
mu un ietekmi. “Latvieši pa  sau lē” 
līdzstrādnieces un grā ma tas sastā-
dītājas Ievas Vītolas vie  doklis: “Šī 
grāmata būs lieliska ro  kasgrāma -
ta sabiedrisko attiecī bu speciā -    
lis tiem (esošiem un topo šiem), jo 

šeit var izlasīt, kā ar izdomu un 
asprātību var ko īstenot, aizraut 
pārējos un likt runāt par latviešu 
lietu”. Grāmatai ir bagātīgs illustra-
tīvais materiāls, apzināti atstātas 
valodas īpatnības – gan stāstīju-
mos, gan personvārdu un vietu 
nosaukumos. Ieva Vītola: “Gribē-
jām saglabāt dzīvā stāstījuma 
klātbūtni”. 

LNB direktors Andris Vilks grā-
matu raksturo kā “…vērtīgu papil-
dinājumu visam tam stāstam par 
to, kas bija trimda, kāda bija šo dau-
dzo gadu vieta Latvijas vēsturē”. 
Grāmatā ir arī paša Andŗa Vilka – 
Latvijas latvieša pieredzes stāsts, 
kas saistīts ar Baltijas brīvības un 
miera kuģa akciju 1985. gadā. 
Starp citu, šī provokācija no Rietu-
miem (kā to savulaik raksturoja 

Padomju Savienība) ne reizi vien 
tiek pieminēta arī atmiņu stāstos 
grāmatā.

Nyet, nyet, Soviet! stāstnieku 
vidū ir savulaik aktīvais demon-
strants, bijušais trimdas latvietis, 
šodien Latvijas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Turcijas Repub-
likā, Irākas Republikā un Irānas 
Islāma Republikā ar vēstnieka re -
zi dences vietu Ankarā Pēteris El -
ferts, kuŗš atzīmēja, ka grāmatā ir 
dokumentētas latviešu pēdas pa -
saulē, “ 58 cilvēku stāsti – šie stāsti 
pārstāv vairāk nekā  180 000 cilvē-
kus, kuŗi bija trimdā un sapņoja 
par brīvu Latviju.”

Sarīkojuma gaitā, grāmatas 
drau gu emocionāli atbalstīti, Pē -
teris Elferts, Oļģerts Pavlovskis, 
Anna Muchka, Astra Pavlovska 
un Raitis Freimanis nolasīja savus 
stāstus, kas šodien liek pasmaidīt 
gan pašiem, gan klausītājiem… 

Un pasākuma nobeigumā Raitis 
izteica, liekas, kopīgu vērtējumu 
“Ļoti liels prieks par šo grāmatu. 
Super!” 

Darbs dzen darbu – “Latvieši 
pa  saulē” biroja vadītāja Marianna 
Auliciema jau iepazīstināja ar 
jaunu projektu, kas tiešā veidā ir 
saistīts ar grāmatu Nyet, nyet, Sov-
iet! Proti, top filma ( režisore Māra 
Pelēce), un šajā reizē tika demon-
strēts tās deviņu minūšu pietei-
kums. Mērķtiecīgi tiek veidots 
mūzejs “Latvieši pasaulē” un tā 
krājumi tagad tiks papildināti ar 
diviem vērtīgiem dāvinājumiem: 
demonstrantu uniformu – īpašā 
krekla (kuru pazīst vai visi trim -
das latvieši) jauno, oriģinālo ver-
siju – un vienu no Baltijas brīvības 
un miera kuģa akcijas karogiem, 
ko savulaik darinājušas Stokhol-
mā dzīvojošās latvietes. 

INESE RAUBIŠĶE

Grāmatas draugi kuplā skaitā pulcējušies LNB Draugu telpā

Marianna Auliciema saņem dāvinājumu mūzejam “Latvieši pasaulē” – Baltijas brīvības un miera 
kuģa akcijas karogu, ko uzdāvināja Mārtiņā Zandbergs. Tas būs viens no galvenajiem mūzeja 
eksponātiem

Demonstrantu uniformas jaunais modelis no Pētera Elferta kā 
dāvinajums tiek pasniegts mūzejam “Latvieši pasaulē”

Raitis Freimanis : “Ļoti liels prieks par šo grāmatu. Super!”

Pēteris Elferts demonstrē  uniformas – krekla – jauno modeli
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 18) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Pasakalja. 

7. Sanda. 8. Užava. 9. Ka -
rameles. 10. Katete. 11. 
Abe. 13. Karatē. 18. Kor-
se te. 21. Patoss. 23. Kopija. 

24. Alts. 25. Āmte. 26. Skadrs. 28. 
Anketa. 29. Anatols. 34. Balets. 
35. Ass. 37. Kalēti. 38. Akvalangs. 
39. Blefs. 40. Kredo. 41. 
“Skaidiena”.     

Stateniski. 1. Tabaka. 2. Lafete. 
3. Saivas. 4. Pakete. 5. Austas.      
6. Aviete. 12. Bass. 14. Pontoni. 
15. Stimuls. 16. Laika. 17. Zonde. 
19. Opaks. 20. Kjats. 22. SAS. 23. 
Kea. 27. Otss . 30. Gazele. 31. 
Atlass. 32. Bauska. 33. Stunda. 
35. Asaris. 36. Skanis.

Līmeniski. 4. Apdzīvota vieta 
Kuldīgas novadā. 7. Italiešu kom-
ponists (1813-1901). 8. Sievietes 
vārds (jūl.). 9. Senu un retu grā -
matu tirgotājs. 10. Vācu fiziķis 
(1850-1918). 11. Kaujas cirvis. 
13. Maizes kukuļi. 18. Bultas. 21. 
Ķirzakveidīgo apakškārtas dzīv-
nieki. 23. Viesu  pieņemamā tel-
pa. 24. Valsts Centrālajā Afrikā. 
25. Sieviešu tērps Indijā. 26. Pil-
sē  ta ASV ziemeļrietumos. 28. Pa -
 dziļinājums, niša sienā. 29. Ali-

gatoru bumbiere. 34. Daudz-
kausu ekskavators iegulu rakša-
nai. 35. Amazones pieteka. 37. 
Ap  ģērba detaļa. 38. Sistēmatizēts 
kartīšu kopums. 39. Mācība par 
morāli. 40. Kalēja darbavieta. 41. 
Valsts Eiropā.

Stateniski. 1. Franču izcelsmes 
krievu baletdejotājs (1818-1910). 
2. Ūdenssporta centrs pie Talli-
nas. 3. Jūrmalas pilsētas daļa. 4. 
Šaurdeguna pērtiķis. 5. Izejviela 
alus gatavošanai. 6. Apdzīvota 

vieta Vecumnieku no    - 
va dā. 12. Aizliegums. 14. 
J. Jan ševska ro  māns. 15. 
Viengadīgs lakst augs, ne -
zāle. 16. Muļķis, āksts. 17. 
Nocietinājums, atbalsta 
punkts. 19. Krie vu dzej-
nieks (1880-1921). 20. 
Angļu rakstnieks (1905-
1980). 22. Aivieks tes pie-
teka. 23. Uzņēmēj sabied-
rība Latvijā (abrev.). 27. 
Svinīga sanāksme mā  cību 
iestādēs. 30. Dejas māk-
slas veids. 31. Kera mikas 
pudeles. 32. Valsts galvas-
pilsēta Rietumaf ri kā. 33. 
Krievu astronoms (1819-
1905). 35. Dziļi per so-
nisks. 36. Sacerētājs.
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Man visu laiku rūp, kas notiks ar 
gariem, gariņiem, spokiem un 
rēgiem vecajā Mūzeja ēkā, kad tā 
pārtaps Nākotnes namā. Ne jau ar 
visiem viegli sadzīvot, un ceru, ka 
daži no tiem pratīsies aizvākties, 
bet ir arī daži, no kuŗiem negribas 
šķirties. Man liekas, ka latviešu 
strēlnieku gariem ir vieta arī Nā    - 
k otnes namā. Ceru, ka viņu pēdas 
saglabāsies un atgādinās ne tikai 
par strēlniekiem pašiem, bet arī 
par viņu lomu un likteni Latvijas 
vēsturē. 

Nu jā, Gunārs Birkerts jau pats 
gādāja, ka ēkas fasādē paliks daļa 
vecā vaŗa seguma, kas reiz bija sar-
kans, tagad kļuvis melns, bet nu 
jau ar nelielu cerīgu zaļu patinas 
piedevu. Laukumā paliks arī pie-
mineklis Latviešu strēlniekiem 
1915-1920. Un Mūzeja ļaudis sola 
vestibilā iekārtot nelielu izstādi 
par ēkas vēsturi. Bet vai saglabāsies 
dažas manas mīļlietiņas? 

Pirms pāris nedēļām Mūzeja va -
dība oficiāli atvadījās no vecās ēkas 
apsaimniekošanas un nodeva to 
Valsts akciju sabiedrībai “Valsts 
nekustamie īpašumi,” lai varētu 
sākties celtniecība. Un tur palika 
gan smagās ieejas durvis, gan arī 
sākotnēji sarkanās vaŗa plāksnes. 
Ceru, ka celtnieki tās vienkārši 
neizmetīs lūžņos. Sola, ka ne.

Par durvīm. Nezinu, vai visi ap -
meklētāji ievēroja, ka durvis bija 
tik smagas, jo tajās bija iestrādāti 
metallā atlieti strēlnieku durkļi kā 

19. Latviešu strēlnieku durkļi vecajā Mūzeja ēkā

draudīgi ieejas sargi. Jā, toreiz, Pir-
majā pasaules kaŗā, uz šautenēm 
varēja piestiprināt durkļus, kas 
lieti noderēja tuvcīņās. Latviešu 
strēlnieki ar tiem mācēja apieties, 
un dažam labam vācu kaŗavīram 
tie atņēma dzīvību. Strēlnieku 
durkļi atgādina gan par Nāves 
salu, gan Ziemsvētku kaujām Tī -
reļ purvā, gan arī strēlnieku kau-
jām vēlāk Krievijas plašumos, ti -
cot Ļeņina solījumiem par tautu 
brīvību. Bet man liekas, tie atgā-
dina arī par īsto Latvijas neat ka-
rības kaŗu, par Cēsu kaujām, par 
uzvaru pār Bermonta armiju, par 
Latgales atbrīvošanu, par Latvijas 

armiju, kas izkaroja Latvijas suve-
rēnitāti, bet kam nebija lemts to 
aizsargāt pret Staļina un Hitlera 
sazvērestību. Gribētos arī, lai dur-
vis ar durkļiem atgādina par lat-
vie šu kaŗavīriem, kuŗi Otrajā pa -
saules kaŗā atkal bija spiesti kaŗot 
svešās uniformās, bet sirdīs ar 
domu par Latvijas brīvību. Un par 
tiem, kuŗi mežos, atstāti vieni, vēl 
ilgi nepakļāvās padomju varai, 
ticot Rietumiem ... 

Bet par tiem pirmajiem, kuŗi 
noticēja Ļeņinam, liecina arī vēl 
sarkanās vaŗa plāksnes, kas tikai 
viegli apsūbējušas. Tās dažs labs 
atcerēsies, kāpjot pa kāpnēm uz 

Mūzeja zāli. Kāds gids, atceros, 
bija ieradis augstajiem Mūzeja vie-
siem skaidrot, klauvējot pie plāk -
s nēm, ka tās, lūk, esot tādas, kā ie -
sākumā, kad ēku atklāja, Ļeņina 
simt gadu jubileju svinot. To taču 
droši visi zinot – kad, viņš viltīgi 
piemiedza aci. Pauze. Klusums. 
Nu, protams – 1970. gada 22. aprī-
lī. Tad te atklāts mūzejs Ļeņina uz -
ticamajai, bet lētticīgajai latviešu 
strēlnieku gvardei, uz kuŗas durk -
ļ iem paļāvās Ļeņins. Tai pašā laikā – 
bez sarkanā apvērsuma nezin’ vai 
būtu tapusi neatkarīgā Latvija. Bet 
par savu lētticību beigās paši ticī-
gākie kļuva par Staļina lielā terro -
ra upuŗiem 1937. gadā. Ceru, ka 
plāks nes paliks, ka vecais gids Nā -

kotnes namā atkal varēs pie klauvēt 
pie sarkanās plāksnes un šķetināt 
Latvijas zemes, tautas un valsts 
likteņstāstu, bet es turpināt saru-
nas ar latviešu strēlnieku gariem. 

Par Latvijas Okupācijas mūze-
ja darba laikiem var uzzināt Mū -
zeja mājaslapā: okupacijas 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 ekspozīcija Raiņa 
bulvārī 7, gan “Stūra mājas” eks-
pozīcija un cietums Brīvības ielā 
61 atvērti 7 dienas nedēļā. 

Latvijas Okupācijas mūzeja 25 
gadu svinības notiks 27. jūnijā. 

Maija beigās parakstīs līgumu par Nākotnes nama celtniecību. Būvdarbi 
sāksies jau šovasar. Lai iekārtotu Mūzeju jaunajās telpās, vēl varat pievie-
noties ziedotāju pulkam: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/nakotnes-nama-
ziedotaji.

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

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

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

LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūseja pārstāvei: 
Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa norādi) 
Latvian Educational Foundation, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.

Latvijā no 28. maija līdz 8. jūlijam darbosies XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vēstniecības, kas atradīsies 
lieldrauga veikalos “Rimi”. Zemgales vēstneši ir Alise Delzkalēja un 
Rainers Vorslavs, kuŗi kopā dejo gan uz skatuves, gan dzīvē. Latgales 
vēstneši – dejotāja Sanita Greļevska un korists Raimonds Ušpelis. 
Vidzemes vēstneši – Jānis un Maruta Matisoni, kas jau 30 gadus ir 
kopā dejā un mīlestībā. Kurzemes vēstneši – Zanda Gulbe no koŗa 
“Lauma” un Gundars Zadovskis. Rīgas vēstneši – Laura Siliņa no 
TDA “Rotaļa” un Uvis Dredžels no TDA “Vektors”.

Daugavpilī 26. maijā un Jelgavā 2. jūnijā noritēs XX Tautas deju 
festivāls “Latvju bērni danci veda”, kur dalīties priekā ielās un par-
kos aicina visu Latvijas reģionu mazie dejotāji. Daugavpilī (4 614 no 
225 kopām) īpaši uz lielkoncertu gaidīs Ledus hallē. Jelgavā (118 
kopas ar 4 077 dejotājiem) vienosies kopīgā svētku gājienā līdz Lat-
vijas Valsts prezidenta J. Čakstes piemineklim, kur noliks ziedus, un 
tālāk aizdejos līdz festivāla galvenajai norises vietai – Zemgales 
Olim piskajā centrā. 

Latvijas pilīs un muižās 24. un 25. maijā Eiropas Kultūras man-
tojuma gada ietvaros pirmo reizi Atvērto durvju dienas. Ikvienam 
interesentam ļaujot iepazīt 40 vēsturiskās ēkas. Iniciators ir Eiropas 
Vēsturisko ēku asociācija (European Historic Houses Association),     
ar mudi – “Mūsu māja, jūsu mantojums” (Our House, Your Heritage). 
24. maijā aizsākās arī ikgadējā akcija “Apmeklēsim Baltijas pilis un 
muižas – svinēsim kopā!”, kas turpināsies līdz septembra vidum. 

Mazmežotnes muižā 17. maijā atklāta skolēnu radīto vides objek-
tu un mākslas darbu izstāde “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, 
informē Valsts izglītības satura centrs (VISC). Tā veidota sadarbībā 
ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem. 
No 410 konkursam iesūtītajiem darbiem izstādē līdz 12. septem-
brim apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu mākslas un vides objekti. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 25. maijā plkst.12 no  tiks 
VII STARPTAUTISKAIS LATGALES GRAFIKAS SIMPO ZIJS.

No 25. līdz 27. maijam aicina uz bezmaksas selekcionāra Jāņa 
Salena tulpju izstādi. Viņa sīpolpuķu audzētava ar retām tulpju 
šķirnēm (500) atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā. 

SIA “Ventspils lidosta” 26. maijā sadarbībā ar Nacionālajiem Bru-
ņotajiem spēkiem (NBS) un Valsts robežsardzi rīko atvērto durv ju 
dienu lidlaukā. Būs iespēja klātienē apskatīt NBS un Valsts Robež-
sardzes aviācijas pārvaldes gaisa kuģus, vairākas avioskolu un pri vā-
tās lidmašīnas, kā arī bezpilota gaisa kuģus – radiovadāmos lid mo-
deļus un dronus – un to paraugdemonstrējumus. Klāt būs arī 46. 
Kājnieku bataljona zemessargi ar ekipējumu, NBS rekrutēšanas un 
atlases centra speciālisti, kas iepazīstinās ar iespējām dienēt NBS. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Pasaules meistarsacīkstes hokejā

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

Ar paceltu galvu
8. vietā 

Ceturtdaļfinālā pēc 
deviņiem gadiem

Latvija – Dānija 1:0 (1:0, 0:0, 
0:0). Pasaules hokeja meis tar-
sacīkstēs ar Dānijas vienību līdz 
šim bijām spēlējuši astoņas 
reizes. Bilance: 5 uzvaras un 3 
zaudējumi. Šoreiz sacensībai 
bija augsta likme: uzvarētāja 
vienība iekļūst ceturtdaļfinālā. 
Ar Andŗa Džeriņa raidījumu 
pirmajā trešdaļā mūsu hokejisti 
izvirzījās vadībā. Zaudējuši vār-
tus, dāņi kāpināja spēles tempu, 
kā rezultātā vēl viena izdevība 
gūt vārtus bija Teodoram Bļu-
geram. Turpinājumā latvieši 
spē lēja aktīvi, neļaudami Dā -
nijas hokejistiem, tajā skaitā 
NHL triecienmaiņai, veidot 
bīstamas situācijas pie vārtiem. 
Šāds „futbola rezultāts” – 1:0 sa -
glabājās līdz pat spēles beigām, 
un Latvijas hokejisti dziedāja 
valsts himnu. Tas tika sasniegts, 
precīzi īstenojot spēles plānu, 
ko bija izstrādājis Bobs Hārtlijs. 

Vārtos lielisku spēli aizvadīja 
Elvis Merzļikins, kuŗš palika 
nepārspēts, atvairot visas 19 
pretinieku raidītās ripas. Par 
labāko spēlētāju Latvijas izlasē 
atzina aizsargu Gunti Galviņu.

Līdz ar to Latvijas hokejisti 
sasniedza pasaules meistarsa-
cīkšu ceturtdaļfinālu, kur pē -
dējo reizi bija spēlējuši 2009. 
gadā, kad Šveicē atkārtoja savu 
visu laiku labāko rezultātu un 
ierindojās septītajā vietā. Šāds 
sasniegums Latvijas izlasei bija 
arī 1997. un 2004. gadā.

B grupas priekšsacīkšu tabula. 
Vārtu starpība Punkti. Vieta. 
Situācija visnotaļ interesanta. 
Pirmajā vietā ir Somijas hoke-
jisti, kaut arī zaudēja divas 
spēles komandām, kuŗas netika 
ceturtdaļfinālā (Pret Vāciju un 
Dāniju – 2:3). Tas liecina par 
„grūtu” grupu ar līdzvērtīgu 
spēku samēru. Un tas, ka Lat-
vijas hokejisti neizkrita cauri 
šim sietam, ir tikai slavējami.  

Somija        38:11     16
ASV            39:16     16
Kanada       32:12     15
Latvija        16:16    13
Dānija         13:17     11
Vācija          16:20      7
Norvēģija   13:31      6
Koreja         4:48        0
Pēc grupu turnīra Latvijas iz -

lases spēlētājs Elvis Merzļikins  
statistikas rādītājos bija  trešais 
labākais vārtsargs, bet visa 

valstsvienība bija otrā discipli-
nētākā komanda turnīrā. Mer-
zļikins aizvadīja piecas spēles, 
kuŗās viņš caurmērā ielaida 
1,19 vārtus un atvairīja 94,87 % 
metienu. Abos šajos statistikas 
rādītājos viņš ierindojas trešajā 
vietā, zaudējot tikai somam 
Hari Sateri un zviedram An -
dersam Nīlsonam. Savukārt 
Lat vijas izlase ieņēma dalītu 
otro vietu disciplinētāko kom-
andu sarakstā, jo septiņās spēlēs 
nopelnīja tikai 46 soda minūtes.

 Kā Dāvids pret 
Goliātu

Bībelisku virsrakstu savam 
rakstam bija izvēlējies Latvijas 
Avīzes korespondents. Var vi -
ņam piekrist, jo zviedri mūsu 
izlasi allaž skolojuši – iepriek-
šējās 14 spēlēs mūsu hokejis-
tiem no Zviedrijas izlases izde-
vies „izplēst” tikai vienu uzvaru 
(2009. gadā – 3:2 ar pēcspēles 
metieniem) un vienu neizšķirtu 
(1997. gadā – 1:1). Šāgada pa -
saules meistarsacīkstēs Zvied -
rija savā apakšgrupā septiņās 
spēlēs nezaudēja nevienā.  

Latvija – Zviedrija 2:3 (0:0, 
1:1, 1:2). Latvijas hokejisti 
aizvadīja savu labāko spēli tur-
nīrā, liekot pasaules čempio-
niem krietni panervozēt. Var 
teikt, ka zviedri izglābās no 

lielām nepatikšanām. Zviedri iz -
virzījās vadībā, bet mūsu hoke-
jisti sīvā sacensībā panāca līdz-
svaru divas reizes ar metieniem. 
Un ja vēl būtu izdevies reālizēt 
skaitliskos vairākumus (vien-
reiz pat 5 mūsējie pret 3 zvied-
riem!), tad spēles rezultāts va -
rētu būt citāds. Kaut arī sākumā 
zviedriem izdevās iespiest mūsu 
hokejistus zonā, tomēr līdz me -
tieniem pa vārtiem zviedri ne -
tika. Spēles gaitā izkristalizējās 
abu komandu uzmanīgā spēles 
maniere, gaidot uz pretinieku 
kļūdām. Lēns spēles temps iz -
rādījās izdevīgāks Latvijai.

Otrajā trešdaļā Zviedrijas vie   -
nība nopelnīja noraidījumus. 
32. minūtē Teodors Bļugers pret-
uzbrukumā izdarīja precīzu 
metienu un izlīdzināja rezultātu. 

Spēlē pret Zviedrijas hokejistiem 
Elvis Merzļikins atvairīja 31 no 
pretinieku 34 metieniem
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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
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).
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).

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

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

PRIEDAINĒ (NJ)
23. jūnijā 19:00 Tradicionālie 

Jāņi Priedainē. Programmas sā -
kums ap 19:00, Līgotājus sa  gai-
dīsim no 16:00, Par koncertu un 
lustīgu dancošanu rūpēsies lat-
viešu mūzikantu grupa: Madara, 
Lauris, Jānis, Valters un Lars. Ar 
dziesmām iepriecinās dziedātāja 
Evija Sloka. Pie ugunskura Jānis 
Students ar akordeona dzies-
mām. Ieejas maksa $35, biedriem 
un pensionāriem $30, no 15-18 
gadiem $15. bērniem zem 15 g. 
par brīvu. Informācija: www.
prie daine.com vai zvanīt 
17322465110. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

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! 10. jūnijā 
11:00 laju vadīts dievkalpojums.  
Nākamais  dievkalpojums au -
gustā.

Pērn uzņēmumam, kuŗš ilgus 
gadu desmitus bija Latvijas trešās 
lielākās pilsētas Liepājas lep-
nums, turklāt ar labiem panā-
kumiem nesa tās vārdu pasaulē, 
apritēja nozīmīga gadskārta. Ie -
braucot vēju pilsētā no Rīgas 
puses, vēl joprojām nevar nepa-
manīt trīs gaŗus skursteņus, kas 
jau vairākus gadus vairs nekūp, 
kā arī daudzos korpusus. Šķiet, 
gandrīz katrai liepājnieku dzim-
tai šajā uzņēmumā ir strādājis 
vismaz viens piederīgais; to da -
žādos laika posmos par savu dar-
bavietu dēvējuši tūkstošiem mūsu 
pilsētas un tās apkārtnes iedzī-
votāju. Runa, protams, ir par vie-
nīgo metallurģijas uzņēmumu 
Baltijas valstīs, akciju sabiedrību 
Liepājas Metalurgs, kam 2017. 
gada rudenī apritēja 135 gadi.

Ko darīt, ja pietrūkst naglu?
19. gadsimta 50. gados iz  strā-

dāja Liepājas jūras ostas rekon-
strukcijas projektu, kuŗā tika 
paredzēts pie ieejas ostā uzbūvēt 
molus, padziļināt un paplašināt 
kanālu, kā arī uzcelt bāku. Da -
žādu apstākļu dēļ grandiozos 
nodomus dzīvē reālizēja tikai pēc 
10 gadiem.

D. Žerežovska firma Vileikā, 
Polijā, kas tolaik atradās Krievijas 
imperijas sastāvā, sadarbībā ar 
Prūsijas pavalstnieku Bekeru uz -
ņēmumiem Vestfālenes federa-
tīvās zemes pilsētā Šalkē, Vācijā, 
bija nodibinājusi nelielu naglu 
fabriku. Tā kā pieprasījums pēc 
rūpnīcas izstrādājumiem – gal-
venokārt naglām un stieples – 
gadu no gada pieauga, Ādolfs 
Bekers kopā ar partneŗiem no -
lēma izveidot dažāda veida vel-
mē jumu fabriku Krievijas im  pe-
rijā, kuŗā tolaik ietilpa arī Latvijas 

Visslavenākajai Liepājas fabrikai – 135LĀSMA 
GAITNIECE

territorija. Šādai izvēlei par ie -
meslu bija arī ievedmuitas pa -
augstināšana dzelzij un tās iz  strā-
dājumiem. Priekšroka jaunās fa -
brikas celtniecībai tika dota Lie -
pājai ne tikai tās izdevīgā ģeo-
grafiskā stāvokļa un neaiz sal sto-
šās ostas, bet arī dzelzceļa dēļ, kas 
pilsētu savienoja ar tuvākiem un 
tālākiem Krievijas impērijas ap -
gabaliem. 1882. gada 28. septem-
brī D. Žerežovskis, Vilhelms Be -
kers (seniors), Ādolfs Bekers 
(juniors), A. Burbē un N. Kauf-
manis izveidoja sabiedrību ar 
250 000 rubļu pamatkapitālu, lai 
varētu ražot stiepto stiepli un 
naglas. Pavisam drīz jaunuz cel-
tajās telpās Aleksandra ielā (ta-
gad – Brīvības iela) no 83 līdz 
107 sākās ražošanas process. Sā -
kumā sagataves ieveda no ārze-
mēm, taču vēlāk, lai iegūtu lie-
lāku patstāvību, sabiedrība uz  bū-
vēja pudlinga rūpnīcu ar 12 krās-
nīm, kuŗās izgatavoja nepie cie-
šamās sagataves. Jau otrajā tās 
darbības gadā Vileikā tika iepirkti 
darbagaldi naglu izgatavošanai.

Dzintara zādzība un zelta 
medaļas

1882. gada marta beigās Lie-
pājā iznākošā laikraksta Latvietis 
chronikas lappusē lasāms ziņo-
jums, ka Rucavā pazudušas divas 
kastes ar dzintara izstrādā ju-
miem. “Vēlā naktī pie kroga pie -
brauca važonis un, atstājis uz 
ielas vezumu, iegāja pagalmā. 
Kamēr viņš klaudzināja un uz -
modināja guļošo krodzinieku, 
kamēr sameklēja lukturi, lai ap -
gaismotu ceļu, vezumu ar dārgo 
kravu – dzintara izstrādājumiem, 
ko vajadzēja caur Liepājas ostu 
nosūtīt uz Turciju, bija kāds aiz-
braucis,” – šāda ziņa atrodama 

laikrakstā. Atgadījums ar dzintara 
zādzību ļaudīm drīz vien aiz-
mirsās, taču tā paša gada rudenī 
uz Liepāju negaidīti pārcēlās 
jaunās rūpnīcas īpašnieks Ā. Be -
kers. Iekārtojies lepnā savrup-
namā, viņš sāka rīkoties. Drīz 
vien atklājās, ka nozagtā dzintara 
krava piederējusi nevienam ci -
tam, kā vien pašam Ā. Bekeram, 
kurš bija īpašnieks arī dzintara 
fabrikai Palangā un vienīgajai 
dzintara ieguves vietai netālu no 
Kēnigsbergas. Liepājā Ā. Bekers 
ieradās īstajā brīdī; 1883. gada 
pavasarī darbību sāka viņa un 
kompanjonu uzņēmums Bekers 
un Co. 

Fabrika strauji attīstījās. 1885. 
gadā tajā bija 12 pudlinga krāsnis, 
divas dzelzs ražošanas līnijas, 
100 stiepļu vilkšanas darbagaldi, 
90 naglu izgatavošanas mašīnas, 
52 ēzes ķēžu izgatavošanai, 15 
tvaika mašīnas un daudz citu, 
tolaik modernu iekārtu. Vienā 
gadā fabrikā pārstrādāja 600 000 
pudu čuguna, no kā izgatavoja 
43  000 pudu velmētā tērauda, 
stieptās stieples, stiepļu, naglu, 
mēbeļu atspeŗu. Izejvielas – ču -
gunu un akmeņogles – fabrikā 
ieveda no Vestfālenes. Meistari 
bija vācu tautības cilvēki. Uzņē-
mums Bekers un Co darbojās di  vās 
maiņās, pa 12 stundām katrā, 
bet, ja maiņas izjuka, strādnieki 
palika cehos pat pa 16 līdz 18 
stundām. Visos iecirkņos pār-
svarā bija smags roku darbs: ar 
ķerrām pieveda materiālus pud-
linga krāsnīm un ēzēm, ar rokām 
piekrāva krāsnis, ar lūkšām pa -
deva velmēs līdz baltkvēlei no -
kaitētos tērauda gabalus. Gal-
venie strādnieku darbarīki bija 
ķerras, lūkšas un lāpstas. 

Jāpiebilst, ka ārkārtīgi smagie 
darba apstākļi gan nebija trau-
cēklis Liepājā saražotās produk-
cijas spožajiem panākumiem ār -
zemēs. 1883. gadā Amsterdamas 
izstādē Bekera un Co izgatavotie 
ražojumi tika apbalvoti ar zelta 
medaļu, savukārt 1884. gadā šos 
ražojumus eksponēja Monreālā, 
kur tie atkal guva visaugstāko 
novērtējumu – otru zelta medaļu. 
Tāds pats novērtējums liepāj-
nieku darbam tika arī slavenajā 
Ņižņijnovgorodas gadatirgū 
1896. gadā. Lielie panākumi, 
pro tams, glaimoja uzņēmuma 
īpašniekam, tā bija arī laba rek-
lāma, kas veicināja pie prasījuma 
un peļņas palielināšanos.

Liepājas dzelzs ražošanas un 
tēraudliešanas fabrika

Fabrikas īpašnieks sekoja līdzi 
ne vien konkurentu aktīvitātēm, 
bet arī novitātēm dzelzs ražošanā, 
kas tika ieviestas līdzīgos uzņē-
mumos viņa dzimtenē Vācijā. 
Uzzinājis par tādu jaunatklā-
jumu kā metalla kausēšana mar-
tenkrāsnīs, fabrikants tās vēlējās 
ierīkot arī savā uzņēmumā. Ā. Be -
kers netaupīja naudu, lai no -
pirktu jaunās krāsns projektu, 
atvestu meistarus un sāktu būv-
darbus. 1887.gadā nojauca sešas 
pudlinga krāsnis un to vietā sāka 
celt pirmo martenkrāsni. “Pud-
linga krāsnis iznīcinātas,” Ā. Be -
kers vēstīja Kalnu departa men-
tam 1890. gadā. “Darbojas divas 
tēraudliešanas krāsnis.”

Fabrikai šis jaunievedums bija 
izdevīgs. Tāpat kā agrāk, tika 
kaltas smagās enkurķēdes, izga-
tavotas naglas, mēbeļu atsperes 
un stieple, taču mainījusies bija 
ražošanas kvantitāte. Īsā laikā 
fabrikā uzcēla cinkotavu. Izdo-

tajos prospektos parādījās jauni 
izstrādājumu nosaukumi: dažāda 
kalibra gaiši dzeltenā stieple, 
cinkotā tērauda stieple, cinkotā 
liektā tērauda lente iežogoju-
miem un telefona auklu cinkotā 
stieple. Turpmākajos gados fab-
rikā izveidoja elektrības iekārtu 
apgaismošanai, dakšu smēdi un 
ķēžu smēdi.

Uzņēmumu skāra arī citas 
pārmaiņas. Tā bija fabrikas sta-
tusa maiņa uz akciju sabiedrību. 
Regulāra uzņēmuma paplaši nā-
šana bija par iemeslu ražošanas 
līdzekļu paaugstināšanai. Lai tos 
sagādātu, fabriku pārveidoja par 
akciju sabiedrību ar 2,5 miljonu 
rubļu lielu pamatkapitālu. Līgum-
rakstā, ar ko Ā. Bekers kopā ar 
ievērojamo Maskavas goda pil-
soni A. Šitovu vērsās pie Krievijas 
imperijas finanču ministra, bija 
rakstīts: “Lai iegādātos un uztu-
rētu Liepājas pirmās ģildes tir-
gonim Ādolfam Bekeram piede-
rošās fabrikas Liepājā, mums ir 
tas gods pazemīgi lūgt atļauju 
dibināt akciju sabiedrību ar no -
saukumu “Liepājas dzelzs ražo-
šanas un tēraudliešanas fabrika”, 
bijusī Bekers un Co.”

Ilgajā pastāvēšanas laikā Lie-
pājas Metalurgs pieredzējis ne 
vien daudzas īpašnieku un no -
saukumu maiņas, bet arī strād-
nieku dumpošanos, streikus un 
fabrikas izpostīšanu pēc Otrā 
pasaules kaŗa. Kā noritēja atja-
nošanas darbi un rūpniecības 
process padomju okupācijas 
laikā, atceras vecāko paaudžu 
liepājnieki. Lai kā arī būtu, 
metalurģijas uzņēmums ir bijis, 
ir un arī būs mūsu pilsētas 
vizītkarte.
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D I E V K A L P O J U M I

Dziļā mīlestībā sēro
DĒLS GATIS

Par viņu sēro un viņu piemin
CIĻŅU UN TAUBES ĢIMENES

Dienas gaitu straujā ritmā 
Man vairs Tevi nesatikt;
Tikai klusā svētā vietā
Tevim rožu ziedus likt.

Viņš vairs nedzīvo 
sevī, bet draugos.
Mēs skumstam,
ka nevaram dzīvot viņā.
(Rita Gāle)

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
MEITA LILIJA, MĀRTIŅŠ, KRISTAPS,

AIJA UN TIJA PŪTELIS
DĒLS KĀRLIS MIKELS

Dieva mierā aizgājusi

TEKLA OLGA KAULIŅŠ,
dzim. TURKUPOLIS

Dzimusi 1922. gada 6. februārī Līvānos, Latvijā,
mirusi 2018. gada 1. maijā Indianapolē, Indianā

Mūžībā aizgājis mans mīļais papus

OĻĢERTS
SPROĢIS-MASTIŅŠ

* 1926. gada 12. jūnijā Rīgā, Latvijā
† 2018. gada 18. februārī East Patchogue, NY, ASV

Mūsu mīļais draugs

GUNTIS KUŠKEVICS, PhD
Dzimis 1930. gada 21. janvārī,

miris 2018. gada 24. aprīlī

• 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. 

Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 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. 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. no  tiek 
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. 

 • 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. 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. 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.

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

Jonkeros un Salā Dievk. 
nenotiks.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
draudze, Atonement Lutheran 
Church, 1900 Westfall Rd., Ro -
chester, NY 14618, svētdien, 10. jū -
nijā 2:00 p.p. Tautas sēru dienas 
dievkalpojums ar Diev galdu. 
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 27.maijā angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707), kā arī Biedrības 
namā, plkst. 14:00. Bībeles stun -
das notiek Bied rības namā 

11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Baz-
nīcā Dievkal po jumi tiks notu-
rēti vienīgi Lielajā Piektdienā un 
Ziemsvētkos. 27.mai  jā Bībeles 
stunda. 3.jūnijā Dievk. 10.jūnijā 
Bībeles stunda. 17.jū  nijā Dievk. 
24.jūnijā Bī  beles stunda. 1.jū -
lijā Bībeles stunda. 8.jūlijā Bī -
beles stunda. 15.jūlijā Dievk. 
22.jūlijā Bī  be les stunda. 29.jū -
lijā Bībeles stunda. 5.au  gustā 
Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.drau dze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes sē -
des 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: baznica@bell-
net.ca. Info: www.stjohns lat vian.
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.

Debess dārzos
lai Tev skaistas
puķes zied.
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Pēc Latvijas izlases spēles pret Zviedriju turnīra rīkotāji sveica trīs 
labākos Latvijas hokejistus šajā turnīrā – vārtsargu Elvi Merzļikinu, 
aizsargu Kristapu Sotnieku un uzbrucēju Andri Džeriņu

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Latvijai pēc tam bija divu vīru 
vairākums, ko neizdevās izman-
tot, bet vēlāk bija arī vēl viena 
iespēja vairākumā. Tādējādi iz -
paudās Latvijas komandas vājā 
vieta – vārtu gūšanas momen tus 
radīt izdevās, bet tos reālizēt – ne.

Trešajā periodā zviedri pa -
nāca 3:1 savā labā, bet Rūdolfs 
Balcers rezultāta starpību sa -
mazināja. Drāmatiskās spēles 
nobeigumā Latvijas hokejis  tiem 
bija  laba iespēja „izraut” ne  iz-
šķirtu rezultātu, taču to izdarīt 
neizdevās. Līdz ar to Latvijas 
hokeja izlase pasaules meistar-
sacīkstes beidza astotajā vietā. 
Statistika liecina, ka Latvijas 
vienība pasaules meistarsa cīk-
stes beigusi kā vājākā skaitliskā 
vairākuma izmantotāja, jo vār-
tus guvusi tikai trijos no 26 
gadījumiem (11,54%). Labāks 
rezultāts ir pat turnīra vājākajai 
komandai – Dienvidkorejai 
(11,76%). Uz pretinieku vārtiem 
Latvijas hokejisti metuši 196 
reizes un guvuši 18 vārtus, kas 
ir 9,18%. Meistarsacīkšu pir-
majā posmā  šajā rādītājā līdere 
bija Somija – 14,65% (40 no 
273). Latvijas komandas astoņas 
spēles kopumā vērojuši 

60 310 skatītāji jeb caurmērā 
7538 apmeklētāji spēlē.

Individuāli starp hokejistiem 
vārtsargs Elvis Merzļikins ir tur-
nīra ceturtais labākais savas 
pozicijas spēlētājs. Sešās spēlēs 
viņš kopumā atvairīja 94,04% 
metienu, kas ir ceturtais la  bā-
kais rādītājs turnīrā. Arī caur-
mērā spēlē ielaistie 1,50 vārti ir 
ceturtais labākais rezultāts. La -
bākais laukuma spēlētājs ar 
četriem vārtiem un divām re -
zultātīvām piespēlēm bija Rū -
dolfs Balcers – dalītā 15. vieta.  
Miks Indrašis ar piecām rezul-
tātīvām piespēlēm ir 25. pozicijā 
starp labākajiem piespēlētājiem.  
Andris Džeriņš uzvarēja 74 no 
133 iemetieniem, kas procen-
tuāli (55,64%) ir 18. labākais 
rādītājs.

Pasaules meistarsacīkšu nobei-
gumā spēlē par 3. vietu ASV 
pārspēja Kanadas vienību – 4:1. 
Finālspēlē sīvi spēkojās Zvied-
rijas un Šveices hokejisti. Pa -
saules čempioni zviedri sekmīgi 
aizstāvēja savu titulu, gan tikai 
ar  pēcspēles metienu palīdzību 
– 3:2.    

***
Latvijas hokeja izlase pēc 

iekļūšanas 2018. gada pasaules 
meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā 
IIHF rangā pakāpusies pa di  vām 
pozicijām un ieņem 11. vietu. 
Latvijas hokejisti šogad iekļuva 
pasaules meistarsacīkšu ceturt-

daļ finālā, kur spraigā cīņā ar 2:3 
piekāpās nākamajiem čempio-
niem – zviedriem. Pasaules meis-
tarsacīkšu kopvērtējumā Latvija 
ieņēma astoto vietu. Latvijas 
izlase ceturto reizi savā vēsturē 
spēlēja izslēgšanas turnīrā, bet 
piekto reizi vēsturē izcīnīja 
vietu labāko astoņniekā.

IIHF pasaules rangā līder po-
zicijas saglabā Kanada, kas gan 
pasaules meistarsacīkstēs palika 
bez godalgām. Zviedrija, kas 
otro gadu pēc kārtas “bullīšos” 
kļuva par pasaules čempioni, 
tagad IIHF rangā pakāpusies uz 
otro vietu, apsteidzot Krieviju. 
Savukārt uz ceturto vietu pa 
divām pozicijām augstāk pa  kā-
pās bronzas medaļniece ASV, 
apsteidzot Somiju un Čechiju. 
Septīto vietu ieņem pasaules 
vicečempione un sensāciju 
autore Šveice, bet labāko astoņ-
nieku noslēdz Vācija.

Par 2021. gada 
meistarsacīkstēm 

Pērnā gada 19. maijā Balt-
krievijas-Latvijas pieteikums pār-
spēja Somiju un ieguva 2021. 
gada pasaules čempionāta rīko-
šanas tiesības. Pusfināli, zelta 
fināls un bronzas spēle notiks 
Minsk Arena ledus hallē, sa  vu-
kārt Latvijas grupas spēles un 
divi ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 
Arēnā Rīga, kur 2006. gadā jau 
risinājās planētas meistarsa cīk-
stes. Latvijas Hokeja federācijas 
eksprezidents Kirovs Lipmans 
uzskata, ka mūsu valstij pašai 
vajadzēja organizēt 2021. gada 
pasaules meistarsacīkstes, ne  vis 
kopā ar Baltkrieviju. Izšķi rošie 
notikumi risināsies Min skā, 
nevis Latvijas galvaspilsētā. 
Kirovs Lipmans: “Ja atklāti, ne -
esmu par kopīgu pasaules meis-
tarsacīkšu aizvadīšanu vien-
kārša iemesla dēļ – valstij, kuŗa 
uzņem pusfinālus un finālu, ir 
priekšrocība. Baltkrievija izvir-
zīja tādu nosacījumu, lai varētu 
rīkot turnīru. Ja es nebūtu 

aizgājis no federācijas, tad pa -
saules meistarsacīkstes uzņemtu 
pats. Starptautiskā federācija man 
apsolīja, ka šo turnīru pilnībā 
uzņems Latvija. Taču lomu no -
spēlēja komercintereses – Arēna 
Rīga pieder Rīgas Dinamo pa -
domes priekšsēdim Jurim Sa -
vic kim, kuŗš vēlējās izbēgt no 
konkurences un bija katēgoriski 
pret vēl vienas arēnas būv nie-
cību. Tad meklēja izeju un atrada, 
ka otra arēna būs Baltkrievijā, 
kaut gan no mūsu līdzjutēju un 
valsts skatpunkta tas nebija 
pareizi.” Bijušā federācijas va  dī-
tāja  ieskatā 2021. gadā Latvija 
tiktu galā ar financējuma jau-
tājumiem. “Es to izturēju 2006. 
gadā, kad šajā ziņā bija vēl 
smagāk. Uzcēlu divas arēnas, 
valsts man nāca pretī, bet otra 
bija pagaidu arēna un to diemžēl 
nācās nojaukt.” Kirovs Lipmans 
savulaik uzsvēra savu lomu Lat-
vijas ceļā uz 2021. gada pa  saules 
čempionāta rīkošanu.

Rīgas maratons
kā lieli svētki

ar rekordu
Lattelecom Rīgas maratons 

šo  gad pulcēja rekordlielu dalīb-
nieku skaitu – aptuveni 37 500 
skrējēju no 78 pasaules valstīm. 
Tas ir dalībnieku skaita rekords – 
pērn maratonā piedalījās vairāk 
nekā 33 00 sportistu no 70 val-
stīm. 42,195 km distancē pie-
dalījās vairāk nekā 2000 dalīb-
nieku, savukārt pusmaratona 
distanci veica aptuveni 7000 
cilvēku. Arī balvu fonds šī gada 
maratonā bija lielākais tā pa -
stāvēšanas vēsturē – 75 000 eiro, 
no kuŗiem 50 000 eiro sadalīja 
maratona distancēs pirmajā 
pieciniekā finišējušie.

Skatītāji sveic Rīgas maratona dalībniekus

Ikgadējā Rīgas maratonā uz -
varu vīriešu konkurencē ar 
jaunu sacensību rekordu guva 
Cedats Ajana no Etiopijas – 
2.11:00. Labākais no Latvijas 
skrējējiem bija Valērijs Žolne-
rovičs, kuŗam 7. vieta (2.17:05). 
Jānis Girgensons ierindojās 9., 

Kristaps Bērziņš – 10.vietā. 
Sieviešu konkurencē uzvaru 

maratona distancē tikmēr guva 
par favorīti uzskatītā kenijiete 
Džordžīna Džepkirui Rono, fi -
nišēdama pēc divām stundām, 
28 minūtēm un 21 sekundes un 
par vairāk nekā četrām mi  nū-
tēm apsteidzot etiopieti Tigistu 
Ajanu. Ātrākā no Latvijas bija 
Karīna Helmane-Soročenkova 
– 2.55:13 ierindojoties10. vietā.

Pusmaratona distancē vīrie-
šiem uzvaru guva ukrainis Olek-
sandrs Matvijčuks – 1.05:14, par 
58 sekundēm apsteidzot Jāni 
Višķeru.

Valērijs Žolnerovičs

Jānis Višķers

Jeļena Propkopčuka

Latvijas volejbolisti (priekš-
plānā) spēlē pret austriešiem

Dāmā uzvaru guva lietuviete 
Milda Vilčinskaite – 1.14:38,  
par pusotru minūti apsteidzot 
Oleksandru Šafari no Ukrainas. 
Trešo vietu izcīnīja Ilona Mar -
hele – 1.16:26, ar ceturto vietu 
sacensību apritē atgriezusies 
Jeļena Prokopčuka.

Viens no centrālajiem šī ma -
ratona notikumiem bija Latvijas 
titulētākās garo distanču skrē-
jējas Jeļenas Prokopčukas at -
grie šanās sacensību apritē. Pro -
kopčukai šis bija pirmais starts 
kopš 2016. gada Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm. Pērn sep-

tembrī viņa kļuva par māmiņu 
savam otrajam dēlam, bet tagad 
41 gadu vecā gaŗgabalniece no -
lēmusi atgriezties trasē. Pro  kop-
čuka Rīgas maratona 21,0975 
kilometru distancē uzvarējusi 
piecas reizes pēc kārtas no 2012. 
līdz 2016. gadam, bet pērn viņa 
grūtniecības dēļ nestartēja.

Maratons Rīgā notiek kopš 
1991. gada. Sacensības saņē-
mušas augsta prestiža Starp-
tautiskās Vieglatlētikas fede rā-
cijas (IAAF) “Bronzas” kvali fi-
kācijas zīmi. Maratonu kopš 
2007. gada sadarbībā ar Rīgas 
domi rīko aģentūra NECom.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucējs Toms 

Skujiņš no Trek-Segafredo ko  -
mandas izcīnīja uzvaru UCI Pa -
saules tūrē iekļautā Kalifornijas 
velobrauciena trešajā posmā.

Pēdējā posmā uzvaru lielās 
grupas finiša spurtā izcīnīja 
Fernando Gaviria, bet Toms 
Skujiņš ierindojās 55. vietā. 
Kopvērtējumā mūsu riteņ brau-
cējs tūri beidza cienījamajā 19. 
vietā, kā arī kļuva par pirmo lat-
vieti, kuŗam izdevies triumfēt 
pasaules tūres daudzdienu velo-
braucienu kalnu karaļa kop vēr-
tējumā.

Tieši Kalifornijas velobrau-
cienā Skujiņš izpelnījās riteņ-
braukšanas sabiedrības uzma-
nību. 2015.gadā viņš pāris die-
nas bija kopvērtējuma līderis, 
tiekot arī pie uzvaras vienā 
posmā un nobeigumā kopvēr-
tējumā ierindojās 33. vietā. Šī 
ve  lobrauciena posmos Skujiņš 
uzvarējis arī 2015. un 2016. gadā.

Volejbols
Latvijas volejbola izlase Klā -

genfurtē izcīnīja uzvaru Eiropas 
Sudraba līgas pirmajā spēlē, pār -
spējot Austrijas volejbolistus ar  
3:1 (25:21, 12:25, 25:17, 25:22). 
Mūsu komandas treneris tagad 
ir Igaunijas speciālists Āvo Kēls. 

Latvijas valstsvienībā rezulta-
tīvākais ar 19 punktiem bija 
Edvarts Buivids. Kopumā Lat-
vijas valstsvienība Eiropas Sud-
raba līgas ietvaros aizvadīs sešas 
grupu turnīra spēles, labākajai 
komandai nokļūstot finālčet ri-
nieka sacensībās. Tur jau ir ie -
kļu vusi Maķedonija, kas ir la -
bāko četru komandu turnīra 
rīkotāja. Eiropas Sudraba līgas 
finālturnīrs notiks jūnija vidū.

Starptautiskās 
federācijas 

paziņojums
Starptautiskā Bobsleja un ske-

 letona federācija (IBSF) pazi ņo-
jusi, ka  2018./2019.gada sezonā 
Siguldā notiks arī Eiropas kausa 
izcīņas posma sacensības bob-
slejā un skeletonā, kas IBSF 
kalendārā ieplānotas janvāŗa 
pēdējā nedēļā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


