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Pār Ņevu skan latviešu tautasdziesmas
Krievijas latviešu diasporas konference un

KLK valdes sēde Sanktpēterburgā

Latviešu koŗi dzied Orsē mūzejā

17. un 18. maijā Sankt pē -
terburgā notika Krievijas lat-
viešu konference “Krievijā dzī -
vojošo latviešu ieguldījums 
Latvijas neatkarības proklamē-
šanā”, kas bija veltīta Latvijas 
Simtgadei un uz kuŗu bija 
sabraukuši pārstāvji no pilnīgi 
visām Krievijas vietām, kur 
darbojas latviešu biedrības un 
apvienības. Viesu vidū bija LR 
vēstnieks Krievijā Māris Riek-
stiņš, īpašo uzdevumu vēst nieks 
diasporas jautājumos Atis Sja-
nīts, Latvijas valsts Simtgades 
biroja Reģionālā un nevalsts 
projektu vadītāja Jolanta Borīte 
un PBLA Rīgas biroja vadītājs 
Jānis Andersons.

Ļoti interesantie referāti vēl-
reiz ļāva izstaigāt latviešu dzīves 
ceļus Krievijā no 19. gs. vidus 
līdz mūsu dienām, izgaismojot 
tās pēdas, ko viņi atstājuši vēs-
turē, kultūrā, mūzikā un mākslā, 
kā sekmējuši virzību uz Latvijas 
neatkarību. Par atsevišķām te -
mām runāja Toms Ķikuts no 
Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja, Elīna Grigore-Bāra no 
Latvijas Universitātes, vēstnieks 
Māris Riekstiņš, Svetlana Ri  ža-

LAUMA VLASOVA,
Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde

kova no Krievijas Zinātņu aka-
dēmijas, Tatjana Zeļukina no 
Tretjakova galerijas Maskavā, 
kā arī pašu latviešu pārstāvji no 
Pēterburgas un Smoļenskas, 
kuŗi bija veikuši pētījumus par 
latviešu teātŗiem Krievijā, kā arī 
par komponistu un mūzikantu 
devumu abu valstu kultūrā. 
Neapšaubāmi interesantā un 
izzinošā diena beidzās ar īpašo 
viesu – Saldus novada Druvas 
senioru deju kopas un akordeo-
nistu koncertu pils estrādē. 

Pusdienas pārtraukumā bija 
iespēja iepazīties ar stikla māk-
slinieces Andas Munkevicas 
mūsdienu stikla skulptūru iz -
stādi “Nospiedumi”. Sarīkojums 
notika senā krievu aristokrata 
Jelagina īpašuma daļā, ļoti 
skaista parka vidū.

Nākamā diena bija daļēji 
Krie vijas Latviešu kongresa 
darba diena, jo Pēterburgas 
Ģenerākonsulāta telpās dienas 
pirmajā pusē notika KLK valdes 
sēde, kas šoreiz bija veltīta 

biedrību 25 gadu darba analīzei, 
kā arī,  lai apmainītos domām 
par latviešu sabiedrības nākotni 
Krievijā. Visi runātāji ar nožēlu 
atzina, ka sākuma eiforija un 
lielās cerības uz saiti ar Latviju 
nav reālizējušās, runāja par to, 
ka ierēdņi Latvijā bieži vien 
nerēķinās ar īpašajiem apstāk-
ļiem Krievijā, par to, ka daudz-
kārt ir neiespējami pielietot 
Latvijas likumus, kas skaŗ dias-
poru attiecībā uz latviešiem 
Krievijā, līdz ar to radušās  

nepārvaramas grūtības jautā ju-
mos, kas skar latvisko izglītību, 
dubultpilsonību, projektu iz -
man tošanu u. c. Tika uzrakstīta 
un kopīgi parakstīta vēstule 
Latvijas valdībai, ko nodevām 
īpašo uzdevumu vēstniekam 
Atim Sjanītam.

Attiecībā uz latviešu orga ni-
zētās sabiedrības nākotni, mans 
skatījums izrādījās vairāk pesi-
mistisks, jo pēc diskusijām no -
nācām pie daudz optimistis-
kāka varianta: “Būsim līdz 
pēdējam latvietim!”

Pēcpusdienā Ģenerāl kon su-
lāta dārzā notika Karoga svētki 
– Simtgades karogs uz Pēter-
burgu bija atceļojis no Francijas. 
Visi kopā nodziedājām himnu 
un ierakstījām vēlējumus mūsu 
Latvijai Karoga grāmatā.

Divu dienu darba cēliens bei -
dzās ar nakts braucienu kuģītī 
pa Ņevas upi, priecājāmies par 
skaistajiem skatiem un bau dī-
jām tiltu pacelšanu, kas ir ne -
aizmirstams skats īpaši tagad, 
kad ir sākušās baltās naktis. Pāri 
upei skanēja mūsu skaistās tau-
tasdziesmas...

Koncertā Parīzes Orsē mūzejā: Parīzes latviešu koris Latve, vokālā grupa Ugunis, 
Luksemburgas koris Meluzīna un Strasbūras ģimeņu koris Trejzemīte

Dziedam visi kopā!
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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

Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovācijas forums (PLEIF)

Valmierā 28.-29.jūnijā
Latvijā šobrīd vērojama no -

zīmīga ekonomikas izaugsme 
un uzņēmējdarbības vides attīs-
tība. Augstas pievienotās vēr-
tības produktu attīstība un ra -
žošanas apjomu palielināšanās 
uzņēmumiem liek apgūt arvien 
jaunus eksporta tirgus, kā arī 
veikt nozīmīgas investīcijas 
eksporta pieprasījuma  ap  mie-
rināšanai.

Līdz šim forumi veiksmīgi 
noritējuši Rīgā (2013. un 2015. 
gadā), Melburnā (Austrālijā, 2016) 

un Čikāgā (ASV, 2017). Šogad 
28.-29. jūnijā PLEIF notiks 
vienā no Latvijas pilsētām ar 
spēcīgu rūpniecisko un indus-
triālo attīstību – Valmierā.

Piedaloties forumā, ikvienam 
tā dalībniekam būs iespēja tik-
ties ar profesionāļiem no da  žā-
dām uzņēmējdarbības nozarēm, 
veidot jaunus biznesa sakarus 
un attiecības. Īpaši aicinām pie -
dalīties tos, kuŗi saskata Latvijas 
produktu potenciālu ekspor-
tam, kā arī tos, kuŗi vēlas iepazīt 

Eiropas uzņēmējdarbības vidi.
Plānotās foruma tēmas: „Biz -

nesa vide ASV”, „Biznesa vide 
Āzijā (sadarbība un eksporta 
iespējas)”, „Izvēlies Latviju!- vietu 
biznesa uzsākšanai, attīstīšanai 
un izaugsmei”, kā arī „Kor po-
ratīvā apzinātība, ilgtspējīgs 
bizness.”

Foruma ekspertus moderē: 
Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Pēteris 
Blumbergs, Valda Liepiņa, Ma -
tīss Kukainis un Ieva Reine.

Izsalcis suns tev atnesīs avīzi, 
bet desu nedabūsi. Tā būs apēsta 
pa ceļam. Latvijas otro neatkarību 
veidoja izsalkuši cilvēki, bieži 
nespēdami atturēties no tā, kas 
domāts valstij, paķerot kādu ku -
mosu sev. Pēkšņi trimda bija it kā 
beigusies un latvieši varēja at -
griez ties dzimtenē. Vai jaunā Lat-
vijas valsts vēlējās redzēt trimdi-
niekus atgriežamies? Domāju, ka 
ne. Vismaz oficiālu aicinājumu 
nebija. Lai nebūtu tikai vispāri-
nā jumi, lietošu personīgu pie-
mēru. Tā kā mans brālēns bija 
zvērināts advokāts, bijām iesnie-
guši dokumentus par tēva, no 
vectēva mantotās lauku saim nie-
cības, atgūšanu. (Sākumā Latvijas 
iestādēs pat piekasījās, ka manos 
Amerikas dokumentos nav mīk-
stināts ņ un š! Taurenes pagasta 

Mēs palikām neaicināti
Novēlotas pārdomas

izpildkomiteja bija mūsu īpa šu-
mu pārdevusi Cēsu būvniecības 
pārvaldei par 11 tūkstošiem 608 
rubļiem. Sākās tiesas process, 
kuŗā apstiprināja manas īpašuma 
tiesības un lika Taurenes pagas-
tam atmaksāt pieminēto summu. 
Sekoja pagasta apellācija. Lai iz -
vairītos no tālākas tiesāšanās un 
izdevumiem, minēto summu cēs-
niekiem samaksājām. Daudziem 
īpašumu pieprasītājiem veicās vēl 
sliktāk. Līdz ar kolchozu likvi-
dāciju neskaitāmi lauku īpašumi 
palika bez īpašniekiem. Valstij 
vajadzēja tos ieskaitīt savos fon-
dos, līdz likumīgie īpašnieki at -
rasti, vai tos likumīgi pārdot. No -
tika tā, ka privātizācijas procesā 
daudzi īpašumi aizgāja spekulan-
tiem un sveštautiešiem. Vairu-
mam latviešu, kas bija izbēguši uz 

ārzemēm, Latvijā savu īpa šu mu 
nebija. Ja valsts viņiem būtu pie -
dāvājusi īpašumus savā pagastā 
vai dzimtajā pusē, iespējams, ka 
daudzi to izmantotu. Tie ierastos 
ar kapitālu un ārzemju pensijām, 
kas jaunajai valstij dotu nodokļu 
maksātājus, zināmā veidā – vidus-
šķiru. Bet tie palika neaicināti. 
Pēc kaŗa uz Vācijas bēgļu no  met-
nēm tika sūtīti vervētāji, lai aici-
nātu atgrieztu uz Padomju Lat-
viju. Vai nav savādi, ka pēc brī vī-
bas atgūšanas nekas līdzīgs ne -
no tika? Te vietā pārmetums pre-
zidentei Vairai Vīķei-Freibergai, 
kuŗai bija liela atzīšana ārzemju 
latviešos. – Ar viņas pārlie cinā-
šanas spējām tieši viņas aici nā ju-
miem būtu bijusi liela atsaucība.

Nevar daudz vainot ārzemju 
latviešu organizācijas un baznīcu, 
jo tās būtu zaudējušas čaklākos 
dalībniekus un ziedotājus. Bet, 
galu galā, varam smiet vai raudāt, 
pašu vaina vien būs bijusi. 
Daudzi teicām, ka tā vairs nav tā 
Latvija, ko kādreiz atstājām. 
Taisnība. Bet vai mēs arī vēl tādi 
paši? Taisnības labad tomēr jā -
liecina, ka pat līdz šai dienai 
oficiāli uz Latviju atgriezties ne  -
esam aicināti. Varam par to no -
raudāties, vēderiņus kasīdami.

IVARS GALIŅŠ
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Pauls Berkolds ALAs 67. kon-
gresa darba diskusijā „Šodienas 
pieredze un atziņas, veidojot 
nākotnes Dziesmu svētkus 
ārpus Latvijas”

Gaŗezera dvēsele Sandra 
Kronīte-Sīpola

Pavisam drīz Rīgu pieskandinās tūkstošiem dziedātāju un dejotāju

Dziesmu svētki strauji tuvojas! 
Būtiska informācija dalībniekiem

XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki 
pieskandinās Rīgu no 30. jūnija 
līdz 8.jūlijam, pulcējot 43290 
dalībniekus, t.sk. 16500 koŗ-
dziedātājus no 427 koŗiem un 
18174 dejotājus no 739 kolek-
tīviem. Svētkos piedalīsies dalīb-
nieki no 118 Latvijas pašvaldī-
bām un 21 pasaules valsts.

Pēc 2013. gada Dziesmu un 
deju svētku izvērtējuma, šoreiz ir 
būtiski mazināta dalībnieku no -
slodze – Svētku dalībnieku gā -
jiens notiks jau pirmajā – At -
klāšanas dienā, savukārt Noslē-
guma koncerta dienā dalīb nie-
kiem nebūs mēģinājumu. Mazi-
nāts arī deju lieluzveduma kon-
certu skaits un Noslēguma kon-
certa publisko mēģinājumu 
skaits. “Vēlamies uzsvērt, ka pub-
lisko koncertu samazinājums ne 
tikai izlīdzsvaro noslodzi, bet arī 
nepieciešams, lai dalībnieki ak -
tīvi apmeklētu mēģinājumus, 
kas savukārt ir svarīgi koncertu 
mākslinieciskai kvalitātei,” ak -
centē Svētku izpilddirektore Eva 
Juhņēviča.

Dalībniekiem ēdināšana un 
naktsmītnes tiks apmaksātas 
tajās dienās, kad konkrētajam 
dalībniekam (kolektīvam) Rīgā 
notiek pasākums, kuŗā viņš pie -
dalās. Pārējās dienās, ja Svētku 
dalībnieks uzturas Rīgā, viņa 
ēdināšanas un naktsmītņu iz -
maksas sedz pašvaldība. Svētku 
jauninājums – pusdienas mēģi-
nājumu un koncertu vietā: bro-
kastis dalībnieki ēdīs mītnes 
vietā, pusdienas – norises vietā, 
savukārt par launaga un vakariņu 
vietu atkarībā no mēģinājumu 
grafika pastāv izvēle – ēst norises 
vai  mītnes vietā. Pusdienas un 
launags Svētku dalībniekiem tiks 
nodrošināts lielākajās norišu 
vietās: Mežaparkā, Daugavas sta-
 dionā un Rīgas centrā u.c. Da -
lībnieku ēdienkarti izstrādāja 
īpaši izveidota darba grupa, 
kuŗas sastāvā darbojās Svētku 

rīkotāji, uztura speciālisti, PVD 
eksperti, biedrības “Izglītības ie -
stāžu ēdinātāju asociācija” pār-
stāvji u.c. Maltīšu sadalījums pa 
ēdienreizēm saskaņā ar pieņemto 
vienā dienā noteikto uzturvēr-
tību apjomu ir ne mazāk kā 25% 
brokastīs, 40% pusdienās, 35% 
vakariņās /launagā. Viena da  līb-
nieka ēdināšanas izmaksas – no 
valsts dotācijas ir 8.00 eiro, 
ieskai tot PVN, dienā.

Tuvākajā laikā ar viņu vecākiem 
un kolektīvu vadītājiem sazi nā-
sies Svētku rīkotāji ar mērķi kat-
ram vecākam personīgi parakstīt 
apliecinājumu, ka ir iepazinušies 
ar Svētku noteikumiem, pro-
grammu, pasākumiem, kuŗos 
piedalās bērni, noslodzi, koncer-
tu vizuālo koncepciju u.c. in  for-
māciju par gaidāmajiem Svēt-
kiem. To kolektīvu vadītāju, kuŗu 
dalībnieki ir nepilngadīgi, atbil-

dzības inspekcijas atzinumu, kā 
arī apzinot iespējamos riskus, 
ļaus Svētku mēģinājumu un kon-
certu norišu territorijās atrasties 
tikai reģistrētiem Svētku da  līb-
niekiem.

“Cilvēciski un emocionāli mēs 
ļoti labi izprotam Svētku dalīb-
nieku vēlmi ņemt savus mazuļus 
līdzi uz mēģinājumiem, tomēr, 
izvērtējot visus potenciālos ris-
kus, Rīcības komiteja ir nolēmusi 

dalīsies liels skaits cilvēku, par 
kuŗu veselības stāvokli Svētku 
organizātors atbildību nenes, 
taču ir paredzams, ka infekciju 
risks sakarā ar lielo cilvēku 
apgrozību būs paaugstināts, 
tāpat jāņem vērā mainīgie laika 
apstākļi, kas rada tajā skaitā 
potenciālu pārkaršanas risku. 
(3.) Svētku pasākumu norises 
vietās netiek nodrošināti zīdai-
ņiem piemēroti higiēnas ap -
stākļi – zīdaiņu pārtinamie galdi, 
vietas, kur var apmazgāt bērnu, 
vietas, kur uzsildīt bērna pārtiku. 
(4.) Svētku norises vietās mē  ģi-
nājumu un koncertu laikā nav 
iespējams nodrošināt mazulim 
pēc iespējas nemainītu dienas 
režīmu – ēdināšanas laiku, gu -
lēšanu, ja vecāks piedalās Svētku 
mēģinājumos un koncertos. (5.) 
Svētku norises vietu iekārtojums 
nav pilnībā drošs bērnam, kuŗš 
rāpo vai tikko sācis staigāt – 
dalībnieku aktivitāšu zonās pa -
redzēts izvietot dažādas kon-
strukcijas (podesti) un aparatūru

Svētku dalībniekiem būs dzī-
vības apdrošināšana un traumu 
papildapdrošināšana, ko dāvina 
lieldraugs Swedbank. Pasākumu 
mēģinājumu un koncertu laikā 
tiks nodrošināti 400 000 litru 
dzeramā ūdens (ar RIMI atbals-
tu). Dalībnieku somiņās būs arī 
lietusmētelīši, sēdpaklāji ņi, plāk-
steri, mitrās salvetes, kāju krēms, 
informācija par drošību un prak-
tiski padomi.

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki, kas šo -
reiz notiek Latvijas valsts simt-
gades zīmē, Rīgu pieskandinās 
no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. 
jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkus 
organizē Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs, kas ir Kultūras mi -
nistrijas padotībā esošā valsts 
iestāde, atbalsta lieldraugi Swed-
bank, Elektrum, Latvijas Mobilais 
Telefons (LMT), kā arī atbalstītāji 
Rimi, Squalio un Circle K Latvia.

Dalībnieki dzīvos teju 70 Rī -
gas mācību iestādēs. Katra paš-
valdība pati vienojas ar konkrētu 
mācību iestādi par savu dalīb-
nieku izmitināšanu, kā arī iepa-
zīstas ar šīs mācību iestādes ga  ta-
 vību uzņemt Svētku dalīb niekus.

Dalībnieka ikdienas neatņe-
mama sastāvdaļa būs ID karte, 
ar kuŗu tiks identificēts dalīb-
nieks, varēs saņemt ēdināšanas 
pakalpojumus, iekļūt mēģinā-
jumu un koncertu norišu ter ri-
torijā, kā arī bez maksas braukt 
Rīgas sabiedriskajā transportā.

No Svētku dalībnieku skaita 
gandrīz 20 % ir nepilngadīgi. 

dība ir nodrošināt normatīvajos 
aktos noteikto pavadoņu skaitu 
(līdz 14 gadiem – 2 pavadošās 
personas uz 10 bērniem, no 14 
līdz 17 gadiem – 1 pavadošā per-
sona uz 10 nepilngadīgajiem), kā 
arī rūpēties par bērniem Svētku 
norises laikā.

Piesakoties Svētkiem elektro-
nis kajā reģistrācijas sistēmā, ie -
zīmējās vecāku vēlme uz Svētku 
koncertu mēģinājumiem ņemt 
līdzi pirmsskolas vecuma bēr-
nus, t.sk. zīdaiņus. Svētku rī  ko-
tājs, ņemot vērā Rīcības komite-
jas lēmumu, kā arī Tiesībsarga 
un Valsts bērnu tiesību aizsar-

neatbalstīt šādu iniciātīvu, kas 
iepriekšējos Svētkos netika tik 
noteikti atrunāta. “Vissvarīgākais 
jebkuŗā situācijā ir bērnu drošība 
un labsajūta,” stāsta Svētku iz -
pilddirektore Eva Juhņēviča. Pre-
 ses konferencē tika iezīmēti šie 
potenciālie riski – (1.) apšau-
bāms, ka vecāki, paši piedaloties 
gan Svētku koncertos, gan mē -
ģinājumos, tajā pašā laikā var 
pilnvērtīgi uzraudzīt savu bēr -
nu un nodrošināt bērna dro-
šību, svētku organizātors Svētku 
laikā nenodrošina bērnu pie  ska-
tīšanas pakalpojumus. (2.) Svēt ku 
koncertos un mēģinājumos pie -

PAULS BERKOLDS

Šovasar Gaŗezerā arī plaši 
svinēsim Latvijas Simtgadi. 
Viens no projektiem uzticēts 
man, un tas saistīts ar kom-
paktdisku ierakstu veidošanu, 
tajos iekļaujot dziesmas, kas 
Gaŗezera saimei bijušas iecie-
nītas aizvadīto 10 gadu laikā, 
tostarp koŗa dziesmas, tautas-
dziesmu apdares, kā arī mūsu 
mīļā Alberta Legzdiņa dzies-
mas. Projekta nosaukums – 
„Gaŗezers dzied ar...”, un tajā 
aicināti piedalīties  mākslinieki 
un grupas, kas bijušas saistītas 
ar Gaŗezeru. Jau atsaukušies 
Čikāgas Piecīši, Imanta/Di -
manta, Raxtu Raxti, Laimas 
mūzikanti,  Iļģi. Aicinātās gru-
pas darinās pāris savu dziesmu 
aranžējumus dziedāšanai kopā 

„Gaŗezers dzied ar...”
ar Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
audzēkņu simtdivdesmitbalsīgo 
koŗi. Grupu ieskaņojumi tiks 
veikti Rīgā pie galvenā skaņu 
meis tara, Iļģu mūziķa Gata Gau  -
jenieka, bet no 17. līdz 22. jū -
lijam Gatis būs Gaŗezerā, lai šeit 
veiktu ierakstus ar jauniešiem.

Sestdien, 21. jūlijā paredzēts 
koncerts. Bez šiem grupu ierak-
stiem tiks ieskaņotas arī Ērika 
Ešenvalda, Lolitas Ritmanes, 
Juŗa Ķeniņa un Renāra Kaupera 
koŗa dziesmas.

Ideja par šo projektu īstenībā 
nākusi no manām sarunām ar 
Albertu Legzdiņu – viņš ieteica 
ierakstīt vēl vienu t. s. Gaŗezera 
disku (iepriekšējais iznācis tā  -
lajā 1998. gadā!). Kad Alberts 
aizgāja mūžībā, viņa piemiņai 

tika saziedoti vairāk nekā tūk-
stoš dolāri, un Alberts savulaik 
bija izteicies, lai ikviens ziedo-
jums tiktu novirzīta Gaŗezera 
Vasaras vidusskolai. Ar ģimenes 
laipnu piekrišanu to izlietosim 
minētā projekta vajadzībām. Vēl 
arī ir piešķirti līdzekļi no Lat-
viešu fonda un Latvijas Valsts Kul-
 tūrkapitāla fonda. Visi naudas 
līdzekļi no šī diska pār do šanas 
nonāks Gaŗezera rīcībā – lai tas 
turpinātu īstenot savu galveno 
mērķi – audzināt jau  niešus lat-
viskā garā un būt par „logu” uz Lat-
 viju. Ir jādod mūsu jau nie šiem 
iespēja prakstiski sa  dar bo ties ar 
Latviju, tā vēl dziļāk iepa  zīstot 
Tēvzemes kul tūru un cilvēkus.

Aicinu visus atbalstīt šo 
dziesmoto projektu!
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Latvijas ārsta Ģirta Aleksejeva pieredze 
Sietlas bērnu slimnīcā

MĀRIS
BRANCIS

Mātes blūze. 1985. gads Pašportrets. 20. gs. 50. gadu beigas

Mans ceļš uz ASV Sietlas bērnu 
slimnīcu (Seattle Children’s Hos -
pital) aizsākās 2014. gadā, kad 
manī pirmo reizi radās liela 
vēlme un apņemšanās gūt jaunu 
pieredzi un papildināt savas zi -
nāšanas ķirurģijas klīnikā ASV, 
kuŗā, pēc manām domām, tiek 
ievēroti pasaulē visaugstākie kva   -
litātes standarti un pacientu dro-
šības principi. Tas izdevās, patei-
coties fantastiskajai, vitālajai un 
vienmēr atsaucīgajai kollēgai bēr-
nu ārstei Zaigai Alksnei-Phillips 
no ASV. Ar viņas palīdzību un 
lielu neatlaidību, izmantojot 
plašo draugu un kollēgu loku, 
2018. gada martā tika noor ga-
nizēta mana vizīte Sietlas bērnu 
slimnīcā. Gribu piebilst, ka Zaiga 
Alksne-Phillips ir palīdzējusi un 
sniegusi savu atbalstu daudziem 
mūsu kollēgām no Latvijas, lai 
viņi varētu izglītoties un gūt šo 
vērtīgo pieredzi.

Sietlas bērnu slimnīcas apmek-
lējums man ļāva vērot bērnu ķi -
rurgu ikdienu operāciju zālē, 
konsultātīvajās pieņemšanās, vizī  -
tēs, sapulcēs un pacientu ap -
sprie dēs, piedalīties endoskopis-
kos izmeklējumos. Gūtā pieredze 
bija ļoti vērtīga, jo īsā laikā tika 
redzēts liels pacientu skaits, t.sk. 
sarežģīto gadījumu skaits, iepa-
zīta darba organizācija, kas ir bū -
tiski atšķirīga no Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas Latvijā. 
Viens no maniem vizītes galve-
najiem mērķiem bija izprast darba 
organizācijas  principus un pa -
cientu drošības algoritmus, jo šie 
aspekti ir ārkārtīgi nozī mī gi, un 
svarīgi ir ieviest tos arī Latvijā, lai 

uzlabotu darba kvalitāti, efektī-
vitāti un drošību.

No profesionālā viedokļa bija 
ļoti interesanti vērot procedūras, 
kuŗas Latvijā veic ļoti reti vai 
neveic vispār, piemēram, Kasai 
operācija, laparoskopiska Hellera 
miotomija, paraaortālo limfmez-
glu disekcija, nieres transplan tā-
cija bērnam, aknu rezekcija, 
aknu venozās atteces šuntējošas 
operācijas un kakla-krūšu neiro-
fibromatozes ekscīzija. Bija ie -

spēja redzēt arī Siāmas dvīņus un 
piedalīties turpmāko procedūru 
plānošanā, vērot ķirurgu meis-
tarību. Tik daudz gadījumu tik īsā 
laika posmā mums ir liels retums.

Viens no maniem būtiskā ka-
jiem secinājumiem ir: lai Latvijas 
medicīnas sistēmā notiktu vērā 
ņemamas pārmaiņas, ir nepie cie-
šams līdzīgu pieredzi gūt pēc 
iespējas vairāk kollēgām un jau-
niem ārstiem. Manā skatījumā, 
jaunie kollēgas ir atvērti apgūt 

jaunas metodes un pielietot tās 
savā praksē, un viņi būs tie, kas 
nākotnē veidos ārstniecības per-
sonāla pamatu Latvijā. Tāpēc uz -
skatu, ka šāda pieredzes apmaiņa 
un iespēja vērot ārstu darbu citur 
pasaulē ir milzīgs ieguvums gan 
personīgai, gan medicīnas aprū-
pes sistēmas izaugsmei.

Gribu pateikt vēlreiz lielu pal-
dies Dr. Zaigai Alksnei-Phillips, 
Dr. Jurim Mačam, Sietlas slim-

nīcas direktora asistentam Sha  ron 
Saveroux, kardiotorakālajam ķi -
rurgam Dr. Douglas Wood un 
Sietlas bērnu slimnīcas ķirurģijas 
klīnikas vadītājam Dr. Robert 
Sawin, kuŗi deva man šo iespēju.

Paldies Bērnu slimnīcas fon-
dam, SIA “Mikrotīkls” un Bērnu 
klīniskajai universitātes slimnīcai 
par financiālu atbalstu. 

Ar cieņu
Dr. ĢIRTS ALEKSEJEVS

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), ko 1947. gadā dibināja 
svešumā aizbraukušie latviešu ārsti, mudina atcerēties visus tos cilvēkus 
un organizācijas plašajā pasaulē, kas snieguši atbalstu medicīnas 
izglītībai un attīstībai. Latvijas 100 gadi un Latvijas medicīna bez viņu 
atbalsta būtu savādāki. LĀZA Apkārtrakstā Nr 166 ir tie vārdi, ko 
nosaucāt 2017. gadā.

Arī 2018. gadā aicinām sūtīt uz LĀZA biroju savus pateicības vārdus un 
mazus stāstus par saņemto atbalstu kopā ar kādu foto no tālas vai ne tik 
tālas vēstures.

Atminieties un rakstiet mums par tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši Jums 
ceļā uz medicīnisko izglītību jebkādā veidā – gan apmācībā, gan arī 
dodot naktsmājas vai kā citādi Jūs atbalstot!

Personu skaits, kuŗas vēlaties nosaukt, nav ierobežots.

Ja Jūs pats esat sniedzis atbalstu, lūdzu, nekautrējieties, rakstiet mums.
Ja Jūs zināt kādu, kas atbalstu ir sniedzis, rakstiet!
Ja atbalstu sniegusi organizācija vai fonds, arī to lūgums minēt!
Ja atbalsta saņēmējs ir organizācija vai iestāde, tad arī Jūsu vēstuli gaidām.

Labo cilvēku vārdi paliks ierakstīti LĀZA vēstures grāmatā,
bet jūsu iesūtītie apraksti būs LĀZA Apkārtrakstā jau šogad.

Neaizmirsīsim tos, kas mums darījuši labu! 
Aprakstus sūtiet uz e-pastu laza@lazariga.lv ar tēmas norādi 

ATBALSTS līdz Jāņiem (23.06.2018.)!
Publikācijai sagatavoja Kamena Kaidaka

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
(LĀZA) aicinājums!

No kreisās: Bērnu ķirurgs Ģirts Aleksejevs (Latvija) un LĀZA 
biedri – bērnu ārste Zaiga Alksne-Phillips un ķirurgs Juris Mačs 
(ASV) 2018. gada martā Sietlā

„Līvija Endzelīna (1927–2008) 
ir viena no zināmākajām un tajā 
pašā laikā noslēpumainākajām, 
netveŗamākajām personībām 20. 
gadsimta Latvijas mākslā”, raksta 
Daina Auziņa, izstādes „Līvija 
Endzelīna. Noslēpums” kurātore 
un grāmatas autore (Neputns, 
2016).  Šogad aprit desmit gadi, 
kopš gleznotājas nāves dienas, 
taču droši vien tā ir sakritība, ka 
Latvijas Nacionālajā mākslas mū -
zejā patlaban atklāta gleznotājai 
veltīta cikla „Paaudze” ceturtā iz -
stāde, kas še skatāma no 6.aprīļa 
līdz 22.jūnijam.

Savulaik mākslinieces kluso 
dabu cienītāji vienmēr gaidīja ar 
neatslābstošu interesi un cerī bām, 
ka atkal atklātībai parādīsies kaut 
kas ļoti neparasts un skaists. Tajā 
pašā laikā šo gleznu autore palika 
un, iespējams, mūžīgi paliks ne -
uzminēta. Ap viņu vijas valodas, 
minējumi, taču viņa allaž pa  glāb-
jas aiz teikuma, aizkadrā, aiz dur vē, 
noslēpumainā plīvurā ietinusies. 
No viņas uzdvesmo kāda iz  smal-
cināta smarža, pašai aizslīdot 
gaŗām kā ēnai, kādēļ atkal un 
atkal uzvirmo jautājums: „Vai 
viņa maz bija?” 

Šis jautājums joprojām paliek 
neatminēts, kaut arī aiz viņas 
paliek gleznas un kā Pēteŗa Sa -

Liek domāt un atcerēties
vicka, tā Dainas Auziņas grāmata.

Noslēpumainība un netveŗa-
mī ba rodas no viņas personības, 
ko veidojusi viņas dzīve, viņas 

kluso dabu (un nedaudzo por-
tretu) pamatā. Ar priekšmetiem 
viņa komūnicē tāpat kā ar cil-
vēkiem. Tas ir iemesls arī tam, ka 

cilvēciskā siltuma, jūtu, emociju. 
Īpaši tas sakāms par tām klusajām 
dabām, kas attālinātas no cilvēku 
ikdienas dzīves un kuŗu kompo-

steņi” (1979), „Klusā daba ar ēnu” 
(1985) – un kuŗas liek skatītājam 
meklēt to slēpto jēgu. Paslēpto 
kodu sevišķi centās atrast pa -
domju okupācijas laikā, kad ļau  dis 
„lasīja starp rindām”. Tagad šiem 
darbiem zemtekstus vairs nemek-
lējam, jaunākās paaudzes pat ne -
spētu tos lasīt, jo tās savā domā-
šanā un pasaules uztverē ir tie -
šākas. Savukārt vecāka gada gā -
juma ļaudīm tādi darbi kā „Maize 
ar kļavas lapām” (1971), „Klusā 
daba ar maizi un sīpoliem”(1973), 
„Mātes blūze”(1985) un citi at -
gādina par nacionālām vērtībām. 
Domāju, ka ikkatra pa  audze Lī -
vijas Endzelīnas darbos atrod ko 
savu, tikai tai tuvu un saprotamu. 
Taču tajā pašā laikā izstāde Lat-
vijas Nacionālajā māk slas mūzejā 
atgādina par glezno tājas ārkārtīgi 
augsto profesio nā lismu, māksli nie-
cisko kultūru, inteliģenci un garī-
gumu, kas ar katru gadu zūd mūsu 
šodienas mākslā. Diemžēl strauji 
slīd lejup arī vērtību latiņa, kaut 
gan atrodas cilvēki un spe  ciālisti, 
kas to attaisno. Var mē  ģināt attais-
not visu ko, pat klaju diletantismu 
un pat nekaunību, taču paliek ilg -
laicīgas vērtības, kas piemīt klasi-
kai. Un Līvijas Endzelīnas glez nie-
 cī ba ir šāda augstas raudzes māk-
 sla, kas liek domāt un atcerēties.

vecāki, viņu attiecības, viņu ego-
isms. Rezultātā pasaulē kā māk-
sliniece piedzima Līvija Endze-
līna. Viņas noslēgtība arī ir viņas 

viņas darbi izstaro atsvešinātību 
un mākslas pētnieki runā par 
viņas darbu metafiziku vai sirreā l-
ismu. Patiesībā tiem pietrūkst 

zicija salikta no lietām ar savu pa -
gātni – „Klusā daba ar medicīnas 
grāmatu” (1975), „Klusā daba ar 
senās Rīgas skatu” (1976), „Pulk-
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ELEONORA 
ŠTURMA

Dejotājas un choreografes Vijas Vētras
95 dzīves un 75darba gadu svinēšana

Dziesmu svētku vēstneši 
Jauniešu koris Balsis ASV!

Šī gada 6. februārī latviešu 
choreografe un dejotāja Vija 
Vētra varēja atskatīties uz sava 
raženā mūža 95 gadiem, no 
kuŗiem 75 veltīti dejas mākslai. 
Pēc pārcelšanās no Austrālijas 
uz Ņujorku 1964. gadā, šī pa -
saules mākslu galvaspilsēta pie -
saistījusi viņu uz visu mūžu ar 
dzīves un darbošanās vietu Ņu -
jorkas māksliniekiem iekārtotā 
namā „West Beth”, leģendārajā 
Greničvilidžā Hudsonas upes 
pusē, kur tuvējais gleznainais 
ūdensmalas parks ar krāšņiem 
saulrietiem virs mirguļojošiem 
ūdeņiem ir kā dzīva glezna, 
kuŗā māksliniece var „izso ļo-
ties” pēc sirds patikas. Ja „West 
Beth”vadība bija sarīkojusi viņai 
godināšanu jubilejas sakarībā 
jau 22. martā, tā dēvēto „West 
Beth Ikonu” serijas ietvaros (Vija 
Vētra, līdzīgi kā citi ie  vē rojami 
mākslinieki – šī nama iemītnie-
ki – ir ierindota West Beth 
„ikonu”lokā), tad Latvijā šī ju -
bileja tiks nosvinēta ar deju 
priekšnesumu Rīgas Latviešu 
biedrības lielajā zālē 18. jūnijā 
ar pašas jubilāres līdzdalību. Tas 
būs veltījums Latvijas Simt-
gadei.

Ņujorkas sarīkojumā 22. mar-
tā bija paredzēta arī Latvijas 
sūtņa Apvienotajās Nācijās Jāņa 
Mažeika līdzdalība. Bet, citu 
pienākumu kavēts, viņš bija gā -
dājis, lai viņa pārstāve klāteso-
šiem nolasītu viņa apsveikuma 
veltījumu. Savā apsveikuma uz -
runā deju mākslas ikonas apzī-
mējumu viņš bija paplašinājis, 
to sasaistot ne tik vien ar izcilību 
dejas mākslā pasaules mērogā, 
bet arī kā savas tautas nacionālo 
vērtību nesēju pasaulē un mūsu 
nesamaināmās identitātes pau-
dēju citu tautu vidū ar jau 
gandrīz polītiskas cīnītājas no -
pelnu iezīmēm.

Ilggadējiem Laika lasītājiem 
īpašs biografisks iepazīstinā-
jums nebūtu nepieciešams, bet 
nesenākiem gadu gājumiem tas 
būtu noderīgs.

Māksliniece dzimusi Rīgā, 
Latvijā un jau padsmitnieces 

gados apzinās, ka deja ir viņas 
sūtība. 1939. gadā viņa dodas 
uz Vīni, lai turienes izcilajā 
akadēmijā – konservatorijā stu -
dētu moderno deju. Akadēmiju 
beidz, saņemot meistara tituli, 
pēc tam 3 gadus māca deju 
vasaras kursos. Bet Otrais pa -
saules kaŗš un kaŗa izraisītās 

šam Command Performance 
priekšnesumam par godu An  -
glijas karalienei Elizabetei II. Ar 
trīskārtēju Indijas valdības sti-
pendiju viņa atkārtoti dodas uz 
Indiju, lai speciālu „guru” va -
dībā mācītos indiešu deju. In -
dijā viņu pieņem audiencē 
Indijas valsts galva Dž. Neru un 

viņa saņem uzaicinājumu ar 
indiešu un modernās dejas iz -
rādēm viesoties Amerikas Savie  -
notajās Valstīs. Izrādes notiek 
dažādās ASV pilsētās, bet pēc 
izrādes Ņujorkas prestižās 
Bruk  linas Mūzikas akadēmijas 
zālē Vija Vētra izšķiŗas savu pa -
stāvīgo dzīves vietu Austrālijā 

Pitsburgā, Pensilvānijā. 1968. 
gadā latviešu kopiena ASV no -
organizē dejotājas Vijas Vētras 
un aktieŗa Anša Tipāna kop-
priekšnesuma turneju „No 
krasta līdz krastam” kuŗā tiek 
izdejota latviešu komponistu 
mūzika Vijas Vētra choreo gra-
fētās, latvisku rituālu inspirētās 
dejās un skandēta Andreja 
Eglīša patriotiskā dzeja klau-
sītāju pārpildītās zālēs. Kaut 
gan latviskās pašapziņas atmo-
das rosinātā „labprātīgās trim-
das” mākslinieku „reabilitācija” 
tikko aizsākusies, dzejnieka 
Imanta Ziedoņa ierosmē Vija 
Vētra saņem ielūgumu jau 
1990. gadā ar deju izrādi, kuŗa 
ietveŗ kā latviskotu sakrālo deju, 
tā moderno un indiešu deju, 
viesoties Latvijā Nacionālajā 
teātrī. Notikums ir abpusēji 
saviļņojošs – kā pašai māk sli-
niecei, tā pārpildītajai auditori-
jai. Apjautusi, ka dzimtene ir 
viņas radošo izpausmju ĪSTĀ 
vieta, māksliniece ar deju iz -
rādēm Latvijā atgriežas katru 
pavasari – arī sniedzot lekcijas 
un ikgadēju indiešu un mo -
dernās dejas, arī jogas, meis-
tarklasi Rīgas Techniskajā aug-
stskolā. Gadu gaitā izveidoju-
sies jo plaša sekotāju „sa  drau-
dze”, uz viņas deju izrādēm 
biļešu nodrošināšana nav vieg la; 
cerams, ka šī gada izrāde RLB 
lielajā zālē apmierinās visus 
tīkotājus. 

Novērtējot mākslinieces  nozī  -
mīgo devumu latviešu kultūrā, 
Latvijas valdība 1999. gadā Viju 
Vētru apbalvoja ar Triju Zvaig-
žņu ordeni, viņa saņēmusi arī 
ALAs apbalvojumu. Ir sagata-
votas un izrādītas divas do  ku-
mentālās filmas par Vijas Vētras 
darbību; viena – jugoslavu pa -
zīstamā filmdaŗa Aleksandra 
Kostiča vizuāli pievilcīgs māk-
sli nieces soloizrāžu fragmentu 
kopojums, otra – pazīstamās 
latviešu filmrežisores Ināras Kol-
manes „dzīvā intervija” dejas 
mākslas ielogā. 

Uz redzēšanos un tikšanos ar 
jubilāri Rīgā 18. jūnijā!

jukas Eiropā ienes krasas pār-
maiņas viņas dzīvē, ieskaitot 
pārdzīvotās izbailes, komūnis-
tiskajām „Austrumu hordām” 
iemaršējot miermīlīgajā mūzi-
kas un valšu pilsētā Vīnē. Viņai 
izdodas no Vīnes izkļūt, un ar 
laiku viņa nonāk mums dau-
dziem tik labi zināmajās bēgļu 
– „dīpīšu” nometnēs – Eslin-
genā, Augsburgā, Minchenē, 
Traunšteinā, bet, tiekdamās pēc 
stabilākas dzīves, kuŗā attīstīt 
savu talantu un veidot karjēru, 
1948. gadā Vija Vētra izlemj 
doties uz Austrāliju, sākumā 
Sidneju, tad – Melburnu. Bet 
iekams sākt kaldināt jaunās 
dzīves plānus, jānostrādā divi 
obligātie līgumgadi ar norī ko-
jumu slimnīcas darbā. Kad lī -
gums „atstrādāts”, jau Sidnejā 
viņai paveŗas iespēja pievērsties 
dejai, un ar Sidnejas modernās 
dejas grupu – solistes lomā – 
viņa apceļo visu Jaunzēlandi. 
Mērķtiecības vadīta, viņa atveŗ 
savu deju studiju, rīko pat stā-
vīgas izrādes, kā arī piedalās 
televīzijas pārraidēs jau kopš 
1955. gada. Iegūtā vārda dēļ 
viņa tiek aicināta indiešu princ-
eses lomai mūziklā „Kismet”, 
saņemot arī uzaicinājumu īpa-

Indira Gandija. Ar Indijas val-
dības financējumu tiek uzņemta 
dokumentālā filma par Vijas 
Vētras ieguldījumu indiešu dejas 
mākslā, kas tiek nosūtīta visām 
Indijas sūtniecībām. 1964. gadā 

apmainīt pret Ņujorku. Te viņa 
nodibina savu studiju, rīko solo 
izrādes – arī televīzijas pārraidēs 
–, bet īpaši nozīmīgas ir vies-
izrādes universitātēs un kolle-
džās ne tik vien Ņujorkā, bet arī 

No š.g. 23. līdz 30. maijam 
jauniešu koris Balsis un tā di  ri-
ģents Ints Teterovskisbija devās 
koncerttūrē pa Ameriku. Lie  lis-
kās jauniešu balsis jau ceturto 
reizi varēja dzirdēt Ņujorkā, Va -
šingtonā, Bostonā un, protams, 
Katskiļos, viņi piedalījās Ņujor-
kas latviešu koŗa pavasaŗa kon-
certā „Manas saknes manā zemē”.

Jauniešu koris Balsis ir viens no 
vadošajiem Latvijas koŗiem jau 
31 gadu. Tajā dzied atraktīvi, mū -
ziku mīloši jaunieši vecumā no 
15 līdz 30 gadiem. Katru nedēļu 
koristi tiekas uz diviem mēģinā ju-
miem, kuŗu laikā sagatavo vis maz 
astoņas dažādas programmas, ku -
ŗas gada laikā dzied 70 koncertos 
gan Latvijā, gan citviet. Par savu 
mājvietu koris sauc Mazo ģildi 

Rīgā, bet dziedātāji nāk no visas 
Latvijas. Kad Balsis dzied, var dzir-
 dēt, kā atskan Rīga, Ventspils, Jum -
prava, Svēte, Saurieši, Tūr kalne, Kat-
 lakalns, Jūrmala, Babīte, Preiļi, Sal  dus, 
Salaspils, Mērsrags, Aiz krauk le, 
Cēsis, Jēkabpils, Ērgļi un Dobele.

Šis gads Latvijai un koŗa māk slai 
ir īpašs: Latvijai – 100, Dziesmu 
svētkiem – 145. Jūlija sākumā 
Rīgā notiks UNESCO reprezen-
tatīvajā cilvēces nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstā ierak-
stītie XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki, kas 
šogad pulcēs vairāk nekā 43 000 
dalībnieku, no kuŗiem 17  000 
(otrs lielākais dalībnieku skaits 
kopš 1990. gada Dziesmu svēt-
kiem) vienosies kopīgā triju stun-
du koncertā atjaunotajā Meža-

parka estrādē.
Pieņemot, ka ne visiem būs 

izdevība šogad Rīgu apmeklēt, 
koŗa koncertpro gram mās Ame-
ri kas koncerttūrē pār svarā varēja 
dzirdēt tieši Dziesmu svētku re -
pertuāru, kur mijas lat viešu, lat -
gaļu, līvu tautasdziesmas, kla  sis-
kās koŗmūzikas pērles un jaun-
radītie skaņdarbi. Klausītāji atzi-
nīgi uzņēma Jāzepa Vītola, Alfrē da 
Kalniņa, Emīla Dārziņa, Emiļa 
Melngaiļa, Raimonda Tigula, Rai -
monda Paula, Valta Pūces, Iman-
ta Kalniņa, Pēteŗa Barisona, 
Andra Sējāna, Pēteŗa Plakida un 
citu izcilu komponistu mūziku.

Mums ir patiess prieks par koŗa 
Balsis kultūras draugiem un sa  dar-
bības partneŗiem ASV koncertos, 
tie ir Live Riga un Rīgas brīvosta.
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paplašina savu darbību – kopš 
2003. gada Zariņa studiju ceļo-
juma stipendiju ir saņēmuši 42 
Latvijas ārsti, rezidenti un stu-
denti, lai mācītos un iegūtu jaunas 
zināšanas medicīnas un zi  nāt nes 
jomā ārpus Latvijas. Medicīnas 
studiju atbalstam domāto stipen-
diju kopsumma ir 250 000 USD.

Pirms diviem gadiem LMF no -
lēma paplašināt atbalsta saņē-
mēju loku, un tagad fonds atbal-
sta arī tos studentus, kas studē 
ārpus Latvijas, bet grib papil di-
nāties Latvijā.

2017. gadā LMF piešķīra stipen-
diju divām studentēm, par kuŗām 
saņemtas labas atsauksmes gan 
no Amerikas, gan Latvijas puses. 
Līva Zemīte, trešā gada studente 
Toronto Universitātē, un Mar-
lēna Ramane, otrā gada studente 
Redlands Universitātē ieguva klī-
niskā darba un pētniecības pie-
redzi P. Stradiņa Klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā profesora Dai-
 ņa Krieviņa pārraudzībā. 

Studentiem bija iespēja dzīvot 
Rīgas Stradiņa universitātes stu-
dentu kopmītnēs blakus P. Stra -
diņa slimnīcai, kur varēja iepa-
zīties arī ar Latvijas medicīnas 
studentiem un rezidentiem.

Sakarā ar šo pozitīvo pieredzi 
interese ASV studentu vidū pie -
auga, un šogad bija daudz izcilu 
stipendijas kandidātu, no kuŗiem 
stipendiju konkursā uzvaru guva 
divi. Aksels Grants ir trešā gada 
stu  dents Ohaio štata universitātes 
Neirozinātnes fakultātē un inte re -
sējas par ķirurģiju. Aksels ar stipen-
dijas atbalstu darbosies Stra  diņa 
slimnīcas asinsvadu ķirur ģijas no -
daļā, apgūstot klīnisko un pētnie-
cības pieredzi.  Martis Roze ir trešā 
gada students Vi  ten burgas Univer-
sitātes Sporta, vese lības un ving ro-
šanas zinību fa  kul  tātē. Viņš strā dās 
kopā ar dr. Valdi Andersonu klī-
nikā Orto (www.orto.lv), gūs klī-
nisko pie  redzi un piedalīsies pro-
jektā, kuŗā palīdzēs plānot jaunu 
sporta medicīnas centru Rīgā. 

Pirmā gada pieredze bija ļoti 
veiksmīga, un Marlēna Ramane 
atgriezīsies P. Stradiņa slimnīcā, 
kur turpinās rivaroxaban zāļu 
pētniecību asinsvadu ķirurģijas 
pacientiem un sagatavos apmā-
cības informāciju pacientiem par 
perifēro asinsvadu slimību pro-
filaksi un atpazīšanu. 

Pievienojam Marlēnas Ra  ma-
nes un Līvas Zemītes atsauksmes 
par savu pieredzi LMF studentu 
stipendijas darbā.

stipendijai. Tajā laikā es zināju, 
ka gribu studēt medicīnu, bet 
nebiju droša, jo nebija nekādas 
darba pieredzes strādājot tajā 
amatā. Es tikai tagad absolvēju 
vidusskolu un rudenī iesākšu 
bakalaura studijas molekulārajā 
bioloģijā un bioķīmijā. Sākumā 
mans plāns bija pastrādāt Gaŗ-
ezera latviešu nometnē pa vasaru, 
jo iepriekšējā vasarā es absolvēju 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu. To -
mēr es pieteicos šai stipendijai, jo 
aptvēru, ka pastrādāt Latvijā 
Stradiņa slimnīcā būtu daudz vēr-
tīgāks piedzīvojums. Arī zināju, 
ka šī būtu brīnišķīga iespēja iegūt 
klīnisko pieredzi un pārbaudīt, vai 
man iepatiktos strādāt klī niskā 
vidē nākotnē. Man ļoti interesē 
kļūt par anesteziologu, un varu 
droši teikt, ka šī pieredze iedro-
šināja manas vēlmes nākotnē 
kļūt par ārstu. 

Es strādāju ar profesoru Daini 
Krieviņu un dakteri Santu Dauk-
sti asinsvadu ķirurģijas nodaļā. 
Tur es palīdzēju Bayer klīniskajā 
pētījumā, kur es mērīju asins-
spiedienu pacientiem un ievadīju 
datus datorā. Pētījuma mērķis 
bija saprast, kāda rivaroxiban deva 
pēc asinsvada revaskularizācijas 
operācijas palīdzētu pacienta 
asinsspiedienam. Vairums pa -
cientu bija vecāki par 65 gadiem, 
jo veciem ļaudīm ir lielāka ie -
spēja asinsvada aizvēršanai kājās 
tāpēc, ka asinsvadi ir novecojušies 
un/vai palikuši vājāki no smē ķē-
šanas. Es mēriju potītes brakiālo 
indeksu (ABI vai ankle brachial 
index) un spiedienus abās rokās. 
Bija ļoti interesanti analizēt, kā 
atšķiŗas spiedieni abām kājām, 
kur vienai bijusi revaskularizāci-
jas operācija un otrai operācijas 
nebija. Man ļoti patika šī pie -
redze, jo es jutos, ka man bija ļoti 
svarīgs darbs un varēju patiešām 
trenēties un mācīties no reālās 
dzīves. Es ieguvu zināšanas slim-
nīcas uzņemšanā un klīnisko pē  tī-
juma izpildīšanā. Šīs zināšanas ir 
svarīgas jebkuŗā medicīnas amatā, 
jo ārstam jāzina, kā pieklājīgi un 
pareizi ieklausīties un runāt ar 
pacientiem, arī viņi jāsaprot, kā 
arī jāpiedalās klīniskos pētījumos 
tamdēļ, ka visus modernos me -
dikamentus pirms publiskas lie-
tošanas ir kārtīgi jāizpēta. Šīs 
zināšanas ir ļoti grūti iegūt skolā, 
jo skolēni parasti nepiedalās 
šādās prakses lietās. 

Vēl cita lieta, ko nevar iegūt 
skolā, ir pieredze operācijās. Pro-
 fesors Krieviņš un dr. Daukste bija 
ļoti labvēlīgi pret manu vēlmi no -
skatīties operācijas un ēnot anes-
teziologus prakses darba laikā. 
Es varēju novērot ļoti interesan-
tas operācijas, piemēram, sirds 
un asinsvada revaskularizācijas 
operācijas. Tās bija ļoti iespai dī-
gas un iedrošināja manus priekš-
status par anesteziologa darbu. 
Anesteziologam ir ļoti svarīgs 
darbs operācijas laikā, tieši sirds 
operācijās tas ir ļoti svarīgi un 
prasa lielu speciālitāti šajā amatā. 
Operācijas laikā man anestezio-
logi stāstīja, ko viņi dara un 
kāpēc. Piemēram, pirmajā sirds 
operācijā, ko noskatījos anes-
teziologs man pastāstīja, kā ie -
midzina pacientu ar gāzi un 
medikamentiem un kā jāventilē 
pacients pirms elpošana pāriet 
uz automātisko intubāciju. Ope-

rācijas laikā mēs saņēmām ana-
līzes, un ik pa laikam bija jā  pie-
lāgo medikamenti, lai vielas un 
molekulas asinīs būtu stabilā stā-
voklī. Es paspēju daudz iemā cī-
ties, jo Amerikā nav iespēju manā 
vecumā un pieredzes līmenī iz -
baudīt šādus ķirurģiskus darbus 
un tik personīgi sarunāties ar 
dakteŗiem, pārrunāt,  jautāt spe -
cifiskus jautājumus un mācīties 
no viņiem. 

Vēl viens darbs,  ko padarīju 
praksē, bija klīnisko rakstu tul-
košana no latviešu uz angļu va -
lodu. Process bija ļoti informātīvs, 
jo es biju pirmā, neskaitot auto-
rus, kas izlasīja šos rakstus un 
daudz no tiem uzzināju. Šīs ir 
Latvijas visjaunākās medicīnas 
publikācijas, un man bija iespēja 
piedalīties to veidošanā. Es ļoti 
augstu vērtēju iespēju palīdzēt 
šiem rakstiem iziet pasaulē. Tul-
košana arī man deva pieredzi 
zinātnisko rakstu darbu veido-
šanā. Sākumā man šis process 
bija nepazīstams, bet, strādājot ar 
šiem rakstu darbiem, es iemā-
cījos, kā top zinātniskie raksti.

Kopumā šajā prakses darbā es 
saskāros ar vairākām medicīnas 
nozarēm, par ko esmu ļoti pa  tei-
cīga un laimīga.  Zināju, ka Lat-
vijā varēšu iegūt lielāku pieredzi 
nekā Amerikā. Šī pieredze ir 
mani spēcīgi ietekmējusi, tāpēc 
es tagad esmu vēl dziļāk iein te-
resējusies studēt medicīnu un 
kļūt par anesteziologu. Agrāk 
mani priekšstati par medicīnu 
bija tikai vērsti akadēmiskā vir-
zienā, bet tagad labāk saprotu, ka 
medicīna gādā par cilvēka lab-
klājību un izveseļošanos,  ne tikai 
par zināšanām. Šis darbs man deva 
iespēju to aptvert un mainīja ie -
meslu, kāpēc gribu studēt me  di-
cīnu. Tagad droši iešu studēt me -
dicīnu un mēģināšu kļūt par ļoti 
labu ārstu cilvēku dēļ, ne tikai 
pašas medicīnas zinātnes dēļ. 

Šoruden es pirmo gadu studēšu 
University of Redlands Kalifor-
nijā. Es jūtos ļoti iedvesmota 
studēt un saņemt labas atzīmes, 
lai tiktu medicīnas skolā pēc 
četriem gadiem. Esmu ieguvusi 
labu pieredzi, zināšanas un 
paziņas prakses laikā, tās man 
ļoti labi noderēs, lai nākotnē da -
būtu darbu un, cerams, nokļūtu 
labā medicīnas skolā. Liels pal-
dies LMF par šo lielisko iespēju! 
Es mudinu jebkuŗu, kam interesē 
medicīna, pieteikties šim dar-
bam. Šī ir laba iespēja iedziļināties 
medicīnā un saprast, kā praktiski 
viss notiek,  varbūt sanāks vēl 
kādu nākotnes dakteri iedves-
mot tālākām studijām.

arī VOYAGER-PAD pētījums, 
kuŗā testēja Rivaroxaban, t.i. me -
di kamentu, kas palīdz ar atve-
seļošanos pēc revaskularizācijas 
operācijām. Šeit noderēja manas 
angļu valodas prasmes. Palīdzēju 
iztulkot CRF lapas (Case Report 
Forms) latviešu valodā, lai ārsti 
pacienta vizītes laikā varētu tās 
izpildīt, un es tās vēlāk ievadīju 
datora sistēmā. Šis kļuva par 
manu galveno vasaras pienā-
kumu. Tā bija tik laba sajūta –  
zināt, ka pat bez medicīniskas 
pieredzes es varēju uzņemties 
atbildību par vienu darbiņu un 
tiešām palīdzēt ārstiem. Kaut 
gan mans sapnis nebija pavadīt 
cauras dienas pie datora, es zinu, 
ka ieguvu ļoti vērtīgu pieredzi 
saistībā ar klīniskiem pētīju-
miem. Reizi mēnesī nāca kon-
trolieris no klīnisko pētījumu 
firmas, kam bija darbs pārskatīt, 
ka visa informācija CRF bija 
kārtīgi izpildīta un ievadīta sis-
tēmā. Tajās dienās mans pie nā-
kums bija sēdēt viņam vai viņai 
blakām un atbildēt uz iespē ja-
miem jautājumiem. Prof. Krie-
viņš vasaras vidū paziņoja, ka 
tagad varu droši ierakstīt Clinical 
Trial Coordinator savā CV. 

Bet visinteresantākā šīsvasaras 
pieredze slimnīcā? Noteikti ope-
rācijas novērošana. Man bija 
iespēja būt līdzās dr. Daukstei 
kājpirksta amputācijas operācijā. 
Tā bija pirmā operācija, ko jeb-
kad biju vērojusi. Dr. Daukste 
minēja, ka, ja man pat uz mirkli 
paliek slikti, tikai vajag to pateikt 
māsiņām, un viņas man palī-
dzēšot. Laimīgā kārtā, man ne -
mazam nebija slikta dūša, un 
beigu beigās, nevarēju sagaidīt 
jau nākamo operāciju! Dažas 
dienas vēlāk man bija tā iespēja: 
šoreiz operācija bija daudz kom -
plicētāka – prof. Krieviņš un dr. 
Daukste operēja vēdera aortas 
aneirismu un ievietoja aortas 
protēzi.

Dr. Daukste mani ļoti atbalstīja. 
Viņa ne tikai sagādāja iespēju 
novērot manu pirmo operāciju, 
bet arī palīdzēja rediģēt rakstu 
žurnālam. Jūlija sākumā daktere 
mani laipni lūdza sev līdzi uz 
Liepājas slimnīcu, kur viņa ne -
dēļas nogalēs strādā par ķirurgu. 
Tas bija ļoti vērtīgi, jo dabūju 
piedzīvot darbadienu Liepājas 
slimnīcā, kas ir daudz mazāka un 
daudz modernāka. Mēs pava dī-
jām maiņu traumatoloģijas no -
daļā (kur nāk cilvēki ar kaulu vai 
ādas ievainojumiem – angliski – 
trauma room) un neatliekamās 
palīdzības nodaļā (emergency 
room). Neatliekamās palīdzības 
nodaļā māsiņas man iemācīja, kā 
pārsiet brūces. Traumatoloģijā 
iemācījos, kā uzlikt ģipsi, un 
atkal turēju pacienta roku ap -
skates laikā.  

Studentam, kas ir tikko beidzis 
pirmo kursu, iespēja strādāt 
slim nīcā ir ļoti reta, un vēl retāk 
ir iespēja tiešām darboties ar 
pacientiem un novērot operā-
cijas. Varu droši teikt, ka četri 
mēneši, kas  pavadīti P. Stradiņa 
slimnīcas asinsvadu ķirurģijas 
nodaļā man iemācīja daudz 
vairāk, nekā biju iedomājusies, 
gan par medicīnu, gan par pēt-
niecību un par Latvijas medi-
cīnas sistēmu. Paldies par šo 
vienreizējo pieredzi!

vasaru Latvijā pavadīšu, stundām 
pētot diabētiskās pēdas čūlas 
(diabetic foot ulcers) un mērot 
asinsspiedienu? Pateicoties Lat-
viešu Medicīnas fondam (LMF), 
es tieši tā pavadīju četrus vasaras 
mēnešus.

Pēc brīnišķīgi pavadītām ie -
priekšējām vasarām Latvijā, sa -
pratu, ka man bija obligāti jā -
brauc atpakaļ jau nākamajā gadā. 
Bet, kad sāku iet pirmajā kursā 
Toronto universitātē, studējot 
bioloģiju, man bija skaidrs, ka 
manas vasaras vairs nebūs pa -
vadītas nometnēs vai ciemojo-
ties. Bija pienācis laiks vai nu 
pelnīt naudu, vai iegūt pieredzi, 
kas paplašinātu manu CV, ie  pa-
zīstinātu mani ar slimnīcas dar-
biem un medicīnas jomu un kas 
arī man palīdzētu iegūt vērtīgus 
darba kontaktus. Tāpēc centos 
izvēlēties darbu, kas vienā reizē 
varētu to visu sniegt. 

LMF man sagādāja iespēju 
strādāt četrus mēnešus prakses 
darbā Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcā Rīgā, asins-
vadu ķirurģijas nodaļā. Prof. 
Daiņa Krieviņa vadībā man 
pirmo reizi mūžā bija iespēja 
novērot pacientu vizītes un ope-
rācijas, kā arī ievadīt datus 
klīniskiem pētījumiem un pub-
licēt savu pirmo rakstu latviešu 
medicīnas žurnālā Latvijas 
Ārsts. 

Jau kopš bērnības domāju, ka 
bioloģija ir aizraujoša. Esmu 
vien mēr gribējusi labāk saprast, 
kā darbojas cilvēka ķermenis, un 
ļoti cienu ārstus, jo viņi dara 
vienu no vissvarīgākajiem dar-
biem pasaulē. Sākot prakses dar-
bu, es nezināju, ko sagaidīt. Es 
biju tikko pabeigusi savu pirmo 
gadu Toronto universitātē, stu-
dējot dzīves zinātni (life science), 
un man nebija nekādas iepriek-
šējās pieredzes medicīnas laukā. 
Vai man būs iespēja pavadīt laiku 
ar pacientiem? Vai man būs doti 
kādi īsti pienākumi? Vai es pa  va-
dīšu visu vasaru, veicot admi-
nistratīvus darbus? Izrādījās, ka 
atbilde uz visiem trim jautāju-
miem bija “jā”! 

Pirmās divas nedēļas slimnīcā 
pavadīju, iepazīstoties ar asins-
vadu ķiruģijas nodaļu, ar ārstiem 
un māsām, kas tur strādāja. 
Mans priekšnieks prof. Krieviņš 
nodomāja, ka man būtu vērtīgi 
gan strādāt pie klīniskajiem pē -
tījumiem, gan uzrakstīt pārskata 
rakstu par diabētiskām pēdu 
čūlām akadēmiskam žurnālam 
Latvijā. Vasaras laikā strādāju un 
daudz mācījos no medicīnas 
māsām Daces Jakovickas un 
Ingūnas Ļūļakas un dr. Santas 
Daukstes.

Es sāku iet līdzi māsai Dacei 
uz visām pacientu vizītēm, kas 
sais tījās ar diabētiskām pēdas 
čūlām. Māsa Dace man uzticēja 
mērīt asinsspiedienu, pierakstīt 
pa  cienta vēstures un ik pa reizei 
turēt pacienta roku, ja kādam 
bija ļoti bail  no skalpeļa, ko 
lietoja nekrotisko audu atdalī-
šanā. Vakaros gāju mājās un 
turpināju mācīties par čūlām, 
lai es varētu piestrādāt pie rak-
sta un līdz vasaras beigām to 
pabeigt.

Diabētiskās pēdu čūlas pētī-
jums nebija vienīgais, ko veica 
asinsvadu ķirurģijas nodaļā. Bija 

MARLĒNA RAMANE
Mans piedzīvojums LMF 

prakses darbā
Pavasaŗa sākumā es skatījos 

Facebook un redzēju sludinā-
jumu Latviešu Medicīnas fonda 

LĪVA ZEMĪTE
Vasaras prakses darbs P. Stra-

diņa slimnīcā Latvijā
Kas to būtu domājis, ka es savu 
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ČIRKSTU VALDIS, 
DV apvienības Ņujorkā
priekšsēža vietnieks

Svētki Ņujorkā
Dzintars zaigo un medus dzira līst

Latvijas Simtgadei veltītajās svinībās Ņujorkā

Siberia is ‘a Melting Pot of Peoples,’
Levushkan Says

PAUL GOBLE

Staunton, May 23 – Like the 
United States but unlike Russia 
west of the Urals, “Siberia is a 
melting pot of peoples, civiliza-
tions, and cultures,” the reflec-
tion of the enormous number of 
migration waves, some volun-
tary and some involuntary, that 
have passed through this enor-
mous space and promoted the 
formation of a new identity, 
according to Pavel Levushkan.

Levushkan, a Lutheran pastor 
who was born and raised in 
Siberia but returned to Latvia 
after 2014 when conditions in 
Russia deteriorated to the point 
that he couldn’t function, makes 
these remarks in an interview 
given to Vadim Shtepa of the 
After Empire portal.

“This melting pot of peoples and 
cultures has created in Siberia a 
special atmosphere of openness 
and tolerance at least it was dur-
ing [his] time there, when people 
didn’t ask what’s your origin or 

religious confession?” the pastor 
says. Siberians were tolerant to 
people of various ethnic groups 
and religious denominations.

“Now the situation has become 
worse as a result of the intensify-
ing imperial unification, there 
has been a change in attitude 
including among Siberians. But 
it seems to me that this is tempo-
rary and will pass because Si -
berian tolerance and openness 
are historical phenomena con-
nected with the difficult condi-
tions that forced people to trust 
one another, cooperate and easily 
accept new arrivals.”

He continues: “In this sense, 
Siberia reminds him of the early 
period of the US and perhaps 
even of contemporary Europe 
when a multitude of cultures 
became one of the fundamental 
values of the European Union. 
Tolerance, openness and multi-
culturalism are the basis of a 
future Siberian identity.”

As to when Siberia will gain 
autonomy or independence, 
Lavu shkan says, that is a ques-
tion both for dialogue among the 
Siberian community itself and 
for talks between it and the rest 
of the world.” But he concludes 
that “it is perfectly evident that 
Siberia by its spirit is not a colony 
however the imperial rulers 
relate to it.”

“Siberia is a special element of 
the Russian cultural world. Not 
that ‘Russian world’ as a Kremlin 
political meme but of the Russian 
cultural world as an archipelago 
of various regional differences 
and regional variations,” the pas-
tor continues. It is one such 
Russian island: there are others 
in Eastern Europe, Ukraine and 
elsewhere.

“If one recalls the already clas-
sical novel, The Island of Crimea,” 
Lavushkan says, he believes that 
“Siberia should be a similar civi-
lizational ‘island,’ and not in any 

case be swallowed up by that 
crypto-fascist empire which is 
now being formed on the terri-
tory of his former motherland.”

Uzziņai.
Pāvels Levuškāns dzimis 1973. 

gada 21. maijā Sibīrijā. Studējis 
filoloģiju Tomskas Valsts univer-
sitātē, absolvējis Velsas universi-
tātes Teoloģijas fakultāti specia-
litātē “Baznīcas vēsture”. Aktīvi 
darbojies cilvēktiesību organizā-
cijās. Dzīvodams Sibīrijā, uzsācis 
pirmos mediju projektus: kris-
tīgo raidījumu “Vienkāršie jau-
tājumi” vietējā televīzijā un inter-
neta portālu “Luterisms Krievijā”. 
2001.-2005. gadam bijis raidor-
ganizācijas “Sibirijas Atēnas” 
(Tomska) ģenerāldirektors, bet 
2002.-2006. gadam – „Luterāņu 
stundas” kalpošanas tiešsaites pro-
 jektu vadītājs Maskavā. Dažus 
gadus strādājis starpkonfe sio nā-
lajā misijā Polijā, Slovakijā, Iz -
raēlā. Bijis kapelāns bijušo ie  slo-
dzīto rehabilitācijas centros Kras-

nodaras apgabalā.
Kopš 2004. gada Pāvels Levuš-

kāns dzīvo Latvijā. Dibinājis po  pu-
lāro krievvalodīgo interneta por-
tālu par reliģiskām tēmām Baz-
nica.Info. 2006. gadā ievests evaņ-
ģelista amatā, bet ordinēts 2015. ga  dā 
Slovakijā. 2017. gada janvārī ie -
kļauts LELB garīdznieku sarakstā.

2016. gada sākumā kā misio-
nārs izveidoja Epifānijas kriev-
valodīgo kopu, kuŗa atrada māj-
vietu Jaunās Sv. Ģertrūdes ev. lut. 
baznīcā. Pirmais dievkalpojums 
notika Epifānijas svētkos. Ko  pie  na 
apvieno ap 40 locekļu. Diev kal-
pojumi notiek svētdienās plkst. 
16:00 Jaunajā Sv. Ģertrūdes baz-
nīcā (Rīgā, Brīvības ielā 119). Vai-
 rāk info: http://www.luteranin.lv

Pāvels Levuškāns pasniedz kon-
templācijas un klusuma rekollek-
cijas. Viņš ir tējas meistars un 
Latvijas tējas pagatavošanas māk-
slas čempions. Kopā ar sievu Jū -
liju audzina divus dēlus – Mār-
tiņu un Domeniku.

Latvija ir bagāta ar dzintaru, 
un arī mūsu ziemeļu medus 
vērtība ir labi zināma latviešiem. 
Savukārt daudziem cittau tie-
šiem Latvija bija pārsteigums. 
Pateicoties šim sarīkojumam, 
mums noteikti izdevās cittau-
tiešos raisīt interesi par lat-
viešiem, par mūsu svētkiem, 
vērtībām, vēsturi un sasnie-
gumiem modernajā pasaulē. 
Daži no viesiem, loterijā lai -
mēdami,  ieguva vērtīgas bal-
vas, kuŗas ir saņemamas Latvijā, 
kas savukārt veicinās tūrismu 
un nesīs Latvijas vārdu pasaulē. 
Mēs bijām lepni aicināt cit  tau-
tiešus svinēt svētkus kopā ar 
mums, jo mums ir ko rādīt, 
mums ir, kur aicināt. 

Vakars iesākās ar kokteiļiem, 
un kokteiļu telpā tika rādīta 
projekcija ar interesantiem fak-
tiem par Latviju. Domāju, ka arī 
daudziem mūsu tautiešiem vai -
rāki  no šiem faktiem pat nav 
zināmi,  piemēram, ka Latvijā ir 
piektais pasaulē ātrākais inter-
nets, ka mums ir viens no 
senākajiem karogiem pasaulē 
un viena no senākajām valo-
dām.

Zālē tika izvietotas (izsolei) 
uz audekla uzdrukātas Latvijas 
fotografa Aivara Ošiņa tvertās 
dabas ainavas, kas atspoguļo 
Latvijas patieso skaistumu. (Da -
žas no tām var aplūkot mūsu 
mājaslapā lv100ny.com un arī 
iegādāties.) Pieejama iegādei arī 
Latvijas mākslinieces Signes 
Borhan īpaši šim pasākumam 
radītā glezna “Auseklis”, kuŗā 
Signes savdabīgajā zīmēšanas 
technikā ierakstītas latviešu 
senās zīmes.

Sarīkojuma organizētāji bija 
sarūpējuši plašu un interesantu 
koncertprogrammu. Koncerts 

iesākās ar Amerikas latviešiem 
nu jau labi pazīstamo un po  pu-
lāro Ivara Cinkusa Trio, kuŗa 
sastāvā kopā ar Ivaru spēlē un 
dzied talantīgie tautas mūzikas 
meistari  Zane Šmite un Asnate 
Rancāne. Ne jau katru dienu 
mums ir iespēja parādīt cit tau-
tiešiem mūsu senās dziesmas, 
mūsu skanējumu, un klātesošie 
to no tiesas apbrīnoja, cildinot 

manā vietā, To nedziedās!” Šo 
dziesmu, daudziem tūkstošiem 
dziedātāju dziedot līdzi, savu-
laik dziesmu svētku atklāšanas 
koncertā Dziedāja „Prāta vētra”. 
Tā ir aktuāla arī tagad, jo īpaši 
šogad – Dziesmu svētku gadā.

Latvijas sveicējiem pievieno-
jās ukraiņu māksliniece Anna 
Zaia chivska,  ziedojot vienu no 
savām gleznām un arī kāpjot uz 

un pārsteigumu, kroni savā 
īpašumā ieguva Ņujorkas lat-
viešu sabiedrībā labi pazīstamā 
Aija Pelše. Sveicam! Protams, 
ka līdz ar titulu nāk pienākumi, 
kas Bišu Mātei jāveic labdarības 
jomā, bet mēs nevarētu vēlēties 
labāku kandidātu šādam uzde-
vumam. 

Balle ir balle, un ballē pienākas 
dejot! Par to parūpējās atrak-

paļāvību rīcībkomitejai šāda 
projekta īstenošanā; grāmat ve-
dei Ingrīdai Valdmanis, vizuālo 
noformējumu autorei un visu 
darbu darītājai, Daugavas Va  na  gu 
Ņujorkā sekretārei Līgai Frei ma-
nei, padomes loceklei un gardo 
uzkodu gatavotājai Valdai Rainey 
un viņas palīgiem, kā arī visiem, 
kas stāvēja līdzās ar padomu un, 
jā, arī ar naudas maku. 

Mums ir jādara, jāvieno un 
jāsasauc! Jo īpaši šogad. 

Tie, kas netika uz balli šogad, 
atzīmējiet, lūdzu,  savos kalen-
dāros nākamā gada maiju un 
pievienojieties mums!

Šis bija tikai pirmais solis 
mūsu līdzekļu vākšanas kam-
paņai, ko  vēlamies izvērst vai-
rāku, iespējams daudzu gadu 
gaŗumā. Latvijā ir daudz vecu 
ļaužu un bāreņu, kuŗiem no -
derēs jūsu atbalsts. Daugavas 
Vanagu organizācija radās uz 
kaŗa drupām, lai palīdzētu tau-
tiešiem tikt pāri grūtiem lai-
kiem. Kādam arī mūsdienās ir 
grūti laiki. Šeit, Amerikā, varbūt 
esam labākā stāvoklī nekā mūsu 
tautieši Tēvzemē, tāpēc aicinu 
jūs pieslēgties mūsu centieniem 
papildināt mūsu tautiešu PAŠ-
PALĪDZĪBAS kasi – jo, kas gan, 
ja ne es, un kad gan, ja ne tagad?

Ziedojumus, lūdzu, sūtīt uz 
Dau  gavas Vanagu apvienību 
Ņujorkā, 

115 W 183rd ST, 
Bronx, NY 10453
Ja esat digitāli prasmīgs, zie-

dojiet ar PayPal palīdzību no 
mūsu akcijas mājaslapas 
lv100ny.com vai, sūtot savu 
ieguldījumu PayPal vietnē uz šo 
e-pastu: info@lv100ny.com

Vēlreiz visu organizatoru 
vārdā pateicos par klātbūtni, 
par ziedojumiem, par svētkiem!

mūsu tautas mūziku un dzie-
dātāju prasmes.

Protams,  modernos laikos ir 
nepieciešamas arī modernas 
dziesmas; tas uzdevums tika 
uzticēts jaunajai un talantīga -
jai Latvijas dziedātājai Adria-
nai Miglānei, kuŗa savu priekš-
nesumu iesāka ar Latvijā ļoti 
populāro „Mana dziesma”, kuŗā 
ir šādi vārdi: „Tie ir vārdi no 
manas tautas, un dziesma man 
arī no tās, Un zinu, neviens 

skatuves, lai dziedātu dziesmu 
ukraiņu valodā, solidārizējoties 
ar latviešiem un paužot atbalstu 
mūsu abu tautu brīvības cen-
tieniem.

Visvairāk jautrības izraisīja 
Bišu Mātes konkurss. Bišu 
Mātes kroni speciāli šim sarī -
kojumam izgatavoja lietuviešu 
juveliere Vitalija Velyviene, iz -
mantojot antīku Baltijas dzinta-
ru, ametistu, rubīnu un zelta 
pērles. Viesiem par lielu prieku 

tīvais dzīvās un elektroniskās 
mūzikas trio 3LIVE PROJECT 
no Latvijas, kas spēja iekustināt 
ne tikai jauniešus, bet arī ve -
cākās paaudzes dejotājus.

Daugavas Vanagu Dzintara 
un Medus Balles rīkotāju vārdā 
vēlos izteikt īpašu pateicību 
organizācijas biedriem, kas bal-
soja par šī projekta īstenošanu. 
Īpašs paldies pienākas Dauga-
vas Vanagu priekšniekam Iman-
tam Kalniņam – par drosmi un 
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Elles ķēķa pārlaicīgās vibrācijas

Aiziesim pie fotografa?

(Turpinājums 18. lpp.)

Laika ritējums atstāj savas pē -
das, tomēr vēl būtiskāki ir cilvēki, 
kas veido(ja) šo laiku, kas kļuvis 
par vēsturi. Lailas Saliņas veido-
tais mūzikālais stāsts  par Ņujorkas 
mākslinieku grupu “Elles ķēķis: 
Ņujorka-Latvija”, kas šoreiz tika 
izstāstīts Latvijas Na  cionālā māk-
slas mūzeja telpās1, ir ļoti perso -
nisks stāsts. To caurvij arī stāsts 
par vecākiem – dzej nieku Gu  naru 
Saliņu (1924–2010) un mammu 
Jautrīti Saliņu (1924–2011), kuŗi 
līdzās dau dziem saviem vien au-
džiem, lie  lākoties tikko beiguši 
mācības Latvijā, devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju un vēlāk izceļoja. 
Tas ir stāsts par kādu vietu Ņu -
jorkas ostas rajonā, kuŗu 20. gs. 
50. un 60. gados iedzīvināja, cil-
vēciskoja un arī latviskoja kāda 
īpaša garīga brālība, saukta par 
Elles ķēķi. Savulaik pēc rakst-
nieces Noras Ikstenas iniciātīvas 
tapa filma “Pasaules nepasaulē”, 
kas arī vēstī par šo laiku, vietu, 
per sonībām, sajūtām, sapņiem. 

Stāstu veido vairākas daļas: vi -
zuālais stāsts, dzejas stāsts un at -
miņu stāsts. Tie saaužas kopā. 
Iesācies ar “Elles ķēķa sejām”, tas 
savijas dzejā un dziesmā: “Dzej-
nieka istaba”, “Gleznotāji”, “Gonka 
un Jautrīte”, “60. gadi”, “Kritušie 
sapņi”, “Guntis Zariņš” un “Satik-
šanās”, kas noslēdz poētiski vi  zuālo 
stāstu ar Gunara Saliņa viesoša-
nos Latvijā pēc ilgiem ga  diem, 
satikšanos ar brāli Alek sandru, 
kuŗš tika represēts un izsūtīts. 

Kad uz ekrāna cita pēc citas 
pazib latviešu mākslinieku un 

1 Šis stāsts spēlēts arī citās vietās, 
tostarp atjaunotajā VEF Kultūras pilī, 
Ungurmuižā un citur. 

INGŪNA 
DAUKSTE-

SILASPROĢE
dzejnieku sejas, ir mirklis pār-
domām par laiku, par dzīvi, par 
dzīves piepildījumu. Daudzi no 
viņiem jau aizgājuši viņsaulē. 
Īpaši bija jādomā par rakstnieku 
Gunti Zariņu, kuŗš kopš 1952. ga  da 
dzīvoja Anglijā, pirms tam daudz 
pārcietis un pieredzējis. Tikai vie -
sošanās mirkļi Ņujorkā viņam 
sniedza piepildījumu, spirdzināja 
viņa traumēto garu. Šajā stāstā 
visprecīzāk iezīmējas zemstrā vo-
jums, ko tad īsti nozīmēja Elles 
ķēķis. Tā nebija tikai ģeogrāfiska 
vieta, to cilvēciskoja tās iemīt-
nieks Linards Tauns un garīgo sa -
turu piepildīja viņa daudzie viesi. 
Viņu gleznās un literārajos dar-
bos savienojas pasaules pil sē tas 
Ņujorkas impulsi un kultūr vide 
ar latviskiem akcentiem, vei dojot 
saistošas, interesantas lat viešu 
mākslas un literātūras lappuses 
kopīgajā Latvijas kultūras ainavā. 

Mani Lailas Saliņas organiskā un 
gaišā saspēlē ar aktieri un reži-
soru Gundaru Silakaktiņu veido-
tais stāsts uzrunāja arī ļoti dziļi un 
personiski. Viņi piepildīja telpu, 
radīja noskaņu un noskaņu, viņi 
dzīvoja šajā Elles ķēķa gaisotnē, 
arī klātesošajos radot piederības 
sajūtu pāri laikam, pāri jūrām un 
okeaniem. Tā bija sastapšanās 
Elles ķēķī. Tāpat es sevī glabāju 
burvīgos mirkļus no sastapšanās 
ar Gunaru un Jautrīti Glenridžā. 
Esmu dzirdējusi Gunaru lasām 
dzeju. Tas ir kas īpašs. Taču, kad 
ierakstā atskan tautasdziesma “Sēju 
jauku rožu dārzu”, kuŗu dzied 
Gunars un Jautrīte, tas reizē šķiet 
pārlaicīgi, bet reizē tik smeldzīgi, 
ka kaklā kāpj kamols. Emocionāli 
ļoti spēcīgs mirklis. 

Mūzikālais stāsts modināja manī 
arī gaišu apjautu par to, ka man 
bijusi laime sastapt dzejnieci 
Ainu Kraujieti, šķelmīgo Robertu 
Mūku Rīgā; salīdzinoši nesen 
atkal tikties ar burvīgajiem Vol-
demāru un Ireni Aveniem, sir-
snīgo Ritu Gāli, mūžam ener ģis  ko 
Eleonoru Šturmu, Jāni Krēs liņu, 
sen., Baibu Bičoli. Savukārt Jau nās 
Gaitas vāku rotā Ilmāra Rum-
pētera zīmējumi. Jutos bagāta, jo 
pētnieciskais darbs un interese 
man ļāvis arī neklātienē ar lite-
rāro darbu starpniecību iepazīt 
virkni spožu latviešu rakstnieku 
un dzejnieku, kuŗi ir ierakstījuši 
paliekošas lappuses latviešu lite-
rātūras vēsturē. 

Tas viss veido stāstu par ra  do-
šām personībām laika plūdumā, 
kas, kaut lielāko daļu mūža no -
dzīvojuši ārpus Latvijas, ir tai 
piederīgi. Ik katra dzīvesstāsts ir 
bagātīga pasaule, tāpat kā viņu 
atstātais kultūras mantojums. 

Paldies Lailai un radošajai ko -
mandai par emocionāli spēcīgo 
stāstu! Ja to savieno ar VEF Kul -
tūras pilī līdz 16. jūnijam aplū-
kojamo izstādi “Elles Ķēķis”, kas 
veido daļu no plašās izstādes 
“Pārnēsājamās ainavas”, stāsts ie -
gūst vēl plašāku dimensiju un 
atveŗ kultūras apvāršņus. Kā tāds 
ievads šim stāstam piekļaujas pērn-
gad Latvijas Nacionālajā mākslas 
mūzejā aplūkotā gleznotāja Frid-
richa Milta izstāde. 

Ainavas var pārcelt, tomēr tās ir 
jāmēģina arī izstāstīt. Pa  tei coties 
Lailai Saliņai un viņas draugiem, 
šīs ainavas kopā ar daudzajiem 
latviešu trimdas gleznotājiem un 
dzejniekiem kļuva un ir dzīvas. 

Visos cilvēka dzīves nozīmī-
gākajos godos – kristībās, ie -
svētībās, kāzās un bērēs – bez 
ģimenes locekļiem un d rau-
giem neiztrūkstoši piedalās arī 
profesionāls fotografs. Ļaudīm 
ir svarīgi parūpēties, lai pēc 
svarīgā notikuma paliktu kāda 
atmiņa, ko atkal un atkal ap -
lūkot, kā arī parādīt citiem: 
visbiežāk saviem bērniem un 
mazbērniem. Savukārt tradicija 
doties uz fotosalonu, lai kopā ar 
mīļoto vai citiem sev nozī mī-
giem cilvēkiem tiktu pie fotouz-
ņēmuma, gan tiek praktizēta 
aizvien retāk. Cik liela ir foto-
grafijas nozīme cilvēka dzīvē? 
Nepārprotamu atbildi atrast būs 
grūti. Ņemot vērā, ka fotoattēli 
tiek novietoti gan rāmītī pie 
sienas, gan zem rakstāmgalda 
stikla, gan uz galda un pat 
naudasmakā, nemaz nerunājot 
par albumiem, skaidrs, ka attēlu 
nozīme ir krietni lielāka, nekā 
mēs to vēlētos atzīt. Izņēmums 
nav arī šī raksta autore: uz mani 
no labas kvalitātes fotoattēla, ko 
1923. gadā uzņēmusi Liepājā 
iecienītā poļu izcelsmes foto-
grafe Janīna Talats-Kelpšs, do -
mīgi raugās vectētiņš Rūdolfs, 

savukārt cits populārs poļu fo -
tografs Leons Bečalis 1933. gadā 
iemūžinājis vecmāmiņas māsu 
Mariju Leontīni un viņas dzī -
vesbiedru Žani Ošu. Abas foto-
grāfijas nu jau gadiem atrodas 
zem mana rakstāmgalda stikla.

Tieši interese par fotografiju 
un tās attīstību kādā lietainā 
pēcpusdienā mudināja ap  mek-
lēt Latvijas Fotografijas mūzeju 
Vecrīgā. 

Pozēt
fotografam
nav viegli!

Mūzejs iekārtots senas, no 16. 
gadsimta līdz mūsdienām sa -
gla bājušās tirgotāju ēkas divos 
stāvos. Ļaudīm, kurus vairāk 
interesē fotogrāfijas vēsture, jā -
dodas uz pastāvīgo ekspozīciju 
„Fotografijas attīstība Latvijā 
1839. – 1940.”. Tā, tēlaini izsa-
koties, līdzinās ceļojumam uz 
aizpagājušo gadsimtu, kad ap -
meklēt fotografu varēja atļau-
ties tikai turīgi ļaudis, turklāt 
viņiem salonā nācās pacietīgi 
sēdēt vai stāvēt aptuveni pus -
stundu, līdz top fotouzņēmums. 

Lai pozēšanu atvieglotu, foto-
grafa krēslā bija speciāls galv-
turis. 

Lai apmeklētāji vieglāk spētu 
izprast pašu fotografēšanas pro-
cesu, viens no mūzeja logiem ir 
aizlīmēts ar melnu materiālu, 
atstājot tikai mazu caurumiņu. 
Pa to ačgārnā veidā projicējas 
nama attēls no ielas pretējās 
puses. Šādu „fotoaparātu” jeb tā 
saukto camera obscura izman-
tojis jau Leonardo da Vinči. 

Aplūkojot senos fotoattēlus 
un klausoties mūzeja darbinie-
ces stāstījumā, atklājās, ka „fo -
tošops” ne tuvu nav mūsdienu 
izgudrojums. Izrādās, to radoši 
izmantojuši arī vecie meistari! 
Piemēram, dāma aiziet pie foto-
grafa un, kad uzņēmums ga   -
tavs, retušētājs tam ar roku veic 
dažādus uzlabojumus, piemē-
ram, piezīmē rotaslietas. 

Fotografam, iekārtojot salonu, 
ļoti bija jādomā ne tikai par 
techniku, bet arī par fonu, pie 
kuŗa cilvēkus aicināt pozēt. 
Meistara rīcībā varēja būt arī 
vairāki foni – atbilstoši katram 
gadalaikam, kas parasti bija zī -
mēti ar roku. Īpašas uzmanības 
vērts ir kāds gleznotais fons, kas 

20.gadsimta pirmajā pusē at -
radās meistara Mārtiņa Lustes 
salonā Mazsalacā. Protams, ek -
spozīcijā ir arī agrāko laiku 
salonu fotoaparāti, kas, skato -
ties caur objektīvu, attēlu pro-
jicē otrādi – ar kājām gaisā. Šāds 
fotoaparāts Liepājas fotoateljē 
Tirgoņu ielā un droši vien arī 
citu pilsētu salonos tika izman-
tots vēl pagājušā gadsimta 80.
gados. 

Fotosalona
klientu lomā

Mūzejā ir iespēja pašiem ap -
meklētājiem iejusties agrāko 
laiku fotosalona klientu lomā. 
Pastāvīgās ekspozīcijas zālē mums 
laipni tika atļauts no pakaramā, 
kur novietotas vai  rākas agrāko 
laiku dāmu ce  pures, izvēlēties 
sev piemē ro tāko, likt galvā, pa -
ņemt vēl citus mūzeja foto stū-
rītim sarūpētos rekvizītus – 
vecum vecu koferi un sieviešu 
lietussargu, no  stā ties pie Mār-
tiņam Lustem pie  derējušā fona 
un nofotografē ties. Šādas aktī-
vitātes iepriecina un uzlabo 
garastāvokli visai dienai! 

Var konstatēt, ka ir lietas, kas 

gadsimtu gaitā palikušas ne -
mainīgas. Arī mūsdienās foto-
grafēšanās salonā ir samērā 
dārga. Rīgā atrodas tikai ne -
daudz fotosalonu, un tajos stan-
dartcena par vienu foto uz ņē-
mumu ir, sākot no 10 eiro. 
Pozēšana vienam attēlam, tieši 
tāpat kā agrāk, var aizņemt pat 
pusstundu, kamēr meistars at -
rod vispiemērotāko sejas iz -
teiksmi un pozu, taču rezultāts 
ir fantastisks! Pieļaujams, ar 
tādu būtu apmierināti pat tie 
cilvēki, kuŗi vienmēr apgalvo, 
ka neesot fotogēniski.

Ugunsgrēku 
fotografēšana

lielā cieņā
Mūzeja krājumā ir ap 11 tūk -

stošiem attēlu no 20. gadsimta 
pirmās puses, taču ne visi ap -
skatāmi ekspozīcijā. Īpaši iein-
teresēja divu veidu fotografijas: 
cilvēku portreti un attēli, kuŗos 
“iemūžinātas” dažādas pilsētas 
un vēsturiskie notikumi, pie mē -
ram, Latvijas Valsts prokla mē-
šana 1918. gada 18. novembrī. 
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Kanadā iestādīts pirmais 
Latvijas Republikas 

Simtgades ozols!

19. maijā pēc Latvijas vēstnie cī-
bas Kanadā rosinājuma un lie lis-
kās sadarbības ar latviešu kopienu 
Kanadā Kvebekas Tērvetē pie Sar-
kanās upes tika iestādīts pirmais 
Latvijas Republikas valstiskuma 
godināšanas ozols.

Sarkanozols tika iestādīts pa -
kalnā, kur tas ir labi redzams. Uz 
plāksnes, kas piestiprināta uz pa -
matīga akmens, lasāms, ka tas ir 
mūsu spēka un garīguma simbols. 
To šeit nākamajām paaudzēm stā-
dīja vēstnieks Kārlis Eichenbaums 
ar dzīvesbiedri Ināru, tērvetieši, kā 
arī Montrealas Trīsvienības ev. lut. 
draudze. Latvijas vēstnieks Tērve-
tes nometnei uzdāvināja arī polī-
tiski izglītojošo galda spēli Across 
the Iron Curtain, kas jauniešiem 
būs kā atgādinājums, ka par brī-
vību ir jāiestājas ik brīdi, ka par to 
ir jāstāv stingri un nelokāmi.

***
Latvijas kultūras diena 
Kanadas armijas bazē

26. maijā Kanadas bruņoto spē-
ku bazē Petavavā, Ontārio, norisi-
nājās Latvijas un latviešu kultūras 
diena, kā arī plaša Kanadas ar  mi-
jas Karaliskā kājnieku pulka 1. ba -
taljona spēju demonstrācija. Pa  sā-
kums pulcēja vairāk nekā tūkstoti 
bataljona karavīru un ģimenes.

Pateicības vārdus par kanadiešu 
un citu NATO sabiedroto atbalstu 
Latvijas drošībai izteica Latviešu 
Nacionālās apvienības Kanadā pre-
 zidents Andris Ķesteris. 2. mecha-
nizētās kājnieku brigādes koman-
dieris pulkvedis Maikls Raits 
(Michael Wright) sirsnīgi pateicās 
Latvijas vēstniecībai Kanadā, LNAK, 
visām iesaistītajām Kanadas lat-
viešu organizācijām un visai lat-
viešu kopienai Kanadā par lielisko 
sadarbību, kas kaŗavīriem dod ie -
spēju veiksmīgi sagatavoties die-
nestam Latvijā, kā arī tur sagai dā-
majiem uzdevumiem mūsu kom-
pleksajā pasaulē. Kaŗavīriem un 
ģi  menēm bija iespēja nobaudīt   
arī latviešu virtuves raksturīgākos 
ēdie nus. Īpaši atzinīgi tika no  vēr-
tēti latviskie pīrāgi un kliņģeris. 
Kanadas karavīri bija sagatavojuši 
daudzpusīgu programmu, bija ie -
spējas aplūkot gan kaŗa un atbalsta 
techniku, gan izbraukt ar bruņu-
transportieri.

***
Cēsīs apskatāma 

“Stāstu sega Latvijai” – ārzemēs 
dzīvojošo latviešu veltījums 

Latvijas valsts Simtgadei
 7,5 m x 3 m lielā “Stāstu sega” 

kopš 26. maija aplūkojama Cēsīs, 
Pasaules latviešu mākslas centra 
izstāžu zālē, Lielā Skolas ielā 6.

“Stāstu sega” ir unikāla dāvana 
Latvijai, kuŗa liecinās nākotnes 
paaudzēm, ka Latvijas Simtgades 
laikā dzīvojušajiem latviešiem pa -
saulē viņu Tēvzeme ir svarīga un 
dārga!

“Stāstu sega” sastāv no 1097 ga -
baliņiem, kas uz Latviju atceļojuši 
no ASV – 564, Eiropas – 188, Ka  na-
das – 183, Okeanijas – 117, Dien-
vidamerikas – 24, Afrikas – 11, 
Āzi jas valstīm – 8. 

“Stāstu segas” salikšana notika 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vestibilā 2017. gada 14. oktobrī. 
Mūzeja “Latvieši pasaulē” (LaPa) 
darbinieki un palīgi šķiroja, kār-
toja un salika kvadrātiņus vienko-
pus, klātesot citiem interesentiem 
un bibliotēkas apmeklētājiem. 

2016. gadā LaPa darbiniekiem 
radās ideja izveidot “Stāstu segu” 
Latvijas Simtgadei, izmantojot tek -
s tilmozaīkas rokdarbu techniku. 
Tekstilmozaīkas  segas ir tradicio-
nāls rokdarbu veids angliski runā-
jošās zemēs. Izmantojot tekstilmo-
zaīkas techniku, dažādi, nelieli au -
duma gabaliņi tiek sašūti kopā 
vienā segā. Šādas segas nereti ie -
guva pat simbolisku nozīmi un 
tika mantotas no paaudzes paau-
dzē, jo auduma gabaliņi bija ņemti 
no dažādos dzīves posmos svarī-
gām tekstīlijām – kāzu vai kristību 
kleitām, bērnu sedziņām, tautas-
tēr piem u. c., tādējādi atspoguļojot 
dzimtas dzīves notikumus daudzu 
gadu gaŗumā.

“Stāstu segas” mērķis ir atklāt un 
veicināt ārzemēs dzīvojošo lat vie-
šu piederību Latvijai, ieguldot ko -
pīgā rokdarbā gan savas domas 
par Latviju, gan arī darbu. Projekts 
devis iespēju latviešiem ārzemēs 
visās paaudzēs aktīvi līdzdarbo -
ties Latvijas Simtgadē neatkarīgi 
no viņu dzīvesvietas, vecuma un 
valodas spējām. Biedrība “Latvieši 
pasaulē – mūzejs un pētniecības 
centrs” (LaPa) ir privāta, bezpeļ -
ņas organizācija, kas dibināta 
2007. gadā. 

***
Austrijas Federālais prezidents 

sveic Latviju, Igauniju un 
Lietuvu Simtgadē

23. maijā Vīnes Rātsnamā no -
risinājās Latvijas, Igaunijas, Lietu-
vas vēstniecību Austrijā organi -
zēts svinīgs sarīkojums “Baltijas 
valstīm – Latvijai – Igaunijai – Lie-
tuvai – 100”.  To ar uzrunām atklā-
ja Latvijas vēstniece Austrijā Vero-
nika Erte, Igaunijas vēstnieks Reins 
Oidekivi  un Lietuvas vēstniece 
Loreta Zakarevičiene.

Baltijas valstis Simtgadē sveica 
Vīnes federālās zemes Landtāga 
deputāts Peters Florianšics. Svēt -
ku uzrunu sacīja Austrijas Federā-
lais prezidents Aleksanders Van 
der Bellens (attēlā). Sveicot Lat-

viju, Igauniju un Lietuvu Simt ga-
des jubilejā, Dr. A. Van der Bellens 
uzsvēra brīvības nozīmi un vērtī -
bu kā tautas, tā arī atsevišķa indi-
vida dzīvē. Izcilu džeza mūzikas 
koncertu sniedza latviešu, lietu-
viešu un igauņu apvienotā mūziķu 
grupa Nordic Sounds Baltic Colla-
boration. Latviju pārstāvēja vijol-
nieks Raimonds Ozols, pianists 
Raimonds Macats un perkusio-
nists Artis Orubs. Koncertu un 
svi nīgo pieņemšanu apmeklēja 
vai rāk nekā piecsimt viesu.

***
Bergenā svinīgi atzīmē Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas Simtgadi

24. maijā Bergenas Starptautiskā 
festivāla ietvaros ar izcilu Kreme-
rata Baltica un G. Krēmera kon-
certu tika atzīmēta Baltijas valstu 
Simtgade. Latvijas izcilie mūziķi 
bija Bergenas Starptautiskā festi-
vāla īpašie viesi. Koncertu par 
go  du Baltijas valstu Simtgadei ap -
meklēja arī Bergenas pašvaldības 
vadītāja Marte Mjēsa Peršena 
(Marte Mjøs Persen). Ikgadējais 
Bergenas Starptautiskais festivāls 
ir veltīts kultūras norisēm mūzikā, 
dejās, literātūrā, vizuālā mākslā, 
folklorā un citos kultūras žanros. 
Tas ir lielākais kultūras festivāls 
Ziemeļvalstīs un notiek no maija 
beigām līdz jūnija sākumam. Pir-
mais festivāls tika rīkots 1953. ga -
dā. Pēc koncerta Latvijas vēstnie-
cība organizēja svinīgu pieņem ša-
nu komponista Grīga dzīves vie tā, 
svinot Baltijas valstu Simtgadi. 

***
Rekonstruēts Daugavas 

stadions sportam un kultūrai
28. maijā notika Daugavas sta-

diona rekonstruētās rietumu tri -
bī nes un jauno tribīņu svinīgā at -
klāšanas ceremonija.

28. maijā Daugavas stadionā 
svi nīgi atklāja rekonstruēto Rietu-
mu tribīni un jaunās Dienvidu un 
Ziemeļu tribīnes. Šo darbu veik-
šanā kopumā ieguldīti 10,6 miljo-
ni eiro, skatītāju sēdvietu skaitu 
palielinot no 5560 līdz 10 461 vie-
tai. Šis ir tikai pirmais posms no 
vērienīgās Daugavas stadiona pār-
būves, paredzot līdz 2022. gadam 
izveidot multifunkcionālu kultū-
ras un sporta kvartālu, informē 
Izglītības un zinātnes ministrija. 
Stadiona svinīgajā atklāšanā pie-
dalījās Latvijas Republikas Minis -
t ru prezidents Māris Kučinskis, 
izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis, kultūras minis-
tre, Dziesmu un deju svētku pa -
domes priekšsēde Dace Melbārde, 
VSIA “Kultūras un sporta centrs 
“Daugavas stadions”” valdes lo -

cek lis Elmārs Martinsons, Latvi -
jas Vieglatlētikas savienības prezi-
dente Ineta Radēviča, Latvijas Fut-
bola federācijas prezidents Kas-
pars Gorkšs, LNK Industries val-
des priekšsēdis Jevgeņijs Locovs.

Svinīgajā ceremonijā

Rekonstrukcijas rezultātā Dau-
gavas stadionā ir 10 461 sēdvieta 
tribīnēs, kas ļaus vairāk skatītājiem 
klātienē vērot Vispārējos latviešu 
dziesmu un deju svētkus, kas nori-
sināsies jūlijā. Daugavas stadiona 
sporta infrastruktūra atbildīs Ei -
ropas Futbola asociāciju savie nī-
bas jeb UEFA ceturtajai stadionu 
katēgorijai, lai šeit varētu notikt 
Eiropas līgas un Eiropas čempio-
nāta sacensības futbolā, kā arī 
Starptautiskās vieglatlētikas fede-
rā cijas otrai stadionu katēgorijai, 
kas ir atbilstoša starptautisku sa -
censību norisei vieglatlētikā.

***
Koncertzālei gribētu īstenot 

Sīļa projektu
Jaunas akustiskās koncertzāles 

izmaksas Rīgā varētu sasniegt ap -
tu veni 100 miljonus eiro, intervijā 
žurnālam Ir stāstīja kultūras mi -
nistre Dace Melbārde (NA).Viņa 
izteica cerību, ka jūnijā šajā jau-
tājumā tiks pieņemts lēmums. 

Melbārde atzīmē, ka koncert-
zāles celšanai ir vairāki varianti, 
bet Kultūras ministrija  pašlaik   
pa  dziļināti pēta atgriešanos pie 
pirms desmit gadiem izstrādātā 
architekta Anda Sīļa projekta uz 

AB dambja, kas pašai ministrei 
šķiet simpatiskākais variants. Arī 
ar Rīgas domi notiekot pārrunas 
par Kongresu nama pārbūvi, kā 
arī esot ideja par koncertzāles cel-
šanu kādā no degradētajām terri-
torijām uz konkursa pamata.

Šobrīd uz AB dambja plīvo 
Latvijas Valsts karogs

“Mūsu uzdevums ir pierādīt, ka 
ieguldījumi laikmetīgā kultūras 
infrastruktūrā atmaksājas. Es par 
to esmu pārliecināta. Ja uzbūvējam 
kvalitātīvu koncertzāli, tai ir eko-
no miskā atdeve ļoti īsā laikā. Uz -
cēla koncertzāli Gors, un Rēzeknē 
tūrisma plūsma pieauga par 125%. 
No tiem apmēram 25% ir ārvalstu 
tūristi. Rotko centram Daugavpilī 
ir līdzīga aina. Tieši tas pats sagai-
dītu Rīgu un Latviju, ja uzceltu ļoti 
modernu koncertzāli labā vietā,” 
uzskata polītiķe. “Ja man liktu iz -
vē lēties, es gribētu īstenot Sīļa pro-
jektu. Tam nākotnē ir vislielākā 
ekonomiskā atdeve.” Ministre at -
saucas uz Hamburgas un Parīzes 
pieredzi šajā jautājumā, kur cilvēki 
braucot skatīties jaunu koncert-
zāli, labu architektūru.

***
Ar krāšņu koncertu svinēs 

Likteņdārza 10 gadu jubileju

Atzīmējot 10 gadus, kopš uz -
sākts Likteņdārza projekts, un īpa-
šā veidā veltot to Latvijas Simt ga-
dei, 11. augustā plkst. 19 skaistajā 
Likteņdārza ainavā pašā Dauga -
vas krastā notiks krāšņs koncerts 
“Lat vijas Likteņdārzs. Atklāšana”.

SLOVAKIJA. 21.  maijā Bratislavā, Slovakijā, notika Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas Simtgadēm veltīts koncerts un pieņemšana. 
Svinīgais sarīkojums notika Bratislavas Radio namā, un to organizēja 
Latvijas goda konsuls Slovakijā Miroslavs Repka (Miroslav Repka), kā 
arī Igaunijas goda konsuls un Lietuvas goda konsuls Slovakijā. 
Sarīkojumā piedalījās Latvijas vēstniece Veronika Erte, Igaunijas vēst-
nieks Reins Oidekivi (Rein Oidekivi), un Lietuvas vēstniece Loreta 
Zakarevičiene. Koncertā kopā ar lietuviešu un igauņu mūziķiem 
piedalījās latviešu džeza mākslinieki vijolnieks Raimonds Ozols, pia-
nists Raimonds Macats un perkusionists Artis Orubs. Uz svinīgo 
sarīkojumu bija ieradušies Slovakijas valdības un diplomātiskā korpu-
sa pārstāvji, kā arī ekonomikas un kultūras jomu sadarbības partneri.

KIRGIZSTĀNA. No 16. līdz 20. maijam Biškekā, Kirgiz-
stānā, notika tradicionālais Eiropas filmu festivāls, kuŗā Eiropas 
Savienības dalībvalstis izrādīja savas jaunākās kinofilmas. Ar mērķi 
prezentēt Latvijas kinomākslu Simtgades projekta ietvaros kinofes-
tivālā tika izrādīta latviešu režisora Aigara Graubas spēlfilma “Name-
ja gredzens”, kuŗu noskatījās vairāk nekā 300 skatītāju. Klātesošos 
pirms filmas izrādīšanas kinoteātrī Ala Too uzrunāja Latvijas goda 
konsula palīdze Astrīda Masadikova. Savā uzrunā Masadikova uz -
svēra, ka viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt citas valsts kultūru, 
identitāti, tradicijas, ir ar tās kinofilmām. Tāpēc, lai pievērstu uzma-
nību mūsdienu Latvijas kino jaunradei, veicinātu latviešu kino po -
pu lārizēšanu ārvalstīs un aicinātu publiku apmeklēt Latvijas Simt-
gades sarīkojumus Latvijā, tiek izrādīta filma – leģenda par 13. gad-
simta zemgaļu virsaiti Nameju, nacionālo pašapziņu un brīvības 
kodu, ko nes simboliskais gredzens.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

Kopā ar Latvijas Nacionālo sim-
fonisko orķestri (LNSO), pianistu 
Vestardu Šimkus, dziedātāju Dau-
mantu Kalniņu un Rīgas Doma 
zēnu kori koncertā baudīsim krāš-
ņu programmu – Imanta Kalniņa 
un Raimonda Paula tautā iemī-
ļotos skaņdarbus, latviešu simfo-
niskās mūzikas klasiku un īpaši 
šim koncertam rakstītus jaundar-
bus, ko komponē Vestards Šimkus 
un Raimonds Tiguls, informēja 
Likteņdārza sabiedrisko attiecību 
speciālists Mārtiņš Pučka.

Pie diriģenta pults būs koncerta 
idejas autors, LNSO mākslinie-
ciskais vadītājs un galvenais diri-
ģents Andris Poga: “Šīs program-
mas kodols ir simfoniska tautas-
dziesma – gan klasiska, gan spe-
ciā li šim koncertam no jauna ra -
dīta.”

Jau desmit gadus ar Likteņdārzu 
kopā ir Latvijas Televīzija, un arī 
šogad ar LTV atbalstu Likteņdārzā 
norisināsies koncerts “Latvijas Lik -
teņdārzs. Atklāšana”. Koncertu va -
dīs ilggadējie Likteņdārza draugi – 
Latvijas Televīzijas žurnālisti Aija 
Kinca un Jānis Geste.

Raimonda Paula daiļrades cie-
nītājus koncertā priecēs Rīgas 
Doma zēnu koŗa dzidrais ska nē-
jums tautasdziesmu apdarēs solis-
tam, zēnu korim, klavierēm un 
or  ķestrim. Klavieŗpartiju šajā cik-
lā atskaņos Vestards Šimkus, un 
solists būs Daumants Kalniņš. 
Kla siskās mūzikas cienītāji novēr-
tēs tādas latviešu simfoniskās mū -
zikas pērles kā “Skaisti dziedi, 
lakstīgala” no Jāzepa Vītola cikla 
“Septiņas latviešu tautasdziesmas 
orķestrim” un Tālivalža Ķeniņa 
simfonisko darbu orķestrim “Tau-
tasdeja un fūga” Latvijas Nacionā-
lā simfoniskā orķestra sniegumā. 
Vestarda Šimkus jaundarbs kla-
vierēm un orķestrim “Liktens vār-
ti” un Raimonda Tigula jaundarbs 
orķestrim – simfoniskā poēma “Ho -
rizonts” – top kā veltījums Lat  vijas 
Simtgadei un Likteņ dārzam.

Koncerts notiks brīvā dabā, 
Likteņdārza amfiteātrī. Biļetes pie-
ejamas visās “Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās un tīmeklī 
www.bilesuparadize.lv. 

***
Latvijas architektūras 

Lielā gada balva
18. maija vakarā K. K. fon 

Stricka villas dārzā svinīgi paziņo-
ja Valsts nozīmes apbalvojuma – 
Latvijas architektūras gada balvas 
2018 – laureātus. Fināla žūrija 
Lielo Architektūras gada balvu, 
simbolisko zelta ananasu, piešķīra 
Liepājas Valsts 1. ģimnazijai un  
tās autorei architektei Ilzei Mekšai, 
SIA Wonderfull.

“Latvijas Architektūras gada 
bal  va ir viena no atjaunotās Lat-
vijas valsts stabilākajām un ne -
mai nīgajām radošuma svēršanas 
tradicijām. Šī vakara laureāti var 
būt lepni par sava darba novēr-
tējuma saņemšanu tieši Eiropas 
kultūras mantojuma īpašajā gadā. 

Prieks, ka šogad Latvijas Archi-
tektūras gada balvas finālistu darbi 
ietver gan mantotās vērtības, gan 
arī nākotnes redzējumu. Turklāt 
fināla žūrijas vērtējums ir būtisks 
skats no malas, kas šovakar, iespē-
jams, izgaismo kādu jaunu virsot-
ni pasaules architektūras ainavā,” 
sacīja Latvijas Republikas kultūras 
ministre Dace Melbārde.

***
Atklāj Latvijas paviljonu 

Venēcijas architektūras biennālē  
25. maijā Latvijas kultūras mi  -

nistre Dace Melbārde un Latvijas 
vēstnieks Italijā Artis Bērtulis at -
klāja Latvijas paviljonu Venēcijas 
architektūras biennālē. Venēcijas 
biennāles 16. starptautiskajā archi-
tektūras izstādē tika atklāta Lat vi-
jas ekspozīcija ar nosaukumu To -
gether and Apart (“Kopā un at  se-
višķi”), kas apskata to, kā daudz-
dzīvokļu namu architektūras pro-
jekti un ar tiem saistītie procesi 
iemiesojuši dažādas idejas par sa -
dzīvi un nācijas veidošanu. Eks-
pozīcijas ietvaros notika arī grā-
matas The Architecture of Together 
and Apart: An Inquiry into Apart-
ment Buildings prezentācija.

Latvijas paviljonā

Šogad Latvijas ekspozīcija atro-
das Venēcijas Arsenālā, Artilērijas 
zālē. Latvijas paviljonu Together 
and Apart veido kurātoru ko -
manda, kuŗas sastāvā ir architekte 
un urbāniste Evelīna Ozola, archi-
tekts Matīss Groskaufmanis, scē-
nografe Anda Skrējāne un Latvijas 
Jaunā teātŗa institūta vadītāja Gun-
dega Laiviņa. Latvijas ekspozīcija 
iepazīstinās ar vēsturiskajiem pa -
grieziena punktiem, kā arī nozī-
mīgiem mūsdienu procesiem, kas 
pieprasa architektu līdzdalību un 
ir aktuāli visā pasaulē.

***
Dzintara Soduma balvas laureāti

Jau sesto reizi piešķirta Ikšķiles 
novada pašvaldības iedibinātā 
Dzin tara Soduma balva par nova-
torismu literātūrā. Šogad, žūrijai 
lemjot vienbalsīgi, balva piešķirta 
tulkotājai Silvijai Bricei par vācu 
rakstnieka Gintera Grasa pēdējās 
grāmatas “Par beidzamību” (ap -
gāds “Zvaigzne ABC”) tulkojumu. 
Silvija Brice to latviskojusi ar tik 
cieņpilnu mīlestību, ka ik lappuse 
šajās poētiskajās atvadās no dzīves 
kļūst par pieminekli ne tikai sla-
venajam rakstniekam, bet ikvie-
nam cilvēkam, kurš aizvadījis jēg-
pilnu mūžu.

Silvija Brice un Mārtiņš Zvīdriņš

Balva piešķirta arī Mārtiņam 
Zvīdriņam par grāmatu “#Fudzi 
161 km” (autora izdevums). Au -
tors ir 21. gadsimta vienaudzis, un 
laikmeta novatoriskā elpa jūtama 
ikvienā viņa rakstītajā vārdā. Mār-
tiņš Zvīdriņš apbrīnojami talan-
tīgi īstenojis paša izvirzīto uzde-
vumu – uzrakstīt brāļa piemiņai 
veltītu autobiografisku darbu par 
ceļu uz mērķi. Autors ir ārkārtīgi 
precīzs detaļās, neierasti atklāts un 
nežēlīgi patiess pašizpausmēs, un 
viņa absolūtais ekstremālisms vieš 
pārliecību, ka jaunajam rakstnie -
k am ir pa spēkam iekaŗot arī lite-
rārās meistarības virsotnes.

***
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

atklāta izstāde 
“Valsts pirms valsts”

22. maijā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) ātrijā un I iz -
stāžu zālē Latvijas valsts Simtgades 
programmā tika atklāta izstāde 
“Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās 
gadsimts 1817–1918”.

Izstāde stāsta par simts gadiem 
pirms valsts dibināšanas, kas pil-
nībā pārveidoja Latvijas sabiedrī-
bu un ļāva dzimt modernai po -
lītiskai nācijai. Izstāde apskatāma 
līdz 19. augustam. 

***
Kaļiņingradā atklāta

 J. K. Brocem veltīta izstāde
21. maijā Kaļiņingradas apga-

bala zinātniskajā bibliotēkā notika 
izstādes “Johana Kristofa Broces 
(1742-1823) Livonijas zīmējumu 
un aprakstu kollekcija Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajā biblio-
tēkā” atklāšana.

Izstāde organizēta Latvijas Simt-
gades sarīkojumu programmas 
ietvaros. 

***
Saeima konceptuāli 

atbalsta jauna 
Diasporas likuma projektu

Saeima 24. maijā konceptuāli 
pirmajā lasījumā atbalstīja jauna 
Diasporas likuma projektu, kuŗa 
mērķis ir stiprināt diasporas kā 
neatņemamas Latvijas sabiedrības 
daļas piederību Latvijai, nodro ši-
nāt diasporai iespējas brīvi veidot, 
uzturēt un paplašināt saites ar Lat-
viju, kā arī sekmēt latviešu valo-
das, kultūras un piederības sajūtas 
Latvijai saglabāšanu diasporā. Li -
kumprojekts paredz izstrādāt un 
īstenot sistēmisku un pastāvīgu 
atbalsta polītiku un pasākumus 
diasporai un remigrantiem, no -
drošinot labvēlīgus apstākļus sa -
dar bībai un remigrācijai. Likuma 
projekts noteic, ka diaspora ir 
ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojoša 
Latvijas piederīgo kopiena un in -
dividi, kuŗi savu piederību saista 
ar Latviju. Tāpat tajā definēti dias-
poras organizācijas, remigrācijas 
un remigranta jēdzieni.

***
Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris apmeklē 

Kanadu
No 21. līdz 24. maijam Latvijas 

Nacionālo bruņoto spēku koman-

dieris ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš darba vizītē apmeklēja Ka -
na du. Ģenerālleitnants L. Kal niņš 
tikās ar Kanadas Bruņoto spēku 
komandieri, Kanadas Ap  vie noto 
operāciju pavēlniecības koman -
dieri, Kanadas parlamenta Nacio-
nālās aizsardzības komitejas va -
dību, Latvijas vēstnieku Kanadā 
Kārli Eichenbaumu, lai pārrunātu 
aktuālos sadarbības jautājumus, 
kā arī starptautiskās un reģionālās 
drošības aktuālitātes.

22. maijā, godinot kritušo kara-
vīru piemiņu, Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris kopā ar Ka -
nadas Bruņoto spēku komandie-
ris ģenerāli Dž. Vānsu un Latvijas 
vēstnieku Kanadā K. Eichen bau-
mu Otavā piedalījās svinīgā ce  re-
monijā Nacionālajā kaŗa memo-
riālā, noliekot piemiņas vainagu 
pie Nezināmā kaŗavīra kapa.

***
Ārlietu ministrs vizītē Zviedrijā

26. maijā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs darba vizītē apmeklēja 
Zviedriju un piedalījās Baltiešu 
dienas sarīkojumā Brīvdabas mū -
zejā Skansen Stokholmā par godu 
Baltijas valstu Simtgadēm.

Baltijas valstu un Zviedrijas ār -
lietu ministru tikšanās laikā E. Rin-
kēvičs uzsvēra nepieciešamību 
Zviedrijas un Latvijas elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu regulātoriem 
operatīvi sadarboties, lai nepie-
ļautu pretlikumīgu aģitāciju un 
ierobežotu naida runu Krievijas 
televīziju kanālos. 

***
Okupācijas mūzeju 

pārbūvēs Skonto būve
Latvijas Okupācijas mūzeju pār-

būvēs SIA Skonto būve. Līgumu 
par Latvijas Okupācijas mūzeja 
pārbūvi parakstījuši VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” (VNĪ) val-
des priekšsēdis Ronalds Neimanis 
un Skonto būve valdes loceklis Ju -
ris Pētersons. Mūzeja pārbūves 
projektā Nākotnes nams izman -
tota architekta Gunāra Birkerta 
ideja ‒ papildināt esošo ēku ar jau-
nu apjomu, un šim mērķim 
izmantotas 2001. gadā Birkerta 
dāvinātās Okupācijas mūzeja pār-
būves skices. Mūzeja jaunā kon-
cepcija paredz 1970. gadā būvēto 
ēku papildināt ar baltu piebūvi un 
stikla sienu, kā arī piešķirt mū -
zejam mūsdienu funkcionālitāti.

***
Saskaņas  kongresā

26. maijā polītiskās partijas Sa -
ska ņa  kongresā diskutēja par 
priekšvēlēšanu programmas pro-
jektu. Pēc partijas vadības uzru-
nām, darbs notika paneļdiskusi -
jās, kuŗās piedalījās gan partijas 
biedri, gan Latvijas un starptau-
tiskie eksperti.  Diskusiju paneļi 
bija par pārmaiņām Eiropā, ma -
zā kumtautību jomā, ekonomikā, 
veselības aprūpē, sociālajā jomā, 
izglītībā, reģionos un pārmaiņām, 
kas skars jauniešus. Vērtējot šī 
brīža situāciju, sociāldemokratis-

kā partija Saskaņa ar vairākumu 
vēlētāju balsu pārliecinoši varētu 
būt uzvarētāja šoruden gaidāma-
jās Saeimas vēlēšanās, aģentūrai 
LETA teica Latvijas Universitātes 
komūnikāciju zinātņu profesors 
Ojārs Skudra. Viņš piebilda, ka par-
tijas Saskaņa publiski nosprau s - 
tais mērķis vēlēšanās iegūt pirmo 
vietu un palielināt pārstāvniecību 
parlamentā patlaban varētu izdo-
ties, ja ne Jaunajai konservātīvajai 
partijai, ne Vienotībai, ne Latvijas 
Reģionu apvienībai neizdodas pa -
lielināt vēlētāju atbalstu un iedzī-
votāji nemaina savus ieskatus par 
rīcību vēlēšanās.

***
“Tuntuļu Jurītis” dodas 

viesizrādēs uz Lielbritaniju

Jūnija sākumā Latvijas Leļļu 
teātris ar Ģirta Šoļa iestudējumu 
“Tuntuļu Jurītis”, kas pirmizrādi 
piedzīvoja pagājušā gada rudenī, 
dosies viesizrādēs uz Lielbritaniju. 
Turpinot atzīmēt izcilā latviešu 
rakstnieka Alberta Kronenberga 
130. gadadienu, sadarbību viesiz-
rāžu organizēšanā teātrim piedā-
vājusi biedrība “Kronenbergs un 
Draugi” un tās vadītāja, A. Kro-
nen berga mazmeita Ilze Saulīte-
Jansone. Iecere reālizēsies četrās 
viesizrādēs latviešu kopienu cen - 
t ros Lielbritanijā no 1. līdz 3. jūni-
jam.

***
Imants Melgailis Mūžībā

2018. gada 21. maijā 95 gadu 
vecumā mūžībā aizgājis māksli-
nieks, karikatūru meistars Imants 
Melgailis. Melgailis mākslinie cis-
ko izglītību bija ieguvis pašmā-
cības ceļā, karikatūras žanram 
pievērsies 20. gs. 40. gadu sāku -
mā, bet pirmās karikatūras sāka 
publicēt par sporta temu žurnālā 
Fiziskā Kultūra 1952. gadā. 

Izstādēs viņš piedalījies kopš 
1960. gada, bet Latvijas Māksli-
nieku savienības biedrs bija no 
1964. gada, bijis arī Karikatūristu 
sekcijas priekšsēdis (1977-1987). 
Latvijas 20. gs. otrās puses prese 
gandrīz nav iedomāja bez Imanta 
Melgaiļa karikatūrām, kuŗās dzī-
ves komiskās situācijas un dažā -
die personāži tika parādīti ar 
māksliniecisku ironiju tēlu stilizā-
cijā, ko bagātināja ar psīcholoģiski 
piesātinātiem zemtekstiem. Māk-
slinieks pārsvarā karikatūras vei-
dojis tušas zīmējuma technikā, bet 
dažkārt melnbaltos zīmējumus 
papildinājis ar akvareļa krāsām. 
Visvairāk viņa karikatūras tika 
publicētas žurnālā Dadzis, kuŗā 
viņš darbojies no tā izveides brīža. 
Līdzās Latvijas presei viņa karika-
tūras tika publicētas arī ārzemju 
satiras žurnālos: Eulenspiegel, 
Diko braz, Stikel, Szpilki. Imants 
Melgailis kopā ar Uģi Mežavilku 
vēlējās parādīt karikatūru kā bū -
tisku mākslas žanru un sarīkoja 
pirmo karikatūru izstādi Māksli-
nieku namā 1961. gadā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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No 24. līdz 26. maijam Pēter-
burgā notika PSEF – Pēterburgas 
starptautiskā ekonomiskā foru -
ma – kārtējā konference. 1500 da -
   līb nieki no 70 valstīm. Rīkotājs – 
“nācijas līderis”, prezidents Pu -
tins, kuŗš konferences laikā rezi-
dēja, kā imperātors, greznajā t.s. 
Konstantina pilī.

Šis monumentālais pasākums – 
PSEF saiets – pašreizējās Rie tu-
mu un Krievijas pretstāves ietva-
ros ir iecerēts kā pretsvars Da -
vosai.

Kā zināms, šajā Šveices ziemas 
kūrortpilsētā kopš 1971. gada 
tiek rīkots ikgadējais WEF – 
World Economic Forum, pasaules 
ekonomiskais forums. Davosas 
saietos piedalās burtiski visa glo-
bālā polītiskā, financiālā un eko-
nomiskā elite – valstsvīri, baņ-

Putins Pēterburgā nespēja konkurēt ar Davosu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ķie ŗi, analītiķi, izcilo domnīcu 
“gudrās galvas, un “nebūt Da  vo-
sā” ir šausmīgs pazemojums jeb-
kuŗam, kuŗš šķiet sev izcils un 
jūtas atstumts.

Kārtējais Davosas forums noti-
ka š. g. 25. un 26. janvārī, un, ne -
raugoties uz veselu aktuālo noti-
kumu lērumu tajās dienās, Da -
vosa bija pasaules plašsaziņas 
līdzekļu fokusā, galvenais jau-
nums. Pats vārds “Davosa” sen 
kļuvis sinonīms jēdzienam “pa -
saules vareno saiets”.

Nē, arī šogad Pēterburgas fo -
rums ne tuvu nesasniedza Davo-
sas statusu un prestižu.

Saieta viesu vidū izcēlās Fran-
cijas prezidents Emanuels Mak-
rons. Vladimirs Putins ar viņu 
sarunājas ļoti ilgi, pārkāpjot savu 
“grafiku”. Un kaut gan Elizejas 

pils saimnieks uzrunāja saieta 
namatēvu kā “dārgo Vladimiru”, 
viņš neatstāja nekādu šaubu par 
to, ka Francija nelokāmi atbalsta 
pret Krieviju vērstās sankcijas, 
kuŗas vadošās rietumvalstis nolē-
ma ieviest 2014. gadā, reaģējot uz 
Krimas aneksiju un Maskavas 
izrīcībām Ukrainas austrumos.

Konferencē piedalījās Ķīnas 
“priekšsēža” (prezidenta) viet-
nieks, bet no ASV ieradās tikai 
Savienoto Valstu vēstnieks Mas-
kavā Džons Hantsmans. Tātad – 
negātīvs signāls no Vašingtonas.

Līdzās Emanuelam Makronam 
Putins veltīja īpašu uzmanību 
Japānas prezidentam Sindzo 
Ab em, jo Krievija ir ārkārtīgi ie -
interesēta izdevīgos saimniecis-
kos sakaros ar “Uzlecošās saules 
zemi”.

Plašā sarunā ar pasaules plaš-
saziņas līdzekļu pārstāvjiem Pu -
tins, var teikt, žēlojās: “Nemaz 
nerunājot par to, ka NATO pie-
virzījusies mūsu robežām, mums 
radušās aizdomas, ka rīt Ukrainu 
arī tajā iekļaus un tur vēl uzstādīs 
kaut kādas raķetes un pretgaisa 
aizsardzības sistēmas. Nu ir taču 
kaut kādas robežas, saprotiet, 
“sarkano līniju” nedrīkst pāriet. 
Respektējiet taču arī mūsu in -
tereses.”

Manuprāt, pelna ievērību kāds 
ārkārtīgi nikns raksts, kas parā-
dījies “pareizticīgo staļinistu” por-
tālā zavtra.ru: kāds Viktors Bara-
ņecs sašutis par to, ka Pēter bur-
gas forumā Krievijas valdības 
mi  nistri Siluanovs, Nabiullina, 
Oreškins un Kudrins kāri dzēruši 
no Starptautiskā Valūtas fonda 

vadītājas Kristinas Lagārdas mu -
tes viņas padomus un ieteiku-
mus. Sak, apstākļos, kad “kollek-
tīvie Rietumi” nemitīgi uzbrūk 
Krievijai, “mūsu redzamākie mi -
nistri zemojas šo pašu Rietumu 
priekšā”.

Viktors Baraņecs secina: “Pē -
ter burgas ekonomiskais forums 
pilnīgi skaidri parādīja, ka mūsu 
liberālā ierēdniecība (!) Rietumu 
priekšā stāv uz ceļiem – “dodiet 
mums kaut vai bulciņu, drau dzē-
simies, mēs piekritīsim jebku-
riem noteikumiem, lai tik jums 
izpatiktu” (..) Pēterburgas eko-
nomiskais forums vēlreiz atsedza 
mums ekonomiskās elites ne  krie -
visko (!) ģīmi.”

Kā mēdz teikt marksisti, mums 
ir darīšana ar “antagonistiskām 
pretrunām” mūsdienu Krievijā.

Dažas vienkāršas lietas, manu-
prāt, ir labi redzamas katram, 
kurš kaut reizi, kaut nejauši ir 
ska tījies kādu no Krievijas tele vī-
zijas kanāliem. Latvijā cilvēku, 
kuŗi šos TV kanālus skatās katru 
dienu, ir daudz, un tie nav tikai 
krievu valodā runājošie  iedzīvo-
tāji.

Nostāja par “vienīgo, patieso 
un pareizo” valsti pasaulē – Krie-
viju – bieži jūtama pat detektīv-
seriālos, bet dažādos dokumen-
tālos stāstos par zinātni un vēsturi 
vai diskusijās šī attieksme pret 
pasauli ir neizbēgama un tiek 
lepni afišēta. Tāpat jau sen nav 
noslēpums, ka šis faktu un melu 
kokteilis pamazām un nemanāmi 
ietekmē gan skatītāju uzskatus, 
gan nostāju ļoti daudzos jautā-
jumos. Piemēram, pēc Skripaļu 
indēšanas Lielbritanijā sociālajos 
tīklos varēja lasīt arī daža laba 
diasporas latvieša “svēto pārlie-
cību”, ka briti paši indējuši, paši 
visu izdomājuši, lai varētu apsū-
dzēt Krieviju. Skatīties Krievijas 
TV kanālus ir vienkārši un lēti 
gan Eiropā, gan Amerikā, jo Krie-
vija to var financiāli atļauties. Un, 
pat ja tas valstij maksā dārgi, pro-
paganda ir pirmajā vietā, cilvēki 
pēc tam.

Kā Latviju pasargāt no Krievi-
jas propagandas? Pārtraukt visu 
Krievijas TV retranslāciju Lat-
vijā? Juridiski tas nav vienkārši,   
jo ir kanāli, kuŗi oficiāli ir “iekār-
tojušies” kādā no Eiropas Savie-
nības dalībvalstīm un bez Eiro-
pas Komisijas atļaujas tas nav 
izdarāms. Ir izskanējuši visdažā-
dākie priekšlikumi – piemēram, 
ja kādu kanālu ir aizliegusi 
Lietuva vai Igaunija, tad Latvija 
varētu izmantot šo valstu jau sa -
vāktos pierādījumus par naida 
runu, dezinformāciju un meliem, 

Latvija un Krievijas propaganda

lai kanālu slēgtu arī Latvijā. Tiesa, 
saturu var aši pārcelt uz citu ka -
nālu vai arī mainīt kanāla nosau-
kumu, tādēļ vienkārši tas nebūs 
šā vai tā. Un, protams, saistībā ar 
cīniņu pret Krievijas propagan -
du jau ir izskanējis Nacionālās 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) ierosinājums 
likumā par elektroniskajiem plaš-
saziņas līdzekļiem ierakstīt, ka 
ziņās jābūt tikai faktiem un nei t-
rālai nostājai. To, ka ziņas jau pēc 
definīcijas ir vēstījums, kuŗam 
jāatbild uz jautājumiem: Kas? 
Kur? Kad? un ka arī ziņās var 
taujāt pēc dažādu pušu viedok - 
 ļ iem, padome acīmredzot nolē-
musi nepamanīt, tāpat kā to, ka 
šādi likuma papildinājumi varē -
tu novest pie tā, ka komentāri un 
viedokļi vairs nebūtu iespējami. 
Turklāt padome atsaucas uz britu 
likumiem šajos jautājumos, sa  - 
  k ot, ka ar Lielbritaniju demokrati-
jas jomā taču viss ir kārtībā. Tiesa 
gan, gribētos atgādināt par bēr - 
n iem, kuŗiem karstu gludekli dot 
rokās nav prātīgi, un Latvijas po -
lītiķi bieži atgādina tādus iz  lais tus 
bērnus, kuŗiem savas vēl mes ir 
pirmajā vietā, bet par se  k ām val-
stij un sabiedrībai kopumā viņi 
nedomā. Arī Latvijas sabiedrība 
bieži vien izturas kā niķīgs bērns, 
pieprasa detektīvseriālus un da -
žādas izklaides un to neintere -     
sē tas, ko Krievijas TV kanāli 
viņiem viltīgi “iebaro” papildus 
izklaidei. Savukārt tie, kuŗi jo -
projām skumst pēc PSRS, šos ka -
nālus uzskata par vienīgās patie-
sības paudējiem un tajos redza-
mās polītiskās diskusijas uztver 
kā savas pārliecības stiprinātājus.

NEPLP nostāja gan nepār-
steidz, jo būtu taču gandrīz neti-
cami, ja netiktu izmantota iespēja 
ierobežot elektronisko mediju 

brīvību. Turklāt, redzot, cik ļoti 
NEPLP “mīl” sabiedriskos medi-
jus, ir skaidrs, ka tā neliksies mie-
rā un centīsies no sirds, lai taču 
beidzot iemācītu vismaz sabied-
risko mediju žurnālistus padevīgi 
uzklausīt varas pārstāvju teikto.

Jebkurā gadījumā priekšliku -
mi un ieteikumi vēl būs, tikt vaļā 
no Krievijas TV nav un nebūs 
vienkārši, it sevišķi tādēļ, ka inter-
nets un mūsdienu technoloģijas 
ļauj iegūt informāciju visdažādā-
kajos veidos.

Tomēr ir kāds jautājums, uz 
kuŗu grūti atrast atbildi – proti, 
kāpēc uzņēmums Lattelecom, 
kuŗā 51 procents pieder Latvijas 
valstij, kuŗa mēģina cīnīties pret 
Krievijas propagandas ietekmi, 
Krievijas TV kanālus piedāvā t.s. 
pamata paketē? Domāju, ka nav 
noslēpums, ka Krievijas TV savus 
kanālus par daudz lētāku naudu 
piedāvā tad, ja tiem ir nodroši-
nāta t.s. simtprocentīga auditori-
jas pieeja. Citiem vārdiem sakot, 
tas nozīmē, ka, iekļaujot tos pa -
mata paketē, kas ir lētāka, arī 
maksa par retranslāciju ir mazā-
ka, bet auditorija ir lielāka. Ja šie 
TV kanāli tiks iekļauti citās pa -
ketēs, cena būs augsta gan Latte-
lecom, gan skatītājiem, un tos 
izvēlēsies daudz mazāk cilvēku. 
Lattelecom peļņa neapšaubāmi 
kritīsies. Protams, skaitļi publiski 
nav pieejami, jo tas ir uzņēmuma 
komercnoslēpums, bet Nacionā-
lās drošības padomei un Saeimas 
Nacionālās drošības komisijai 
šiem datiem ir jābūt pieejamiem. 
Manuprāt, jautājums ir vienkāršs – 
ja valsts cīnās pret Krievijas pro-
pagandu, kāpēc tā nevar kom-
pensēt uzņēmuma zaudējumus 
un kāpēc nevar paaugstināt mak-
su par Krievijas TV kanāliem to 
skatītājiem? Ja jau cilvēki nespēj 

dzīvot bez Krievijas TV, lai 
maksā! Ir dīvaini, ka valsts cīnās 
pret naidīgu propagandu, bet tajā 
pašā laikā nav gatava par to 
maksāt. Pašlaik izskatās, ka tas, 
ko var panākt, iespējams, būs me -
diju brīvības ierobežošana, kas 
savukārt Krievijas propagandas 
ietekmi varbūt arī samazinās, bet 
samazinās arī mūsu pašu jau tā 
ierobežoto demokratiju. 

Par to, ka mūsu valstī joprojām 
Latvijas TV kanālu pieejamība pie-
robežā ir tikai daļēja, ka, pie mē - 
r am, Igaunijā ir sabiedriskā me -
dija TV kanāls, kas domāts kriev-
valodīgajai auditorijai, bet Lie-
tuvā strādā kanāls, kas domāts 

diasporai, laikam nu jau vairs pat 
nav vērts atgādināt. Tāpat kā par 
to, ka minēto kaimiņvalsts kanā -
lu nepieciešamība netiek vērtēta 
tikai reitingos un naudā, kā pie 
mums elektroniskos plašsaziņas 
līdzekļus cenšas vērtēt NEPLP. 

Jebkurā gadījumā – runājot fut -
bola līdzībās, bumba ir Latvijas 
valsts jeb Saeimas laukuma pusē 
un to nevajadzētu pazaudēt. Jo li -
kuma par elektroniskajiem plaš-
saziņas līdzekļiem grozījumi un 
papildinājumi var nezaudēt de -
mo kratisku pieeju un vienlaikus 
atrast veidus, kā ierobežot Krie-
vijas propagandas ietekmi uz 
cilvēku prātiem.
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EDUARDS
SILKALNS

 Manā bērnībā, kas iekrita vācu 
okupācijas laikā, ar vecākiem daž-
kārt ciemojāmies Eduarda un Li -
dijas Ritmaņu ģimenē Mežaparkā. 
Ritmaņiem bija trīs dēli: Valdis, 
Zigurds un Andris, manas mātes 
brālēni. Ārsts Andris Ritmanis vē -
lāk izvērtās par redzamu latviešu 
sabiedrības darbinieku ASV Rie-
tumkrastā, bija Atmodas laikā lie-
lu populāritāti guvušās dziesmas 
“Manai tautai” teksta autors un 
ilgus gadus bijis Laika līdzstrād-
nieks. 

Uz Mežaparku braucām garām 
Čiekurkalnam ar 11. tramvaju, 
kāds kursē vēl šobaltdien. No 
Čiekurkalna mūža gaitā saglabājās 
tikai divas atmiņu drumslas: tam 
bija pašam savas – 2. tramvaja lī -
nijas galapunkts un milzīgs ūdens-

Kā mute ar izdauzītiem zobiem
Gunta Celma, Mans mīļais Čiekurkalns, patiesi stāsti, apgāds “Madris”, 240 lpp.

tornis. Ja neskaita Rīgas baznīcas, 
tik impozantu celtni kā Čiekur-
kalna ūdenstorni vairs neiznāca 
redzēt  līdz gadsimta vidum, kad 
kā brīnumā vēros stāvus trīs pa - 
d smit augstajā Manchester Unity 
“debesskrāpī” Austrālijas Melburnā.

Kāpēc Mežaparkam bija dots 
Mežaparka nosaukums, bija vai -
rāk nekā skaidrs: daudzie koki šai 
pilsētas daļā liek domāt gandrīz 
vai par mežu, bet visas apkārtnes 
sakoptība un smalkums – par par-
ku. Bet kā ar Čiekurkalnu: kur 
tam tas kalns un kur tie čiekuri? 
Ieraugot grāmatveikala jaunumu 
novietnē Guntas Celmas grāmatu 
Mans mīļais Čiekurkalns, nodo-
māju: tā jāņem ciet, lai mūža otrā 
galā noskaidrotu, kas bērnībā bija 
palicis nesaprasts. Izrādās, ka vācu 
kundzības laikā rajons saukts par 
Šreijenbušu, un Čiekurkalna vār-
du tas ieguvis tikai ap 1914. gadu. 
Savukārt padomju kundzības lai-
kā tam uztiepts Oktobŗa rajona 
nosaukums par godu oktobŗa mē -
nesī notikušajam boļševiku apvēr-
sumam. Teoriju un nostāstu par 
vārda Čiekurkalns izcelsmi un 
jēgu ir par daudz un par dažādu, 
lai tās šeit atstāstītu, bet interesenti 
stimulantus pašu pārdomām at -
radīs 11. un 17. lappusē.

Grāmatas autore “Čierītī” uzau-
gusi padomju laikā un savu dzim-
teni šī vārda šaurākajā izpratnē 
apčubina ar lielu mīlestību. Viņas 
pašas atmiņas mijas ar archīvos 
atrastu informāciju un ar citu čie-
kurkalniešu stāstiem. Tekstu pa -

pil dina īpaši plašs fotoattēlu skaits. 
Trīsdesmit lappuses grāmatas bei-
gās aizņem lielākoties pašas au -
tores uzņemti skaisti krāsu uzņē-
mumi no mūsdienu Čiekurkalna, 
tomēr kaut kā mīļāki liekas sa -
lasītie agrāko laiku melnbaltie. 

Tā kā grāmatā skarti dažādi  
laik meti un autore atsevišķās no -
daļās dod vārdu arī citiem “Čie rī-
ša” pazinējiem un vērtētājiem, ne -
paliek gluži viengabalains iespaids 
par rajona raksturu. Dažviet iz -
celts, ka tas no sākta gala bijis pro-
letāriešu rajons pretstatā izsmal-
cinātajam Mežaparkam. Tas ticis 
saukts par Čaka apdzejoto or -
maņu, važoņu jeb fūrmaņu ra -
jonu. Citur, tiecoties pēc nacio nā-
lās stīgas pastrinkšķināšanas la -
sītājā, uzsvērts, ka rajons celts 
“latviešu ļaužu rokām” un ka tas ir 
vecs latviešu rajons, “kas pilns ar 
nerakstītiem likumiem un tiku-
miem par to, kā jābūt, kā jādzīvo, 
kā jāuzvedas, kā jāģērbjas”. 

Vērts citēt daļu no rindkopas 
no  daļā “Kur slēpjas “Čierīša” bur-
vība”, – Kas dara šo rajonu īpašu? 
Ne te grezna architektūra, ne kā -
das īpašas mākslinieciskas vērtī -
bas. Pro  tams, es zinu atbildi. Tas ir 
ģeometriskais ielu plānojums, intī-
mitāte, ko rada cilvēciskais mērogs – 
divu un trīsstāvu apbūve, smaržas, 
ko izstaro vasaras saulē sasilušas 
koka sētas un mājas (to vairs pali-
cis tik maz...), to cēlāju godīgie no -
domi, veco koku alejas, sen pa -
gājušo laiku noslēpumainā elpa. 
(34. lpp.) 

Par ģeometrisko rajona plāno-
jumu runājot, jāatzīmē, ka Čiekur-
kalnā nepazīst vārdu “iela”: cilvēks 
tur dzīvo līnijās un šķērslīnijās.

Kāds rakstītājs aizrāda, ka “Čie-
kurkalns nebūt nebija tik prole tā-
risks, kā par to mēdza runāt. Ie -
dzīvotāji vai vismaz kāda to daļa 
sarosījusies arī uz kulturālām ak -
tīvitātēm. Notikušas kādas Dailes 
teātŗa viesizrādes. (Tik salīdzinoši 
tuvu paša Dailes teātŗa mājām?)

Darbojies kino ar cēlo nosau-
kumu Akropole; varam saprast, ka 
vietējie tam izdomājuši iesauku 
Kroplis. 

Salīdzinot agrāko Čiekurkalnu 
ar tagadējo, kāda Olga Pētersone 
izsakās: 

Tagad man savu jaunības un 
bērnu dienu rajonu grūti atpazīt. 
Tas ir stipri pārmainījies, daudz 
zaudējis no kādreizējās burvības. 
Mūsu māja sagumusi, baltie plast-
masas logi grieztin griežas acīs, 
trotuārs izdrupis, bet skaistie bruģ-
akmeņi pēc daudzo komūnikāciju 
likšanas sasviesti atpakaļ ar tādu 
nevērību, ka uzreiz redzams – tie 
darba darītāji savu pilsētu nemīl. 
Viss vienās bedrēs... (114.)

Padomju laiks, bet it īpaši tā bei-
gas, Čiekurkalnu ievērojami pa -
pos tījis. Varai tuva nav bijusi pa -
gātnes mantojuma saglabāšana, 
toties bijuši daži it grandiozi nā -
kotnes plāni. Tā dažu labu celtni 
nodemolējusi, bet sakarā ar varu 
maiņu neko it kā labāku tās vietā 
vairs nav paguvusi uzcelt. Pats ne -
gātīvākais izteikums par Čiekur-

kalnu visā grāmatā ir, ka tas vie-
tām atgādinot muti ar izsistiem 
zobiem.

Zīmīga ir skaitļu valoda: 
“1937. gadā Čiekurkalnā dzīvoja 

8113 cilvēku, no kuriem 88 pro-
centi bija latvieši, 4 procenti – vā -
cieši, 3 procenti – krievi. Salīdzi-
nājumam: tagad te dzīvo 7000 ie -
dzīvotāju, no kuŗiem 58 procenti 
ir latvieši.” (24.) 

Pāris piebilžu, tādu kā kuriozu,-
Elektriskais ielu apgaismojums 

Čiekurkalnā ieviests 1924. gadā, 
tad jau dzīvojamo ēku gaismo-
jums droši vien tad pat. Būtu tas 
noticis daudz vēlāk, čierīšniekiem 
būtu bijusi liegta radio klausīšanās, 
jo Latvijas Radio sāka “radīt un 
raidīt” 1925. gadā.

Laika lasītājiem būs interesanti 
uzzināt, ka grāmatā ir atsauces uz 
diviem viņu avīzē publicētiem 
rakstiem – 1955. un 1959. gadā. 
Rakstot par termoelektrostacijas 
(TEC) būvēšanu Čiekurkalnā, au -
tore izvēlējusies meklēt informā-
ciju Laikā, ne padomju avīzēs, 
ticot, ka apraksti un vērtējumi 
Laikā būs objektīvāki par pa -
domju presē atrodamajiem. 

Manu mīļo Čiekurkalnu varu 
ieteikt kā saistošu lasāmvielu 
jeb kuŗam grāmatu un Latvijas 
un tās pagātnes draugam, ne jau 
tikai bijušajiem vai tagadējiem 
čiekur kalniešiem vien. Tas ir 
tāpat kā ar Ināras Kolmanes 
mākslas filmu Bille, kas šogad 
iepriecē visu Lat viju, ne tikai 
grīziņkalniešus vien. 

23. maija pēcpusdienā Latvijas 
Zinātņu akadēmijā, klātesot pla-
šam zinātnieku un polītiķu pul-
kam, tika atvērts nozīmīgs aka dē-
misko rakstu krājums “Latvija un 
latvieši” divos sējumos, lat viešu un 
angļu valodā. Jūnijā nāks klajā arī 
izdevums krievu valodā. Īstenībā 
šī bija jau otrā atvēršana – pirmā 
notika 9. maijā Valsts prezidenta 
pilī, kad krā ju ma angļu valodas 
variants tika dāvināts Latvijā rezi-
dējošo val stu vēstniekiem. Red-
kollēģijas priekš  sēdis akadēmiķis 
Jānis Stra diņš savā uzrunā tieši 
noformulēja izdevuma mērķi: 
“Lai uzklausītu un novērtētu Lat-
viju kā piln vēr tīgu  Eiropas valsti.” 
Un vēl – “Sva  rīgi ir arī mums 
pašiem sevi sa  prast.” Te arī aka-
dēmiķa J. Stra di ņa teiktais par 
mums, latvie šiem, pašiem: 

“Vērtējot latviešu mentālitātes 
raksturīgās īpatnības, tiek minēta 
darba mīlestība, izturība (sīk - 
s tums), lepnums par savu tautu 
un patmīlība, nosvērtība, cieņa 
pret dabu, mīlestība uz lauku 
dzīvi, taču līdztekus tiek akcen-
tēta skaudība, skopums (bet pē -
dējos gados krasi iezīmējas arī 
pretējais – mecenātisma un de -  
 vī gu ziedojumu izpausmes!), 
zems pašnovērtējums, iesaiste 
kon flikt situācijās. Kāds ārzemju 
žurnālists atzinis, ka latvieši esot 
emocionālāki nekā igauņi, bet 
piesardzīgāki nekā lietuvieši. 
Lat viešiem piemītot arī spēja 
vienlaikus ticēt gluži pretējām 

LIGITA KOVTUNA
“Lai uzklausītu un novērtētu Latviju!”

lietām, neesot nostiprinājusies 
konkrētu vērtību sistēma. Dau-
dzi vērotāji uzsver latviešu īpašo 
mīlestību uz dziedāšanu (īpaši 
koŗa dziedāšanu) un teātri.”

Šis ir būtiski pārstrādāts, mai-
nīts un papildināts izdevums pēc 
2013. gadā tikai latviešu valodā 
iznākušā četru sējumu lieldarba 
(tas bija “Latvijas sarkanā” krāsā, 
šis – tumšzaļš ar Lielvārdes jostas 
rakstiem zeltā). 

Pirmajā sējumā analizēta situā-
cija mūsdienu Latvijā, un to ie -
vada akadēmiķes Vairas Vīķes-
Freibergas raksts par Latviju glo-
bālizētajā pasaulē. No citiem 
rakstiem gūstam priekšstatu  par 
Latvijas konstitucionālajiem pa -
matiem, tautsaimniecību, demo-

grafiju, valodu, izglītību un zi -
nāt ni, kultūrainavu, kā arī dažā-
diem kultūras aspektiem un 
sportu. Otrais sējums veltīts lat-
viešu etnosam kopš senlaikiem 
līdz neatkarīgās valsts izveido-
šanai, kā arī Latvijas valstij laikā 
no 1918. gada līdz 1991. gadam, 
tostarp pievēršoties tās attīstības 
problēmām un divu okupāciju 
nodarītajam ļaunumam.

Pavisam jaunajā krājumā ko -
pumā iekļauti 44 raksti (to 49 
autori – atzīti savu jomu speci ā-
listi). Krājumu papildina 540 fo -
tografijas, diagrammas un tabu-
las, 30 kartes, personu rādītājs    
ar 3240 personām. Visi raksti ir 
autoru oriģināldarbi, kas bal - 
stīti uz daudzu archīvu un krā-

tuvju materiāliem, kā arī uz citu, 
t. sk. ārzemju, autoru publikā cijām.

J. Stradiņš arī neslēpa sarūg-
tinājumu par zinātnes zemo fi -
nancējumu valstī un aicināja vi -
sus iegādāties izdevumu, kā arī 
ziedot, jo – “vēl ir parādi!” To ap -
liecināja arī ZA viceprezidents, 
Baltijas stratēģisko pētījumu 
cent ra vadītājs akadēmiķis Tā -
lavs Jundzis, kuŗš, būdams liel-
darba “praktiskais īstenotājs”, pa -
stāstīja, ka izdevējiem nācies 
ņemt aizdevumu, lai šis valstiski 
svarīgais darbs nāktu klajā tieši 
Latvijas Simtgades gadā. “Šādi 
akadēmiskie darbi parasti tiek 
izdoti reizi gadsimtā, tie ir darb-

ietilpīgi un dārgi, tāpēc aicinu 
ikvienu atbalstīt!” T. Jundzis arī 
pateicās gan autoriem, gan visam 
plašajam radošo un technisko 
darbinieku lokam, kas godam 
veica savus uzdevumus. 

Ja arī jūs vēlaties atbalstīt aka-
dēmisko rakstu krājumu “Lat vija 
un latvieši”, pērciet to, dā  viniet 
saviem bērniem un pa  ziņām, 
lai Latvijas vārds top zināms un 
sa  protams plašajā pasaulē! 

(Par iegādāšanās iespē jām sa  zi-
nieties ar Rasmu Adams: 114 4th 
Ave NW, Largo, FL33770 USA

Abi izdevuma sējumi t.sk. pasta 
izdevumi: latviešu valodā USD 145,– 
un angļu valodā USD 165,–.)Akad. Jānis Stradiņš Akad. Tālavs Jundzis

Grāmatas veidotāju komanda. Pirmajā rindā ko kreisās: atklāša-
nas sarīkojuma vadītājs režisors Jānis Streičs, LZA prezidents 
akad. Ojārs Spārītis, akad. Jānis Stradiņš, Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece, akad. Maija Kūle, akad. Ilga Jansone // Foto: Jānis 
Brencis
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Vai tas, kas tiek solīts saistībā ar 
Brexit Eiropas Savienības dalīb-
valstu pilsoņiem, ir drošs un 
skaidri zināms?

Es ierados Londonā 2016. gada 
augustā, un referendums par Brexit 
jau bija noticis. Neapšaubāmi ne -
skaidrība un jautājumi mūsu valsts-
piederīgo vidū ir. Visās tikšanās 
reizēs, kas mums ir ārpus Lon-
donas, tautiešiem ir daudz jautā ju-
mu. Tagad ir jāvāc visi iespējamie 
dokumenti, kas pierāda, ka viņi šeit 
ir bijuši, visi iespējamie čeki un ap -
liecinājumi, ka viņi šeit ir uztu rē-
jušies legāli, ir jābūt nodokļu mak-
sātāja numuram. Kāda tieši būs re -
ģistrācijas sistēma un kā tā strā dās, 
to mēs, protams, nezinām. Es  am 
tautiešus lūguši pieteikties britu 
Home office, viņiem ir īpaša infor-
mācijas sistēma un e-pasta adrese – 
lai viņi var saņemt infor mā cijas 
jaunumus paši savos e-pastos. Daļa 
mūsējo ir pieteikušies arī uz t.s. 
testa grupām, lai brīdī, kad jaunā 
reģistrācijas sistēma sāks strādāt 
testa režīmā, viņi varētu piedalīties 
pārbaudē. Tās ir tās lietas, ko mēs 
stāstām, lai cilvēki īpaši neuztrauk-
tos, jo pagaidām nekas nemainās. 
Vienlaikus gan ir jānodrošinās un 
jāvāc visi dokumenti.

Vai iekšējās pretrunas britu 
valdībā un arī pašā Konservātī-
vajā partijā saziņu ar valdību un 
ārlietu dienestu nepadara grū tā-
ku? Vai arī diplomātiskajā die  - 
n estā tomēr nekas nemainās, jo 
tajā ir savi standarti?

Mēs ar britu pusi sarunas ne -
vedam, to dara Eiropas Savienības 
sarunvedējs Mišels Barnjē. Visas 
mūsu problēmas un visu to, kas 
mums vajadzīgs, mēs stāstām Bar-
njē. Un mūsu problēmas nav īpaši 
atšķirīgas no citu valstu problē-
mām. Lielākajai daļai valstu ir po -
zitīva tirdzniecības bilance, ko ne -
gribētos zaudēt, un savi pilsoņi – 
franču vien šeit ir kādi 300 tūksto -
ši, lietuviešu ir 250 tūkstoši, poļu ir 
vairāk nekā miljons. Mūsu tautieši 
šeit ir tieši tādi paši kā Latvijā, tauta 
nemainās atkarībā no tā, kuŗā vietā 
dzīvo. Ir augsti izglītoti cilvēki, ir 
cilvēki, kuŗi šeit studē, ir financisti, 
ir strādnieki, ir jaunāki un gados 
vecāki cilvēki. Ir arī savas problē-
mas – tieši tāpat kā Latvijā. 

Atceros Ziemsvētku egli no 
Latvijas britu Ārlietu ministrijas 
oficiālajā reprezentācijas namā 
un to, ka ārlietu ministrs Boriss 
Džonsons, ieradies uz tās svinīgo 
iedegšanu, sasveicinājās ar katru 
sarīkojuma viesi personīgi.

Briti mūs uztver kā sev ļoti līdzīgi 
domājošus un tas attiecas gan uz 
jautājumiem par tirdzniecību, dro-
šības polītiku, gan Eiropas Savie-
nības iekšējiem jautājumiem un 
attiecībām ar ASV, kur gan izskan 
liela kritika, bet vienlaikus Eiro -   
pai nav alternatīvas attiecībām ar 
Ame riku. Būtiskais ir skatīties, kā 
mēs attiecības varam izveidot sistē-
miskas, ir jādomā par cilvēkiem, 
par ekonomiskajām attiecībām. Ei -
ropai nav svarīgāku attiecību. Pē -
dējo simts gadu laikā Eiropai tās ir 
bijušas izšķirošas. Pirmo Pasaules 
kaŗu izdevās pabeigt, kad kaŗā ie -
saistījās Amerika, otro Pasaules 
kaŗu tieši tāpat. Tāpēc gan Baltijas, 
gan visas Eiropas drošībai nav al -

“Negribu dalīt – diasporas un Latvijas latvieši”
Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lielbritanijas un 

Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Baiba Braže intervijā Sallijai Benfeldei

ter  natīvas. Šajā nostājā britiem un 
mums ir vistiešākā sapratne. Tā  -
pat tas ir arī izpratnē par Krieviju. 
Ar attiecībām starp Latviju un 
Lielbritaniju viss ir kārtībā. Tas, ka 
mūsu tautieši šeit  labi un smagi 
strādā un veicina britu ekonomi  -
ku, arī ir fakts.

Vai uz Brexit fona mainās dias-
poras attieksme pret iesaistīša -
nos dažādu jautājumu risināšanā 
gan diasporas vidē, gan Latvijā? 
Vai ir interese par pilsonisko līdz-
dalību Latvijā notiekošajā?

Domāju, ka pārmaiņas ir jūta-
mas. It sevišķi Eiropas Latviešu ap -
vienība ir  kodolīgi sākusi pozicio-
nēties par likumdošanas jautāju-
miem. Atcerieties  diskusiju par 
pen siju aplikšanu ar Latvijas no -
dokļiem! Protams, viena daļa tau-
tiešu, kuŗi šeit ir nostrādājuši des-
mit gadus un var sākt saņemt bri -
tu pensiju, grib braukt atpakaļ uz 
Latviju un, protams, šis jautājums 
viņus skar vistiešākajā veidā. Tāpat 
kā jautājumi par sekundāro dekla-
rēto dzīvesvietu tiem, kuri grib at -

torantūru un iespējām pēc studi-
jām atrast darbu. Mēs viņus save-
dam kopā ar Latvijas Izglītības mi -
nistrijas kollēgām, ir pieejamas at -
balsta programmas. Ir cilvēki, kuru 
bērni gatavojas iet skolā, viņi grib 
braukt atpakaļ uz Latviju, lai bērni 
varētu mācīties latviešu valodā. Ir 
cilvēki, kuŗi ir uzkrājuši kapitālu  
un interesējas par  biznesa iespē -
jām Latvijā. Viņus visus interesē 
ļoti prak tiskas lietas. Gribu paslavēt 
Cēsu pilsētas galvu Jāni Rozenber-
gu – viņš ir bijis šeit, zina cilvēkus. 
Cēsis ir vieta, kuŗai ir laba slava. Ar 
vārdu sakot, katrai cilvēku grupai ir 
savas, atšķirīgas intereses. Tomēr es 
negribētu piekrist, ka valsts kopējā 
nostāja ir – lai diaspora nebāžas 
Latvijas lietās. Tā nav!

Tās bija mediju pārstāvju do -
mas, un no medijiem lielā mērā  
ir atkarīga sabied rības nostāja 
kādā jautājumā. Spilgts piemērs 
ir Krievija, kur vairs nav neat-
karīgu mediju, bet visi vairāk vai 
mazāk strādā Pre zidentam. Lat-
vijas valsts insti tū ciju konkursos 

nājumus, bet būtu svarīgi apvie  - 
not to, kas ir svarīgi diasporai, un   
to, kas ir svarīgi Latvijas attīstībai, 
ko  pā ar vietējām ziņām. 

Par pilsonisko aktīvitāti un me -
dijiem jautāju arī tāpēc, ka 13. Sa -
eimas vēlēšanas vairs nav tālu.  
12. Saeimas vēlēšanās  no diaspo-
ras piedalījās aptuveni tikai cetur-
tā daļa balsstiesīgo.

Varbūt daļa vēlētāju tobrīd bija 
aizbraukuši uz Latviju un balsoja 
tur, daļa nobalsoja pa pastu. Šogad 
ārpus Latvijas būs 115 vēlēšanu ie -
cirkņi. Jāteic, ka lielākā daļa valsts 
atbalsta ārpus Latvijas aiziet sko li-
ņām, tā ir jaunās paaudzes noturē-
šana latviskajā identitātē. Vecāki 
daudz strādā, viņiem ne vienmēr 
pietiek laika un iespēju izstāstīt par 
Latviju un par latviskajām lietām, 
skoliņas un atbalsts skolotājiem 
entuziastiem ir svarīgs, ļoti sva - 
rīgs. Es pat teiktu – tas ir galvenais. 
Un ne tik daudz par dziesmām un 
dejām, bet par sistēmiska atbalsta 
nodrošināšanu. Lielākā daļa pro-
jektu, kas  tiek iesniegti mūsu kon-

vēlēšanu komisijas. Un, protams, 
būs informācija Vēstniecības mā -
jas lapā,  Facebook, Twitter kontā. 

Vai problēmas, kas Lielbrita-
nijā dažkārt rodas saistībā ar dia-
sporas ģimenēm un bērniem, ir 
aktuālas?

Britu dienestu izpratne par bērnu 
un ģimeņu situāciju atšķiras no 
Latvijas izpratnes un nostādnēm. 
Tikko ir mazākās aizdomas par 
bērna labturību, viņš tiek izņemts 
no ģimenes. Taču Latvijas valsts-
pie derīgo ģimenes saprot, ka tādas 
problēmas var rasties, un ir kļu vu-
šas daudz uzmanīgākas. Mēs ilgi un 
pamatīgi strādājām ar britu sociā-
lajiem dienestiem un pašvaldībām, 
lai tās saprastu, ka ir pienākums 
ziņot Vēstniecībai, ja bērns no ģi -
menes ir izņemts kaut vai uz divām 
dienām. Ja bērns ticis izņemts, bri -
tu iestādes sazinās ar Latvijas Ties-
lietu ministriju un tad skatās, kāds 
ir tālākais risinājums. Ja nepie cie-
šams  tiesas process, tad ar Vēstnie-
cības palīdzību tiek meklēts jurists, 
palīdzam arī  ar tulku – pašvaldībai 
ir pienākums to nodrošināt. Mūsu-
prāt, optimālais risinājums, pat, ja 
ir ilgtermiņa sekas, atstāt viņu pie 
radiniekiem vai nu šeit, vai Latvijā, 
vai vēl kādā citā valstī. Tikai visslik-
tākajā gadījumā bērns nonāk britu 
audžuģimenē vai tiek adoptēts. 
Visbiežāk tomēr bērni tiek atdoti 
ģimenēm. Tādu gadījumu, kad 
bērns ilgāku laiku ir britu audžu-
ģimenē vai tiek adoptēts, ir maz. 
Situācija ir uzlabojusies. Lai rak-
sturotu apjomu, kādā Lielbritanijā 
bērni vispār tiek izņemti no ģime-
nēm, jānosauc skaitļi – tikai Anglijā 
un Velsā pagājušajā gadā bija 75 
tūkstoši tādu gadījumu. Uz šī fona 
gadījumu skaits ar Latvijas valsts-
pie derīgo ģimenēm ir gandrīz ne -
pa manāms. Protams, katrs gadī-
jums ir individuāls un ģimenei 
smags. Britu dienestiem ir svarīgi, 
lai sadarbotos ar tiem, parādītu, ka 
saprotu viņu bažas un esam gatavi 
sadarboties rūpēs par bērnu. 

Vai, jūsuprāt, topošais Diaspo-
ras likums varētu palīdzēt risināt 
tās problēmas, kas diasporas cil-
vēkiem rodas saskarsmē ar Lat-
vijas valsti un Latvijas cilvēkiem?

Man negribētos dalīt – diasporas 
un Latvijas latvieši. Mēs visi esam 
Latvijas cilvēki, mēs visi esam cē -
lušies no Latvijas. Šodienas pasaulē 
ir gluži normāli, ja cilvēks kādu 
laiku dzīvo ārpus Latvijas. Es sme-
jos, ka aizbraukt no Rīgas līdz ma -
nai dzimtajai vietai Bārtai gandrīz 
ir ilgāk nekā  no Rīgas līdz Lon - 
do nai.

 Manuprāt, Diasporas likuma 
galvenais uzdevums ir noteikt un 
regulēt tās jomas, ko var izdarīt 
tikai ar likumu. Piemēram, jautā-
jumi par sekundārās dzīvesvietas 
deklarēšanu, par veselības apdro-
šināšanu, par skolām u.c. Un ir 
jādomā, vai to ielikt vienā speciālā 
Diasporas likumā vai jau esošajos 
likumos, kas risina specializētas 
jomas rēgulējumu. Tas ir normāls 
likumdošanas jaunrades process.

Mēs esam globāla latviešu ko -
piena, un tādas ir gandrīz visām 
tautām. Protams, mēs priecātos, ja 
pēc iespējas vairāk latviešu dar bo-
tos Latvijā, bet mūsdienās pasaule 
ir atvērta.

Baiba Braže: “Man negribētos dalīt – diasporas un Latvijas 
latvieši. Mēs visi esam Latvijas cilvēki, mēs visi esam cēlu-
šies no Latvijas. Šodienas pasaulē ir gluži normāli, ja cil-
vēks kādu laiku dzīvo ārpus Latvijas. Es smejos, ka aiz-
braukt no Rīgas līdz manai dzimtajai vietai Bārtai gandrīz 
ir ilgāk nekā  no Rīgas līdz Londonai.”

griezties Latvijā, par bērniem  un  
skolu, par veselības aprūpi. Šeit, 
Lielbritanijā, esam pamanījuši, ka 
daudz aktīvākas ir kļuvušas bied-
rības – gan reģionālās biedrības,  
gan skoliņas, cilvēki reģistrējas, 
aktīvi darbojas. 

Ir dzirdēts sakām –  izskatās, ka 
Latvijas valsts atbalsta dziedāša-
nu un dejošanu, neiebilst, ka sū -
tām naudu uz Latviju, varam 
atgriezties, ja mums tā gribas, bet 
negrib, ka kļūstam pārāk gudri 
un sākam “bāzt degunu” Latvijas 
lietās. Vai varat to komentēt?

Tādu nostāju tā īsti neesmu ma -
nījusi. Acīmredzot tas ir atkarīgs no 
tā, ar ko un kur mēs runājamies. 
Studentiem ir savas intereses – par 
maģistra programmām, par dok-

diasporas medijiem gandrīz nav 
nekādu iespēju, tie nav domāti 
mediju attīstībai.

Grūti pateikt, vai ir iespējams 
viens diasporas medijs mūsdienu 
pasaulē, kur ir lielas iespējas iegūt 
informāciju un kuŗā viss ir sav-
starpēji saistīts. Ziņu teorija lieci  -
na, ka cilvēkus vispirms interesē 
tas, kas ir ap viņiem un informācija 
par to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un,  
protams, izklaides un dažādi pozi-
tīvi vai negātīvi notikumi. “Augstā 
polītika” vairumu diasporas cilvēku 
ne pārāk interesē, ja vien tas neskar 
viņus tieši. Diasporas mediju lietas 
droši vien jāskatās kontekstā ar to, 
kāda pašlaik ir diasporas mediju 
telpa. Neesmu eksperte šajā jomā, 
un man ir grūti izdarīt kādus seci-

kursos, ir skoliņām, ir arī dažādu 
diskusiju un forumu projekti. Zi  -
nu, ka pirms vēlēšanām aktīvo 
diasporas cilvēku vidū ir idejas 
rīkot polītisko partiju diskusijas, 
aicināt polītisko partiju pārstāvjus 
uz Lielbritaniju. Vēstniecība tiešā 
veidā to nedarīs, jo polītisko partiju 
uzdevums ir varas pārņemšana, un 
tas ir jādara partijām pašām. Ja dia-
sporai ir vēlme un interese rīkot 
tādas tikšanās, tad skatīsimies, cik 
lielas ir mūsu iespējas to atbalstīt. 
Tas, ko mēs darām, ir palīdzība 
Centrālajai vēlēšanu komisijai, pa -
līdzam veidot iecirkņus, koman -
du, kas to darīs. Palīdzēsim apmā  -
c īt iecirkņu vadītājus, kā strādāt,     
un mums, visticamāk, palīgos at -
brauks kāds pārstāvis no Centrālās 
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GUNDEGA
SAULĪTE

Latvijā beidzot iestājusies vasa-
ra ne tikai kalendārā, bet ļoti va -
sarīgs noskaņojums jūtams arī 
ekonomikā, kas jau piecus gadus 
piedzīvo stabilu ekonomisko iz -
augsmi, kas rezultējas arvien lie-
lākā ekonomiskā aktīvitātē un 
pie prasījum ā pēc kvalificēta dar-
baspēka. “Ja kādreiz esi domājis 
par pārcelšanos uz Latviju, tad 
šis ir ļoti labs laiks,” norāda darba 
un remigrācijas portāla Your Move.
lv dibinātājs Jānis Kreilis. 

Bezdarba līmenis 2018. gada 
pavasarī ir nokrities līdz 6,7% un 
tuvojas vēsturiski zemākajam lī -
menim. Savukārt Latvijas darba 
devēju organizāciju apkopotie 
dati liecina, ka 70% Latvijas uz -
ņēmumu trūkst darbinieku. 

Lai motivētu Latvijas uzņēmu-
mus spert konkrētus soļus ārval-
stīs dzīvojošā Latvijas izcelsmes 
darbaspēka iesaistē, pagājušajā 
ne  dēļā mobilo sakaru operators 
“Tele2” izsludināja akciju “Latvija 
strādā”. Šīs kampaņas mērķis ir 
veicināt vismaz 1000 emigrējušo 
latviešu atgriešanos Latvijā un 
iekļaušanos Latvijas darba tirgū. 
Saskaņā ar “Tele2” veiktās aptau-
jas datiem, 76 Latvijas uzņēmu-
mi būtu gatavi piesaistīt kā dar-
biniekus ārvalstīs dzīvojošos Lat-
vijas valstspiederīgos, bet tikai 
28% līdz šim ir padomājuši par 
ārzemēs dzīvojošajiem tautie-
šiem kā primāro segmentu. Nule 
uzsāktās kustības ietvaros jau 
vai rāki desmiti Latvijas uzņēmu-
mu pauduši apņemšanos pie-

ILZE GAROZA

Latvijas darba tirgus sauc mājās

saistīt un “pārvest mājās” vismaz 
vienu ārzemēs strādājošo Latvijas 
valstspiederīgo. 

Latvijas Universitātes (LU) pro-
 fesors un migrācijas pētnieks 
Michails Hazans, atsaucoties uz 
LU veiktu pētījumu, skaidro, ka 
ap 60% remigrantu darba meklē-
šanu uzsākuši, vēl atrodoties ār  ze -
mēs, bet tikai 20% izdevies to pa -
veikt no attāluma. Vislielā ka j am 
īpatsvaram, proti, 37% remigran-
tu darbu Latvijā izdevies atrast ar 
radu, draugu vai paziņu palī-
dzību. 32% darbu Latvijā atraduši, 
atsaucoties uz sludinājumu, sa -
vu kārt – 10%, ievietojot sludi nā-

jumu vai CV kādā no interneta 
portāliem vai sūtot to darba de -
vējam. 

Šādu uz ārvalstīs dzīvojošajiem 
latviešu profesionāļiem speciāli-
zētu darba portālu YourMove.lv 
ir izveidojuši Jānis Kreilis un 
Reinis Znotiņš. Tā mērķis ir palī-
dzēt savienot profesionāļus ar 
pasaules pieredzi, kuŗi apsver ie -
spēju atgriezties vai pārcelties uz 
Latviju, ar mūsdienīgiem un 
maksātspējīgiem uzņēmumiem 
Latvijā. Šobrīd portālā ir re -
ģistrējušies vairāk nekā 100 uz -
ņē  mumi, un pirmajos darbības 
mēnešos tas ir palīdzējis jau 

Jānis Kreilis

Reinis Znotiņš, piedaloties ALA 67. kongresa darba diskusijā, 
teica: “Mēs apvienojam darītājus, nevis čīkstētājus, stāstām par 
pozitīvo pieredzi, un tādas ir daudz. Mūsu portālā ir vairāk nekā 
3000 sekotāju, cilvēku, kas saprot, ka ir daļa no Latvijas.”

gada Latvijā aizsākās arī kustība 
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”, 
kas katra mēneša pēdējā otr die-
nā Austrālijas latvieša Krišjāņa 
Putniņa izveidotajā restorānā 
“Trompete” pulcē remigrējušos 
jaunos profesionāļus, kuŗi tic Lat-
vijas izaugsmei un piedāvātajām 
iespējām. “Pats no savas personī-
gās pieredzes varu uzskaitīt vir-
kni iemeslu, kādēļ atgriezties Lat-
vijā. Vēlos, lai šīs iespējas saredz 
arī citi,” piebilst J. Kreilis, kuŗš 
pēc deviņu gadu prombūtnes 
2016. gadā atgriezās Latvijā. 

Plašāk par iemesliem, kādēļ        
J. Kreiļa ieskatā vērts pārcelties 
uz Latviju, lasīt: www.yourmove.lv

vairākiem darba devējiem at   - 
rast meklētos darbiniekus, bet 
darba meklētājiem – konkurēt-
spējīgi apmaksātu darbu Latvijā. 
“Mēs gribam pavērt iespējas tiem, 
kas vēlas atgriezties, atrast labi 
apmaksātu darbu Latvijā un at -
vest uz Latviju ārvalstīs gūto pie-
redzi un zināšanas,” uzsver J. Krei-
lis. “Nav tā, ka cilvēki tikai dodas 
prom. Mēs redzam, ka tie arī at -
griežas. Un atgriežas arvien lielā-
kā skaitā, atvedot jaunas zinā ša-
nas, prasmes un kontaktus pa -
saulē, kas savukārt veicinās tālā-
ku Latvijas ekonomisko izaug - 
s mi,” piebilst J. Kreilis. 

J. Kreiļa vadībā pirms pusotra 

Vispirms – daži fakti, kas jāzina. 
Režisors dramaturgs, teātŗa teorē-
tiķis, aktieŗu meistarības pedagogs, 
tulkotājs, sabiedrisks darbinieks 
Pē teris Pētersons dzimis 1923. gada 
24. maijā drāmatiķa Jūlija Pēterso-
na ģimenē. Daudzpusīga, bezgala 
talantīga un rosīga kultūras perso-
nī ba. 1998. gada 10. oktobrī abi ar 
sie vu Eleonoru gāja bojā autoka  - 
ta strofā.

1961. gadā Pētersons saraksta lu  gu 
“Man 30 gadu”, ko nākamajā – 
1962. gadā iestudē toreizējais Drā-
mas (tagad Nacionālais) teātris, re -
žisors ir Alfrēds Jaunušans. Gal ve-
najā Rozes lomā – Velta Līne, tieši 
viņai, aktrisei slavas un pielūgsmes 
zenītā, autors veltījis šo saistītā va -
lodā rakstīto lugu. 

Šogad 24. maijā, tieši Pēteŗa Pē -
tersona 95. dzimšanas dienā, Na  -
cionālajā teātrī notika lugas “Man 
30 gadu” jauniestudējuma pirm - 
iz rāde. Iestudējuma režisore Ināra 
Slucka apliecina, ka darbs veltīts 
suģestējošai personībai, ar kuŗu 
viņa pati sastapusies divos Nacio-
nālā teātŗa iestudējumos. Tas pats 
par sevi ir cienījams, godpilns 
teātŗa  solis,   tomēr šīs izrādes nozī-
me un vērtība neaprobežojas tikai 
ar cieņas pilnu reveransu pagātnei. 
Mūsu priekšā ir jaunības enerģijas 
piestrāvots, dzīves mīlestību aplie-
cinošs skatuves darbs, kuŗā režisore 
eleganti saliedējusi kopā daudzas 
būtiskas sastāvdaļas. 

Izrāde šodienas priekam un pagātnes atcerēm
Vispirms, protams, tas ir Pēter-

sona lugas teksts, kas tiek pasniegts 
ar viegli ironisku attieksmi.  Kā gan 
citādi šodien no skatuves runāt par 
celtnieku brigādes “komūnistiskās 
morāles” principiem, par “kollektī-
visma principu” pieminēšanu jau-
niešu sarunās? Ir skaidri redzams, 
ka izrādes tapšanā izšķirīga bijusi 
tieši laika distance, kas mūs šķiŗ no 
lugas sarakstīšanas brīža. Cik daudz 
kas mainījies sadzīvē un cilvēku 
attiecībās kopš tā gada, kad luga 
pirmo reizi uzrunāja skatītājus! Iz -
rādes programmas grāmatiņā la -
sām, ka lugas pirmizrādes gadā, 
piemēram, Ņikita Chruščovs nāca 
klajā ar savu “ģeniālo” paziņojumu, 
ka kukurūza ir svētība visai cilvē -
cei; tai pašā gadā, apsūdzot par 
pretpadomju darbību, apcietināts 
dzejnieks Knuts Skujenieks, Doma 
baznīca Rīgā pārvērsta par mūzeja 
filiāli, kuŗā notiek koncerti. Tas ir 
arī Karību krizes gads un... uz Ita li-
ju gadu gaŗā komandējumā do das 
dziedonis Jānis Zābers.

Lugas darbība notiek uz rosīgas 
jauncelsmes fona. Mārtiņa Vilkārša 
scenogrāfija uzbuŗ būvlaukumu ar 
kāpnēm, tiltiem, jaunu, bet bezper-
sonisku māju sienu blokiem, ar 
celtņiem un dažādiem visai primi-
tīviem darbarīkiem. Šai pasaulē, 
kuŗ kūsā jaunības enerģija, dzīves-
prieks un nemitīga kustība, iemal-
dās galvenā varone Roze, kas savos 
trīsdesmit gados nolēmusi sākt 

strādāt sabiedrībai derīgu darbu. 
Roze ir koša sieviete, skaista un 
eleganta, un viņa tik ļoti neatbilst 
priekšstatam par “tilta celtnieci”. Jau-
najā iestudējumā Rozes lomā ir 
Dita Lūriņa, un viņa pārliecinoši 
atklāj ne vien ārējo pievilcību un 
vitālitāti,  bet arī varones ilgas pēc 
dziļām jūtām un pēc brīvības un 
patiesības attiecībās. Kad izrādes 
beigu skatā Roze dodas prom, ak -
trises stāvs iestājas apgaismotā fo -
nā, un uz brīdi pat šķiet – vai viņa 
maz īstenībā te bijusi? Varbūt tas 
bijis tikai šķitums, lai pārbaudītu 
“ciešā darba kolektīva” savstarpējās 
attiecības un lai iedvesmotu kom-
ponistu Toru radīt dvēseli plosošu 
klavieŗkoncertu.

Otrs būtisks izrādes komponents 
ir mūzika. Pirms priekškara vēr-

šanās cauri zālei nāk mūziķu grupa: 
pieci vīri melnā un Maestro Rai-
monds Pauls baltā uzvalkā. Viņi   
ie  ņem savas vietas, bet skatuves 
priekš plānā pie melnā flīģeļa visu 
vakaru notikumiem līdzi dzīvo un 
pavadījumu spēlē komponists Rai-
monds Pauls, kuŗš savulaik šai Pē -
tersona lugā debitējis skatuves mū -
zikā. Režisore sadarbībā ar mūzi-
kālo vadītāju Juri Vaivodu un kom-
ponistu  itin mērķtiecīgi darbību 
pakļāvuši mūzikla prasībām. Skan 
Raimonda Paula 1960. gadu dzie s-
mas, vairākām melodijām dzej-
nieks Edvīns Raups radījis lugas 
darbībai atbilstošus tekstus. Dzie s-
mas dzied jaunie “tilta cēlāji” – jau-
nākās paaudzes Nacionālā teāt ŗa 
aktieri, vienlaikus izdejojot visai sa -
režģītu choreografiju (Agnese Vana-

 ga, Leonīds Vīksne), kuŗā pagājušā 
gadsimta sešdesmito gadu kustību 
stilizācija pasniegta visai atjau -
tīgi. Būtiska nozīme šajā priekš-
nesumā ir arī kostīmu māksli-
nieces Keitas spilgtajam veiku-
mam – jauno celtnieku pelēkie 
darba tērpi kontrastē ar pasteļ-
toņos darinātajām meite ņu svēt-
ku kleitām. Šī atblāzma no sen 
aiz gājušajiem gadiem ir sva rīgs 
pienesums izrādes kopskaņai. 

Rozes ierašanās celtnieku brigā-
dē negaidīti iejaucas kādreiz mīļo -
tā Kaspara – Egila Melbārža pārdzī-
vojumos, viņa tiecas savaldzināt 
komponistu Toru – Gundaru Gras-
bergu, cilvēciskās attiecības samež-
ģās šķietami neatrisināmā kamolā, 
taču rezultātā top skaists opuss – 
Tora klavierkoncerts. Kad tas tiek 
atskaņots, uz skatuves tiek sasniegts 
visai sakaitēts kulminācijas mo -
ments: atkrīt personiskās peripeti-
jas, pāri visam – mūzikas dziedē-
jošais spēks. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 
šo klavieŗkoncertu  (ir komponējis 
un) spēlē Raimonds Pauls.

“Man 30 gadu”, atsaucot atmiņā 
autora gadskārtu, ne mazākā mērā 
nav stīvs un formāls piemiņas ap -
liecinājums. Mūsu priekam tapusi 
smalki stilizēta mūzikāla izrāde, 
kas pauž dzīvu, ieinteresētu attiek -
s mi pret cilvēku alkām pēc 
pilnvērtīgas dzīves un laimes, bet 
skatītājus zālē uzrunā ar šodienas 
teātŗa dzīvo elpu.

“Man 30 gadu”. Darba jaunieši kafejnīcā // Foto: Kristaps Kalns
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Zinu, ka daudzām latviešu ģi -
menēm, kuŗas audzina savus bēr-
nus ārpus Latvijas, vienmēr ak -
tuāls un gana sāpīgs ir jautājums – 
kā bērnam saglabāt latviešu valo-
du? Kā atrast motivāciju sevī, lai 
pārliecinātu bērnu par to, ka tas 
būs nepieciešams nākotnē? Kad 
runāju ar ģimenēm, viedokļi ir 
gan par, gan pret. Viena mamma 
teica: “Kad mans bērns man at - 
  bild zviedriski, tas lauž manu sir-
di”, cita apgalvoja, ka latviešu va -
loda viņas bērnam nākotnē nebūs 
vajadzīga, jo : “Vecmammu Latvijā 
nav, ar citiem latviešu radiem sa -
karus neuzturam.” Trešā pārlie ci-
noši piebilda, ka, iemācot vēl vie -
nu valodu, tas ir kā dot bērnam vēl 
vienu augstskolu, turklāt par velti. 
Diskutējot un pārspriežot, atce rē-
jos Vairas Vīķes-Freibergas Stok-
hol mas latviešu skolas 60. gadu 
svinību video uzrunā minēto fak-
tu par sastaptajiem latviešu izcel-
smes polītiķiem, kuŗi nožēlo, ka 
nav iemācījušies latviešu valodu. 

Es saprotu – vieniem tas ir pār-
dzīvojums, citiem – apzināta izvē-
le. Katrai ģimenei ir savs dzīves 
stāsts un tiesības uz savu izvēli.

Lai kādi būtu iemesli, kāpēc 
esam izvēlējušies pārcelties, mūs, 
latviešus, vieno latviešu valoda. Kā 
to saglabāt?

Esmu dzirdējusi latviešu bēgļu 
stāstus, viņi atceras, ka pirmos 
dzīves gadus mājās runājusi tikai 
latviešu valodā, zviedru valodu 
apguvuši skolā. Viena daļa no ne -
senajiem iebraucējiem ar saviem 
bērniem mājās konsekventi runā 
tikai latviešu valodā, citi – apmeklē 
latviešu sestdienas vai svētdienas 
skolas, vēl citi piesaka savus bēr-
nus Zviedrijas valsts piedāvā tajai 
un financētajai dzimtās valodas 
apmācībai skolā.

Mājas valodas jēdziens un ap -
mācība Zviedrijā tika ieviesta 

GUNTA NEIMANE

“Mans bērns man atbild zviedriski, – 
un tas lauž manu sirdi”

1968. gadā. “Mājas valoda” pastā-
vēja līdz pat 1996. gadam, kad tika 
nomainīta pret nosaukumu “dzim-
tā valoda”. Saskaņā ar likumu, 
skolēnam vienreiz nedēļā vienu 
stundu ir tiesības apgūt dzimto 
valodu. Ja skolēns dzīvo Zviedrijā 
mazāk nekā četrus gadus, viņam 
tiek piešķirta palīdzība mācībās 
dzimtajā valodā citu priekšmetu 
apguvei vienu stundu vienreiz ne -
dēļā. Lai skolēnam būtu tiesības 
saņemt dzimtās valodas apmācī-
bu, pašvaldībā ir jābūt vismaz 
pieciem skolēniem, kuŗi runā at -
tiecīgajā valodā. 

Par dzimtās valodas apguves 
liet derību tiek lauzti šķēpi kopš  
tās ieviešanas. Kad Facebook sa  da-
ļā “Latvieši Zviedrijā” biju ie  liku si 
informāciju par pieteikša nos dzim-
tās valodas apmācībai, viens no 
latviešu valodas apguves lietde r ī-
bas skeptiķiem komentēja: “Ko 
ņemas ar latviešu valodu, la  bāk,   
lai bērns mācās zviedru valodu!”

Jautājumi, kuri saistībā ar dzim-
to valodu atkal un atkal tiek uzdo-
ti: cik lietderīgi ir ieguldīt līdzek-
ļus, lai iebraucēju bērni papildus 
apgūtu savu dzimto valodu? Var-
būt tiešām noderīgāk būtu pastip-

rināti apgūt zviedru valodu, lai 
ātrāk iekļautos zviedru sabiedrībā 
un izglītības sistēmā? Vai izmak-
sas, kas saistītas ar dzimtās valo-
das apguvi, ir samērojamas ar 
efektīvitāti, ko apmācības sniedz? 

Huddinges pašvaldības dzimtās 
valodas nodaļas direktora viet-
nieks Thomas Lindgren apgalvo: 
“Dzimtās valodas apmācība, ma -
nu prāt, ir investīcija nākotnē, jo 
“globalizētajā pasaulē” vairāku va -
lodu prasme veicina katra indivīda 
un Zviedrijas kontaktu paplaši-
nāšanu. Turklāt – zinātniskie pētī-
jumi apliecina, ka spēcīga dzimtās 

valodas prasme ir labs pamats 
zviedru valodas apguvei.” 

Pagaidām grūti kaut ko teikt par 
manu audzēkņu latviešu valodas 
zināšanu noderību nākotnes biz-
nesa pasaulē, vienīgi varu apgal-
vot, ka visi, kas mācās latviešu 
valodu, sekmīgi tiek galā ar Zvied-
rijas mācību programmu. Daudzi 
no viņiem runā trīs, četrās un pat 
piecās valodās. 

Vecākiem svarīga motivācija 
valodas saglabāšanai ir emocio-
nālais un identitātes aspekts. Pa  in-
teresējos, ko vecāki dara, lai ra  dī tu 
saikni ar valodu? Pi emēram, div-

padsmitgadīgās Annas un piec-
pad smit ga   dī gā Ērika mamma Inta 
katru gadu vasarās kopā ar bērniem 
brauc uz Latviju. Pagājušajā vasarā 
Latvijā, ejot ar bērniem gar jūru 
Vecāķos, piedzīvojusi neaizmirs-
ta mu mir kli: “Bija saulaina, silta 
diena, saule spīdēja, vilnīši jūrā ņir-
buļoja, miers... Es jautāju bērn iem, 
kā vi  ņ iem patīk Latvija, un mans 
dēls man atbildēja: “Kad man būs 
bēr ni, es viņus arī vedīšu uz Lat-
viju!” Es sapratu, ka viņi ir uz pa -
reizā viļņa – sajūtu līmenī, un ir 
kaut kas tāds, kas viņus piesaista 
Lat vijai. Un caur to arī latviešu 
valodai.” Airas,  Rasas (8 gadi), 
Kri s  tapa (10 gadi) mamma arī 
runā par emocionālā aspekta 
svarīgu mu va  lodas apguves mo -
tivācijai: “Ma  nuprāt, ir svarīgi ie -
kodēt tās po  zitīvās izjūtas, veido-
jot asociā cijas, kas viņus vieno ar 
Latviju un lat viešu valodu.”

Ilze Jundze-Lundegran, Lat vie-
šu valodas skolotāja Stokhol mas 
komūnā, par jaunāko skolēnu sva-
rīgāko motivāciju apgūt latviešu 
valodu min: mammu, hokeju  
un... Daini: “Aizbraucot uz Latviju, 
bērnam patīk lauki un braukt ar 
traktoru, Dainis vada traktoru, ar 
Daini ir jārunā latviski.  Cits mīl 
Latviju caur hokeju, citiem valoda 
saistās ar mīlestību pret mammu, 
jo tā ir mammas valoda.”

Solvi tas, Reiņa (5 gadi) un Diensi 
(3 gadi) mammas stāstījums ir 
īpaši emocionāls, jo ar valodu  
viņa saista savu identitāti: “Lat-
viešu valodā es varu pateikt visu. 
Es nevarēju iedomāties runāt ar 
saviem bērniem citā valodā, kuŗā 
es nevaru izteikties pilnīgi pareizi. 
Es gribēju, lai bērni var sazināties 
ar omammu un citiem radiem 
Latvijā.” Solvi tas abi dēli runā trīs 
valodās: latviešu, zviedru un ling-
ala (kas ir tēva valoda). Reinis 
dzimtās valodas nodarbībās man 

teica: “Esmu zviedrs un latvietis” 
un uzzīmēja lidmašīnu – uz viena 
spārna bija Latvijas un uz otra – 
Zviedrijas karodziņš.

Katrīnai asociācijas ar Latviju 
saistās ar vecmāmiņu – latviešu 
valodas prasme ir svarīga, jo, ci -
tādi “tas nozīmētu, ka uzvarēja tie, 
kas okupēja Latviju.”

Savukār t Elzas, Artas (9 gadi) un 
Emīlijas (7 gadi) mamma uzskata: 
“Nerunājot dzimtajā valodā, tu 
bērnu emocionāli apzodz. Zvied-
ru valodā man pietrūkst mīļvār-
diņu emociju paušanai.” 

Zviedri jas izglītības sistēmā, 
sākot no 6. klases, skolēni saņem 
atzīmi dzimtās valodas priekš-
metā, un tas ir viens no “burkā - 
n iem”, kas mudina apmeklēt 
dzim tās valodas nodarbības.

To min ar ī Signe Rirdance, Di  dža 
(12), Uvja (9) un Unas (6) mam ma: 
“Mans vecākais dēls ir ārkārtīgi mo -
tivēts, ka viņam zviedru skolā ir 
atzīme par mājas/latviešu valodas 
zināšanām. Ma  nu prāt, pat, ja tu   
mā  jās dzīvo at  tiecīgās valodas vidē,   
kā tas ir mūsu ģimenē, bet neap -
gūsti to skolā, tev trūkst piln vērtīgas 
iz  prat nes pašam par savu dzimto 
valodu.” 

Gatavojoties latviešu valodas 
diasporas skolotāju konferencei 
Bergenā, Norvēģijā, pārlasīju lat-
viešu Atmodas darbinieku biogra-
fijas un atklāju, ka viņi –Rainis, 
Baumaņu Kārlis, Barons augstā 
līmenī pārvaldīja ne tikai latviešu 
valodas, bet arī vācu, krievu un 
citas valodas. 

Kad dzirdu sakām, ka latviešu 
valoda ir maza valoda, es citēju 
faktu no Latviešu valodas aģen-
tūras mājaslapas, kuŗā teikts, ka 
no pasaules iedzīvotāju 6700 va -
lodām ir tikai 200 valodas, kuŗās 
runā vairāk nekā viens miljons 
iedzīvotāju. Latviešu valoda ir 
viena no tām. 

Klātesot pazīstamiem Latga -
les sabiedriskajiem darbiniekiem 
un valsts amatpersonām Rēzek-
nē, atklāts piemineklis latgalie šu 
grāmatizdevējam un sabiedris-
kajam darbiniekam Vladislavam 
Lōcim. Financējums piemiņas 
vietas izveidei tika piesaistīts ar 
Saeimas Nacionālās apvienības 
frakcijas atbalstu, kā arī saņemts 
no uzņēmējiem un privātper-
sonām.

Vladislavs Lōcis savas dzīves 
ilgāko daļu nodzīvoja emigrācijā 
Minchenē, Vācijā, kur turpināja 
Latvijā uzsākto grāmatu un pre-
ses izdošanu latgaliešu valodā, 
taču plašākai sabiedrībai ir maz 
zināmi citi fakti no viņa dzīves, 
kas bija nerimstoša cīņa par Lat-
vijas neatkarību un savas dzim-
tās Latgales uzplaukumu. Jau 
1940. gadā, neilgi pēc Latvijas 
okupācijas, V. Lōcis uzdrīkstējās 
uzrunāt toreizējo tieslietu mi -
nistru, izsakot trīs prasības: Lat-
galei savu universitāti, Madonas 
raidstacijā nodrošināt raidīju-
mus latgaliski, kā arī rast iespēju 

AGATE VUCINA

Rēzeknē uzstādīts piemineklis 
Latgales patriotam Vladislavam Lōcim

grāmatu drukāšanai latgaliski. 
Vācu okupācijas laikā Lōcis iz -
dod laikrakstu “Latgolas Bolss”, 
kas nepilna pusotra gada laikā 
iznāca 1 281 800 eksemplāros.

Padomju okupācijas laikā V. Lō -
cis, vēršoties Apvienoto Nā  ciju or -
ganizācijā (ANO), panāca Dau-
gavpils Sv. Pētera un Pilcenes 
dievnamu saglabāšanu, attīstīja 
raidījumus “Radio Brīvā Eiropa” 
latgaliešu valodā, kā arī aizsāka 
padomju režīma represētā bīs ka-
pa Kazimira Duļbinska reha bi-
litācijas procesu, protestēja pret 
sabiedriskā un kultūras darbi-
nieka Stepona Seiļa represēšanu.

Viņa vadītā “Latgaļu izdev-
niecība” izdeva laikrakstu “Lat-
golas Bolss”, žurnālu “Dzeive”, 
“Tāvu zemes kalendari”, “Acta 
Latgalica”, kā arī romānus, stāstu 
un dzejas krājumus, grāmatas 
par Latgales kultūrvēsturi, tajā 
skaitā M. Bukša “Latgaļu atmū du” 
un “Latgaļu literaturas vēsturi”.

Piemi nekļa atklāšanā Vi  des aiz  -
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas parlamentārais sek - 

re tārs Jānis  Eglīts V. Lōci rak-
sturoja, kā cilvēku ar plašu vīziju, 
nerimstošu darba sparu un ticību 
Latgales un visas valsts uzplau-
kumam. J. Eglīts izcēla Latgalē 
svarīgo lokālpatrotisma lomu. 
“Mums visiem kopīgi jāskaidro 
šis atšķirīgais, lai Latvijas sabied-
rība saprastu, ka latgaliešu valo-

da un kultūra ir visas mūsu valsts 
kopīgais mantojums,” teica Eglīts.

Rēzeknes Technoloģiju akadē-
mijas rektors un Rēzeknes pil sētas 
domes deputāts Edmunds Tei-
rum nieks norādīja, ka piemi nek -
lis asociējas gan ar V. Lōci, gan ar 
visiem savulaik trimdā esošajiem 
latviešiem un latga liešiem, kas 

cīnījās, strādāja un nezaudēja ce -
rību par neatkarīgu Latviju.

V. Lōča novadnieks, biedrības 
“Latgales tradicionālās kultūras 
centrs Latgaļu sāta” pārstāvis Dai-
nis Mjartāns, pārlapojot V. Lōča 
dzīves gaitas, citēja viņa ierakstu 
dienasgrāmatā 1944. gada 22. 
ok  tobrī: “Cik daudz darba priek-
šā, cik daudz jaunu uzdevumu. 
Tikai tagad saprotu, kas Latgalei 
vajadzīgs, un tā ir izglītība. Ir 
jābūt konkrētam mērķim. Ikdie-
nas polītika nav nekas. Jāattīsta 
tālējoša, plaša gadu simtu uz 
priekšu vērsta valsts polītika.”

Apmeklētājiem bija iespēja no -
skatīties producentu grupas “3 
Karotes Medus” veidoto doku-
mentālo filmu, kas stāsta par       
V. Lōča dzīves gaitām emigrācijā. 
Filmas veidotāji pabijuši Min -
ste rē un Minchenē, intervējuši  
V. Lōča līdzgaitniekus Albertu 
Spoģi, Jāni Dimantu, kā arī Gre-
goru Spoģi, Valdi Labinski u.c.

Kad šovasar dosieties uz Lat-
gali, iesaku piestāt Rēzeknē, At -
brīvošanas alejā 90.
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 19) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Gudenieki. 

7. Verdi. 8. Edīte. 9. Bu  ki-
nists. 10. Brauns. 11. Āva. 

13. Klaipi. 18. Šautras. 21. Ge -
koni. 23. Salons. 24. Čada. 25. 
Sari. 26. Sietla. 28. Alkovs. 29. 
Avokado. 34. Bagars. 35. Isa. 37. 
Kabata. 38. Kartotēka. 39. Ētika. 
40. Kalve. 41. Sanmarīno.

Stateniski. 1. Petipā. 2. Pirita. 
3. Ķemeri. 4. Gibons. 5. Iesals. 6. 
Stelpe. 12. Veto. 14. “Bandava”. 
15. Balanda. 16. Ģeķis. 17. Forts. 
19. Bloks. 20. Snovs. 22. Iča. 23. 
SIA. 27. Akts. 30. Balets. 31. Krū-
kas. 32. Bamako. 33. Struve. 35. 
Intims. 36. Autors. 

Līmeniski. 7. Zinātne par orā-
tora mākslu. 8. Latviešu dzej nie-
ce (1865 – 1943). 10. Apdzīvota 
vie ta Ventspils novadā. 11. Ap -
ūdeņošanas kanāļi Vidusāzijā. 
12. Sena spāņu deja. 16. Upe Krie-
vijā, Priekškaukazā. 19. Latviešu 
pedagogs un literāts (1876 – 1951). 
20. Ezers Latgalē. 21. Kādiem mēr -
ķiem paredzētie naudas līdzekļi 
vai materiāli. 22. Katoļu baznīcas 
dievkalpojumi. 23. Viens no daiļ-
literātūras pamatveidiem. 24. No  -
vada centrs Latvijā. 25. Amūras 

pieteka Krievijā. 28. Pilsēta Fran-
cijas rietumos. 30. Vīrieša vārds 
(jūn.). 31. Albānijas galvaspilsēta. 
32. Optiska ierīce. 36. Skarblapju 
dzimtas ārstniecības augs. 40. 
Monētas (Indijā līdz 1957. g., Pa -
kistānā līdz 1961. g.). 41. Vēstu ris-
ki izveidojušās lielas cilvēku gru-
pas. 42. Gaŗo distanču skrē jējs. 
43. Pilsēta Japānā, Kjusju salā.

Stateniski. 1. Valodas izteiks-
mes īpatnības. 2. Nicinājums un 
izsmiekls. 3. Ēģiptes galvaspilsē-
ta. 4. Gaŗš sieviešu apmetnis bez 

piedurknēm. 5. Deformā-
cijas veids. 6. Ābolu vīns. 
7. Dž. Verdi opera. 9. Tu -
vākā territorija. 13. Lat vie-
šu fotomākslinieks (dz. 
1933. g.). 14. R. Blaumaņa 
vadītais žurnāla Latvija 
pie  likums. 15. Senlaiku 
šautene. 17.  Pilsēta Italijas 
ziemeļos. 18. Ceremonija. 
26. Primitīva konusveida 
celtne. 27. Gredzenveida 
koraļļu sala. 29. Kādas 
valsts iestādes amatperso-
nas. 33. Daudzkausu eks-
kavators. 34. Nokrišņi. 35. 
Daļas, ko atsevišķi  dalīb-
nie ki iegulda kopīgā pasā-
kumā. 37. Liels dzeramais 
trauks. 38. Vidusāzijas tau-
tu dzejnieks, dziesminieks. 
39. Aizjūga piederums.
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40 41
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Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 23. maijā atklāja plāksni, kas in  for-
mē par 21 Rotari klubu Zviedrijā, Amerikā, Lietuvā, Latvijā, Jēkab-
pils pilsētas domes un vairāku privāto labdaru financiālo atbalstu 
vairāk nekā 100 000 eiro jaunas aparatūras iegādei. Slimnīcas Dzem-
dību nodaļai iegādātas iekārtas, ar kuŗām var uzraudzīt mazuļa sirds-
darbību pirms un pēc nākšanas pasaulē. Nopirkts jaundzimušo in -
ku bators, mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta un trīs funkcionālās 
gultas pēcdzemdību rehabilitācijai. Iekārtas piegādājis uzņēmums 
SIA “NMS Elpa”.

Latvijā 1. jūnijā plkst. 17.50 ar dievnamu zvaniem sāksies V Baz-
nīcu nakts! Būs ekskursijas, lekcijas, radošās darbnīcas bērniem, 
Tēv reizes lūgšana un, atzīmējot Latvijas valsts Simtgadi, plkst. 21 ko -
pīga Latvijas valsts himnas dziedāšana. Dalību pieteikuši jau 170 
diev nami. Informācija: www.baznicunakts.lv. 

Gulbenes novadā no 5. līdz 13. jūnijam norisināsies Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) kadetu taktiskās mācī -
bas ar ekipējumu un ieročiem. Tiks veikta šaušana ar salūtmunīciju, 
kas rada troksni un dūmus, kā arī rakti ierakumi. Tiks respektēts 
privātīpašums un pēc mācībām tiks sakopta apkārtne. 

Latvijā izveidots jauns gastronomiskā tūrisma maršruts “Zem-
gales saimnieces aicina ciemos”. Gardēžu grupas (iepriekš piesakoties) 
pie sevis laipni gaidīs saimniecības – “Annas” Olaines novadā, “Caunītes” 
Ozolnieku novadā, “Bemberi” un “Skrastiņi” Auces nova dā, “Annenieki” 
un “Sprīdīši” Tērvetes novadā, “Terēni” un “Blūdži” Jelgavas novadā, 
“Vaidelotes” un “Lobgali” Bauskas novadā. Saimnie ces piedāvās intere-
santu ekskursiju un savu īpašo gardumu – mājas sieru, saldējumu, 
pašceptu torti, pīrādziņus vai ko citu no lauku labumiem. 

Daugavpils novadā 9. jūnijā Višķos pie Luknas ezera notiks pir-
mais “Latvju pirts un zāļu festivāls 2018”. No plkst. 10 visas dienas 
garumā būs noderīgas tematiskās lekcijas, meistarklases un radošās 
darbnīcas par pļavu un mežu augiem, zāļu tējām, stādiem un latvju 
pirts tradicijām. Plkst. 16 sāksies kongress “Kas ir latvju pirts?”, pro-
jekta “Mans Tautastērps” parāde, latvju spēka dziesmas. 

Mazmežotnes muižā visu vasaru apskatāma izstāde “Visa Dieva 
radībiņa saulītē līgojās”, kuŗu veidojuši Latvijas skolu un interešu 
izglītības namu mākslas pulciņu audzēkņi. Valsts izglītības un satura 
centrs šādu vides objektu konkursu, kas nu pārtapis krāsainā izstā -
dē, rīkoja pirmo reizi. Atsaucība bijusi tik liela, ka tas notiks arī nāka-
majā mācību gadā. 

Nu jau gandrīz klāt tas brīdis, 
kad pirmo lāpstu durs zemē un 
sāksies celtniecības darbi. Tāpēc 
ielidinājos apskatīties, kā veicas 
ar jaunās ekspozīcijas darbiem. 
Kad gatavs būs Nākotnes nams, 
jābūt gatavai ekspozīcijai. 

Vispirms ieraudzīju lielu biezu 
grāmatu ar daudzām ielocītām 
lapām “Latvijas Okupācijas mū  zeja 
ekspozīcijas aprīkojuma technis-
kais projekts”. Kas tur viss visos 
sīkumos aprakstīts un centimet - 
r os, pat milimetros ieplānots! Tur 
jau arī paredzēts, kas par visā-
diem vizuāliem un skaņu efek-
tiem būs jaunajā ekspozīcijā. Tā 
uz kaŗa beigām Kurzemē 1945. 
gadā apmeklētājs varēšot lietot 
Morzes aparātu ar austiņām un 
izmēģināt, kā toreiz slepeni sūtīja 
ziņojumus uz Zviedriju. Savu-
kārt, kad viņš vai viņa ieies šķie-
tami tukšajā latviešu mežabrāļu 
bunkurā, viņu pēkšņi pārsteigs 
projekcija, kas uz lāviņas rādīs 
partizānu, kuŗš tur ēd, tīra savu 
ieroci, lasa grāmatu un citādi 
rosās. Nevaru ne tuvu visu uz -
skaitīt; būs jāgaida un jāredz 
ekspozīcijā. 

Tad ielaidos nupat tapušajā ma -
ketā, kuŗā 1:10 attēlota visa eks-
pozīcijas zāle ar stendiem. Vai rā-
kus mēnešus pie tā strādāja kura-
tors Kārlis Dambītis, mākslinieks 

20. Gandrīz vai gatavs tāds kā leļļu mūzejs

Ģirts Boronovskis un mūzeja 
saimnieks Ziedonis Grigorjevs. 
Vēlāk paši priecājās, ka novērsuši 
dažu labu problēmu, jo uz papīra 
plāni ne vienmēr saskaņojušies. 
Reizēm ēkas architekti zīmējuši 
šā, ekspozīcijas architekti tā. Tā -
pēc nācies pazemināt ievada 
stendus, kas rāda Latvijas pirmo 
neatkarību. Tur ēkas architekti 
ie  vietojuši ventilācijas caurules. 
Vai tur vispār būs vieta pare-
dzētajai VEF lidmašīnai? Būšot 
gan, un modelis būšot lidmašīnu 
konstruktora Jāņa Akermaņa vei -
dotais divmotorīgais JDA-10M, 
toreiz ļoti moderns. Akermanis 
jau dzīvoja Amerikā un bija aero-
nautikas profesors Minesotas 
universitātē. Uznāca kaŗš; izgata-

voja tikai vienu JDA-10M proto-
tipu, ko arī 1939. gadā izmēģi-
nāja, bet tas nekad nenonāca 
pro dukcijā. Bēdīgi. Ir gan intere-
santi, ka uz lidmašīnas parādīsies 
arī Latvijas kurpju veikalu Euro-
skor īpašnieka Jāņa Andersona 
iniciāļi. Modeli viņš dāvina jau-
najai ekspozīcijai. Bet pati lidma-
šīna dosies tumšajos mākoņos, 
kur draud Hitlera-Staļina pakts 
un kaŗš. 

Ejam tālāk. Man kā gariņam 
viegli. Es samazinos mērogā 
1:10, un tas, kas cilvēkam izskatās 
kā leļļu namiņš, man – viss it kā 
es jau būtu jaunajā Mūzeja eks-
pozīcijā. Stendi tur gatavi, bet ne 
uz visiem jau lielie plakāti un 
uzraksti. Drusku tāda nekārtība 

kā tad, kad vēl pārbīda mēbeles. 
Bet kaŗa beigās divi stendi skaidri 
rāda, kā tēvs pret dēlu un vecākais 
brālis pret jaunāko bija spiesti 
kaŗot abās frontes pusēs – zem 
nacistu svastikai un zem komū-
nistu sirpja un āmura. Un kā des-
mitiem tūkstošu devās bēgļu 
gaitās. Kā 1945. gada 9. maijā Lat-
vijā iestājās gandrīz kapa miers. 

Turpat vien ir arī no baļķiem 
celtais latviešu partizānu bun-
kurs ar partizānu uz lāviņas ar 
ieroci blakus. Man liekas, ka par 
maz pieminam un cienām tos 
tūkstošus, kuŗi turpināja izmisīgo 
kaŗu pēc kaŗa un cerēja, ka viņi 
nepaliks vieni. Brīdinu: nākam-
nedēļ vedīšu jūs tālāk, iekšā Gu -

lagā, kāds tas jau tagad rādās 
manu acu priekšā. Tuvojas 14. 
jū nijs.

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

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

Jaunāko par Nākotnes nama celtniecību uzzināt un virtuāli kopā ar gariņu 
ieskatīties jaunajā ekspozīcijā varat šeit: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
nakotnes-nams/. Celtniecības darbi sāksies jau šovasar. Vēl iespējams 
nodrošināt vietu sarakstā, ko guldīsim pamatakmenī, ziedojot ekspozīcijas 
un mūzeja iekārtošanai Nākotnes namā:

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB banka”, 
SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

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. 

KANADĀ. 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.

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

LIELBRITANIJĀ. 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.
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Aizvadītajā nedēļā Rīgā aiz -
ritēja lielākais amatieŗu hokeja 
turnīrs – Riga Cup Classic 2018.

„Riga Cup neapšaubāmi ir 
lielākais amatieŗu turnīrs Ei -
ropā – piedalījās 20 komandas 
no 12 dažādām valstīm, tajā 
skaitā no tādas eksotiskas valsts 
kā Omāna. Ne mirkli nešaubījos, 
ka Kurbada un Mārupes halles 
ir īstā vieta, kur rīkot turnīru, jo 
zinu to infrastruktūru, darbi-
nieku  profesionālo attieksmi 
un kvalitāti. Nekļūdījos, un arī 
ārzemnieki ir lielā sajūsmā, kas, 
protams, priecē mūs kā rī  ko-
tājus,” stāsta turnīra organi-
zātors Miks Kovtuns.

Komandas spēlēja četrās gru-
pās pa piecām vienībām. Iz -
spēlējot apļa turnīru, visu grupu 
konkrēto vietu ieguvējas iz  spē-
lēja uzvarētāju savā starpā, pie -
mēram, otrās vietas cīnījās savā 
starpā par šī līmeņa stiprākās 
komandas godu.  Principu 
skaid ro Miks Kovtuns: „Turnīrā 

Sporta tūristi Rīgā

prioritāte nav sportiskie mērķi, 
bet gan izklaide. Gribam tur-
nīru saukt par sporta tūrismu – 
kvalitātīvi, aktīvā atpūtā pa  va-
dīts laiks komandu dalībnie-
kiem lieliskā tūrisma galamērķī 
– Rīgā! Teju katra komanda tika 
arī pie kausa un medaļām, 
uzvarētāji ir visi!”

Komandas Kurbada hallē Rum -
bulā un Mārupē par kausiem, 
medaļām un godu sacentās trīs 
dienu gaŗumā, bet sestdie nas 
vakarā pulcējās uz drau dzīgu 
noslēguma sarīkojumu Vecrīgā. 
Nākamgad turnīram Riga Cup 
apritēs pirmā nozīmīgā jubileja 
– 10 gadi, un Miks Kovtuns jau 

Hokejistu
pretinieki nākamā 

gada pasaules 
meistarsacīkstēs

Starptautiskā Ledus hokeja 
federācija (IIHF) paziņojusi 
apakšgrupu sadalījumu 2019. 
gada pasaules meistarsacīkstēm, 
kas risināsies Slovakijas pilsētās 
Bratislavā un Košicē. Latvijas 
hokejisti spēlēs B apakšgrupā 
Bratislavā pret Zviedriju, Krie-
viju, Čechiju, Šveici, Norvēģiju, 
Austriju un Italiju. A grupā 
Košicē sacentīsies Kanada, So -
mija, ASV, Vācija, Dānija, Fran-
cija, Lielbritanija un turnīra 
mājiniece Slovakija.

Bratislavā un Košicē pasaules 
meistarsacīkstes risināsies otro 
reizi. Pasaules spēcīgākās valsts-
vienības šajās pilsētās sacentās 
arī 2011. gadā. Bratislavā spēles 
risināsies Ondrej Nepela Arena, 
kas spēj uzņemt 10 040 līdz-
jutēju. Košicē (pēc iedzīvotāju 
skaita otra lielākā Slovakijas 
pilsēta) spēles notiks Steel 
Arena, kuŗā ietilpst 8 347 
skatītāji. Katrā  arēnā paredzēti 
28 spēles grupas turnīrā un pa 
divām ceturtdaļfināla spēlēm. 
Pusfināli un cīņas par medaļām 
risināsies Bratislavā. Turnīrs 
2019. gadā risināsies no 10. līdz 
26. maijam.

Hokeja izlases
veikums un 

nākotnes plāni
2018. gada Pasaules meistar-

sacīkstes hokejā Latvijas izlasei 
beidzās uz ļoti pozitīvas nots, 
kas ļauj komandai nospraust 
augstākus mērķus – turpmāk 
vairs nebraukt uz vissvarīgāko 
turnīru tikai ar domu noturēties 
elitē, bet izvirzīt augstākus 
mērķus. LTV raidījumā vārt-
sargs Elvis Merzļikins un Lat-
vijas Hokeja federācijas (LHF) 
ģenerālsekretārs Viesturs Ko -
ziols norādīja, ka, lai kādreiz 
Latvija cīnītos par medaļām un 
būtu vairāk Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) spēlētāju, vairāk ir 
jāiegulda līdzekļu valdībai un 
pašvaldībām.

 „Komanda tic. Komanda ir 
iemācījusies un sapratusi, ko 
nozīmē cīnīties,” pastāstīja 

Rīgā pulcējas
20 amatieru hokeja komandas 

ķēries pie vērienīga plāna, lai 
atkal uzņemtu citzemju hokeja 
draugus ciemos Rīgā.

Amatieŗu hokeja turnīru at -
balsta Rīgas Tūrisma attīstības 
birojs Live Riga, kas par savu 
vadmotīvu izvirzījis principu 
„Labi rīdziniekam – labi 
tūristam”. 

Merzļikins. „Izlases sniegums 
veidojās tieši no ticības un arī 
no tā, ka komanda bija kā viena 
liela ģimene.”

Elvis Merzļikins

Viesturs Koziols

Vārtsargs atklāja, ka gaisotne 
izlasē bijusi lieliska, bet tuvākais 
draugs viņam bijis Ronalds 
Ķēniņš, kuŗš arī spēlē Šveices 
augstākajā hokeja līgā, bet citā 
vienībā – Cīriches Lions. Merz-
ļikinu par vārtsargu iedvesmo-
jis kļūt Irbes piemērs. Hokeja 
leģenda Merzļikinu nodēvēja 
par rokzvaigzni. Pats Elvis bija 
ļoti pagodināts par šādu salī-
dzinājumu un atklāja, ka tieši 
Irbe bija tā personība, kas pa -
mudinājusi Elvi bērnībā pie -
vērsties hokejam. Uz jautājumu, 
kādas attiecības Merzļikinam ir 
ar Nacionālo hokeja līgu (NHL), 
vārtsargs noteica, ka vēlas at -
pūsties un nedomāt par hokeju, 
bet atklāja, ka uztur rēgulāri 
sakarus ar NHL. “Es apzinos, ko 
esmu izdarījis. Jūtu, ka NHL 
tuvojas, bet šobrīd nevēlos par 
to domāt. Vēlos izbaudīt brīv-
dienas,” sacīja vārtsargs. Viņa 
vasara jau ir saprogrammēta – 
brīvdienas līdz 10. jūnijam, un 
pēc tam jau sāksies vasaras 
treniņi gan Šveicē, gan arī To -
ronto. Elvim vēl gadu ir spēkā 
līgums ar HC Lugano, bet pēc 
tam jau redzēšot, kādi ceļi 
pavērsies.

Runājot par pasaules meis-
tarsacīkšu ceturtdaļfināla spēli, 
kuŗā Latvijas hokejisti  ar 2:3 

zaudēja pasaules čempioniem 
zviedriem, Merzļikins norādīja, 
ka izlase varēja padoties brīdī, 
kad rezultāts bija 1:3, taču to 
neizdarīja. „Komanda gribēja uz -
varēt,” uzsvēra vārtu vīrs. Viņa-
prāt, spēles rezultāts esot tikai 
par labu, jo izlase sajutusi uz -
varas garšu, un nākamajās meis-
tarsacīkstēs būs lielāka motīvā-
cija uzvarēt. Merzļikins uzsvēra 
Latvijas hokeja līdzjutēju mil-
zīgo lomu izlases sniegumā, uz -
sverot, ka fani ir kaut kas uni-
kāls. „Nebija spēles, kur es jus-
tos, ka spēlēju ārpus mājām. Arī 
pateicoties viņiem, mēs tā cīnī-
jāmies.” Reizēm bijusi sajūta, ka 
ir nogurums un vairs nav spēka, 
bet fanu uzmundrinājumi dzi -
nuši uz priekšu un likuši at  vēr-
ties otrajai elpai.

LHF ģenerālsekretārs Viesturs 
Koziols secināja, ka varas maiņa 
LHF un pēdējo divu meis-
tarsacīkšu rezultāti liecinājuši, 
ka jaunā vadība ir uz pareizā 
ceļa – proti, lietas, ko dara LHF, 
ir pareizas.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Broo kline MA).
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).
2.jūnijā 16:00 sarīkojums ’’Save 

the last folkdance for me’’. Ieeja 
$5 vienai personai, $10 ģimenei.

5.jūnijā 11:00 pensionāru ko -
 pas regulārā sanāksme. Pro  gram-
mā valdes ziņojumi, nā   kotnes 
darbība un pārrunas par noti-
kumiem. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu 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).

PRIEDAINE (NJ)
23.jūnijā 19:00 Tradicionālie 

Jāņi Priedainē! Līgotājus sa  -
gaidām jau no 16:00. Par kon-
certu un lustīgu dancošanu 
rūpēsies latviešu mūzikantu 
grupa: Madara, Jānis, Valters 
un Lars. Ar dziesmām ie  prie-
cinās dziedātāja Evija Sloka un 
pie ugunskura Jānis Students 
ar akordeonu. Ieejas maksa $35, 
biedriem un pensionāriem $30, 
jauniešiem no 15-18 gadiem 
$15, bērniem zem 15 g. Par 
brīvu. Info: www.priedaine.com 
vai tālr: 17322465110.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

biedrības 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 līdzat-
nestiem labumiem un izdzie-
dāsim visu gadu krātās Līgo 
dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies 
no plkst. 17:00 līdz pat saules 
rietam De Soto parkā , pie 
13.nojumes. Arī šeit jāņem 
līdzi groziņi ar Jāņudienas 
uzkodām, kā arī bezalkoholiski 
dzērieni. Ērtības labad katrs var 
ņemt līdzi pludmales krēslu. Šis 
brīvdabas pasākums ir bez 
maksas, bet jāatceras, ka par 
iebraukšanu parkā jāmaksā $5 
par katru automašīnu. Ja kādam 
būtu sarežģījumi ar nokļušanu 
parkā, pēc palīdzības var griez-
ties pie sarīkojumu vadītājas 
Daces Hohlovas, tālr: 727-479-

8026, vai pie Daces Nebares, 
tālr: 917-755-1391.

Lai visiem līksma līgošana!
Informācija par 13. Saeimas 

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

23.jūnijā 14:00 Jāņu jūdze un 
Jāņi.

15.jūlijā 11:00 bērnu no -
metnes atklāšanas Dievk.

22.jūlijā 11:00 bērnu no -
metnes Dievk.

29.jūlijā 11:00 kultūras 
nometnes Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

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

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

Foto autors ir Vilis Rīdzi nieks. 
Viņš nofotografējis arī Svētā 
Pēteŗa baznīcas torņa degšanu 
1941. gada 29. jūnijā, jo meista-
ra darbnīca atradās tieši pretī 
dievnamam! Drāmatiskajā die-
nā tapuši vairāki vēsturiski 
kadri ar degošo torni, taču 
vislielāko populāritāti ieman-
tojusi Viļa Rīdzinieka foto mon-
tāža (kas nav fotouzņēmums!), 
kur liesmu apņemtais tornis 
attēlots krītot. Mūzeja dar-
biniece pastāstīja par vēl kādu 
notikumu saistībā ar uguns-
grēku fotografēšanu – Liepājā 
degusi Linu manufaktūras fab-
rika, kuŗu strādnieki cītīgi 
dzēsuši, taču, ieraugot atstei-
dzamies fotografu, kuŗš uguns-
nelaimi vēlējies fotografēt, ap -
stājušies un kļuvuši kā para-
lizēti, jo meistara darbošanās 
viņus ļoti izbrīnījusi. 

Mūzejā eksponētajās foto gra-
fijās attēloti ne tikai drāmatiski 
brīži vien. Var aplūkot arī attēlus 
ar dažādām Latvijas pilsētām, 
pirms tās bija postījuši abi pa -
saules kaŗi. Saistībā ar Liepāju 
jāpiemin Juŗa un Ģirta Bokumu 
fotografijas ar parka apstādī-
jumiem, pilsētas centru, no kā 
mūsdienās saglabājusies vien 
Svētās Trīsvienības baznīca un 
Rožu laukums, kaut arī tagad 
tas izskatās citādi. 

Īpašas uzmanības vērti ir 
cilvēku portreti. Galvenās foto-
grafu klientes bijušas kundzes 
un jaunkundzes – gan savulaik 
ļoti populāras kā, piemēram, 
aktrises Anta Klints, Lilita 
Bērziņa un citas, gan arī dāmas, 
kuŗu vārds mums ir svešs. Ļoti 
savdabīga ir meistara Alfrēda 
Poļa fotoserija, kuŗā redzama 
viņa dzīvesbiedre – profesionāla 
fotomodele. Skatoties šos dau-
dzos attēlus, pat grūti ticēt, ka 
visos attēlota viena un tā pati 
dāma!

Visbeidzot jāpiebilst, ka Foto-
grafijas mūzeja dārgums ir četri 
dagerotipi, kas darināti 19. gad-
simta vidū. Dagerotipija uz  ska-
tāma par vissenāko plaši pa -
zīstamo fotografijas veidu. Tie 
ir attēli uz apsudrabotas vaŗa 
plāksnes. 

Valters Caps un 
Juris Benjamiņš

Mūzeja pastāvīgās kollekcijas 
gala zālē vesela vitrīna veltīta 
Rīgā dzimušā lieltirgotāja dēla 
Valtera Capa (Walter Zapp; 
1905.–2003.), kurš bijis foto-
technikas konstruktors un foto-
aparāta „Minox” izgudrotājs, 
ieguldījumam zinātnē. Telpā ir 
ekrāns, kur var noskatīties 10 
minūšu gaŗu filmu par šo iz -
gudrotāju un viņa smalk me-
chānikas atklājumu, kas sadar-
bībā ar pāris citiem zinātnie-
kiem jeb konstruktoru grupu 
tapis Igaunijas galvaspilsētā 
Tallinā, to 1938. gadā sāka ražot 
Valsts elektrotechniskā fabrika 
(VEF). Līdz 1943. gadam tika 
izgatavoti jau aptuveni 17 500 
šo fotoaparātu, no kā ievēro-
jamu skaitu eksportēja. „Minox” 
bija pilnīgi jauna veida foto-
aparāts, kas atšķīrās ar mazo 
izmēru un spēju veikt ļoti kva-
litātīvus fotouzņēmumus. Ag -
rāk to bija iecienījuši pat slepe-
nie aģenti, jo ar „Minox” ātri un 
viegli varēja nofotografēt dažā-
dus dokumentus. Valters Caps 
pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas mūsu valsti ir apmek-
lējis vairākkārt, kā arī viesojies 
Fotografijas mūzejā un vēlējies 
tur nosvinēt savu 100. dzim-
šanas dienu, taču tas diemžēl 
neizdevās, jo izgudrotājs 97 
gadu vecumā Šveicē nomira. 
Pēdējais viņa izgudrojums ir 
kabatas izmēra tālskatis „Minox 
T8”.

Otrs vīrs, kuŗa sasniegumiem 
atvēlēta vesela siena, ir Juris 

Benjamiņš (1918.–1993.) – 
viens no krāsu fotografijas aiz -
sā cējiem Latvijā 20. gadsimta 
20.un 30.gados. Viņa pirmie 
krāsu fotoattēli tapuši, veicot 
ķīmijas eksperimentus un pētī-

gaitās. Viņš nokļuva Lielbri ta-
nijā, kur papildināja savas zi -
nāšanas valsts lielākajā ķīmijas 
rūpnīcā, taču vēlāk devās uz 
Kanadu, kur atvēra savu uz  ņē-
mumu un nodarbojās ar krāsu 

jušas arī tādēļ, ka tajās pirms 
viņa, iespējams, neviens vēl nav 
bijis. Vienai no alām pie Ba -
hamu salām pat dots Juŗa 
Benjamiņa vārds! Arī par šo 
hobiju, par kuŗu lielākā daļa 
cilvēku var tikai sapņot, ap -
meklētājiem iespējams uzzināt 
Latvijas Fotografijas mūzejā. 

UZZIŅAI:
Latvijas Fotogrāfijas muzejs 

darbojas kopš 1993. gada kā 
Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja struktūrvienība.

Patstāvīgās ekspozīcijas „Foto  -
grafijas attīstība Latvijā 1839.–
1940.” autors ir fotovēsturnieks 
Pēteris Korsaks.

Krājumā ir vairāk nekā 41 000 
vienību – stikla plates, filmu 
negatīvi, diapozitīvi, fotogra-
fijas, fotokameras, albumi un 
pastkartes. Krājuma senākie 
priekšmeti ir dagerotipi, am -
brotipi un ferotipi.  

Mūzejā rēgulāri rīko arī lat -
viešu un ārzemju foto māksli-
nieku darbu, kā arī krājuma 
kollekciju izstādes.

Fotografijai veltīti mūzeji at -
rodas arī Berlīnē un Am  ster-
damā. Latvijā šāds mūzejs ir 
vienīgais.

Mūzejs atrodas Vecrīgā, Mār -
staļu ielā 8 (ieeja no Alksnāja 
ielas). Tā mājaslapa internetā ir 
www.fotomuzejs.lv 

Mūzejam ir arī savs profils 
(nosaukums – „Fotografijas mu -
zejs”) sociālajā tīklā „Facebook”. 
Tā sekotāji rēgulāri var iegūt 
informāciju ne tikai par ak -
tualitātēm, bet arī uzzināt par 
starptautiskiem fotokon kur-
siem un festivāliem, kuŗos 
iespējams piedalīties.

LĀSMA GAITNIECE
Aiziesim pie fotografa?

Fotomeistara Alfrēda Poļa dzīvesbiedres portrets. Mūzejā atrodas 
vairāki šīs dāmas fotouzņēmumi un, tos skatoties, grūti noticēt, 
ka visos attēlots viens un tas pats cilvēks. Foto autors ir A.Polis un 
uzņēmums ir Latvijas Fotogrāfijas mūzeja īpašums

jumus, un tie publicēti au  džu-
mātes Emīlijas Benjamiņas pre-
ses izdevumos Jaunākās Ziņas, 
Atpūta un citos. Kā daudzi 
latvieši, arī J. Benjamiņš 1940. 
gados bija spiests doties bēgļu 

fotofilmu attīstīšanu, kopēšanu 
un palielināšanu. Otra šī izcilā 
cilvēka aizraušanās bijusi zem-
ūdens alu pētniecība, to foto-
grafēšana un filmēšana. J. Ben-
jamiņu zemūdens alas sais tī-
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D I E V K A L P O J U M I

Viņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs
DĒLS EDVARDS, MĀSA MAIJA

BRĀĻI ANDRIS, MĀRIS, JĀNIS AR ĢIMENĒM
UN VISI PIEDERĪGIE AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā piemin
RUTA GRASIS AR ĢIMENI

Bāla debess gara roka
Bālus ziedus kaisa klusu.
Apklust sāpes. Daino smilgas: 
Saldu dusu – saldu dusu –
(Fricis Bārda)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, māsa, tante un māsīca

ANDA BĪBELNIEKS
Dzimusi 1941. gada 7. februārī Jaunpiebalgā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 16. maijā Ņujorkā, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu
mīļā māsīca, krustmāte, tante

MAIJA RADZIŅŠ

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lake  wood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš-
dienās 15:00 – 17:00 un ce -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

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

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 10.jū -
nijā laju vadīts Dievk. Līdz 
augustam Dievk. nenotiks.

• 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. 3.jūnijā Dievk. 
angļu valodā Ar Sv.vak. 10.jū -
nijā Dievk. ar Sv.vak. Jauniešu 
iesvēte.

• Grand Rapidu latv.ev.lut.
dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 
616-975-2705. Dievk. notiek 
2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala -
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra -
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Bībeles 
stundas notiek 11:00. 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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 
Igors Safins. Dievk. notiek 
11:00. 

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 3.jūnijā 
10:00 Dievk. 6.jūnijā 18:00 
tikšanās ar Latvijas Universitātes 
fakultātes dekāni Daci Balodi. 
Vakariņas un svētbrīdis. 10.jū -
nijā 10:00 Aizvesto piemiņas 
Dievk. ar Sv.vak.: igauņu un 
lietuviešu līdzdalību. Dievk. 
vadīs māc. Dāgs Demandts un 
igauņu māc. Nelli Vhter. Šajā 
svētbrīdī būs bērnu uzruna un 
trompeti spēlēs Pauls Grustāns. 
14.jūnijā 19:00 Aizvesto pie -
miņas atcere. 17.jūnijā 10:00 
Dievk. ar Sv.vak. 21.jūnijā 
11:00 Bībeles stunda. 24.jūnijā 
10:00 Dievk. ar Sv.vak. 26.jūnijā 
19:00 Bībeles stunda. 1.jūlijā 
11:00 svētbrīdis māc. Dāga un 
Edijas Demandtu mājā, atzī-
mējot ASV un Kanadas Neat-
karības dienas. Sadraudzība un 
BBQ. 8.jūlijā 10:00 Dievk. ar 
Sv.vak.

• 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. 10.jūnijā 15:00 
Aizvesto piemiņas dienas Dievk. 
Vik. Zvirgzds. 8.jūlijā 15:00 
va saras dievk. pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 5.augustā 15:00 va -
saras Dievk. pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 9.septembrī 15:00 
Vasaras Dievk. pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.septeembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com. Dievk. 
notiek 13:30. 3.jūnijā Dievk. ar 
dievg. 17.jūnijā Dievk. 14.jū -
nija piemiņai.

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

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

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

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

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

Manhatena, Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

2.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
skolas izlaidums. Māc. Saliņš.

11:00 Priedainē Ņūdžersijas 
skolas izlaidums.

3.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

10:00 Salas bazn. iesvētības ar 
dievg.

10.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk.
17.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
24.jūnijā Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 10.jūnijā Dievk. ar 
dievg.

• 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: jleg-
zdins@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: 
kalninsis@charter.net

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

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 17.jūnijā 14:00 Tautas 
sēru dienas Dievk. ar dievg., 
dz.grāmatas.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
3.jūnijā Dievk. 10.jūnijā Bī -
beles stunda. 17.jūnijā Dievk. 
24.jūnijā Bībeles stunda. 1.jū -
lijā Bībeles stunda. 8.jūlijā Bī -
beles stunda. 15.jūlijā Dievk. 
22.jūlijā Bībeles stunda. 29.jū -
lijā Bībeles stunda. 5.augustā 
Bībeles stunda.

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

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Māc. Igors Safins. 3.jūnijā 
11:00 Dievk. ar dievg. Sekos dr. 
pilnsapulce.

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Līgums ar Hārtliju noslēgts 
līdz 2022. gadam, bet līgumā ir 
punkts, kas paredz, – ja viņam 
piedāvā trenēt kādu NHL klubu, 
viņš līgumu var lauzt. Koziols 
gan norādīja, ka Hārtlijs varētu 
uzņemties trenēt tikai tādu 
klubu, kuŗam ir cerības izcīnīt 
Stenlija kausu, un, ja tiešām 
treneris aizies uz NHL, tad 
Latvijas hokeja izlase varēs būt 
lepna, ka trenējusies viņa va -
dībā. Koziols uzsvēra, ka Hārt-
lijam darbs ar Latvijas izlasi 
sagādā baudu. Un tā esot maza 
garantija, ka Hārtlijs izlasi ne -
pametīšot. Hokejistiem par iz -
cīnīto astoto vietu pienāksies 
prēmijas, taču tās tiks izmak-
sātas tikai tad, kad LHF saņems 
naudu no Starptautiskās Hokeja 
federācijas (IIHF). Finanču ap -
joms esot atkarīgs no tā, kādi 
ieņēmumi sasniegti arī no pār -
dotajām biļetēm.

Koziols  TV raidījumā uz -
svēra, ka pēdējos 15 – 20 gadus 
hokeja saimniecībā netika veik-
tas sistēmatiski pareizas dar-
bības – nav veidoti stipri klubi, 
nebija treneŗu sertifikācijas pro -
grammas. Kad jaunā vadība 
pārņēmusi federāciju, tai bijis 
pusotrs sponsors ar 50 000 eiro. 
Tagad sponsoru ieguldījumi esot 
700 000. Pēc PSRS sabrukšanas 
sistēmiskas lietas Latvijas ho -
kejā netikušas darītas un tieši 
tas esot iemesls, kādēļ Latvijā 
nav NHL spēlētāju. Par to at -
bildība esot jāuzņemas iepriek-
šējai LHF vadībai. Šobrīdējā 
LHF vadība strādājot pie Ka -
nadas sistēmas ieviešanas, uz -
skatot to par prāgmatisku soli, 
jo apmācības ir angļu valodā, ko 
Latvijā saprot. Viņš nenoliedza, 
ka, iespējams, arī Somijas vai 
Šveices sistēma nav sliktāka, 
taču problēma esot tieši valodas 
barjērā. Bērnu hokejā jābūt 
valsts un pašvaldību financē-
jumam

Šobrīd LHF valdība cenšas 
ieviest sistēmu gan treneru iz -
glītībā, gan jaunatnes sistēmas 
ieviešanā. Kā vienu no Latvijas 
vājajiem punktiem Koziols uz -
svēra, ka Latvijas jaunieši līdz 
14 gadu vecumam spējot uz -
varēt vienaudžus no Somijas un 
Zviedrijas, taču, sasniedzot 16 
gadu vecumu, tas vairs tā neno-
tiekot. Viņaprāt, tas tādēļ, ka 
bijusi nepareiza pieeja – pārāk 
ātri no jauniešiem prasot uz -
varas, lai gan tajā vecumā vēl 
jāstrādā pie prasmju apgūšanas. 
Rezultātam nav jābūt prioritātei 
junioru hokejā. Koziols atklāja, 
ka jaunais hokejists ģimenei 
izmaksā apmēram 5000 eiro 

Bobs Hārtlijs

// FOTO: LETA

gadā, ka ir drāmatisks cipars. 
Viņaprāt, lai šīs izmaksas sa -
mazinātos, ir jābūt lielākai ie -
saistei no pašvaldības un valsts 
puses.

2021. gadā pasaules meistar-
sacīkstes hokejā tiks aizvadīts 
Rīgā un Minskā. Koziols pa -
stāstīja, ka šobrīd Latvijas lielā-
kais uzdevums ir treniņu halles 
būvniecība, kas būs Daugavas 
stadionā. Tas būšot lielais hoke-
ja laukums, kur arī turpmāk 
izlases varēs aizvadīt treniņus.

Raidījuma kopējā noskaņa 
bija, ka pienācis laiks Latvijas 
hokejistiem pasaules meistarsa-
cīkstēs cīnīties par medaļām. 

***
Latvijas hokeja izlases galve-

nais treneris Bobs Hārtlijs kļu -
vis par Kontinentālās hokeja 
līgas (KHL) kluba Omskas 
Avangard galveno treneri, 27. 
maija vakarā paziņoja Sibīrijas 
klubs. Līgumu ar Avangard 
klubu Hārtlijs noslēdzis uz 
diviem gadiem. Omskas klubs 
aizvadītajā sezonā ar grūtībām 
sasniedza Gagarina kausa iz -
cīņas izslēgšanas spēles, kur 
Austrumu grupas ceturt daļfi-
nālā ar 3:4 zaudēja Ufas Salavat 
Julajev komandai.

Latvijas basketbola 
izlasē būs Bertāni, 
Strēlnieks Timma
Latvijas basketbola izlases 

kandidātu sarakstā jūnija beigās 
un jūlijā paredzētajām Pasaules 
kausa izcīņas atlases spēlēm ie -
kļauti šobrīd visi spēcīgākie 
valsts spēlētāji, ieskaitot NBA 
spēlējošo Dāvi Bertānu un Ei  ro  -
līgā spēlējošos Jāni Timmu, Dairi 
Bertānu un Jāni Strēlnieku.

Ka zināms, Latvijas basketbo-
la izlasei ilgstoši būs jāiztiek bez 
smagu traumu guvušā, NBA 
kluba Ņujorkas Knicks zvaig-
znes Kristapa Porziņģa.

Latvijas vīriešu basketbola 
valstsvienības galvenais treneris 
Arnis Vecvagars nosaucis 19 bas -
ketbolistus, kuŗi reģistrēti 2019. 
gada Pasaules kausa izcīņas kva -
lifikācijas turnīra trešā posma 
spēlēm ar Zviedrijas (28. jūnijā 
Stokholmā) un Ukrainas (1. jū -
lijā Kijevā) izlasēm. “Līdz 11. 
jūnijam ir iespēja reģistrēt 24 
spēlētājus. Pagaidām piecas vie-
tas vēl ir brīvas – sekoju, kā 
kuŗam veicas sezonas izšķirī-
gajās spēlēs, kāda ir konkurence 
konkrētās pozicijās,” saka Vec-
vagars, kuŗš apstiprina, ka 100% 

droša nav vadošo spēlētāju 
dalība. „Par Dāvi Bertānu ko -
mentāri nav vajadzīgi – ja iz  do-
sies vienoties par apdrošinā-
šanu, Dāvis spēlēs. Patlaban tiek 
saskaņoti noteikumi gan attie-
cībā uz Dāvi, gan citiem spē-
lētājiem.”

Šoreiz Ostapenko 
zvaigzne 

nemirdzēja
4. maijā, Parīzē notika Fran-

cijas atklātā tenisa čempionāta 
French Open svinīgā izlozes cere -
monija, kuŗā piedalījās arī abi 
iepriekšējā gada meistarsacīkšu 
uzvarētāji Rafaels Nadāls un 
Aļona Ostapenko.

Ostapenko blakus Nadālam French Open svinīgajā ceremonijā
// FOTO: Vida Press

Ostapenko ceremonijā bija 
tērpusies zilā kleitā, un preses 
fotografu uzņemtie kadri ap -
liecina – Latvijas tenisa zvaig-
zne blakus spānim Nadālam 
izskatījās pašpārliecināta un par 
uzmanību nevarēja sūdzēties. 
Ostapenko savas gaitas cītīgi 
dokumentējusi arī Instagram 

īsajos video stāstos. Kā saviem 
faniem norādījusi sportiste, 
viņai esot lieliska sajūta atkal 
atgriezties Roland Garros lau-
kumos.

Pirmā spēle Aļonai diemžēl 
izrādījās neveiksmīga. Pusotrā 
stundā viņa negaidīti ar re  zul-
tātu 5:7, 3:6 zaudēja Ukrainas 
tenisistei Katerinai Kozlovai 
(WTA rangā 67. v.), kuŗai 
piekāpusies visās trīs tikšanās 
reizēs. Ostapenko neizturēja 
psīcholoģisko slogu, kādu bija 
uzlicis Grand Slam turnīra 
čempiones statuss. Turklāt Pa -
rīzē ārpus laukuma bija daudz 
dažādu sarīkojumu, kas viņu 
novērsa no galvenā – tenisa. Šī 
zaudējuma sekas ir ļoti nepa-
tīkamas tenisistei. Ostapenko 

līdz ar šo neveiksmi piedzīvos 
arī kritumu pasaules rangā, kur 
pašreiz viņa ir piektā. Pēc divām 
nedēļām dzēsīsies pērn izcīnītie 
2000 WTA ranga punkti, kas, 
visticamāk, viņai liks izkrist no 
labāko desmitnieka.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēti Rakverē 

izcīnīja otro vietu Baltijas valstu 
sacensībās mešanas disciplīnās. 
Ar 26 630 punktiem summā 
uzvarēja Igaunija, otrā ar 25 456 
punktiem bija Latvija, bet trešā 
ar 25 275 punktiem – Lietuva. 
Arī atsevišķi vīriešu un sieviešu 
konkurencē vietas tika ieņemtas 
tādā pašā secībā kā kopvēr tē-
jumā. Pieaugušo konkurencē 

individuāli uzvaras izcīnīja lo  des 
grūdējs Māris Urtāns (18,39 m), 
vesera metējs Makars Korotkovs 
(65,71 m) un šķēpa metējs 
Patriks Gailums (73,49 m).

Volejbols
Latvijas volejbola izlase Ei  ro-

pas Sudraba līgas otrajā spēlē 
Daugavpilī ar 3:0 (25:17, 25:16, 
25:18) uzvarēja Maķedonijas 
volejbolistus. Trešajā spēlē mūsu 
volejbolisti pārspēja Kosovas ko   -
mandu – 3:0 (25:12, 25:8, 25:14).

Kalnu 
riteņbraukšana

Kalnu divriteņu braucējs Ar -
nis Pētersons Čechijā izcīnīja 
augsto astoto, vietu Pasaules 
kausa izcīņas posmā olimpiskajā 
krosā (XCO). Mārtiņš Blūms 
ierindojās 24. vietā.

19. maijā Rīgā, Centra sporta 
kvartālā, pirmo reizi pasaulē 
norisinājās viens no Red Bull 
Pump Track World Cham pion-
ship kvalifikācijas posmiem. 
Sacensībās piedalījās 50 entu -
ziastiski braucēji gan sieviešu, 
gan vīriešu grupā no astoņām 
dažādām pasaules valstīm, kas 
cīnījās par labāko rezultātu. 
Sacensību rezultātā ceļazīmes 
uz finālu ieguva latviešu BMX 
braucējs Edžus Treimanis un 
ASV sieviešu grupas pārstāve 
Šīlana Reno. Sacensību dienā 
Barona ielas velo trasē piedalījās 
dažādu velo kustību pārstāvji, 
tomēr spraigākā cīņa notika starp 
spēcīgajiem BMX un MTB brau-
cējiem, kas saglabāja intrigu 
līdz pat fināla braucieniem. Šo -
reiz Olimpisko spēļu pieredze 
un meistarība guva virsroku, un 
sacensībās pavisam nedaudz 
ātrāks izrādījās latviešu BMX 
braucējs Edžus Treimanis. Otro 
vietu izcīnīja MTB pārstāvis 
Reinis Mārtiņš Priedītis, pār -
spējot 3. un 4. vietas ieguvējus, 
BMX braucējus Ansi Uškauru 
un Helviju Babri. 

Sieviešu konkurencē otro vietu 
izcīnīja latviešu BMX brau cēja 
Kitija Elste, Trešo ceturto  vietu 
dalīja MTB braucējas Sabīne 
Strazdiņa un Linda Bērza.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas Basketbola savienība 

(LBS) nosūtījusi Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) kluba 
Sanantonio Spurs spēlētāja Dāvja 
Bertāna pārstāvjiem apdrošinā-
šanas nosacījumu piedāvājumu. 
Bertāns nesen paziņoja, ka viņš 
šovasar ir gatavs un vēlas pa  lī dzēt 
Latvijas izlasei Pasaules kausa 
kvalifikācijā, ja LBS sa  kār tos 
jautājumu par apdroši nāšanu.

 VEF basketbolisti izbrau-
kumā zaudēja Maskavas CSKA 
ar 80:100. VTB līgas ceturtdaļ-
fināla serijā viņi nonākuši iedzi-
nējos ar 0:2.

 Latvijas šķēpmetējs Rolands 
Štrobinders Ogrē notikušajās 
Sportland kausa trešā posma 
sacensībās sasniedza sezonas 
septīto labāko rezultātu Eiropā. 
Labākajā mēģinājumā Štrobin-
ders  šķēpu raidīja 83,91m tālu, 
kas viņam ir otrais labākais 
rezultāts karjērā.

 Latvijas jaunā peldētajā Ieva 
Maļuka Rīgā, kur risinājās Lat-
vijas jauniešu un junioru čem-
pionāts, laboja vienu no vecā ka-
jiem valsts rekordiem. Ķīpsalas 
peldbaseinā, Maļuka 200 met rus 
kompleksajā peldējumā veica 
divās minūtēs un 21,11 sekundē. 
Viņa par 0,06 sekundēm laboja 
Kristīnes Sviķis 1984. gadā Viļņā 
sasniegto Latvijas rekordu, kas 
līdz šim bija labākais reezultāts 
Latvijas dāmām 50 m baseinā.

 Pasaules motokrosa meistar-
sacīkšu 8. posmā Vācijā Pauls 
Jonass ierindojās otrajā vietā.

 Bijušais Latvijas Hokeja fe -
derācijas (LHF) prezidents Ki -
rovs Lipmans saņēmis Starp-
tautiskās Ledus hokeja fede rā-
cijas (IIHF) Pola Loika vārdā 
nosauktu balvu par savu iegul-
dījumu sporta veida attīstībā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

BMX


