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25. janvārī Ārlietu ministrijā 
notika svinīgā pieņem šana par 
godu Latvijas Republi kas starp-
tautiskās de iure atzī ša nas 98. 
gadadienai. Uz pasākumu bija 
aicināti Saeimas deputāti, minis-
tri, Latvijas Republikā ak  reditētie 
rezidējošie un nerezi dējošie vēst-
nieki, ārvalstu goda konsuli, bi -
jušie vēstnieki, ministrijas dar-
binieki un sadarbības partneri.

Sveicot klātesošos, ārlietu mi -
nistrs E. Rinkēvičs uzsvēra: ”Ie -
priekšējo gadu mēs aizvadījām 
valsts dibināšanas simtgadē, nā -
kamos divus gadus – neatkarības 
cīņu simtgadē. Savukārt pēc di -
viem gadiem maratonu nos  lēg-
sim ar Latvijas valsts starp  tau-
tiskās de iure atzīšanas simto 
gadskārtu. Tas bija ļoti intensīvs 
mūsu pirmo diplomātu un 
valsts vīru darbs, kas vainagojās 
panākumiem. Tas bija intensīvs 
mūsu sabiedroto darbs. Par to 
mēs viņiem sakām lielu paldies.”

Pasākuma laikā Ārlietu minis-
trija saņēma vērtīgu dāvinājumu – 
Nīlsa Dālmana (Niels Dah lmann), 
bijušā pirmā Latvijas goda kon-
sula Briseles reģionā un Flandrijā 

Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas 
priekšvakarā Ārlietu ministrija saņem 

vērtīgu dāvinājumu

(izņemot Antverpeni) pēc neat-
karības atjaunošanas, darba gaitā 
uzkrātos dokumentus. E. Rinkē-
vičam goda konsula archīvu sim-
boliski nodeva viņa kundze 
Paula Dālmane (Paula Dahl-
mann).

Dokumenti ir pārsvarā sarak-
ste ar fiziskām un juridiskām 

personām Latvijā un ārvalstīs, 
aptverot laika periodu no 1991. 
līdz 2014. gadam. To kopums 
atspoguļo goda konsula darbību, 
uzsākot nozīmīgu polītisko, ad -
ministrātīvo un finanču jautā-
jumu risināšanu pēc Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas 1990. ga  dā, 
dokumentējot arī valsts pirmos 

soļus ceļā uz iestāšanos ANO, 
NATO un darbību pie Eiropas 
Kopienas. Dokumenti būtiski pa -
pildinās Ārlietu ministrijas arc  hī vu 
un līdz ar to arī Latvijas nacionālo 
dokumentāro mantojumu.

Pirms pieņemšanas vienošanos 
par bijušā Latvijas goda konsula 
Beļģijā Nīlsa Dālmana doku-
mentu nodošanu Ārlietu minis-
trijai parakstīja valsts sekretāra 
vietnieks – administrātīvais di -
rek tors Atis Lots un Paula 
Dālmane.

Pieņemšanas laikā par nozī mī gu 
darba ieguldījumu E. Rinkēvičs 
vairākiem Ārlietu ministrijas pār -
stāvjiem pasniedza Ministru pre-
zidenta Pateicības rakstus. Tāpat 
ar Ārlietu ministrijas Atzinības 
rakstiem tika apbalvoti ministri-
jas un citu institūciju pārstāvji.

Latvijas starptautiskās de iure 
atzīšanas priekšvakarā Ārlietu mi -
nistrija piemin arī aizsaulē aiz-
gājušos diplomātus un bijušos 
koll    ēgas. Meža kapos E. Rinkē-
vičs nolika ziedus Latvijas pirmā 
ārlietu ministra Zigfrīda Annas 
Meierovica un citu diplomātu 
atdusas vietās.

Pēc Amerikas latviešu ap -
vienībai iesniegtās infor  mā-
cijas laikā no 2017. gada 
jūlija līdz 2018. decembrim 
ASV latviešu centros notika 
daudz pasākumu: konfe-
rences, vēstures ekspozī-
cijas, teātŗu izrādes, koncer-
ti, degustācijas. 

2017. gada septembrī ALA 
publicēja Latvijas valsts 
Simtgades svinībām veltītu 
mājaslapu www.latvia100-
usa.org, kuŗā bija atrodama 
gan informācija par Simt-
gades sarīkojumiem ASV, 
gan ierosmes un idejas, kā 
atzīmēt Latvijas valstiskuma 
jubileju.

(Turpināts 6. lpp.)

Latvijas Simtgades atskaņas Amerikas 
latviešu centros

Valsts svētki Ņūdžersijas latviešu skolā // FOTO: Kristīna Rathod
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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 $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 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.

Laika birojs ASV: tālr.: 727-385-4256
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Rasmai Adams

e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Dr.Visvalža Dzeņa
atbalsts Laikam turpinās

Uzņēmums SIA “Kokpārstrāde 98” dāvina 100 Laika
abonementus Latvijā, tai skaitā 30 – Latvijas bibliotēkām

Dr. Visvaldis Dzenis kopā ar Gunāru Dzeni un Vili Vītolu

Aizvadītajā, valsts Simtgades 
gadā, dr. Visvaldis Dzenis sa -
gādāja līdz šim lielāko materiālo 
atbalstu mūsu avīzei – 100 ap -
maksātus abonementus. Viņš 
rakstīja: “Ceru, ka mans piemērs 
būs lipīgs…”.

Visvaldis aizgāja Mūžībā, 
diemžēl paša rokās nesaņēmis 
savas valsts augstāko apbalvo-
jumu – Triju Zvaigžņu ordeni. 
Taču viņa izlolotie darbi tur -
pina īstenoties, pateicoties labi 
ieliktiem, stipriem pamatiem, 
par ko Latvijā gādā uzņēmums 
SIA “Kokpārstrāde 98” Gunāra 
Dzeņa vadībā. Dr. V. Dzeņa 
iesāktās stipendijas Vītolu fon -
dā un citas labdarības akcijas 
palīdz tautas izglītošanā, valsts 
izaugsmē un galvenais – paš-
apziņas un patriotisma stipri-
nāšanā, ko vislabāk paveic per-

sonisks piemērs.
Laika redakcija un izdevēji 

augstu novērtē dr. V. Dzeņa 
uzticību un atbalstu, no sirds 

pateicas viņa darbu turpi nā-
tājiem Latvijā un ģimenei 
Amerikā par dāsno dāvanu 
mūsu avīzes 70. gadadienā!

Laika jubilejas gadā Amerikas latviešu apvienība
ir piešķirusi 20 apmaksātus avīzes pusgada abonementus senioriem
un latviešu skoliņām. Lūdzu, iesakiet kandidatūras šo dāvinājuma

abonementu saņēmējiem, rakstot Diānai Simmons Laiksdsr@aol.com un 
ALA izpilddirektorei Marisai Gudrajai alainfo@alausa.org

ALAs atbalsts Laikam 

Laiks ir jāabonē, jālasa, jā -
piedalās ar rakstiem, kas laik-
rakstu bagātina un ceļ, jādāvina 
draugiem un paziņām. Tam 
jākļūst par ieradumu, jo tas 
stiprinās ne tikai mūs pašus, bet 
arī mūsu avīzi. 

Vai mēs protam novērtēt to 
lielo darbu un uzņēmību, kas 
tiek ieguldīts un veikts? Kad 
iegriezušies Laika redakcijā 
Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, tieka-
mies ar redaktori Ligitu Kov-
tunu un redakcijas darbinie-
kiem, vienmēr mums tiek pa -
teicīgs vārds, silts rokas spie -
diens, atveŗas smaids, sokas 
valodas, jūtamies kā mājās, pie 
savējiem. 

Jā, mūsu skaits sāk nopietni 
sarukt tīri fiziski, bet mūsu gars 
taču ir stiprs un možs, pilns ar 
apņēmību nepadoties! Tas ir 
jāturpina! Visvieglākais dzīvē ir 
padoties un „uzdot”. Bet mēs 
esam cīnītāji un nedomājam 
padoties! Mums ir tik daudz 

Labiem nodomiem seko darbi...

spējīgu, talantīgu, gudru cilvē -
ku visās jomās ar lielu pasaules 
pieredzi, un arī viņi tiek aicināti 
nākt palīgā ar padomiem avīzes 
veidošanā un izdošanā, lai tā 
turpinātu iznākt. 

Technoloģijas ir daudz ko 
mainījušas, citādi tiek pasnieg-
tas ziņas, uzrunāti cilvēki un 
sabiedrība kopumā. Bet nav 
mainījusies vēlme būt infor-
mētiem un zinīgiem ne tikai 
par Latviju, bet arī par diasporu 
(ārzemju sabiedrību). Lielāko 
daļu informācijas par Latviju 
mēs saņemam tīmeklī, bet par 
notikumiem un norisēm lat-
viešu sabiedrībā smeļamies no 
Laika. Laika tecējumā esam 
zaudējuši Londonas Avīzi, Aus-
trālijas Latvieti, jāteic, arī Brīvo 
Latviju drukātā veidā. (Paldies 
Dievam, tautieši Kanadā vēl 
spējuši noturēt savu Latvija 
Amerikā!) Tas ir neatsveŗams 
zaudējums mūsu sabiedrībai. 
Kaut kā vēl mēs neapzināmies 

šo laikrakstu lielo nozīmi lat-
viešu kultūras dzīvē. Pajautāsim 
sev, kāpēc? Diemžēl vainīgi 
esam mēs paši, izvēloties vieg-
lāko ceļu, bārstīdamies ar aiz -
bildinājumiem, atrunām, pār-
gud riem prātojumiem. Tāpēc 
nešaustīsim sevi, bet gan sa -
ņem sim spēkus, saslēdzoties 
kopā uz kopēju risinājumu! 
Pulcēsimies, liksim galvas kopā, 
asināsim prātu un ar jaunu 
apņēmību un pārliecību mak-
simāli atbalstīsim Laiku jau 
tūlīt! Labiem nodomiem lai 
seko darbi!

Laiks ir jālasa, jāabonē, jo 
sevišķi sabiedriskiem darbi-
niekiem, uzsvaru liekot uz jau-
nāko paaudzi, lai būtu orien-
tācija un sapratne, kas notiek 
latviešu sabiedrībā ārzemēs – 
diasporā tagad. 

JĀNIS J. DIMANTS,
Jr., MD  Mineapolē

Vai tu jau
pasūtināji

Laiku?

Paldies!
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JURIS
ĶENIŅŠ

ILZE PĒTERSONE,
Latvijas Nacionālās operas ģilde

 OPERAS ĢILDES LOTERIJA
ŅUJORKAS KULTŪRAS DIENĀS

Svētdien, 27. janvārī Jonkeru 
baznīcā Ņujorkas kultūras 
dienu ietvaros Latvijas Na  cio-
nālās Operas Ģilde sarīkoja 
savu gadskārtējo loterijas iz -
lozi. Biļetes jau no Ziemsvēt-
kiem tika izsūtītas uz malu 
malām, un, priekšsēdes Aijas 
Pelšes neatlaidīgajā atlaidīgajā 
vadībā, turpināja tikt pārdotas 
līdz pat pēdējai minūtei! Man 
krita nepateicīgais darbs pie -
runāt viesus, kas bija ieradušies 
kultūras dienās, nopirkt vēl pē -
dējās biļetes. Bet gaisotne bija 
omulīga, un cilvēki devīgi. Kul -
tūras dienu sarīkojums Anitas 
Bataragas vadībā notika lejas 
zālē. Galdi bija saklāti ar sve -
cītēm, uzkožamiem un vīnu. 
Linda Treija, ALMAs ilggadīgais 
rūķītis, deva izsmeļošu pārskatu 
ar video palīdzību par latviešu 
māksliniekiem. Uzzinājām de  -
taļas par trim mākslinieku pa -
audzēm – pirmajā Linda iekļāva 
Latvijas laika slavenības tādus 
kā Annusu un Libertu, otrajā – 
Voldemāru Avenu, Strautmani, 
un pasaulē pazīstamo Viju Cel-
miņu. Trešajā paaudzē tika 
ieskaitīti šīsdienas „jaunie zeļļi“ 
kā Gints Grīnbergs no Bostonas 
un Rita Grendze no Čikāgas. 
Sekoja Jolantas Kaņepes at  miņu 
stāstījums par savu nesen mi -
rušo vīru un Jonkera baznīcas 
garīdznieku Indriķi Kaņepu. 
Akvareļu un grafikas māk sli-
nieks, Indriķis bija pazīstams ne 

Latvijas Nacionālās Operas Ģildes 2019. gada valdes sapulcē 23. 
janvārī.  No kreisās pirmajā rindā: Vija Bērziņa, Ilze Pētersone, 
Aija Pelše, Laila Robiņa, Anda Gerdena; otrā rindā: Guna 
Mundheim (sēd), Dr. Andris Padegs, Ivars Bērziņš, Dr. Pauls 
Grūbe, Dr. Ēriks Niedrītis

Linda Treija pie gleznu izstādes

Tālivaldis Ķeniņš dzimis Lie-
pājā 2019. gada 22. aprīlī. Māte 
Anna Rūmane-Ķeniņa pirmajā 
Latvijas neatkarības gadā strā-
dāja Francijas ārlietu ministri-
jas preses nodaļā Parīzē par 
Baltijas lietu referenti. Pēc ne -
atkarīgās valsts proklamēšanas 
viņa gribēja, lai bērns (Tālivaldis 
bija pastarītis sešu bērnu ģi -
menē) piedzimtu Latvijā, un 
atgriezās no Parīzes. Tēvs Atis 
Ķeniņš – rakstnieks, advokāts 
un skolotājs – bija Tautas pa -
domes loceklis no Latviešu  na -
cionāldemokratu partijas sa -
raksta un piedalījās Latvijas 
valsts proklamēšanas aktā 1918. 
gada 18. novembrī.

Protams, vecāki nebūtu va -
rējuši iedomāties, kāds būs 
Latvijas liktenis, bet nez vai viņi 
būtu toreiz ticējuši, ka “Tālītis” 
kļūs par vienu no ievēro ja mā-
kām personām pasaules mē -
rogā mūzikā.

Bet – pievērsīsimies 100 gadus 
uz priekšu: Tālivaldis Ķeniņš 
kļuvis Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadē mijas Goda pro-
fesors, Lielās mūzikas balvas 
laureāts, sa  ņēmis Triju zvaig -
žņu ordeni, pat Latvijas Simt-
gades pastmarku viņam par 

Sācies komponista Tālivalža Ķeniņa
simtgades gads

Veltījuma koncerti skan gan Latvijā, gan Kanadā

vien latviešos, bet arī plašākā 
Ņujorkas un Ņūdžersijas ap -
kārtnē. Jāpiemin, ka Indriķis ir 
radījis Nacionālās operas attēlu, 
kas joprojām reprezentē Operas 

vijas jauniešiem, kas pašreiz 
studē ASV. Sarma Muižniece 
bija viņus atvedusi no Bostonas. 
Caur un caur jauks sarīkojums!

Un tagad pie Operas Ģildes 

operas ieejas kartes – Dr. Zig-
rīda Renigers no Čikāgas, viena 
no devīgākajām Ģildes at  bal-
stītājām;

2) naktsmājas un brokastis 

no Ņujorkas; 
4) Maijas Kovaļevskas un 

Krišjāņa Norveļa CD „Ar siltu 
sirdi” – Vitauts Vītoliņš no Mi -
čigānas;

5) $300 vērtībā Mētropolītena 
operas dāvanu karte –  Anita 
Asbergs no Masačūsetas;

6) divas ieejas kartes uz Ka -
nadas Dziesmu svētku balli 
Toronto – Dr. Bertrams Zariņš 
no Bostonas;

7) $500 vērtībā divas biļetes 
uz basketbola spēli Madison 
Square Garden, Latvian He  rit age 
Night  un Knicks krekls –  Vivita 
Beltiņa no Staten Island; un

8) lidojums (līdz $1000 vēr-
tībā) Ņujorka-Rīga-Ņujorka – 
Zīle Dzenītis no Merilandes, 
kas ikdienā ar savu darbu lid-
firmā lido pa visu pasauli, bet 
tikai ne uz Latviju.

Apsveicam laimestu iegu vē-
jus! Un patei camies visiem, kas 
nopirka mūsu loterijas biļetes! 
LNOĢ loteriju ienākumi ir ļoti 
svarīgi – tie krietni papildina 
LNOĢ „maciņu“, no kā mēs 
atbalstām tādus projektus kā 
Maijas Kovaļevskas ASV kon-
certa tur neju un Imanta Ra -
miņu bērnu operas „Lakstīgala“ 
pirmizrādi Latvijā. Tā tiks rā  dī-
ta provincēs un ārpus Latvijas. 
Organizējam arī ekskursijas 
bērniem no laukiem, dodot 
iespēju ap  meklēt LNOB izrādes. 

Paldies vēlreiz visiem mūsu 
labvēļiem!

godu.  Šogad svinam lielo jubi-
leju, un pie miņas sarīkojumi 
notiks gan Latvijā, gan arī 
Kanadā, par kuŗiem kā godīgs 
dēls ziņošu visu gadu.

Mūziķa jubileju sākām svinēt 
jau Latvijas Simtgadē, tostarp 
aizvadītās vasaras Dziesmu 
svētku noslēguma koncertā un 
vokālsimfoniskajā koncertā, kā 
arī Latvijas Nacionālajam sim-
foniskam orķestrim (LNSO) 
atklājot 2017./2018. gada se -
zonu ar T. Ķeniņa daiļradi. 
LNSO arī 2019. gadā, 9. februārī 
atskaņos viņa Koncertu pieciem 
sitaminstrumentālistiem un or -
ķestrim. Kanadā, Toronto Lat-
viešu koncertapvienība janvārī 
ierakstīja kompaktdisku ar trīs 
lielāko Kanadas latviešu kom-
ponistu – Jāņa Kalniņa, Imanta 
Ramiņa un Tālivalža Ķeniņa 
skaņdarbiem. 28. aprīlī notiks 
autorkoncerts Sv. Jāņa draudzes 
skanīgajā dievnamā. Protams, 
simtgadnieks „parādīsies” kop-
koŗa koncertā, garīgā koncertā, 
kamermūzikas un orķestŗa 
kon certā gaidāmajos šīsvasaras 
Dziesmu svētkos, kā arī Valsts 
Akadēmiskā koŗa koncertā.

Tālivaldis Ķeniņš agrāk bija 
veltījis skaņdarbu divām kla-

par temu, un nobei dzot, kā tēvs 
mēdza to darīt, ar fūgu, pašās 
beigās atgriežoties pie temas. 
Varens un skanīgs mūzikālais 
sacerējums!

1964. gadā Kanadas Mūzikas 
centrs (Canadian Music Centre) 
pasūtināja T. Ķeniņam jaun-
darbu izmantošanai Kanadas 
skolās. Vienlaikus Dr. Andris 
Ritmanis un Portlandes Dzies-
mu svētku Rīcības komiteja arī 
vēlējās jaundarbu. T. Ķeniņš 
nolēma orķestrēt esošo, un šis 
“jaunais” skaņdarbs vēl nereti 
tiek atskaņots gan skolās, gan 
profesionālos orķestŗos.

Oakville Symphony Orchestra 
mākslinieciskais vadītājs ir di -
riģents Roberto De Clara. Or -
ķestŗa valdē kalpo Ķeniņu jau -
nākais dēls Indulis, kuŗš vai rā-
kus gadus bija To  ron to orķestŗa 
Tafelmusik valdes priekšsēdis. 
No šīm „attiecībām” nāk jau-
kais projekts, kas iz  ska nēja

2. un 3. februārī elegantajā 
Oakville Centre for the Per-
forming Arts.

Tuvāku informāciju var atrast 
Oakville Symphony Orchestra 
mājas lapā:

www. oakvillesymphony.com.

vierēm astoņrocīgi saviem au -
dzēkņiem, brāļiem un mā -
sām   Ainai, Dacei, Pēterim un 
Tomam Zvilnām. Par pamatu 

ņemot “Dvieļu deju”, Ķeniņš 
sacerēja izcilu skaņdarbu, kuŗa 
ievadā ir šī tautas deja, tad 
septiņas atšķirīgas variācijas 

Ģildi! Paldies, draugs! Pēc-
pusdienas programma beidzās 
ar džeza un deju mūziku ģi -
tarista Riharda Kolmaņa un 
dziedātājas Artas Jēkabsones iz -
pildījumā – dinamiskiem Lat -

loterijas un tās vinnētājiem! 
Mums šogad bija sevišķi labi 
laimesti, un tos saņēma latviešu 
mūzikas atbalstītāji pa visu 
Ameriku:

1) divas Latvijas Nacionālās 

Grand Palace hotelī Rīgā, 
5*****, diviem cilvēkiem uz 
divām naktīm – Gunta Plost-
niece no Filadelfijas;

3) operas „Vilkaču Manti-
niece” DVD – Laila Bībelnieks 
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Drons Ziemsvētku vecītim
Ar Elvisu Straupenieku, bezpilotu lidaparātu (dronu) AirBoard kompānijas 

dibinātāju, sarunājās Taira Zoldnere

Pavisam nesen, aukstā, tumšā 
decembŗa vakarā sociālajos me -
dijos sekojām līdzi elpu aiz  rau-
jošam Ziemsvētku vecīša lido-
jumam ar dronu. Idejas autors 
un kompānijas AirBoard dibi-
nātājs Elviss Straupenieks šo -
brīd attīsta savu uzņēmumu 
vienā no pasaules labākajiem 
biznesa akseleratoriem Alche-
mist Accelerator, kas atrodas 
Silīcija ielejā, Kalifornijā.

Mūsu saruna notiek Sanfran-
cisko, vienā no pilsētas kopdarba 
telpām Werquise.

“Viss sākās, kad man bija div-
padsmit gadu... cilvēki vienmēr 
sapņojuši par lidošanu,” saka 
Elviss.

Protams, ir dažādas lidmašīnas, 
helikopteri, bet Elviss bilst, ka 
viņu vairāk interesēja, kā pašam 
uzkonstruēt savu lidaparātu. Paš -
mācības ceļā pētot un sekojot 
tiešsaistē publicētām instruk ci-
jām, tika būvēts, konstruēts, iz -
mēģināts pašam savs bezpilota 
lidaparāts. Apmēram pēc četriem 
gadiem, kad Elvisam bija seš pad-
smit gadu, projekts bija nonācis 
tik tālu, ka bija nepieciešams di -
bināt uzņēmumu, lai nodrošinātu 
līdzekļu piesaisti un tālāku attīs-
tību. Radās jauns šķērslis – Lat-
vijā uzņēmumu var reģistrēt tikai 
no astoņpadsmit gadu vecuma.

Elviss smejas: “Es sešpadsmit 
gadu vecumā atradu Civillikuma 
pantu, kas atļauj iegūt juridisko 
pilngadību no sešpadsmit gadu 
vecuma caur tiesu. Nākošo pus-
gadu pavadīju vācot nepiecieša-
mos dokumentus no skolas, vecā-
kiem, draugiem, ejot caur Lie pā-
jas bāriņtiesu un Liepājas tiesu...” 

Tā sešpadsmit gadu vecumā 
Elviss, ieguvis pilnvaru par ju -
ridisko pilngadību, kļuva par 
jaunāko uzņēmēju Latvijā. Savs 
uzņēmums ļāva piesaistīt pirmo 
nopietno investīciju 50 000 eiro 
apmērā, nodibināt nelielu ko -
mandu un turpināt projektu. 
Jāsaka, ka darbs kļuva arvien 
intensīvāks, bet vēl taču arī skola 
jāpabeidz!

Elviss: “Esmu vienmēr labi mā -
cījies, uz deviņi un desmit, bet 
vienpadsmitajā klasē nopietni ap -
svēru domu pamest skolu, lai pil-
 nībā pievērstos tikai savam futū-
ristiskajam nākotnes projektam...”

Par laimi Liepājas Raiņa 6.vi -
dusskola atrada iespēju, lai Elviss 
varētu pabeigt vienpadsmito un 
divpadsmito klasi vienā gadā.

Drons, uzņēmums, divas kla -
ses gada laikā ... Cik stundas tu 
varēji veltīt miegam?

“Jā, tajā laikā bija traki... cēlos 
četros, lai strādātu pie drona, as -
toņos man bija matemātikas kon -
sultācija, tad skola, pēc tās atkal 
darbs pie drona... Man bija iz -
strādāts īpašs mācību plāns, vai -
rākus priekšmetus apguvu pilnīgi 
patstāvīgi pēc mācību grāmatām 
un citiem materiāliem. Tomēr 
skolu pabeidzu uz deviņi un desmit, 
veselu gadu ātrāk par savu klasi. 
... Un tad mēs nokļuvām vienā 
no pasaules vadošajiem biznesa 
akseleratoriem Boost VC un pus-
gadu pavadījām Silīcija ielejā.”

Kāds ir ceļš, lai uzņēmums 
tiktu aicināts uz biznesa aksele-
ratoru?

“Vispirms, jebkuŗš investors 
meklē interesantu, daudzsološu, 
strauji augošu uzņēmumu. Ir jā -
būt tādā grupā. Praktiski mums 
palīdzēja Arturs Ivanovs, uzņē-
muma Knowledge Factory līdzdi-
binātājs ar iepriekšēju pieredzi 
šādā programmā. Viņš mūs iepa-
 zīstināja ar akseleratora vadītāju 
Adamu Dreiperu (Adam Draper), 
kuŗa ģimene ar riska kapitālu 
ieguldījumiem nodarbojas jau 
ceturtajā paaudzē. Adama Drei-
pera tēvs Tims Dreipers (Timothy 
Cook Draper) savulaik ir inves-

pinājās Liepājas mājas garāžā, bet 
dažus mēnešus vēlāk, AirBoard 
komanda pārcēlās uz Rīgu. Tika 
uzbūvēts 4x4m liels elektrisks 
drons ar pašu komandas izstrā-
dātu bateriju, kas var pacelt 60kg 
smagu kravu un pārvietot to 15 
minūšu ilgā laikā posmā. Līdz ar 
to AirBoard komanda bija uz  bū -
vējuši vienu no pasaulē jaudī-
gākajiem lielajiem bezpilota 
lidaparātiem. 

E.S.: Nākamais solis bija sa -
prast, kā var šo technoloģiski 
veiksmīgo projektu vislabāk ko -

vīnogu laukus. Viens operators 
vienlaicīgi uzrauga vairākus dro -
nus, kuŗi paši lido automātiski 
iepriekš iezīmētā laukā. 

Par mūsu dronu ir interese arī 
vīnogu ražotājiem Napas ielejā 
Kalifornijā. Tomēr droniem ir ļoti 
specifiskas rēgulācijas katrā atse-
višķā valstī. Mums ir sertifikācija 
Latvijā; strādājam, lai sertificētos 
arī Vācijā un citās valstīs.

T.Z.: Tomēr tu šobrīd esi šeit, 
Sanfrancisko, Kalifornijā.

E.S.: Jā, ar savu produktu esam 
iekļuvuši pasaules labākajā biz-

kaut ko izdarīt pašiem ar savām 
rokām. Man ģimenē vectēvs bija 
viens no pasaulē ātrākajiem kar-
tingu pilotiem, un pats konstruēja 
savu kartingu, arī tēvs ir in  že-
nieris. Techniskas lietas man 
apkārt bijušas kopš bērnības.

T.Z.: Cik AirBoard komandā 
ir cilvēku?

E.S.: Mēs esam seši. Bez manis 
un manas asistentes vēl strādā 
vairāki inženieŗi un dronu pilots.

T.Z.: Kā nonācāt pie Ziem-
svētku vecīša lidojuma?

E.S.: Jā, man jau sen tika jau -
tāts, kad tad varēs pacelt gaisā 
cilvēku. Vecītis bija mans labs 
draugs no Liepājas Artis Dau  gins, 
un dažas dienas pirms Ziem-
svētkiem mēs ar savu dronu pa -
cēlām apmēram 100kg smagu 
cilvēku (ieskaitot vecīša kostīmu) 
10–15 metru augstumā, -5 gradu C 
salā, stipra vēja apstākļos. Mūsu 
mērķi bija pierādīt: drona celt-
spēju, drona drošību un izturību; 
un trešais – drona potenciālu iz -
mantot kravu pārvadāšanai, kā 
arī cilvēku glābšanai nepieejamās 
vietās.

T.Z.: Vai šeit, Silīcija ielejā ir 
sadarbība ar igauņiem un 
lietuviešiem?

E.S.: Jā, Silīcija ielejā ir daudz 
latviešu un arī citu baltiešu. Īpaši 
aktīvi ir igauņi, kas sākās ar 
veiksmīgiem igauņu uzņēmu-
miem PayPal un Skype. Tagad ir 
izveidojusies tāda kā “Baltijas 
ma  fija”, ir čata grupas, tiekamies 
pasākumos, savstarpējais kon-
taktu tīkls un atbalsts šajā ko -
mūnā ir ļoti vērtīgs. Par piemēru, 
Alchemist Accelerator no 20 ko -
mandām šobrīd trīs ir no Baltijas – 
divas no Igaunijas un viena no 
Latvijas. Ļoti liela palīdzība ir 
Baltijas Amerikas brīvības fonds, 
kas katru gadu palīdz vairāk kā 
desmit cilvēkiem nonākt Ame-
rikas apmācības un pētījumu 
programmās. 

Esot šeit, ir arī vienreizēja ie -
spēja iepazīstināt amerikāņus un 
Amerikas investīciju fondus ar 
Latvijas sasniegumiem. Cilvē kiem, 
kas vada daudzu miljardu dolaru 
vērtus fondus un iepriekš par 
Latviju neko nav zinājuši, node-
monstrējot dronu nozares sasnie-
gumus, rodas interese par Latviju 
kā augstu technoloģiju valsti.

T.Z.: Kāds tev būtu novē lē-
jums jauniem cilvēkiem, pusau-
džiem, kam arī gribas radīt ko 
īpašu, attīstīt savu ideju, būt 
veiksmīgiem biznesā?

E.S.: Jaunieši daudz seko veik-
smes stāstiem sociālajos medijos. 
Es teiktu, ka tie ir labi iedvesmai, 
bet nevajag censties šos veiksmes 
stāstus uztvert kā formulu vai 
nokopēt. Katrs cilvēks ir citāds, 
katram cita personība, sociālā 
vide un citi vides faktori. Ir jāseko 
saviem mērķiem un savām in -
teresēm. Cenšoties būt par kādu, 
kas viņš nav, var cilvēku novest pie 
izdegšanas un personības sabru-
kuma. Uzņēmējdarbība nav pie -
mērota ikkatram, lai gan šobrīd 
ir ļoti stilīgi būt uzņēmējam. 
Tomēr, ja ir griba attīstīt savu 
uzņēmumu, šobrīd pasaule ir 
atvērta, ceļošanas iespējas neie -
robežotas, un arī Latvijā var ļoti 
daudz ko izdarīt un paveikt.

AirBoard komanda gatavojas Ziemsvētku vecīša lidojumam
// FOTO: Taira Zoldnere

A. Daugins lidojumā ar AirBoard 
dronu // FOTO: Taira Zoldnere

tējis tādās kompānijās kā Tesla, 
Skype, Hotmail un Spacex. Mēs 
tajā laikā vēl atradāmies Liepājā 
un caur Skype demonstrējām 
viņam mūsu projektu.”

Vai tas bija akseleratora ofi -
ciāls konkurss, vai viņam vien-
kārši iepatikās jūsu projekts?

“Akselerators ir investīciju fonds, 
kas investē un palīdz attīstīties 
jaunuzņēmumiem ar lielām, var-
būt daudzu miljardu dolaru po -
tenciālām izaugsmes iespējām. 
Akseleratoram Boost VC katru 
gadu ir divas 3-6 mēnešus gaŗas 
programmas. Uz katru program-
mu piesakās līdz 2000 jaunuz ņē-
mumu no visas pasaules, bet tiek 
uzņemti tikai divdesmit! Viņi 
investē trīs veidu uzņēmumos, 
kas nodarbojas ar blokķēdēm un 
kriptovalūtu, ar virtuālo un pa -
plašināto reālitāti un zinātniskās 
fantastikas projektos tādos kā 
paraplāni, džetpaki jeb lidojošās 
somas, un citās futūristiskās tech -
noloģijās, kuŗas, pēc investoru 
domām, varētu kļūt par nāko ša-
jām vairāku miljardu dolāru pel -
nošām kompānijām. Mēs Zināt-
niskās fantastikas sadaļā prezen-
tējām ideju par lidojošu segveju 
vai mazu lidojošu mocīti. Tas 
būtu pasaulē pirmais drons, kas 
varētu pacelt un pārvietot cilvēku.”

Akseleratorā Boost VC Elviss 
pavadīja sešus mēnešus, strā dā-
jot gan pie projekta, gan iepa-
zīstot biznesa attīstības iespējas. 
Radās arī pirmie atbalstītāji, lie -
lākoties, latvieši, kas ļāva papla-
šināt komandu un strādāt tālāk 
pie drona, kas radīts lielu sma-
gumu pārvietošanai. 

Atgriežoties Latvijā, darbs tur -

mercializēt un atrast tam biznesa 
pielietojumu. 

Tika meklēts vairākos virzie-
nos, un šobrīd attīstāmies trīs 
vertikālēs. Viens no tiem – drons 
var palīdzēt likvidēt eļļu un citus 
naftas produktus ūdenī plašā 
territorijā, izsmidzinot bio-ķimi-
kāliju, kas šo eļļu noārda dabīgi 
ūdenī. Otrs – kravu un cilvēku 
transportēšanai.

Trešais un galvenais virziens, 
kuŗā šobrīd strādājam, ir agri-
kultūra – pesticīdu un fungi-
cīdu izsmidzināšana specifiski 
vīnogu laukos, kas atrodas stā-
vās kalnu nogāzēs. Vīnogu lauki 
tiek apsmidzināti desmit līdz 
piec padsmit reizes gadā, un to 
dara cilvēki ar rokām vai izman-
to helikopteru. Tomēr vīna dārzu 
nogāzes var būt līdz 60 grādu 
slīpas, darbinieki bieži vien slīd, 
krīt, savainojas, roku darbs ir 
dārgs un cilvēki ilgas stundas 
strādā ar veselībai kaitīgām vie -
lām. Helikoptera izmantošana ir 
lētāka, tomēr izmaksā līdz 25 000 
eiro gadā, turklāt tikai 30% no 
izsmidzinātajām ķimikālijām no   -
nāk uz vīnogulājiem, un Vācijā 
katru gadu iet bojā viens vai divi 
helikopteru piloti, jo smidzi nā-
šanas sistēma, kas ir 16m plata, 
reizēm kaut kur aizķeras. Drons 
ir daudz lētāks un drošāks lī -
dzeklis tieši šo lauksaimniecības 
ķimikāliju izsmidzināšanā. Šo -
brīd mums jau ir vairāki klientu 
līgumi, un mēs gatavojamies jau-
najai vīnogu apstrādes sezonai, 
kas sāksies aprīlī. Drons pats 
netiks pārdots, bet mēs piedā-
vājam servisu, kad ar savu dronu 
un pilotu braucam apstrādāt 

nesa akseleratorā Alchemist 
Accelerator, mūs atbalsta Adams 
Dreipers, Boost VC dibinātājs, un 
abu šo akseleratoru programmas 
cieši sadarbojas. 

T.Z.: Liekas, ka lielo dronu 
ražošana pasaulē sāk strauji 
attīstīties. Zinu, ka Latvijā vēl ir 
citi dronu ražotāji.

E.S.: Jā, Latvjā tieši dronu 
nozare ir ļoti attīstījusies. Varu 
minēt tādas kompānijas kā Air 
Dog, Aerones, Atlas Dynamics, UAV 
Factory, programmatūrām – SPH 
Engeneering, arī citas. Latvijā ir 
neparasti liels dronu kom  pāniju 
kopskaits, un šobrīd varam saukt 
Latviju par dronu lielvalsti. Do -
māju, ka Latvijā izstrādātas un 
darbojas daudzas jaunas tech no-
loģijas un projekti, bet proble mā-
tiska ir mārketinga un produkta 
pārdošanas daļa. Kaimiņi igauņi 
šajā ziņā ir daudz veiksmīgāki. 
Tāpēc ir labi kādu laiku pabūt 
Amerikā, jo šeit tieši pārdošanas 
māksla ir ļoti attīstīta. 

Konkurence tirgū pastāv, un 
tas ir labi, jo tas nozīmē, ka pro -
duktam ir potenciāls. Svarīgi ir 
atrast specifisku pielietojuma nišu 
un izveidot ļoti konkrētu, bet ļoti 
labu produktu. Mēs šobrīd strā -
dājam, lai uztaisītu labāko dronu 
vīnogu apsmidzi nāšanai, bet savu-
kārt kompānija Aerones fokusējas 
uz vēja turbīnu tīrīšanu.

T.Z.: Kāpēc latvieši ir tik 
veiksmīgi, veidojot innovatīvus 
technoloģiskus projektus?

E.S.: Gandrīz visi, kas ražo dro-
nus, zināšanas ir apguvuši paš-
mā cības ceļā. Domāju, ka lat-
viešiem piemīt zinātkāre un 
vēlēšanās pašiem kaut ko radīt, 
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“Pret dzimtām debesīm 
es pakāpšos” – tā no šīs 
zemes, mīļajiem cilvē-
kiem, no dziesmas un 
savas tautas šī gada 30. 
janvārī atvadījās tautā 
tik ļoti mīlētās grupas 
Čikāgas piecīši dalīb nie-
ka Ulda Streipa (1942-
2019) dvēsele. 

Viņa un citu grupas dalībnieku 
balsis daudzus gadu desmitus ir 
skanējušas vai ikkatra latvieša 
mājā, arī leģendārajā 1989. gada 
vasaras koncertā Mežaparkā, kas 
vienā dziesmā un vienā elpā 
vienoja vairāk nekā simt tūk-
stošus cilvēku, un šī kopā sa-
nākšana tobrīd skaidrāk kā jeb-
kad apliecināja, ka mums ir ne 
tikai “viena saule, tas pats 
mēness” un “visiem viena tēvu 
valodiņ’”, bet arī kopīgs mērķis – 
Latvijas brīvība.

Uldis Streips 1969. gadā ieguva 
doktora gradu bakterioloģijā un 
ilgus gadus bija mikrobioloģi-
jas pētnieks un pasniedzējs 
Luisvilas universitātē. Ansamblī 
Uldis Streips, līdzīgi kā visi pā -
rējie Piecīši, piedalījās no darba 
brīvajā laikā. Jau savas darbības 
pirmajos gados Čikāgas piecīši 
kļuva ļoti populāri un pamazām 
apceļoja visas 30 tolaik ASV 

ATVADU VĀRDI NO LATVIJAS
darbīgās latviešu kolonijas, kam 
sekoja koncerti Kanadā, bet ar 
laiku koncertu ģeografija aptvēra 
teju visus nostūrus, kur mīt 
latvieši. 

Par godu Čikāgas piecīšu pus-
gadsimta jubilejai 2011. gadā tika 
uzņemta dokumentālā filma 
“Par mani, draudziņ, nebēdā”. Šai 
pašā gadā Pasaules brīvo latviešu 
apvienības biedru organizācija 
grupai piešķīra PBLA balvu par 
pusgadsimta veikumu. 

2012. gadā starplaikā starp 
koncertiem ansambļa dalībnieki 
atsaucās arī Likteņdārza īste-
notāja – „Kokneses fonda” dibi-
nātāja Viļa Vītola labajām ide-
jām, un nu Likteņdārzā aug viņu 
stādītie kociņi gan Aizsaulē aiz-
gājušajiem Čikāgas piecīšu dalīb-
niekiem, gan arī Streipu un citām 
dzimtām.

Kādā no dziesmām skan Ulda 
Streipa vārdi: “Jo man tik viena 
dzīvība, to Tēvu zemei dodu”. 
Tēvu zeme šo devumu novērtēja 
–  2013. gadā Uldis Streips kopā 
ar pārējiem Čikāgas piecīšiem 
saņēma balvu par Mūža iegul-
dījumu latviešu mūzikā.

Arī 2014. gada oktobrī Uldis 
Streips viesojās Latvijā, lai pie-
dalītos grāmatas “Čikāgas Piecīšu 
brīnišķīgie piedzīvojumi” un 
dziesmu krājuma “Hei lailī un 
citas Čikāgas Piecīšu dziesmas” 
atvēršanas svētkos.

Uldis Streips daudzus gadus 

bija arī uzticams Vītolu fonda 
draugs un atbalstītājs. 2009. gadā 
viņš ar Vītolu fonda atbalstu 
dibināja savu vecāku Hugo un 
Eleonoras Streipu piemiņas sti-
pendiju. Stipendijas mērķis bija 
atbalstīt jauniešus, kas vēlas 
studēt kādā Latvijas augstskolā. 
Eleonora un Hugo Streipi augstu 
vērtēja izglītības lomu cilvēka 

Klodža – fiziku, bet Dace Sud-
raba – medicīnu. Bijusī stipen-
diāte Simona Klodža atvadoties 
raksta: “Pirmos studiju gadus 
saņēmu Hugo un Eleonoras 
Streipu piemiņas stipendiju. Tā 
man bija motivācija cītīgi mā -
cīties un spert pirmos soļus 
pieaugušo dzīvē. Ulda Streipa 
atbalsts man daudz palīdzēja, 
pirmajos gados atrodoties vienai 
Rīgā. Tādi cilvēki kā Uldis 
Streips, kas nesavtīgi palīdz ci -
tiem, pat īsti viņus nepazīstot, ir 
zelta vērtība mūsu Latvijai! 
Mums gan diemžēl dzīvē nekad 
nesanāca satikties, bet, redzot 
Ulda darbus, zinu, ka viņš bijis 
cilvēks ar lielo burtu, labsirdīgs 
un īsts patriots! Izsaku līdzjūtību 
Ulda Streipa ģimenei!”

“Mans plāns ir atbalstīt vienu 
studentu katru gadu un pēc 
dažiem gadiem dibināt vienu 
mūža stipendiju vecāku vārdā. 
Šis ir par daudz svarīgs laiks 
mūsu zemītei, lai kādam trūktu 
naudas izglītībai,” tā savulaik 
teica Uldis Streips, un 2014. 
gadā, kad Aizsaulē aizgāja Ulda 
Strei  pa dzīvesbiedre Patrīcija 
Anna Streipa, tapa vēl viena sti-
pendija sievas piemiņai. 

Bet pēdējie gadi Ulda Streipa 
dzīvē nebija viegli, jo, zaudējot 
tuvu cilvēku, ne vienmēr spēj 
mierināt vārdi, par ar vislielāko 
sirsnību teiktie, ne arī tuvo un 

mīļo klātbūšana grūtajās stundās. 
Ja nu vienīgi cerība – “es zinu, ka 
mēs vēlreiz satiksimies, tik jau -
tājums ir, kad tas būs un kur...”

Nu vairs neredzēt debess malā 
jaunu rītu, ne saule jūras viļņos 
rotājas, un ir beigusies gadu skai-
tīšana kāda gudra, inteliģenta, 
labsirdīga latviešu vīra mūžā. Ir 
sācies tālais, nezināmais ceļš mū -
žībā, bet ir pamats cerēt, ka trīs 
zvaigznes, kas virs galvas mirdz, 
tās arī viņu sasildīs. Taču šobrīd 
vēl ir brīdis, kad ir grūti saprast, 
kas mirdz spožāk – vai tā rasa 
ziedos ir, vai asaras tuvo un mīļo 
acīs. Bet viens gan ir skaidrs – 
tāpat kā “mūžam saule debesīs 
mirdzēt neapstās”, tā mūžīga būs 
piemiņa, jo dzīvots ir tik ļoti 
godam – savu Tēvu zemi un 
savus tuvos mīlot. Izsakām vis-
dziļāko līdzjūtību tuviniekiem 
un Čikāgas piecīšu saimei!

Šai skumjajā brīdī meita 
Krista ziedu vietā aicina visus, 
kuŗi vēlas no viņa atvadīties, 
ziedot Ulda Streipa piemiņas 
stipendijai, kas atkal būs at -
balsts kādam Tēvzemes jau -
nietim augstākās izglītības ie -
gūšanā. Ziedojumu var veikt, 
pārskaitot to uz Vītolu fonda 
norēķina kontu 
LV48UNLA0050020101491 
un norādot “Ziedojums piemi-
ņas stipendijai”. 

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

dzīvē, abi dēli tika mudināti iegūt 
augstāko izglītību. Kopā tika iz -
skoloti četri stipendiāti: Madara 
Romančuka absolvējusi Rīgas 
Stradiņa universitāti un kļuvusi 
par ergoterapeiti, Gerda Gaile 
izstudējusi finances, Simona 

Kopš Rīgas domi vada Nils 
Ušakovs un viņa partija Saskaņa 
(agrāk „Saskaņas centrs”), šo de -
viņarpus gadu laikā korupcijas 
skandali domi tricina ik pa lai-
kam. Pēdējā – visskaļākā – lieta ir 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas biroja (KNAB) sāktais 
kriminālprocess saistībā ar ku -
kuļošanu iepirkumos pašvaldī-
bas uzņēmumā „Rīgas satiksme”. 

Pagājušā gada novembrī KNAB 
sāka kriminālprocesu saistībā ar 
pašvaldības uzņēmuma “Rīga 
satiksme” iepirkumiem. KNAB 
izmeklēšana saistīta ar Polijas un 
Čechijas uzņēmumu vienošanos 
ar Rīgas domes un pašvaldības 
transporta uzņēmuma pārstāv-
jiem par kukuļu nodošanu un 
personu piesaistīšanu naudas at -
mazgāšanai. Lietā figurē trīs 
iepirkumi un noslēgtie  līgumi – 
par tramvaju, trolejbusu un au -
tobusu piegādi kopsummā par 
vairāk nekā 270 miljoniem eiro. 
Saistībā ar šo lietu tika aizturētas 
sešas personas Latvijā un vēl 
divas Polijā. Daļai aizturēto per-
sonu ir piemērots drošības lī -
dzeklis – apcietinājums, arī 
„Rīgas satiksmes” valdes priekš-
sēdim Leonam Bemhenam. Kra-
tīšana un dokumentu izņemšana 
notikusi arī pie Rīgas vicemēra 
Andŗa Amerika (koalicijas part-
neris Saskaņai – partija „Gods 
kalpot Rīgai”). Pēc kratīšanas 

SALLIJA
BENFELDE

Vai populāritāte glābs no soda?

Ameriks atkāpās no amata, bet 
nenolika deputāta mandātu. Sais-
tībā ar sākto kriminālprocesu 
par trim Rīgas satiksmes veikta-
jiem iepirkumiem atkāpās visa 
Rīgas satiksmes valde, bet pašlaik 
uzņēmumam iecelta pagaidu va -
dība. 31. janvārī kratīšana no  tika 
arī Rīgas mēra Nila Ušakova dar-
 bavietā domē un arī viņa dzīves-
vietā. Ušakovs negrasās atkāpties 
no amata un, protams, pat ne -
domā nolikt deputāta mandātu. 

Kā jau minēju, šīs nav vienīgās 
korupcijas lietas – 12 skaļākās 
deviņarpus gados ir bijušas:

‒ Cenšas ietekmēt ziņas Baltijas 
Pirmajā kanālā;

‒ Kukuļošana Mājokļu depar-
tamentā un Ārijas Stabiņas 
aizturēšana;

‒ Rīgas brīvostā nelietderīgi un 
nelikumīgi iztērēts vairāk nekā 
41 miljons latu; 

‒ Rīgas nami pazaudē miljonu;
‒ Maksājumi ar Saskaņu sais-

tītai arodbiedrībai;
‒ 50 latu kukulis par katru mik-

roautobusu;
‒ Nanoūdens skandāls;
‒ Fiktīvi darbinieki “Rīgas na  mu 

pārvaldniekā”;
‒ KNAB kratīšana Rīgas Cen -

trāltirgū; 
‒ Dokumentu viltošana Barona 

ielas remontdarbos;
‒ Administrātīvo resursu iz -

mantošana pašreklāmai.

Par ziņu ietekmēšanu jāpie-
bilst, ka gan kā 9.  Saeimas de -
putāts, gan vēlāk kā Rīgas domes 
priekšsēdis Ušakovs rakstiski 
norādījis Pirmā Baltijas kanāla 
(PBK) žurnālistiem, kādi ziņu 
sižeti gatavojami, pat sūtījis in -
tervijās uzdodamos jautājumus. 
Pirms ievēlēšanas Saeimā Uša -
kovs pats bija PBK žurnālists. 
Savukārt Andri Ameriku jau sen 
Latvijā mēdz dēvēt par „misteru 
20%” – proti, sabiedrībā tiek 
uzskatīts, ka katra iepirkuma un 
pasūtījuma konkursa uzvarē-
tājam no tam paredzētās sum-
mas 20 procenti jāmaksā Ame -
rikam. Ja runājam par „tautas 
folkloru” un leģendām, kas klīst 
Rīgā, tad viena no tām vēsta, ka 
par pašvaldības uzņēmuma va -
dītāju var kļūt, ja piekrīt katru 
mēnesi zināmu summu maksāt 
partijas „melnajā kasē” un notei-
kumi esot, ka uzņēmuma vadītājs 
varot darīt, ko grib, bet visam 
jāizskatās „smuki”. Jādalās esot 
arī ar Eiropas fondu naudu, bet 
grāmatvedībai ir jābūt kārtībā. 
Ja vadītāju pieķers, tad viņam 
pašam jākuļas, kā nu prot, jo 
domes vadība palīgā nenāks un 
neaizstāvēs. Tāpat arī ar lielajām 
prēmijām, kas tiek maksātas paš-
valdības uzņēmumu vadītā jiem 
– gan ziedojumi, gan „melnā 
nauda” esot obligāta. Esot izvei-
dojies tāds kā tīkls, kuŗā cits no 

cita ir atkarīgi, tādēļ visi klusē. 
Protams, tās ir tikai leģendas, 

kas tiesībsargājošajām iestādēm 
jāpierāda. Pagaidām Ušakova un 
Amerika līdzdalību pierādīt nav 
izdevies, un šajos deviņos gados 
vairākas Rīgas domes amatper-
sonas tikušas notiesātas, bet 
vienmēr Ušakova un arī Amerika 
skaidrojums ir bijis, ka viņi pat 
nav nojautuši par nelikumībām 
un ir sarūgtināti par notikušo. 

Pēdējā – Rīgas satiksmes ku -
kuļošanas – lieta, gan neizskatās 
tik bezcerīga, tomēr jautājums ir, 
vai kriminālprocesu un krimi-
nālvajāšanu izdosies sākt arī pret 
Ušakovu un Ameriku. Ir skaidrs, 
ka paši no domes viņi neaizies.

Jau pagājušajā gadā sākās runas 
par Rīgas domes vai vismaz Nila 
Ušakova atlaišanu. Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) šefs bija 
Kaspars Gerhards no Nacionālās 
apvienības, kurš abas domes 
amatpersonas ne pārāk uzmanīja, 
bet partijas kongress pagājušā 
gada decembrī uzdeva Ger  har-
dam atlaist Rīgas domi. Likum-
projekts par Rīgas domes atlai-
šanu tika uzrakstīts, iesniegts vēl 
Kučinska valdībai, premjērs pa -
ziņoja, ka par to nelems, jo 
likumprojektam esot jābūt tik 
precīzam, lai nebūtu iemesla 
lēmumu pārsūdzēt tiesā, tādēļ 
par to lai lemjot jaunā valdība. 

Tagad likumprojekts esot saska-
ņots un precīzēts, Ušakovs sola 
tiesāties un iet kaut līdz Eiropas 
cilvēktiesību tiesai, jaunā valdība 
vēl savu vārdu nav teikusi.

Tas, kas pārsteidz un šajā lietā 
pat šokē, ir aizvien biežāk no 
dažādiem ekspertiem, bijušajiem 
un esošajiem polītiķiem dzirda-
mais, ka Ušakovu un Rīgas domi 
nevajagot atlaist, jo viņam esot 
ļoti daudz atbalstītāju, kas savas 
domas nemainīšot, neapmie ri nā  -
tība sabiedrībā augšot un ār  kār-
tas vēlēšanās Ušakovs un viņa 
partija saņemšot vēl vairāk balsu.

Var piekrist tam, ka Ušakova 
un Saskaņas kvēlākos atbal stī-
tājus nekas šajā pasaulē nepār-
liecinās, ka viņu elks pārkāpj 
likumus, un arī pat tas viņiem 
nebūtu svarīgi. Tomēr tik vien-
kārši nav. Pēdējā socioloģiskā 
aptauja liecina, ka Saskaņa kopš 
iepriekšējā mēneša zaudējusi 3,2 
procentus atbalstītāju.

Turklāt jautājums, manuprāt, 
ir, vai populāri cilvēki var pārkāpt 
jebkuŗas ētikas un morāles un arī 
likuma normas? Vai tas nozīmē, 
ka neko nevar pasākt pret nevie -
nu populāru cilvēku, pat ja viņš 
kļūtu par slepkavu vai acīm re-
dzamu zagli?

Tāda nostāja ir absurda un bīs-
tama, jo, augot tiesiskajam nihi-
lismam, Latvijas valsts pastā vē-
šana tiek apdraudēta.
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Klīvlande // FOTO: Inara Jersey

Svinības Portlandē // FOTO: Ilva Metlāne

Svinības Ņujorkā // FOTO: Edgars Zālīte

Kr. Barona latviešu bērnu skolas sarīkojums // FOTO: Thao Zang

Svētki Denverā // FOTO: Martin Snapper

Publikāciju sagatavoja
TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA

Iepazīstinām ar statistiku par 
pasākumiem latviešu centros 
ASV, balstoties uz informāciju, 
kas mums tika iesniegta un kas 
apkopota Simtgades pasāku-
miem veltītajā mājaslapā. 

Vislielākais svētku pasākumu 
skaits bija: Ņujorkā (15), Va -
šingtonā DC un Rokvilē (13), 
Bostonā (12), Mineapolē (11), 
Sanfrancisko (8), Priedainē (7), 
Filadelfijā, Sietlā(6), Kalamazū, 
Klīvlandē (5). 

Trīs svētku svinību pasākumi 
notika katrā no šīm pilsētām: 
Portlandē, Milvokos, Linkolnā, 
Grīnvilā, Detroitā, Čikāgā, Lo -
sandželosā, Katskiļos, Hjūstonā, 
Indianapolē.

Sandjego, Ročesterā, Sentluisā, 
Garezerā, Denverā, Burlingtonā 
notika divi pasākumi katrā pil -
sētā. Viens – Pētersburgā, Nia-
gārā, Marfā, Durham, Bethesda, 
Baltimorā, Atlantā.

Amerikas latviešu apvienības 
Latvijas Simtgades fonds finan-
ciāli atbalstīja vismaz 28 pasāku-
mus. Apvienības organizētā mū -
zikas grupas “Imanta Dimanta un 
draugi” ASV viesturneja 2018. 
gada pavasarī aptvēra 18 pilsētas. 

Simtgades svinību noslēgumā 

Latvijas Simtgades atskaņas Amerikas 
latviešu centros

(Turpināts no 1. lpp.)

2018. gada novembrī ALA ai  ci-
nāja latviešu centrus ASV pie -
dalīties fotokonkursā, kas atspo-
guļotu spilgtākos svētku iespai-
dus. Uz aicinājumu atsaucās de -
viņi centri – Čikāga, Denvera, 
Klīvlande, Ņujorka, Ņūdžersija, 
Priedaine, Portlande, Sietla, 
Saginava.

Iesūtītās fotografijas vērtēja 
ALAs valdes locekļi. Visat zi nī gā-
ko vērtējumu saņēma trīs autoru 
darbi – Kristina Rathod no Ņū -
džersijas par foto sēriju “Valsts 
svētki Ņūdžersijas latviešu skolā”, 
Edgars Zālīte par fotografijām 
no Simtgades svinībām Ņujorkā 
un Thao Zang no Čikāgas par 
foto sēriju no Kr. Barona latviešu 
skolas sarīkojuma “Kādā sest die-
nas dienā pirms 100 gadiem”.

Visvairāk balsu saņēma Kris-
tinas Rathod fotogrāfija. ALA 
apsveic uzvarētāju un saka lielu 
paldies visiem, kuŗi dalījās savā 
svētku priekā ar mums.
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Arī tomēr cilvēki
Ēriks Kūlis. Saulesbrāļi,  gaŗstāsts, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2019. g., 176 lpp.EDUARDS

SILKALNS
Lasīt paša izvēlētu un iegādātu 

grāmatu sagādā laikam gan lī -
dzīgu baudu kā makšķerniekam, 
kas ēd paša izvilktu zivi, vai ogo -
tājai, kas papriecājas par mežā 
salasītām mellenēm. Starpība gan 
tāda, ka uz zivs pieķeršanos nereti 
ilgāk jāgaida un arī odziņu nav 
pilns mežs, kurmet piedāvāto grā -
matu skaits Rīgas grāmatnīcās 
daudzkārt pārsniedz to, ko cil -
vēks spēj izlasīt un apgūt. Tad nu, 
ja vien piekļūšanu grāmatas iek -
šienei nenosargā plastikāta iesai-
ņojums, gribas grāmatā iemest aci, 
lai kādreiz pavisam triviāla ie  mes  la 
dēļ to paņemtu vai noraidītu.

Kad Ērika Kūļa (dzim. 1941. g.) 
Saulesbrāļu 9. lappusē ieraugu 
dzejnieka Friča Bārdas vārdu, kam 
tai pašā teikumā seko vārdkopa 
„fricis ar bārdu”, atmiņas iz se -
nām dienām liek grāmatu ņemt 
ciet, Melburnā reiz dzīvoja ad -
vokāts Pēteris Rēķis, vecāks vīrs 
ar kuplu baltu bārdu, un arī dzej-
nieka Friča Bārdas dēls Zigurds, 
kam bārdas tik vien kā no tēva 
mantotajā uzvārdā. Melburnas 
latvieši melsa: ja sakot, ka nāk 
Rēķis ar bārdu (Bārdu?), nevarot 
droši zināt, vai ceļā ir viena per-
sona vai divas. Par dīvainām an -
gloaustrāliešu vārdu sakritībām 
amizējāmies tāpat. Kad nomināli 
augstākā Austrālijas amatpersona, 
britu karalienes Elīzabetes iecel-
tais ģenerālgubernātors, bija uz -
vārdā Slims (Slim), Viktorijas pa -
valsts gubernātors saucās Bruks 
(Brookes). Varējām teikt, ka tādā 

un tādā svinīgā sarīkojumā pie -
dalījās „slims ar bruku”. Bet sli-
mais ar bruku mūs jau par tālu 
aizved no Ērika Kūļa grāmatas.      

Kūļa stāsts ir par subkultūru, ko 
mūsdienu tauta sauc par bom-

vecais Zenons Bišmārks. Viņš nav 
neinteliģents, bet tā nu dzīve ie -
gro zījusies. Ja vasarā viņš ar 
draugu un likteņbiedru Afoņu 
laiku pavada, barojot pilsētas ka -
nālī peldošos gulbjus, tad ziemā 
ideāla uzturēšanās vieta ir pil-
sētas bibliotēka. Vienkārt, tur var 
sasildīties, bet otrkārt – lasītavā 
var iepazīties ar jaunākajiem laik -
rakstiem. Tā kā šīs rindas vis drī-
zāk lasa grāmatas mīļotāji, nevis 
ignorētāji, atvēlēšu viņiem kopā 
ar Zenonu skumt un brīnīties par 
mūsdienu ačgārno pasauli: 

Bibliotēkas ilgu mūžu piedzī vo-
jusī sekcija nekad nestāvēja tukša. 
Tā bija piekrauta tiktāl, ka daža 
laba rakstnieka mūža darbs, striķa 
galā sašņorēts, kā terroristu nolau-
pīts ķīlnieks gulēja uz grīdas. Ļaudis 
bija pārņēmusi nesaprotama vēlme 
atbrīvoties no grāmatām, pēc ku -
ŗām krievu laikos paši nīka rindās 
stundām ilgi vai dabūja pa blatu 
no pazīstamām pārdevējām. Šajā 
koridorā redzēju visus Viļa Lāča 
un Čārlza Dikensa romānus, Jāņa 
Raiņa sējumus, Jaunsudrabiņu, 
Rūdolfu Blaumani, par dzeju grā-
matām nemaz nerunājot. Arī 
Čaks dzeltenos vākos tur dažkārt 
gulēja. ( 9. lpp.)  

Abiem saulesbrāļiem Zenonam 
un Afoņam ir likteņbiedre Lēta, 
tā sakot – saulesmāsa. Stāsta sā -
kumā iepazīstam visa trijata pa -
gātni un apstākļus, kas viņus 
noveduši līdz pašreizējai situā cijai. 
Afoņa, lūk, pēc čokas (cie  tuma) 
nav varējis dabūt citu darbu kā 

tikai morgā par sanitāru. Tad jau 
labāk kļūt par „brīvdomātāju”! 

Ēriks Kūlis ir metaforu un eufē-
mismu meistars. Bomžu valodas 
īpatnības viņam birst kā caur 
raupju sietu un nepietrūkst. Trim 
gala dabūšanas metaforām nule 
citētajā teikumā cituviet vēl pie -
vienojas pakavu atsviešana, čību 
novietošana pret sauli, galu atdo-
šana. Ar valodu viņš apietas su -
verēni, nevairīdamies ne no ģer-
māmismiem (fāčis – der Vater – tēvs), 
ne anglicismiem (dropēt – iedzert, 
iemest), ne no mūsu pašu latviešu 
pazīstamu vārdu īsinā jumiem 
vai pārveidojumiem (drauģelis – 
draudziņš, aņuks – anekdots). 

Uz visumā pilsoniskam, solidam 
lasītājam netīkama fona gaŗstāstā 
iestrādāta arī viena otra humo -
ristiska epizode, piemēram – cil-
vēka ar iesauku Kaķis izrīcības ar 
suņiem vai paša Zenona cīniņš 
ar gulbju tēviņu. Pāris lappusēs 
(23.–24.) vienkāršiem vārdiem un 
piemēriem ievīta komūnisma 
kritika.

Bomžu vidi iedomājamies kā 
bieži vien vardarbīgu, tomēr šo 
momentu rakstnieks daudz ne -
izceļ. Vienīgi stāsta beigas ir Blau -
maņa Pazudušā dēla beigu cie-
nīgas. Par Pazudušā dēla beigām 
mēdz teikt, ka no režisora at  ka rīgs 
ir, vai tēvs pirms dēla nošaušanas 
un vārdiem „Nošāvu zagli” ielau-
zējos ir atpazinis kā savu dēlu jeb 
vai viņā visu laiku iedomājies 
svešinieku. Traģiskajām Saules-
brāļu beigām divu atšķirīgu in -

No 2019. gada 11. līdz 13. jan -
vārim skauti un gaidas pulcējās 
ziemas nometnē „Baltais vilks 
2019”. Šī ir jau septiņpadsmitā 
reize, kad notiek šāda nometne 
Ložmetējkalnā, un tajā pulcējās 
vairāk nekā 150 skauti un gaidas 
no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Og  res-
gala, Tukuma, Ķeguma, Val  mie-
ras, Kocēniem, Rēzeknes, Bal-
dones un Dobeles, kā arī viesi no 
Austrālijas un Polijas. 

Nometnes priekšnieks, vadītājs 
Nils Klints par nometni saka: 
“Šogad ”Baltā vilka” vadmotīvs ir 
miers. Eiropas territorijā, kā arī 
mūsdienu Latvijas territorijā, gan -
drīz nepārtraukti ir notikuši da -
žādi militāri konflikti. Kā par 
mieru cīnījās latviešu strēlnieki, 
ko miers nozīmē mūsdienās un 
kāda ir skautu un gaidu loma 
miera veicināšanā.”

Vad. N. Klints vēl pastāsta: 
„Vairāk nekā pirms 100 gadiem  

vad. MAIJA 
ŠĶINĶE

“Baltais vilks”
Latvijas skauti un gaidas ziemas nometnē 

strēlnieki cīnījās par savu zemi, 
šodien skauti un gaidas rūda sevi, 
nometņojot ziemas apstākļos. 
No  metnē jauniešiem ir unikāla 
iespēja ziemā dzīvot trīs dienas 
āra apstākļos, guļot apkurināmās 
teltīs un pašiem rūpēties par savu 
sadzīvi.” Nometnes dalībnieki pie -
dalās dažādās nodarbībās ar mērķi 
apgūt jaunas prasmes, un uzzināt 
ko jaunu par Latvijas vēsturi – 
Ziemsvētku kaujām. Nodarbības 
vada skautu un gaidu vadītāji, kā 
arī viesi no Kanadas un Amerikas 
Savienoto Valstu karavīri.

12. janvārī notika viesu diena, 
kur bija iespēja redzēt un uzzināt, 
kā skauti un gaidas nometņo, kā 
arī apskatīt vēstures ekspozīciju 
par Ziemsvētku kaujām un skau-
tisma vēsturi. Plkst. 17.30 notika 
Valgundes pagasta svinīgais sarī-
kojums, uz kuŗu nometnes da  līb-
nieki gāja lāpu gājienā.

žiem (saīsinājums no krievu valo  -
das: bez opreģelonnogo mesta ži -
teļ stva. Bez noteiktas dzīvesvietas. 
–  Red.). Bomžu vārda nav Lat-
viešu literārās valodas vārdnīcā, 
jo vārds laikam neskaitās gana 
smalks, tālab literārs, bet kā si  no-
nīmi saulesbrāļiem minēti sliņ ķis, 
slaists, dīkdienis, vazaņķis, visi ar 
daudz negatīvāku, nicinošāku 
skanējumu nekā saulesbrālis.

Stāsta galvenā persona, lai ne -
teiktu tagad modē nākušo vārdu 
personāžs, ir aptuveni 47 gadus 

terpretāciju nevar būt. 
Viena no Ērika Kūļa rakstīšanas 

formālajām īpatnībām ir tā, ka 
viņš atkārtoto runu neliek pē  di-
ņās un tādējādi neizdala no 
pārējā stāstījuma. Kamēr lasītājs 
pie tā pierod, brīžiem var sajukt, 
kuŗš tad ik reizi ir runātājs un vai 
attiecīgie vārdi tik tiešām tiek 
izteikti jeb vai cilvēks tikai tā 
domā. Bet gluži kā dzejnieki 
mūs dienās bieži iztiek bez liela-
jiem burtiem vai pieturzīmēm, tā 
prozas autoram vairs nedrīkstam 
prasīt, lai viņš „raksta kā ierasts.”  

Pēcgarša, kas palika pēc Sau -
lesbrāļu izlasīšanas, bija, ka arī 
bomži no pārējās sabiedrības sa -
gaida, ka tiks tomēr uzskatīti par 
cilvēkiem. Atgriežamies pie sā -
ku   mā teiktā friča ar bārdu. Kāds 
„prātvēders” pilsētas bibliotēkā 
„klārē” Zenonam, ka mūsdienās 
sentiments vairs neesot cieņā un 
kuŗš tad vēl, „acis slaucīdams”, 
lasīšot Akurateru vai Frici Bārdu. 
Kad nu Zenons gudrelim pro  vo-
katīvi vaicā, vai Fricis Bārda arī 
esot dzejnieks, „izspūrušais vīriņš” 
viņu apvaino, sakot, ka priekš viņa 
„fricis ar bārdu esot Ziemassvētku 
vecītis”.

Pavisam rets autora aklās fan-
tāzijas paraugs: „Cirvis lūr uz 
mani kā Ļeņins uz buržuāziju.” 
(151.) Nelielā grāmata ir kārtīgas 
aplūrēšanas, t. i., izlasīšanas vērta. 
Tā izdota jau ar gadskaitli 2019 
un vieš cerīgu priekšnojautu par 
citām šī gada gaitā gaidāmām 
latviešu grāmatām.
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(Turpinājums sekos)

Amerikas Latviešu apvienība piedāvā 
jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā

(Turpināts no Nr. 4)

Kalvis Roze – strādāja Lat-
vijas Etnografiskajā brīvdabas 
mūzejā Rīgā. 

Vasaras sākumā bija vairāki 
pasākumi mūzejā, kur es tiku 
nodarbināts, lai uzkoptu vidi un 
sagatavotu vietu pasākumiem. 
Man bieži bija jāstaigā no viena 
mūzeja gala uz otro un pa ceļam 
bija iespēja izpētīt un palasīt par 
senlatviešu ēkām un dzīvi. Visos 
pasākumos es biju gan dalīb-
nieks, gan darbinieks, un tā sa -
jūta, ka esi uz vietas un pa  līdzi, 
ir vērtīgāka, nekā vien kārši būtu 
dalībniekam. Lielā kais pasā kums 
bija gadatirgus. Mans pienākums 
bija pārbaudīt biļetes pie ieejas. 
Tās bija divas grūtas dienas, jo 
darba dienas bija gaŗas un kar-
stas, bija tūk stošiem viesu un ne 
visi bija laipni. Vasaras vidū bija 
mazāk pasā ku mu. Mans pienā-
kums bija vadīt “ganu spēles” 
bērniem no skolām vai vasaras 
nometnēm. Sākumā man tas 
likās ļoti grūts pie  nākums, jo es 
reti darbojos ar maziem bēr-
niem. Pavēroju, kā mans men-
tors tās vada, un man sāka veik-
ties. Mana mīļākā daļa no prakses 

bija Saulgriežu pa  sākums Papē.
Tur mūs sagaidīja ar vainagu 

pīšanu, rotaļām, lāpu gājienu gar 
jūru un citām senlatviešu Saul-
griežu tradicijām.

Krista Roze – strādāja Ame-
rikas Tirdzniecības palātā 
(AmCham) Rīgā. 

Šī organizācija palīdz latviešu 
kompanijām un jaunuzņē mu-
miem (start-up) iekļauties Ame-
rikas tirgū, radot tīklošanas ie -
spējas un publisku atpazīstamību. 
Tā kā AmCham darba valoda ir 
angļu, liela daļa no mana darba 
bija rakstīt un rediģēt rakstus 
un ziņojumus Tirdzniecības ka -
meras mājaslapai, Facebook un 
LinkedIn. Daudzi no ziņojumiem 
bija par jaunākajiem notikumiem, 
piemēram, Latvijas – Amerikas 
Innovāciju balvas pasniegšana, 
mūsu tikšanās ar Mičiganas gu -
bernatoru Rick Snyder, Amerikas 
Neatkarības dienas pikniks. Pa -
rasti šādos notikumos es darbo-
jos kā fotografe. Vakarā vai nāka-
majā dienā rediģēju šīs bildes un 
augšupielādēju tās mūsu mājas-
lapā. ASV Neatkarības dienas pik-
 nikā strādāju kā koordinatore (MC). 
Visu prakses laiku es arī lēnām 

palīdzēju salikt kopā kon  tak tin-
formāciju mūsu biedru ka  talo-
gam, ko izdodam katru gadu. Šis 
katalogs tiek izsūtīts vairā kiem 
polītiķiem un biznesa īpaš nie-
kiem ASV un ļoti palīdz lat viešu 
kompanijām kontaktu veidošanā.

Esot praktikantei, man bija arī 
iespēja apmeklēt un piedalīties 
Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumā (PLEIF) Val-
mierā. Šī bija sanāksme, kur 
dažādas latviešu kompanijas va -
rēja parādīt un pārdot savus pro-
 duktus, kā arī vienkārši dibināt 
saiknes ar citiem uzņēmējiem. 
Dažādi runātāji vadīja diskusiju 
paneļus par Latvijas biznesa kli-
matu, skatītāji arī varēja uzdot 
jautājumus. Mans darbs bija 
uzturēt PLEIF Facebook lapu ar 
bildēm un kopsavilkumiem no 
katras paneļdiskusijas, lai tie, 
kas nevarēja piedalīties forumā, 
varētu sekot tam līdzi. Es pie -
rakstīju katras runas galvenos 
punktus, kā arī mazliet aprak-
stīju citus notikumus un vaka-
riņas, kas tika piedāvātas dalīb-
niekiem. Rakstīju arī par to, ka 
dalībniekiem bija iespēja apmek-
lēt vairākus uzņēmumus Val-
mieras apkārtnē.

Ilga Rūtiņa – strādāja Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Uzziņu 
un informācijas centrā.

2018. gada vasarā man bija 
iespēja piedalīties šajā vērtīgajā 
praksē, kur varēju iegūt gan 
darba pieredzi, gan arī ikdienas 
dzīves pieredzi Latvijā. Es strā-
dāju Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Informācijas un uzziņas 
cen trā. Tur iepazinos ar vairā-
kiem brīnišķīgiem kolēģiem, 
kuŗus noteikti gribēšu satikt, 
kad nākamreiz lidošu uz Latviju. 

Nacionālā bibliotēka ir mo -
derna ēka un droši vien vis-
skaistākais birojs, kādā jebkad 
strādāšu. Pirmajās dienās man 
bija ļoti aptveroša tūre pa vi -
siem bibliotēkas stāviem, kur 
satiku darbiniekus visās noda-
ļās. Darba posmu sākumā es strā-
dāju ar “Zudusī Latvija” archīvu, 
kur skenēju bildes un aprakstīju 
tās. Bija ļoti interesanti redzēt, 
kādus dzīves notikumus cilvēki 
uztvēruši kā nozīmīgus un re -
dzēt, kā cilvēki dzīvojuši pirms 
daudziem gadiem. Arī nesen 
uzņemtās fotografijas bija intere-
santas, jo varēja redzēt, kā Latvija 
atšķiras no manas Amerikas 
kultūras pieredzes. 

Nīls Veidis – strādāja jauno 
technoloģiju koprades telpā 
“TechHub Riga” Rīgā. 

Darba dienās Rīgā Līna, 
“TechHub Riga” direktore, un 
Pauls, “TechHub Riga” kopienas 
vadītājs, man sēdēja kreisajā 
pusē. Es iepazinos ar Līnu caur 
Skype dažus mēnešus pirms mana 
lidojuma uz Latviju. Uzreiz pēc 
pirmās sarunas es nevarēju vien 
sagaidīt, kad būšu Latvijā un 
piebiedrošos  “TechHub Riga” ko -
mandai. Visu vasaru Līna un 
Pauls ņēma vērā manas intere-
ses, kas  saistītas ar grafisko 
dizainu, biznesa administrāciju 
un programmēšanu. Viņi man 
radīja vairākas vienreizējas ie -
spējas nodarboties ar to, kas 
mani visvairāk interesē, un pie  da -
līties profesionālos sarīkoju mos.

Vienu pēcpusdienu es pavadīju 
Microsoft Azure izstādē, kur 
Mic rosoft darbinieki sniedza  
prezen tāciju biznesu īpašnie-
kiem. Pēc šīs prezentācijas es 
labāk sapratu, kā es varētu kļūt 
par uzņēmēju un nodarboties 
ar „mākoņ da tošanu”.

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem
2018. /2019. mācību gadā

VITA 
DIĶE

(Turpināts no nr. 4)
18.oktobrī ziedotāja Rita Kai -

miņa tikās ar saviem stipen-
diātiem Elīnu Jusku, Marģeru 
Liepiņu un Kristiānu Jāni Ra -
diņu. Tikšanās laikā jaunieši 
iepa zīstināja ar sevi un atzina, ka 
Ritas Kaimiņas sniegtais finan-
ciālais atbalsts ir būtiski palīdzējis 
pēc vidusskolas beigšanas īstenot 
sapni studēt augstskolā. Noslē-
gumā ziedotāja katram jaunietim 
bija sarūpējusi mīļu dāvanu. Sti-
pendiāts Kristiāns Radiņš pēc 
tikšanās rakstīja: “Paldies, ka de -
vāt iespēju ar jums satikties dzīvē! 
Tas dod ļoti daudz tādiem sti -
pendiātiem kā man, jo uzzināt 
jūsu dzīvesstāstu un parunāties ar 
jums bija ļoti patīkami. Esmu 
iepa zinies ar jauku, inteliģentu un 
aizrautīgu kundzi. Jāsaka liels 
paldies arī par brīnišķīgo dāvanu! 
Pēc tās spriežot var saprast, ka 
Latvija jums sirdī mīt dziļi. Ļoti 
gaidīšu nākamo reizi, kad varēsim 
satikties!” Rita Kaimiņa ir mīļš 
viesis fondā, viņa  ir Astrīdas Jan-
sones grāmatas “Labie ļaudis” 
vēstnesis. 

Novembŗa sākumā savus sti -
pendiātus uz tikšanos aicināja 
Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības pārstāvniecības saime: 
priekš sēde Kristīne Saulīte, pār -
stāvniecības vadītājs Jānis Ander-
sons, kasieris Jānis Grāmatiņš, 
izpilddirektors Raits Eglītis un 
grāmatvede Solvita Sekste. Tikša-
nās laikā stipendiāti iepazīstināja 

ar sevi un pastāstīja par turp mā-
kajiem plāniem. Ikkatram sti -
pen diātam bija sarūpēta vērtīga 
dāvana – grāmata “Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības ieguldījums 
Latvijas neatkarības atgūšanā un 
tās stiprināšanā”. 

9. novembrī fondā viesojās un 
tikās ar savu stipendiāti ziedotājs 
Jānis Grāmatiņš ar kundzi Daci. 

savu redzesloku un uzzinu daudz 
jauna. Es priecājos, ka man 
apkārt ir tik sirsnīgi cilvēki ar 
kuŗiem varu dalīties savā dzīvē 
un kuŗi manā dzīvē ienes kri -
patiņu laimes!”

26. novembrī restorānā “Če -
mo dāns” Māra Prāvs tikās ar 
Latvijas Universitātes studiju 
pro  grammas “Vizuālās mākslas 

nesavtīgi palīdzat un atbalstāt 
Latvijas studējošos jauniešus. Esmu 
neizsakāmi priecīga un laimīga, 
ka izvēlējāties tieši mani. Es 
centīšos no visas sirds darīt to, kas 
mani aizrauj. Lai sasniegtu savus 
sapņus un nospraustos mērķus, 
esmu smagi strādājusi. Savu ie -
sākto turpināšu ar tādu pašu 
degsmi kā līdz šim.”

universitātes studiju programma 
“Ķīmijas technoloģija”), Rūdolfs 
Čeirs (Rēzeknes Technoloģiju 
akadēmijas studiju programma 
“Mechatronika”), Aivija Alekse 
(Rīgas Techniskās universitātes 
studiju programma “Cilvēku re -
sursu vadība”). Pēc tikšanās sti -
pendiāte Aivija Alekse rakstīja: 
“No katras tikšanās reizes es aizeju 
ar vairākām atziņām. Šoreiz man 
atmiņā visspilgtāk paliks ziedotāja 
vairākkārt teiktie vārdi: “Es esmu 
laimīgs, jo man tik daudz reižu 
dzīvē ir paveicies”. Ikviens ir ba -
gāts gan ar veiksmes, gan neveik-
smes brīžiem, tomēr tas prasa 
spēku koncentrēties tikai uz po  zi-
tīvo, kas notiek visapkārt. Paldies 
ziedotājam par to, ka viņš dalās 
ar savu pieredzi, atmiņu stāstiem 
un sniedza mums iespēju sasprin-
gtākajā studiju laikā atvilkt elpu, 
ierodoties uz sirsnīgu tikšanos!”

Par jauku Ziemsvētku tradiciju 
ir kļuvusi stipendiātu tikšanās ar 
ziedotāju Dzintru Bungs, kad 
visi satiekas uz svētku vakariņām 
ziedotājas dzīvoklī Rīgā. Tikšanās 
laikā aicināti arī stipendiātu otrās 
pusītes un viņu bērni. Stipendiāte 
Paula Kaufelde pēc tikšanās rak-
stīja: “Tikšanās ar Dzintru kā vien-
mēr bija ļoti interesanta. Lai gan 
skaitliski nebijām daudz, bija 
iespēja tuvāk parunāt ar katru, 
uzzināt, kā gads izvērties, kuŗās 
valstīs pabijuši Dzintras bijušie 
stipendiāti. Šī ir lieliska tradicija, 
kas neizpalika arī bez karstā 
Kurzemes ābolu dzēriena. Mīļš 
paldies par skaisto vakaru!”

(Turpinājums sekos)

Latvijas Lauksaimniecības uni -
ver sitātes “Būvniecības” 3. kursa 
studente Ilze Buceniece pēc tik-
šanās rakstīja: “Vienmēr ir patī-
kami satikt Jāni Grāmatiņu, jo 
pēc katras tikšanās es paplašinu 

skolotājs” studenti Sindiju Stanki, 
kuŗa otro gadu saņem ziedotājas 
mātei dibināto Valijas Tijas Sau-
siņas (dzim. Lapševskis) piemi-
ņas stipendiju. Stipendiāte pēc 
tikšanās rakstīja: “Liels paldies, ka 

19. decembrī Juris Petričeks 
aicināja savus stipendiātus uz 
pusdienām restorānā “Niklāvs”. 
Šogad Juŗa Petričeka fonda sti-
pendijas saņem trīs jaunieši: Re -
beka Ivanova (Rīgas Techniskās 
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Valsts prezidents ar 
Ministru prezidentu pārrunā 

valdības darba aktuālitātes
30. janvārī Rīgas pilī notika pir-

mā Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa un Ministru prezidenta 
Artura Krišjāņa Kariņa tikšanās 
pēc tam, kad 2019. gada 23. janvārī 
Saeima apstiprināja jauno valdī -
bu.Tikšanās laikā Ministru prezi-
dents iepazīstināja Valsts prezi-
den tu ar valdības darba aktuālitā-
tēm un informēja par laika grafiku, 
kādā plānots iesniegt izskatīšanai 
Saeimā  šī gada valsts budžeta pro-
jektu.

Pēc tikšanās Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis uzsvēra, ka šī 
gada valsts budžeta izstrādāšana  
ir nozīmīgs darbs, kas jāpaveic jau-
najai valdībai, parallēli strādājot 
arī pie citiem valdības deklarācijā 
minētajiem uzdevumiem. “Reģio-
nālās vizītes laikā Ķekavas novadā 
uzņēmēji atzīmēja, ka būtiski, lai 
jaunā valdība turpinātu aizsākto 
pieeju, veidojot stabilu un progno-
zējamu nodokļu sistēmu valstī,” 
sacīja Valsts prezidents. Ministru 
prezidents apliecināja Valsts pre-
zidentam, ka, izstrādājot šī gada 
valsts budžetu, nav paredzēts ie -
viest jaunus nodokļus.

 Tikšanās laikā Kariņš informē -
ja Valsts prezidentu par uzsākto 
darbu pie valdības rīcības plāna 
sagatavošanas. “Valdības rīcības plā-
na izstrādāšana un apstipri nā ša -
na Ministru kabinetā ir būtiska,  
lai sniegtu sabiedrībai informāci -
ju par to, kā valdība ir plānojusi 
īstenot valdības deklarācijā norā-
dī tās prioritātes un kādos termi-
ņos tas tiks izdarīts,” pēc tikšanās 
norādīja Valsts prezidents Rai  - 
m onds Vējonis.

***
Reemigrācija un Latvijas 

demografijas polītika
Premjērministrs Krišjānis Ka    - 

r iņš Latvijas Radio raidījumā Krust-
punktā atzina, ka Latvijas demo-
grafija nav tikai jautājums par 
bērnu dzemdēšanu, bet arī  par 
imigrācijas (ar imigrāciju saprot 
cilvēku ieceļošanu no vienas valsts 
citā valstī ar mērķi apmesties tajā 
uz dzīvi. – Red.)  palielināšanu. Ka -
 riņš uzsver, ka vispirms būtu ne -
pieciešams rast apstākļus, lai Lat-
vijas iedzīvotāji izlemtu laist pa -
saulē otro un trešo bērnu, taču ir 
būtiski domāt arī par pareizu 
imigrācijas polītiku.

“Pirmkārt, reemigrācija, lai Lat-
vijas pilsoņi atgrieztos Latvijā. Bet 
ir arī jāskatās plašāk,’’ saka Kariņš, 
norādot, ka vajadzētu palielināt 
ārzemju studentu skaitu, kuŗi pēc 

tam būtu ieinteresēti arī apmes -
ties uz dzīvi Latvijā.

Nesen apstiprināts, ka Nacio nā-
lās apvienības Visu Latvijai!/Tēv-
ze mei un brīvībai/LNNK pārstā -
vis Imants Parādnieks būs Minis -
t ru prezidenta Krišjāņa Kariņa 
padomnieks demografijas polīti-
kas jautājumos. Kariņš norāda, ka 
viņam tā nav tikai polītiskā vieno-
šanās. “Es saredzu labu izdevību. 
Demografijas izaicinājums ir visas 
sabiedrības, jo iedzīvotāju skaits 
turpina sarukt,” saka premjēr mi-
nistrs. Kariņš atzīst, ka no Parād-
nieka sagaida izvērstu analizi par 
visiem demografijas veicinošajiem 
pasākumiem, kas veikti pēdējo 
gadu laikā. Respektīvi, kāda ir bi -
jusi to cena un kāda – atdeve. Tā -
lāk Kariņš norāda, ka no Parād-
nieka sagaidīs ierosinājumus, kā -
dus lēmumus valdībai vajadzētu 
pieņemt, lai veicinātu demogra-
fiju. Neatbildēts paliek jautājums 
par to, cik labs demografijas pa -
domnieka amatā var būt Parād-
nieks, ja viņš ir parādījis skaidru 
nostāju pret imigrantu uzņemša-
nu Latvijā.

***
Zariņu ģimenes 

ziedojumi no ASV 
Richarda Zariņa piemiņas 

fonda ilggadējais atbalsts Latvijas 
Universitātes (LU) Vēstures un fi -
lozofijas fakultātei (VFF) ir rezul-
tējies nozīmīgā pienesumā. LU 
fonds ir saņēmis jaunu 25 tūksto -
šu ASV dolaru ziedojumu, lai vēs-
tur nieki arī turpmāk varētu sek-
mīgi pilnveidot un attīstīt jomu. 
Šis ir pirmais un pagaidām faktis -
ki vienīgais šāda veida rēgulārs 
atbalsts Latvijas vēstures attīstī ša-
nai, informē Latvijas Universitā -
tes fonda pārstāve Brigita Zutere.

Richarda Zariņa piemiņas fonds 
ir dibināts 2013. gadā par godu 
trimdas luterāņu garīdzniekam 
Richardam Arturam Otto Zari-
ņam (1913-2006). Dibinātāji ir 
viņa bērni Kristaps un Bertrams 
Zariņi, Antra Zariņa-Trašere. ASV 
dzīvojošie mecenāti vēlas vairot 
un spēcināt tautiešu vidū pastā-
vošo izpratni par vēstures jautāju-
mu nozīmīgumu Latvijas valsts 
un sabiedrības dzīvē. Latvisku -  
ma uzturēšanu un atbalstu savai 
dzim tenei viņi uzskata par pilnīgi 
dabisku un godpilnu pienāku mu. 
Viņi ir daļa no Amerikas lat viešu 
labdarības organizācijas Friends  
of the University of Latvia (dibi-
nāta 2012. gadā), kas rūpējas par 
spožāku Latvijas izglītību. Līdz 
šim R. Zariņa piemiņas fonds ir 
ziedojis vairāk nekā 105 tūkstošus 
ASV dolaru vēstures atbalstam. 
LU fonds administrē visus ziedo-
jumus.

***
EP vēlēšanās ārvalstīs 

darbosies iecirkņi Latvijas 
pārstāvju ievēlēšanai

Šogad Eiropas parlamenta (EP) 
vēlēšanās pirmo reizi Latvijas ie -
cirkņi darbosies arī ārvalstīs. Bet 

vissvarīgākais ir tas, ka vēlētāji arī 
paši varēs tos veidot, vajadzēs tikai 
36 balsstiesīgo parakstus, kas jā -
nosūta Centrālajai vēlēšanu komi-
sijai (CVK). Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanas notiks šogad 25. mai jā, 
un tajās varēs piedalīties visi Lat-
vijas pilsoņi neatkarīgi no to atra-
šanās vietas vēlēšanu dienā vai 
pastāvīgās dzīvesvietas. Latvija ša -
jās vēlēšanās ir viens vēlēšanu ap -
ga bals, un mēs visi kopā ievēlēsim 
astoņus EP deputātus. Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) vice-
priekš sēde Elīna Pinto teic, ka “šo-
 gad pirmo reizi mums ir iespēja 
veidot EP vēlēšanu iecirkņus arī 
ārvalstīs  – izmantosim to, mudi-
nā sim savus draugus un paziņas 
diasporā piedalīties šajās vēlē ša-
nās! Latvijai vajadzīgi zinīgi, pras-
mīgi pārstāvji ar stāju un Eiropas 
izpratni – un arī mūsu pieredze 
ārvalstīs ļaus tādus izvēlēt”. Latvi-
jas pilsonis, kuŗš pastāvīgi dzīvo 
kādā no Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstīm, var izvēlēties, vai 
balsot par Latvijas EP deputāta 
kandidātiem vai tās valsts kandi-
dātiem, kuŗā viņš dzīvo. Balsot par 
abiem – gan Latvijas, gan  mītnes 
zemes kandidātiem – nevar. Kā 
informē CVK, ir izdarīti grozīju -
mi Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie -
cirkņu komisiju likumā. Tas nozī-
mē, ka pirmo reizi ārpus Latvijas 
dzīvojošie pilsoņi varēs balsot ne 
tikai pa pastu, bet arī vēlēšanu 
iecirkņos. Svarīgi ir arī tas, ka 
iecirkņi vēstniecībās tiks izveidoti 
pēc Latvijas Ārlietu ministrijas ie -
skata, bet citās piemērotās vietās – 
pēc vismaz 36 vēlētāju priekšli-
kuma. Priekšlikumi par iecirkņu 
izveidošanu ārvalstīs iesniedzami 
no 25. janvāŗa līdz 11. martam 
Centrālajai vēlēšanu komisijai 
(CVK). Lēmumu par iecirkņu iz -
veidošanu CVK pieņem ne vēlāk 
kā 70 dienas pirms vēlēšanām.

***
Ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs darba vizītē ASV
No 4. līdz 7. februārim ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs darba 
vizītē apmeklēja ASV, lai pieda - 
lī tos starptautiskās koalicijas  sa -
nāk smē Vašingtonā.

Koalicijā iesaistīto valstu mi -
nistri un organizāciju vadītāji ap -
sprieda sasniegto progresu cīņā 
pret ISIL grupējumu Irakā un 
Sīrijā. Tāpat tika pārrunāti koali-
cijas mērķi un uzdevumi 2019. 
gadā un turpmāk, reaģējot uz iz -
maiņām ISIL grupējuma taktikā 
un struktūrā. Darba vizītes laikā 
ārlietu ministram bija paredzētas 
tikšanās arī ar ASV Kongresa Pār-
stāvju palātas un Senāta ārlietu 
komiteju vadību un piedalīšanās 
Vašingtonā pārstāvēto domnīcu 
organizētās diskusijās. Tikšanos 
uz  manību lokā bija jautājumi par 
Latvijas – ASV sadarbību drošības 
un aizsardzības jomā, transatlan-
tisko attiecību nostiprināšana.

***
“Latvija ir uzticama sabiedrotā...”

4. februārī darba vizītē Latvijā 
ieradās Vācijas aizsardzības mi -
nistre Urzula fon der Leiena (Ur -
sula von der Leyen), lai tiktos ar 
aizsardzības ministru Arti Pabri-
ku un Nacionālo bruņoto spēku 
vadību. 

Tikšanās laikā amatpersonas 
pār runāja valstu sadarbību aiz -
sar dzības jomā,  kā arī reģionālās 
un starptautiskās drošības situā-
ciju. Vācijas bruņotie spēki sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu reģionālās 
drošības stiprināšanā, tostarp va -
dot NATO paplašinātās klātbūtnes 
Lietuvā kaujas grupu, atbalstot 
NATO patrulēšanas misiju gaisa 
telpā virs Baltijas jūras un pie-
daloties NATO 1. pastāvīgajā jūras 
pretmīnu grupā, kā arī NATO       
1. pastāvīgajā Jūras spēku grupā.

Vācija nav aizmirsusi, kāda ir 
dzīve, 40 gadus dzīvojot pie PSRS 
austrumu robežas, un šādos brī-
žos ir svarīgi uzticami sabiedrotie, 
kuŗu lomu Vācija labi saprot, vei-
cot savus pienākumus uz Eiropas 
Savienības (ES) un NATO austru-
mu robežas, notikušajā preses 
konferencē atzina Vācijas aizsar-
dzības ministre Urzula fon der Le  i-
 ena. “Latvija ir uzticama sa  bied-
rotā aizsardzības jautājumos, un 
jūs varat būt droši, ka mēs arī tādi 
būsim. Par to, cik ļoti mēs varam 
paļauties uz Latviju, pārliecinā-
jāmies Afgānistānā, kad bija uz -
brukums mūsu konsulātam, un 
tieši Latvijas spēki bija tie, kas glā-
ba tā darbinieku dzīvības,” stāstīja 
Leiena. Ministre arī uzsvēra, ka    
ar Latvijas aizsardzības ministru 
Arti Pabriku (AP) tika pārrunātas 
dažā das gan ar ES, gan ar NATO 
saistītas temas, tostarp kiberdro-
šība, loģistikas ķēdes, mobilitātes 
jautājumi un citas temas. Savas 
uzrunas noslēgumā ministre pau-
da pateicību par doto iespēju pie-
dalīties dažādās mācībās Latvijā 
bazētajiem Vācijas kaŗavīriem, 
pie bilstot, ka uz šīm mācībām ie -
rodas arī tie kaŗavīri, kas izvietoti 
Lietuvā.

***
Juŗa Juraša aizstāvībai 

rīko mītiņu
Saeima 31. janvārī pieņēma lē -

mumu izdot parlamentārieti Juri 
Jurašu (JKP) kriminālvajāšanai. 
Par Juraša izdošanu krimināl va-
jāšanai balsoja 73 deputāti, pret 
balsoja 17. Pats Jurašs balsoja par 
savu izdošanu, savukārt pārējie 15 
JKP deputāti balsoja pret. Pret 
balsoja arī divi KPV LV deputāti – 
Artuss Kaimiņš un Aldis Blum-
bergs. Jurašs, sākot debates par 
viņa izdošanu kriminālvajāšanai, 
aicināja kollēgas deputātus balsot 
tā, lai viņš varētu savu taisnību 
aizstāvēt tiesā, šādi aicinot Saei -
mas deputātus balsot par viņa iz -
došanu kriminālvajāšanai.

Pie Saeimas nama notika Jaunās 
konservātīvās partijas (JKP) rīkotā 

akcija (nosaukta par  tautas sapul-
ci) “Par tiesisku valsti”, iestājoties 
pret Ģenerālprokurātūras lūgumu 
izdot kriminālvajāšanai deputātu 
Juri Jurašu un prasot ģenerāl pro-
kurora atkāpšanos no amata.

Nākamajā dienā Jurašs paziņoja, 
ka vēl nenoliks parlamenta depu-
tāta mandātu. Viņš skaidroja, ka 
patlaban nav zināms, vai proku-
rātūra nodos tiesai krimināllietu, 
kuŗā viņam tiek inkriminēta valsts 
noslēpuma izpaušana. Jurašs uz -
skata, ka prokuroram objektīvi jā -
izvērtē lietas materiāli un jāno -
pra tina viņa pieteiktie liecinieki – 
bi  jušie un esošie Korupcijas no -
vēr šanas un apkaŗošanas biroja 
(KNAB) darbinieki.

Saistībā ar bijušā KNAB dar - 
bi nieka un nu Saeimas deputāta 
Jura Juraša krimināllietu par valsts 
noslēpuma izpaušanu uz proku-
roru tiek izdarīts polītisks spie-
diens, intervijā LTV raidījumā 
Rī  ta Panorāma norādīja ģenerāl-
prokurors Ēriks Kalnmeiers. Sai s-
tībā ar šo lietu un Juraša kā Sa  ei-
mas deputāta izdošanu krimi nāl-
vajāšanai pašlaik spiediens ir diez-
gan jūtams un tas tiek izdarīts, lai 
ietekmētu prokuroru, norādīja ģe  -
nerālprokurors. Vienlaikus viņš 
no  raidīja to, ka šī lieta būtu polī-
tiski motīvēta, kā to apgalvo Jau-
nās konservātīvās partijas pārstā-
vi. Viņš gan apstiprināja Juraša 
pausto, ka vēl nav zināms, vai 
prokurātūra nodos krimināllietu 
tiesai. “Prokuroram ir visas pro-
cesā paredzētās tiesības, arī tālāk 
virzot procesu, viņš var pats brīvi 
pieņemt lēmumu, kādu viņš uz -
skata par atbilstošu savai likuma 
izpratnei un pārliecībai. Ja krimi-
nāl vajāšanas gaitā viņš noskaidros 
apstākļus, ka apsūdzība nav ap -
stiprinājusies, viņam ir ne vien tie-
sības, bet pienākums izbeigt kri-
minālprocesu. Ja apstiprinā sies, ka 
uzskatāms par pierādāmu, tādā 
gadījumā pienākums lietu virzīt 
uz tiesu vai pieņemt citu lēmu -
mu,” sacīja Kalnmeiers.

***
No KPV LV partijas izslēdz 

Aldi Gobzemu
KPV LV valde nolēmusi izslēgt 

no partijas polītiķi, Saeimas depu-
tātu Aldi Gobzemu. Saskaņā ar 
KPV LV mājaslapā publicētajiem 
partijas statūtiem lēmums par iz -
s lēgšanu stājas spēkā vienu mēne -
si pēc tā pieņemšanas. Šajā laikā 
biedrs partijas valdē var pārsūdzēt 
pieņemto lēmumu. Ar rosināju-
mu izslēgt no partijas Gobzemu 
polītiskā spēka valdē bija vērsies  
tā dibinātājs Artuss Kaimiņš un, 
pēc viņa teiktā, arī citi biedri. 
Balsojums bija slēgts. Neoficiāli iz -
skanējis, ka par Gobzema izslēg-
šanu no partijas esot balsojis Kai-
miņš, ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro un Miks Vizbulis, savu-
kārt pret esot bijis KPV LV Saei-
mas frakcijas vadītājs Atis Zaka-
tistovs un Linda Liepiņa.

Mītiņš pie Saeimas Juŗa Juraša 
aizstāvībai // Foto: LETA
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rentjeva un Latvijas diasporas ko -
ris “Tālava”.

***
Latvijas Kultūras kanona 

konkurss 2018 – 2019 
25. janvārī Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā (LNB) norisinājās Lat-
vijas Kultūras akadēmijas (LKA) 
organizētā konkursa skolu jau - 
n at nei “Latvijas Kultūras kanons 
manā skolas somā” fināls. 

20 komandas konkursa pirmajā 
kārtā izcīnīja iespēju piedalīties 
konkursa radošajā seminārā un 
konkursa finālā. Konkursā pirmo 
vietu, LNB galveno balvu un Kul-
tūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroja specbalvu ieguva 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nazija. Specbalvas no LNB, Kul - 
tū ras ministrijas un Brain Games 
ieguva Ogres technikums, spec-
bal vu no Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra – Tilžas vidusskola, 
specbalvu no UNESCO – Privātā 
vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa 
skola, kā arī specbalvu no Valsts 
izglītības satura centra – Brocēnu 
vidusskola.

***
Latvijas filma  Ēģiptes 

nacionālās televīzijas kanālī
Sadarbībā ar Ēģiptes Nacionālo 

mediju pārvaldi Ēģiptes nacio - 
nā lajā televīzijā tika demonstrēta 
Lat vijas filma “Baiga vasara” 4. feb -
ruārī par godu Latvijas Simtgadei 
Ēģiptes kanālī “2” (“Channel Two”). 
Šī ir ceturtā Latvijas filma, kas tiek 
demonstrēta Ēģiptes nacionālās 
televīzijas kanālos. Pirmā filma 
bija “Sapņu komanda 1935”, kas 
tika pārraidīta 2017. gada 18. no -
vembrī, tai vēlāk sekoja “Ezera 
sonāte” 2017. gada decembrī un 
“Skurstenis” 2018. gada decembrī. 
To demonstrēšana Ēģiptes nacio-
nālajā televīzijā ir viena no Latvi -
jas Ārlietu ministrijas koordinē-
tajām Publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm Latvijas valsts 
Simtgades ietvaros

***
Atrasta Ulda Brauna 
filmas “235 000 000” 
gaŗā oriģinālversija

Unikāls atradums nonācis Lat vi -
jas Valsts kinofotofono doku men-
tu archīva rīcībā – tā ir kinorežiso-
ra Ulda Brauna vērienīgās doku-
mentālās filmas “235 000 000” ga -
ŗākā oriģinālversija. Līdz šim tā 
glabājās Brauna mājās Kuldīgas 
pusē, bet režisora atraitne Dainu-
vīte Brauna tagad to uzticējusi gla-
bāšanā valstij. Ulda Brauna 1967. 
gadā uzņemtās filmas nosaukums 
atsaucas uz toreizējo iedzīvotāju 
skaitu Padomju Savienībā, un to 
uzskata par vērienīgāko doku men-
 tālo filmu Latvijas kino vē s turē.

***
Dāvis Sīmanis sācis darbu

pie filmas par Pēteri Mālderi
Pļaviņās un Rīgā uzsākta re -

žisora Dāvja Sīmaņa jaunās spēl-
filmas “Gads pirms kaŗa” uzņem-
šana, kuŗas centrā ir viens no 
pagājušā gadsimta noslēpu mai-
nākajiem latviešiem Pēteris Māl-
deris, informē studijas Lokomotīve 
pārstāve Daniela Zacmane. 

Vēsturiskais trilleris “Gads pirms 
kaŗa” scēnārija pamatā izmantoti 
1913. gada vēsturiskie notikumi 
Eiropā – no polītiskām kolīzijām 
līdz pat romantisku attiecību līk-
ločiem. Par filmas galvenā varoņa 

lovjovu” tā vadītājs nepārprotami 
un atkārtoti vērsis naidīgus iz -
teikumus pret daļu Ukrainas val-
stij piederīgo, precīzāk, raidījuma 
vadītājs paziņojis, ka daļa ukrai -
ņu, kas esot “banderovieši”, ir jā -
pakar un jānošauj. Turklāt raidī ju-
ma vadītājs Solovjovs daļu uk  rai-
ņu nodēvējis par neglābja miem 
nacistiem, antisemītiem un ban-
dītiem.

***
Saskaņa martā kongresā 
pārvēlēs partijas vadību

Partija Saskaņa martā pulcēsies 
kongresā, kuŗā tiks lemts arī par 
polītiskā spēka vadību. Kongress 
plānots 30. martā. Tajā tiks pār-
runāti arī jautājumi par gatavo-
šanos Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām un citām aktuālitātēm, sacī -
ja partijas valdes priekšsēža viet-
nieks Jānis Urbanovičs.

Nils Ušakovs un Jānis Urbanovičs 
// Foto: LETA

Viņš prognozēja, ka pašreizē -
jais partijas priekšsēdis Nils Uša-
kovs kandidēs uz šo amatu arī uz 
nākamo termiņu un gūs Saska -
ņas biedru atbalstu. Kongresā tiks 
lemts arī par pārējām partijas 
amatpersonām.

***
Latvijas kultūras vakars Maskavā

27. janvārī Maskavas Caricinas 
pils mūzejā tika rīkots Latvijas 
kul tūras vakars, kurā godināja 
Raini un Aspaziju. Atklājot sarīko-
jumu, vēstnieks Māris Riekstiņš 
uzsvēra, ka jau vairāk nekā simt-
gadi Rainis un Aspazija ir kalpo-
juši par Latvijas simboliem. To 
literārie, kā arī sabiedriskie un 
polītiskie darbi ir kļuvuši par Lat-
vijas neatkarības, kultūras, cilvēk-
tiesību un dzīves vērtību atspo gu-
ļojumu, kas likuši pamatus mūs-
dienu Latvijā. Krievu mākslinieka 
Dmitrija Minčenoka režisētajā 
teatrālā uzvedumā tika stāstīts par 
Raiņa un Aspazijas dzīves gāju-
mu, darbiem un nozīmi Latvijas 
kultūrā. Vakaru kopumā apmek-
lēja vairāk nekā 120 lūgto viesu, 
kuŗu vidū bija pazīstami Latvijas 
un Krievijas aktieŗi, teātŗu, mūzeju 
un galeriju direktori, Maskavā re -
zidējošo diplomātisko misiju pār-
stāvji un Krievijas žurnālisti. Savu-
kārt culture.rf tiešraidē to vēroja 
ap 200 000 skatītāju.

Uzvedumā piedalījās Andris 
Vītols, Dailes teātra direktors, lat-
viešu izcelsmes aktieri Alla Ivan-
co va (Teātris uz Mazās Bronnās) 
un Vitālijs Šannikovs (teātris 
Prak tika), kā arī Maskavas kon-
servatorijas pianiste Jeļizaveta Te -

***
Saskaņa izveido 

ēnu Ministru kabinetu
Deputāts Vjačeslavs Dombrov -

s kis stāstīja, ka 31. janvāri var uz -
skatīt par dienu, kad izveidots    
Sa  skaņas alternātīvais “ēnu kabi-
nets”. Tas darīs darbus, ko nedarot 
jaunizveidotā Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa (Jaunā Vienotība) 
valdība. Saskaņas frakcijas depu-
tāti izskatīšanai parlamentā ie -
snie dza vairākus priekšlikumus, 
kas saistīti ar pirms vēlēšanām 
partiju sniegtajiem solījumiem, 
to  starp koalicijas. “Ēnu kabineta» 
darbība tiks uzturēta tik ilgi, līdz 
Saskaņa kļūs par valdošo partiju, 
iekļūstot koalicijā un veidojot Mi -
nistru kabinetu, skaidroja Dom -
brovskis.

Dombrovskis, kuŗš būs Saska -
ņas līderis gaidāmajās Eiropar-
lamenta vēlēšanās, solīja – ja Sa -
skaņai būs dota iespēja veidot val-
dību un tobrīd Dombrovskis būs 
Eiroparlamenta deputāts, viņš uz -
ņemsies šīs valdības vadīšanas pie -
nākumus, kļūstot par Ministru 
prezidentu.

***
“Liekot roku uz sirds...”

Korupcijas novēršanas un ap -
kaŗošanas birojs (KNAB) 30. jan-
vārī veica kratīšanas Rīgas mēra 
Nila Ušakova (Saskaņa) darbavie - 
tā un dzīvesvietā – Rīgas domē un 
Mežaparkā, Bergenas ielā. Tā 
veik ta pašvaldības SIA Rīgas sa -
tiksme iepirkumu lietā. 

Nils Ušakovs atbild uz žurnā -
listu jautājumiem

Ušakovs noliedz, ka būtu pa -
strādājis jebkādus ar likumu so -
dāmus pārkāpumus, līdz ar to no 
Rīgas domes vadības viņš neat-
kāpsies. “Liekot roku uz sirds, va  ru 
teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra,” 
paziņoja Ušakovs.

*** 
Uz trim mēnešiem aizliedz 

retranslēt Rossija RTR
Nacionālā elektronisko plašsa-

ziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
pieņēmusi lēmumu uz trīs mē -
nešiem aizliegt Latvijā retranslēt 
un izplatīt televīzijas programmu 
Rossija RTR. Padome pārkāpu -
mus – naida runu un kaŗa kuri-
nāšanu – konstatējusi Rossija RTR 
raidījumos “Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu” un “60 minūtes”. Pie-
mēram, 2018. gada 22. maija rai-
dījumā “Vakars ar Vladimiru So -

VĀCIJA. Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas notiks 25. maijā. 
Šajās EP vēlēšanās ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas vēlētājiem būs iespēja 
balsot ne tikai pa pastu, bet arī vēlēšanu iecirknī klātienē. Vēlēšanu ie -
cirknis Vācijā būs vēstniecībā Berlīnē. Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, 
Latvijas Goda konsulātu telpas centralizēti un automatiski vēlēšanām 
netiks piedāvātas. Pavisam noteikti nebūs iespējams balsot uz vietas 
Mins terē un Bērzainē – Saeimas vēlēšanās šis bija izņēmums, īpaši vie-
nojoties ar Vācijas Ārlietu ministriju, informē Latvijas vēstniecība 
Vācijā.

KANADA. 27. janvārī vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums ar dzī-
ves biedri Ināru Eichenbaumu pie-
dalījās Starptautiskās holokausta 
upuŗu piemiņas dienas sarīko ju-
mā Otavā.

Sarīkojumā ar īpašu lekciju par 
holokaustu un kā atbildēt uz nai-
du, nepazaudēt cilvēcību, uzstājās 
Elija Rubenšteins (Eli Rubenstein), 
orga nizācijas March of the Living Canada nacionālais direktors. Kanadas 
Bibliotēkas un archīvi (Library and Achives Canada) piedāvāja iepazīties 
ar pēdējā laika nozīmīgo vēsturisko ieguvumu – retu grāmatu par holo-
kaustu un tā saitēm ar Kanadu. Ar mūzikālu priekšnesumu uzstājās 
vijol niece Ralica Čolakova (Ralitsa Tcholakova).

SPĀNIJA. 29. janvārī vēst-
niece Argita Daudze vēstniecības 
Spānijā telpās svinīgā ceremonijā 
Latvijas valsts prezidenta Rai - 
m onda Vējoņa uzdevumā pasnie -
dza Trīs zvaigžņu ordeni bijuša-
jam Spānijas vēstniekam Latvijā 
V. E. Pedro Migelam Himenesam-
Načeram par nozīmīgu ieguldī-
jumu Latvijas un Spānijas divpusējo attiecību sekmēšanā un stip ri-
nāšanā. Svinīgajā ceremonijā piedalījās Pedro Migela Himenesa-Načera 
tuvākie darba kollēgas un augstas Spānijas militārpersonas. Vēstnieka 
kungs, saņemot ordeni, pateicās Latvijas valstij par viņam izrādīto 
cieņu, kā arī īpaši izcēla, ka Latvija viņam vienmēr paliks atmiņā.

TURCIJA. 25. janvārī, atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas de iure gadadienu, notika profesora Dr. Ērika Jēkabsona grā-
matas “Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918. – 1940. (teksts lat-
viešu, angļu un turku valodā (tulkoja Kristīne Serai)) prezentācija. At -
klājot prezentāciju, Ankaras universitātes profesore Dr. Neši Ozdena 
uzsvēra, ka šāds projekts, sadarbojoties Latvijas – Turcijas vēsturniekiem, 
archīviem un diplomātiem, ir ticis reālizēts pirmo reizi. Latvijas vēst-
nieks Turcijā Pēteris Kārlis Elferts atzīmēja, ka projekts par grāmatas 
iz doša nu aizsākās jau pirms diviem gadiem un grāmatas publicēšana ir 
Simt gades dāvana gan Latvijai, gan Turcijai.

ČECHIJA. 28. janvārī Latvijas vēstniece Gunta Pastore apmeklēja 
Brno pilsētu, lai piedalītos Masarika universitātes simtgades svinību at -
klāšanas ceremonijā. “Masarika universitātei ir būtiska loma neatkarī-
gās Čechoslovakijas valsts vēsturē”, savā uzrunā uzsvēra universitātes 
rektors Mikkulāšs Beks, atzīmējot, ka, par spīti dažādiem pavērsieniem 
un spiedienam, universitāte vienmēr ir spējusi saglabāt savas akadē-
miskās dzīves brīvību.

JORDĀNIJA. 29. janvārī vēstniece Iveta Šulca tikās ar Ammānas 
Tirdzniecības kameras priekšsēdi Halilu Taufiku (Khalil El Haj Tawfiq) 
un uzņēmējiem. Viņa informēja par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, 
investīciju atbalsta polītiku un atbildēja uz jautājumiem par Latvijas 
ekonomikas sektoru eksporta potenciālu, transporta pārvadājumiem 
un tūristu apmaiņas veicināšanu. Ammānas kamera, kuŗa ir lielākā 
Jordānijas tirdzniecības kamera, apvieno 50 000 biedrus.

prototipu ņemts leģendārais lat-
viešu anarchists Pēteris Mālderis, 
saukts arī par Peter the Painter, 
kuŗa mītiskajā personībā savijušās 
20. gadsimta radikālākās pretru-
nas. 

***
Pirmizrādi piedzīvo 

Simtgades filma 
“Ko lielie nevar, mazie VAU!” – 

par to pārliecinājās ikviens, kurš 
30. janvāŗa vakarā apmeklēja re  ži-
sora Edmunda Jansona animā ci-
jas filmas “Jēkabs, Mimmi un ru -
nājošie suņi” pirmizrādi kino teātrī 
Splendid Palace.

Šī ir otrā animācijas filma Na -
cionālā Kino centra programmā 
“Latvijas filmas Latvijas Simt ga-
dei” un no 1. februāŗa skatāma 
kino teātros visā Latvijā.

Smiļģa mūzejā Aleksandras 
Beļcovas portretu izstāde

Latvijas Kultūras akadēmijas 

Eduarda Smiļģa Teātŗa mūzejā no 
2. februāŗa skatāma izstāde “Lai ka-
biedri. Skatuves mākslinieki Alek-
sandras Beļcovas portretos”. 

Baletdejotāji un operdziedātāji, 
aktieri un režisori – radoši cilvēki 
vienmēr bijuši apkārt Aleksandrai 
Beļcovai (1892-1981). Māksliniece 
visas savas radošās biografijas ga -
rumā aktīvi strādāja portreta žan-
rā, un ar katru modeli viņu parasti 
saistīja draudzīgas attiecības. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Brīdī, kad top šīs rindiņas, mani 
sasniedz ziņa, ka Jaunās Vieno tī-
bas līderi Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanās būs uz komisāra 
amatu tēmējošais Valdis Dom  - 
b rovskis un Sandra Kalniete (kuŗa 
tiek minēta kā iespējama kandi-
dāte uz Valsts prezidenta amatu).

Vēl ir laiks līdz maijam, kad 
jānotiek EP vēlēšanām, bet jau ir 
skaidrs, cik svarīgas šīs vēlēšanas 
ir apstākļos, kad Eiropas Savie-
nība tik mērķtiecīgi tiek drupi-
nāta, un šīs graujošās darbības 
virzītājs ir Krievijas Federācijas 
“nacionālais līderis” Vladimirs 
Putins.

Latvijai “Eiropas aspektā” lai mē-
 jies, ka pēc teju vai nebeidzamas 
taustīšanās valdības vadīšana tika 
uzticēta Krišjānim Kariņam no 
Jaunās Vienotības, kuŗš bija sek-
mīgi darbojies kā EP deputāts, lī -

Neļaut drupināt Eiropu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

dzās Inesei Vaiderei dodot pret-
sparu Ždanokai un Mamikinam. 
Un Valdis Dombrovskis, kuŗš 
bija veiksmīgākais no atjaunotās 
Latvijas premjēriem, teicami pa -
rādīja sevi Eiropas Komisijas 
vi ceprezidenta un ES komisāra 
amatā. Manuprāt, Latvijai laimē-
jies, ka tās ārpolītiku joprojām 
vada Edgars Rinkēvičs, kurš, var 
teikt, paliek uzticīgs, piedodiet, 
Raiņa sauklim “Par brīvu Latviju 
brīvā Eiropā”, ignorējot arī paš-
māju “eiroskeptiķu” kurnēšanu.

Izmantojot “breksita” šoku un 
2015. gada “migrantu plūdus”, Ei -
ropas Parlamentā tagad tiecas ie -
kļūt zvērināti “Eiropas idejas” ie -
naidnieki, tādi kā Vācijas galēji 
labējās partijas AfD darboņi, kuŗi 
atklāti simpatizē Putinam. Līdzī-
gas partijas un apvienības diemžēl 
rosās arī citās ES dalībvalstīs.

Gaismas stariņš caur māko - 
 ņ iem pavīd Stivena Erlangera rak - 
s tā, ko 1. februārī publicēja New 
York Times. Līdz ar to, ka mokpil-
nais “breksits” arvien vairāk sa  mu-
džinās, Eiropas Savienība šķiet 
pievilcīgāka, uzsver raksta autors. 
Vairākās valstīs vēlme izstāties   
no ES atslābinās. Analītiķi atzīst, 
ka Eiropas Savienība, kuŗa jopro-
jām ir pasaules lielākais tirgus, 
atrodas labākā stāvoklī nekā no 
tās izkapjošā Lielbritanija. Pat 
tādi populisti kā Mateo Salvini 
Italijā, Viktors Orbans Ungārijā, 
Jaroslavs Kačinskis Polijā, raksta 
Erlangers, atmetuši vēlmi izstāties 
no eirozonas vai no ES visumā. 
Italijai, Ungārijai, Polijai nāk par 
labu financiālais atbalsts reģionu 
attīstībai, ko sniedz “Brisele”, t. i., ES.

Un te nu vērts iepazīties ar uz -
saukumu “Cīnīties par Eiropu – 

vai postītāji to iznīcinās”. Šo uz -
saukumu parakstījuši Bernārs 
Anrī Levi (kuŗš Kijevā solidā ri zē-
jās ar Maidanu tai ziemas nak tī, 
vicinot Eiropas Savienības ka  ro  -
gu), Anna Epelbauma, grāmatu 
“GULAG” un “Sarkanais bads” 
(par Golodomoru) autore, No  bela 
literātūras prēmijas laureāti Svet-
lana Aleksijeviča un Orhans Pa -
muks (kuŗu pazīst un cienī Ul  dis 
Bērziņš) un vairāki domubiedri. 
Kā redzat, viņi nav nekādi “soro-
sīti, izvirtuļi, kultūr mar k sisti”, bet 
patiesas demokratijas aizstāvji. Uz -
saukuma parakstītāji uzsver, ka 
Eiropai uzbrūk viltus pravieši, 
kuŗus apreibinājis naids. Eiropu 
pametuši abi dižie sabied rotie, 
kuŗi iepriekšējā gadsimtā divreiz 
izglāba Eiropu no pašnā vības – 
viens aiz Lamanša, otrs aiz Atlan-
tijas okeana. Eiropu vā  jina rupjā 

iejaukšanās no Krem ļa saimnieka 
puses. Uzsaukuma pa  rakstītāji brī-
dina, ka maijā gaidā majās Eiropas 
Parlamenta vēlē šanās draud gūt pa -
nākumus tie, kas sludina ksenofo-
biju un anti se mītismu. Tiem, kam 
dārgs Eras ma, Dantes un Gētes 
mantojums, jāpretojas šīm postī ga-
jām ten den cēm, teikts uzsaukumā.

Nevar noliegt šī uzsaukuma 
parakstītāju godaprātu, aizstāvot 
“Eiropas ideju”. Taču viņi,  manu-
prāt, pārspīlē, noniecinot jēdzie-
nus “nacionālisms” un “identi tā-
te”. Kaut vai Latvijas piemērs rā -
da, ka uzticama Eiropas Savie nī-
bas dalībvalsts kopj savu nacio-
nālo pašapziņu un tautisko iden-
ti tāti, ko spoži apliecina Simt ga-
des sarīkojumi, Dziesmu svētki, 
latviešu valodas tiesību aizstā vē -
š ana ikdienā, atvairot “divkopie-
nu koncepcijas” draudus.

31. janvārī Saeimas deputāti 
uzsāka turpinājumu iepriekšējai 
plenārsēdei, jo tajā, kas bija 24. 
janvārī, pirmais darbiņš bija no -
klau sīties ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča gadskārtējo ziņojumu 
par Latvijas ārpolītiku, un pēc tā 
noklausīšanās runāt par to gribēja 
ļoti daudz deputātu. Pēc tam “gud-
rās galvas” turpināja darbu, bet 
visu nepaguva izskatīt.

Savukārt 31. janvārī lielas disku-
sijas raisījās attiecībā uz grozīju-
miem Latvijas ieroču aprites li  ku-
mā. Jautājums bija par to, vai me -
dī bās ar šaujamieroci ļaut pieda-
līties jauniešiem no 16, nevis no 
18 gadu vecuma, kā tas ir patla-
ban. Priekšlikuma oponenti iebil-
da, ka 16 gados jaunietis vēl nav 
pietiekami nobriedis, kā arī atzī-
mēja, ka Amerikā bieži vien jau - 
n ietis ar šaujamieroci kļūst par 
ma  su slepkavu. Turklāt arī piemi-
nēja, ka video spēles maitā jaunie-
šu prātus un rosina viņus kļūt var-
darbīgiem, kā arī faktu, ka Lat vijā 
alkoholu lietot un cigaretes pīpēt 
drīkst tikai no 18 gadu vecuma utt. 

Savukārt priekšlikuma atbalstī-
tāji aizrādīja, ka 16 gados jaunietis 
tomēr vairs nav nekāds mazais 
bērns. Deputāts Aleksandrs Kirš-
teins aizrunājās līdz Latvijas brī-
vības cīņām laikā pēc Pirmā pa -
saules kaŗa, aizrādot, ka tie bija 
tieši universitāšu studenti, kuŗi 
veidoja vienas no pirmajām bru-
ņo tajām vienībām, tā demonst rē-
jot savu patriotisko audzināšanu. 
Diezin vai kāds no šiem brašajiem 
zaldātiem tik tiešām bija tikai 16 
gadus vecs, bet to deputāts nepre-
cīzēja. Galvenais, ko uzsvēra atbal-
stītāji – dabā Latvijā medībās do -
das arī tēvi ar dēliem, un laukos 
neviens neraizējas, vai puika kaut 
ko salaidīs dēlī, jo neviens gudrs 
cilvēks savai atvasei nedos šauteni 
rokā ne no šā, ne no tā. Latvijā, at -

Savdabīga lieta
šķirībā no Amerikas, šaujamieroči 
nav brīvi nopērkami. Latvijā, ja 
cilvēks grib šaujamieroci, viņam 
vispirms policijā ir jāpaskaidro, 
kāpēc viņam to vajag. Ja iemesls ir 
pamatots, nākamais solis ir iziet 
ļoti nopietnas apmācības par to, 
kā to lietot, kā to glabāt u.tml. 
Bū  tu jādomā, ka tie, kuŗi pabeidz 
šos kursus, tikpat rūpīgi apmāca 
arī savas atvases. Priekšlikumu par 
vecuma cenza samazināšanu at -
bal stīja 51 deputāts, 37 bija pret, 
četri atturējās.

Vēl pagājušajā ceturtdienā Saei-
mas opozīcija sarīkoja mazu izrā -
di attiecībā uz koalicijā esošo par-
tiju priekšvēlēšanu solījumiem un 
konkrēti – Jaunās konservātīvās 
par tijas paģērēto tā dēvēto 3x500 
plānu – minimāla pensija 500 eiro 
mēnesī, neapliekamais minimums 
nodokļu kontekstā 500 eiro mē -
nesī un minimālā alga 500 eiro 
mē  nesī. Saskaņas  deputāti atseviš-
ķi piedāvāja katru no šiem priekš-
likumiem, tā piespiežot koalicijas 
partijas, tajā skaitā JKP, balsot pret, 
jo šī gada valsts budžetā ( kuŗš gan 
vēl nav pieņemts) tādas naudas 
3x500 plāna ieviešanai vienkārši 
nav. Lai uzliktu punktu uz i, opo-
zīcija pēc katra balsojuma Saei -
mas sekretāram lika nolasīt visu 
balsotāju sarakstu pēc kārtas un 
skaļā balsī. Tā teikt, lai darbaļaudis 
zina, kuŗi deputāti balsoja pret 
pensiju vai minimālās algas palie-
li nāšanu. Sagadījās, ka nākamajā 
vakarā pēc sēdes RīgaTV24 raidī-
jumā Preses klubs piedalījās Saei-
mas deputāts Krišjānis Feldmans 
no JKP. Es viņam pavaicāju, kādi ir 
tālākie plāni attiecībā uz šo lietu, 
un viņš atbildēja, ka 3x500 plāns ir 
ierakstīts Krišjāņa Kariņa (Jaunā 
Vienotība) valdības rīcības plānā 
un, kad budžets to pieļaus, plāns 
arī tiks ieviests. Laiks rādīs, vai un 
kad tas kļūs iespējams.

Taču galvenais jautājums “gud-

rajām galvām” pagājušajā nedēļā 
bija par Saeimas deputāta Juŗa 
Juraša (JKP) izdošanu krimināl-
va jāšanai. Lasītāji, kuŗi seko polī-
tikas notikumiem Latvijā, droši 
vien šīs sāgas fabulu jau zina, taču 
atgādinājums derēs tāpat. Pirms 
pāris gadiem J. Jurašs nāca  klajā ar 
apgalvojumu, ka Latvijas dzelzceļa 
krimināllietas ietvaros viņam kā 
toreizējam Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja (KNAB) 
darbiniekam esot piedāvāts mil -
jo nu eiro kukulis, lai krimināllie -
tu pret apsūdzētajiem samazinātu   
no kukuļošanas uz tirgošanos ar 
ietek mi, kur iespējamais sods ir 
krietni mazāks. Juraša kungs ir 
teicis, ka toreizējais KNAB vadītājs 
Jaroslavs Streļčenoks uz paziņo-
jumu nereaģēja nekādi, izmeklē-
šanu par to KNAB sāka tikai vēlāk 
un pēc tam, kad J. Jurašs jau bija 
aizgājis no KNAB un iesaistījies 
polītikā. Dienā, pirms viņu atbrī-
voja no KNAB Operatīvo izstrāžu 
nodaļas vadītāja amata, Juraša 
kungs žurnālā Ir sniedza interviju, 
kuŗā viņš pastāstīja par it kā pie-
dāvāto kukuli un par savas darba 
vietas nereaģēšanu uz viņa iesnie-
gumu. Nākamajā dienā ģenerāl-
prokurors Ēriks Kalnmeiers pazi-
ņoja, ka Ģenerālprokuratūra iz -
mek lēs jautājumu par kukuļa pie-
dāvājumu, un divas dienas pēc 
tam, 2016. gada 17. augustā, pro-
ku ratūra paziņoja, ka tā ir uzsā-
kusi kriminālprocesu, taču ne par 
kukuļa piedāvājumu, bet gan par 
iespēju, ka, runājot ar Ir, Juris Ju -
rašs ir izpaudis valsts noslēpumu. 
Lieta tika nosūtīta Drošības poli-
cijai (kuŗa kopš šī gada sākuma ir 
pārdēvēta  par  Nacionālo drošības 
dienestu). DP veica izmeklēšanu, 
un 2017. gada 20. jūnijā prokurors 
Aivis Zalužinskis paziņoja, ka viņš 
notikušajā nav saskatījis nozie dzī-
gu darījumu, un tāpēc lieta ir iz -
beidzama. Augstākstāvošs proku-

rors Modris Adlers nepiekrita, 
lieta pret Jurašu tika atjaunota, un 
līdz ar to Ģenerālprokurātūra pie-
prasīja deputāta izdošanu. Saeima 
pieprasījumam piekrita ar 73 bal-
sīm par, 17 pret, nevienam neattu-
 roties. Pret balsoja  ekscentriskie 
partijas KPV LV deputāti Artuss 
Kaimiņš un Aldis Blumbergs, sa   -
k ot, ka viņi rūpīgi izpētījuši lietas 
materiālus un tajos saskatījuši 
trūkumus. Pret arī balsoja visi JKP 
frakcijas deputāti, izņemot pašu 
Juri Jurašu, kuŗš balsoja par un 
pēcāk skaidroja – tāpēc, lai lietas 
izskatīšana pēc būtības varētu sāk-
ties pēc iespējas ātrāk. Kolīdz bal-
sojums bija beidzies, deputāts Ju -
rašs atstāja Saeimas sēžu zāli, jo 
jaunajā statusā viņš nedrīkst pie-
dalīties Saeimas un tās komisiju 
darbā.

Te sakāmas pāris lietas. Pirm-
kārt, vismaz pagaidām Juraša 
kungs nav nolēmis nolikt mandā -
tu un aiziet no parlamenta pa -
visam. Ja viņš tā darītu, vistica -
māk, viņa vietā nāktu mūziķe Ieva 
Akuratere, kuŗa Kurzemes apga-
balā pērnajās vēlēšanās bija pir -

mā aiz strīpas. Otrkārt, savā ziņā  
šī lieta ir pārbaudījums un izai-
cinājums pašai Jaunajai konser-
vātīvajai partijai, kuŗa priekš vē lē-
šanu laikā paziņoja, ka viens no 
tās principiem būšot bezkompro-
misa tiesiskums. 

Taču, treškārt un galvenokārt, 
šajā konkrētajā gadījumā ir ie -
mesls šaubīties par prasību un tās 
pamatojumu. Likumā par valsts 
noslēpumu ir melns uz balta rak - 
s tīts, ka noslēpuma statusu nevar 
piešķirt koruptīviem darījumiem, 
un kukuļa piedāvāšana pilnīgi 
noteikti ir šāda veida darījums. 
Neesmu jurists, bet man tas iz  ska-
tās kā pavisam konkrēts attaisno-
jums Juraša kunga teiktajam žur-
nālā Ir. Tur viņš runāja par korup-
tīvu darījumu. Kāda valsts noslē-
puma izpaušana tur var sanākt? 
Jācer, ka tiesa pie šīs lietas ķersies 
ātri un operatīvi. Cerība gan ir 
visai vāja, jo Temīdas dzirnas 
mūsu valstī mēdz malt ļoti lēnām. 

 Saeimā patlaban ir 99 deputāti. 
Pēc iespējas ātrāk būtu jālemj, vai 
simtais būs Juris Jurašs vai Ieva 
Akuratere.
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V I E D O K L I S

Nacionālās enciklopēdijas dru-
kā tais sējums LATVIJA ir ļoti gai-
dīts un vērtīgs izdevums, kuŗa au -
toriem un redaktoriem ar Valte - 
ru Ščerbinski priekšgalā nācies 
saņemt daudzus cildinošus iztei-
kumus. Taču laikā, kad Saeimas 
115 vēlēšanu iecirkņi bija izvietoti 
44 ārvalstīs, publiski izskanējis 
sauklis “Latvija ir visur, kur atro-
das latvieši”, un diasporas ietek - 
me uz norisēm Latvijā var būt lie-
lāka nekā jebkad, ir svarīgi no -
skaidrot, ko lasītājs īsti var uzzināt 
par emigrācijas vēsturisko attīs-
tību un diasporas pašreizējo stā-
vokli. Diemžēl informācija par to, 
no vienas puses, ir visai skopa, no 
otras puses, nav savākta vienotā 
vēstījumā, jo atrodas vismaz 38 
rakstos. To vidū relatīvi plašākais 
ir A. Lulles raksts Latvieši ārze-
mēs (519. lpp.), ar kuŗu konkurē 
A. Plakana Latviešu trimda pēc 
Otrā pasaules kaŗa (129. lpp.); 
šķirklis Latviešu teātris ārzemēs 
ietverts I. Strukas rakstā Teātris 
(282. lpp.) un šķirklis Dziesmu 
svētki svešumā – V. Muktupāvela 
rakstā Vispārējie latviešu dzies-
mu un deju svētki (317. lpp.). 
Emigrācijas norises skarošas rind-
kopas vai teikumus satur arī šādi 
raksti:
• Latgaliešu rakstu valoda 

(A. An  d ronovs, L. Leikuma, 31. lpp.)
• Pirmais pasaules kaŗš 

(J. Šiliņš, 99. lpp.)
• Vācu okupācija 

(E. Evarts, 119. lpp.)
• Padomju otrreizējā okupācija

(D. Bleiere, 124. lpp.)
• Literātūra 

(P. Daija, B. Kalnačs, E. Eglāja-
Kristsone, 223. lpp.)

• Populārā mūzika 
(D. Maz vēr sīte, 260. lpp.)

• Zinātne un zinātnes polītika
(J. Kļaviņš, 357. lpp.)

• Datorzinātne 
(A. Brauns, 365. lpp.)

• Filozofija 
(A. Priedīte-Kleinhofa, 370. lpp.)

• Folkloristika 
(D. Bula, 375. lpp.)

• Literātūrzinātne 
(P. Daija, B. Kalnačs, 394. lpp.)

• Mūzikoloģija 
(J. Torgāns, 404. lpp.)

• Polītoloģija 
(I. Ījabs, 410. lpp.)

• Psīcholoģija 
(I. Austers, 412. lpp.)

• Sociālā antropoloģija 
(A. Lūse, 416. lpp.)

• Teātŗa zinātne 
(E. Tišheizere, 420. lpp.)

• Teoloģija 
(D. Balode, 421. lpp.)

• Tiesību zinātne 
(K. Torgāns, 423. lpp.)

• Vēstures zinātne 
(D. Bleiere, 426. lpp.)

• Valsts prezidenta institūcija 
(J. Pleps, 450. lpp.)

• Drukātā prese 
(A. Dimants, A. Rožukalne, 657. lpp.)

• Radio 
(A. Dimants, A. Rožukalne, 662. lpp.)

• Grāmatniecība 
(V. Zanders, 672. lpp.)

• Grāmatu māksla 
(V. Villerušs, 677. lpp.)

• Evaņģēliski luteriskā baznīca
(D. Balode, 687. lpp.)

DIASPORU RAUGOTILGVARS VEIGNERS

• Romas katoļu baznīca 
(A. Priede, 690. lpp.)

• Pareizticīgā baznīca 
(N. Pazuhina, 694. lpp.)

• Baptistu baznīca 
(O. Jermolajevs, 697. lpp.)

• Jūdaisms 
(I. Ļenskis, 703. lpp.)

• Dievturība 
(G. Ozoliņš, 711. lpp.),

• Bībeles tulkojumi . . . 
(Ņ. Andrejevs, V. Tēraudkalns, 
722. lpp.)

• Basketbols 
(U. Grāvītis, 731. lpp.)

• Hokejs 
(M. Pagodkins, 741. lpp.)

• Lielākie panākumi sportā 
(A. Gulbe, 760. lpp.) 

Paturot vērā izdevuma iero  - 
be žo tā apjoma nosacītās izklāsta 
ie  spējas un neapšaubot autoru 
kom petenci, tomēr jāatzīst, ka 
rakstu saturā iztrūkst daudz bū -
tisku liecību, it īpaši attiecībā uz 
Krievijā nonākušajiem latvie-
šiem. Tādā kārtā uz jau minēto 
rakstu Latvieši ārzemēs attieci -
nā mi sekojoši papildinājumi:

(1) Pie cara imperijas plašumos 
nonākušajiem latviešu senčiem 
pieder ~20 tūkstošu (tk) livoniešu, 
kuŗi aizvesti gūstā Livonijas kaŗa 

(1558. – 1583.) un Ziemeļu kaŗa 
(1701. ‒ 1710.) norisēs. 

(2) Pirmās latviešu kopienas 
(cie mati) veidojās 19. gs. sākumā 
un vidusdaļā, kad vienkopus tika 
nometināti uz Sibiriju izsūtītie lu -
terticīgie likumpārkāpēji (lai valsts 
vara spētu nodrošināt viņiem pie-
nācīgo konfesionālo aprūpi). Ļau-
žu konfesionālā piederība luterie-
šiem, katoļiem, baptistiem (pret-
sta tā Krievijā valdošajai pareiz ti-
cībai) bija vienojošs faktors arī 
daudzās vēlākās norisēs (latvisko 
kopienu izveidē). 

(3) Plašāko pārceļotāju slāni vei-
doja zemnieki, kuŗi pēc dzimt  - 
bū šanas atcelšanas varēja iepirkt 
ze  mi Krievijā daudz lētāk nekā 
Baltijas guberņās (bet Sibirijā – 
saņemt pilnīgi par brīvu). Etniski 
organizētu latviešu pilsētnieku ko -
pienu veidošanos veicināja centie-
ni pēc izglītības un labākām darba 
iespējām, it īpaši Sanktpēterbur -
gā (tolaik dēvētu par Pēterpili) un 

Maskavā. Tādā kārtā Pirmā pa -
saules kaŗa priekšvakarā ārpus sa -
vas etniskās territorijas mājoja 
215-225 tk latviešu (lauksaimnie-
ku īpašumā atradās ~15 tk ģime -
ņu saimniecību). 

(4) Pirmais pasaules karš (1914. – 
1918.) izraisīja vislielāko migrāciju 
latviešu tautas vēsturē, jo vācu ar -
mijas uzbrukuma dēļ no Latvijas 
uz austrumiem tika evakuētas rūp-
nīcas līdz ar visiem strādniekiem 
un viņu ģimeņu locekļiem, kā arī 
daudzi bēgļi; ārpus Latvijas terri-
torijas nonāca arī daļa cara armijā 
iesaukto kaŗavīru – kopumā ~850 
tk cilvēku (trešdaļa no Latvijas 
iedzīvotājiem). 

(5) Latviešu bēgļu apgādes 
cent rālkomiteju (LBA-CK) 1915. 
g. Pēterpilī dibināja bēgļu pār stāv-
ju kongress, un tā darbojās līdz 
1918. g. kā nozīmīgākā sava laika 
organizācija ar daudzām territo-
riālām nodaļām, cenšoties apzināt 
un aprūpēt visus ārpus Latvijas 
no  nākušos latviešus (apzinot 550 
apmetnes), bet latviešu inteliģen-
ces pārstāvji tajā guva pieredzi pla-
šam valstiskam darbam. Galve no-
kārt Pēterpilī darbojās Valkā di -
binātā Latviešu Pagaidu Nacio nā-
lā padome (1917. – 1918.), ku  ŗai 
(līdz ar Rīgā pastāvējušo Demo-

kratisko bloku) bija izšķiroša lo -
ma neatkarīgās Latvijas prokla-
mēšanā (1918.). 

(6) Pasaules kaŗa un Krievijas 
pilsoņkaŗa (1918. – 20.) norises iz -
raisīja latviešu vidū milzīgus dzī -
vā spēka zaudējumus; apjoms pre-
cīzi nav nosakāms; cik zināms, Lat-
 vijā atgriezās ne vairāk kā pu  se 
no aizbraukušajiem. 

(7) Padomju Krievijā, resp., 
PSRS organizēta latviešu etniskā 
kopība pastāvēja 20 gadus (1918. – 
37.); uz tās apjomu norāda 1926. 
g. tautskaites dati (151 tk latviešu), 
taču kompartijas biedru statistika 
liecina, ka īstenais latviešu skaits 
tolaik bijis lielāks (~220 tk). Visas 
etniskās norises no Maskavas va -
dīja Latviešu nacionālo lietu ko -
misariāts (1918. – 24.) un kultūr-
iz glītības biedrība “Prometejs” 
(1923. – 37.), kad tika uzturētas 
sko las, izdoti laikraksti, žurnāli, 
daudzas grāmatas. Lielākās pa -
dom j u varas represijas saistās ar 

varmācīgo kolchozu ieviešanu un 
reliģiju apkaŗošanu (20. gadu ot -
rajā pusē un 30. gadu sākumā, kad 
sagrāva zemnieku kopienas), bet 
kulminēja maniakālā “nodevīgo 
nāciju” iznīcināšanas kampaņā 
(1937. – 38.), kad represēja ~70 tk, 
tai skaitā fiziski iznīcināja ~25 tk 
latviešu (represēto vidū bija gan 
vienkārši darbarūķi, gan arī pa -
domju varai pilnīgi lojāli augsta 
ranga funkcionāri). 

(8) Pēckaŗu Padomju Savienībā 
(1945. – 90.) latviešu uzturēšanos 
ārpus Latvijas noteica vairāki fak-
tori, tai skaitā izglītības iespējas 
Maskavas un Ļeņingradas augst-
skolās, dienests armijas garnizo-
nos, darbs “neskarto zemju” ap -
gūšanā un komūnisma “triecien-
celtnēs”. Taču lielākās un traģis-
kākās bija masveida izsūtīšanas 
1941. g. (no ~20 tk izsūtīto bojā 
gāja aptuveni puse) un 1949. g. 
(no ~44 tk izsūtījumā mira ~5 tk). 

Uz rakstu Latviešu trimda pēc 
Otrā pasaules kaŗa attiecināmi 
šādi papildinājumi:

(9) Rietumvācijā pēc Otrā pa -
saules kaŗa nonākušo latviešu vi -
dū atradās ~25 tk aktīvā dienesta 
kaŗavīru (bijušo leģionāru), kuŗu 
1945. g. dibinātā veterānu orga -
ni zācija Daugavas Vanagi – DV 

(8 tk biedru) ilgus gadus pēc “lie-
lās izklīšanas” bija emigrācijas et -
niskās kopības drošākais balsts it 
visās mītnes zemēs, turklāt 4 tk 
latviešu dienēja 1946. g. Rietum-
vācijā dibinātajās amerikāņu un 
britu armijas palīgvienībās Baltic 
Guard (BG) un Military Service 
Organization (MSO), kuŗas tā dē -
vētā “aukstā kara” apstākļos tika 
uzlūkotas kā pamats atjaunoja -
mai Latvijas armijai dalībai iespē-
jamā atbrīvošanas kaŗā pret PSRS. 

(10) Trimdas polītiskais virsuz-
devums bija pretošanās Padomju 
Savienībā iemiesotajam agresī va -
jam komūnismam un Latvijas ne  -
a tkarības atjaunošana, meklējot tai 
atbalstu ietekmīgākajās Rie tum-
pasaules aprindās; šim nolū kam 
1951. g. dibināta Komiteja Latvijas 
brīvībai, kas ar citām lī  dzīgām ko -
mitejām no 8 Aust rum  eiropas ze -
mēm sadarbojās Ap    spie sto Eiro -
pas tautu asamblejā (Assambly of 
Captive European Nations – ACEN); 

sākot ar 70. ga  diem starptautisko 
polītisko cen tienu smagumcentrs 
pārvietojās uz PBLA. 

(11) Emigrācijā organizētie dzies-
 mu svētki (Austrālijā  dēvēti par 
Kultūras dienām) kopš pirmsāku-
miem izvērtās par plašu daudz-
nozaru sarīkojumu, kuŗā līdz ar 
koŗu kopkoncertu ietilpst arī eku-
me nisks dievkalpojums, tautas  de -
ju lieluzvedums, simfoniskās un 
garīgās mūzikas koncerti, teātŗa 
izrādes, mākslas, daiļamatniecības 
un grāmatu izstādes, rakstnieku 
cēliens, sporta sacensības, profe sio-
nālo un sabiedrisko organizā ciju 
kongresi. 

(12) Trimdas kopības ekonomis-
ko pamatu veido augsti izglī totu 
un labi atalgotu speciālistu slā -   
nis, pārsvarā no inženiertechnisko 
un humanitāro zinātņu aprin -
dām, kuŗu ienākumi ir pietieka -
mi etniskās izglītības un kultūras 
sarīkojumu financēšanai; pēdējās 
desmitgadēs arvien vairāk liela 
apjoma testamentāros novēlēju-
mus saņem arī Latvijas augstsko-
las un sabiedriskie fondi. 

(13) Trimdas organizāciju vadī-
bā ilgus gadus nesavtīgi darbo-
jušies daudzi darbinieki; izcilāko 
skaitā minami diplomāti Kārlis 
Zariņš un Alfrēds Bīlmanis, katoļu 
bīskaps Jāzeps Rancāns, luterāņu 
archibīskapi Teodors Grīnbergs 
un Arnolds Lūsis, DV vadītājs Vi -
lis Janums, PBLA vadītāji Pēte ris 
Lejiņš, Ilgvars Spilners un Gunārs 
Meierovics. 

Saistība ar rakstiem Vēstures 
zinātne un Grāmatniecība ir 
papildinājumam:

(14) Trimdas vēsturnieku ne -
formālā kopa J. Šleiera apgādā 
Stokholmā izdeva no 17 sējumiem 
sastāvošu Latvijas vēstures grā-
matu seriju, tai skaitā:

Latvijas vēsture 1290. – 1560. 
(1997., autors I. Šterns),

Latvijas vēsture 1560. – 1600. 
(1964., E. Dunsdorfs, A. Speke),

Latvijas vēsture 1600. – 1710.
(1962., E. Dunsdorfs),

Latvijas vēsture 1710. – 1800. 
(1973., E. Dunsdorfs, A. Johansons),

Latvijas vēsture 1800. – 1914. 
(1958., A. Švābe),

Latvijas vēsture 1914. – 1920. 
(1967., E. Andersons),

Latvijas vēsture 1914. – 1920. 
Valsts tapšana un suverēnā valsts 
(1976., Ā. Šilde),

Latvijas vēsture 1914. – 1920. 
Ār  po lītika (1982. – 84., 2 sēj., 
E. Andersons),

Latvijas saimniecības vēsture 
1914 – 1945 (1968., E. Aizsilnieks),

Latvijas kultūras vēsture 1710. – 
1800. (1975., A. Johansons),

Latvijas māksla 1800. – 1914. 
(1979. – 80., 2 sēj., J. Siliņš),

Latvijas māksla 1915 – 1940 
(1988. – 93., 3 sēj., J. Siliņš),

Latvijas sporta vēsture 1918. – 
1944. (1970., V. Čika, G. Gubiņš). 

Ja sējumā LATVIJA tiktu uz -
rādītas agrākās nozīmīgākās pub-
likācijas, attiecībā uz emigrācijas 
norisēm, būtu jāmin vismaz Kār-
lis Šķilters – Latkoloniju vēsture 
(1928.), Marģers Skujenieks – Lat-
vieši svešumā un citas tautas Lat-
vijā (1930.), Vilberts Krasnais – 
Latviešu kolonijas (1938.)
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Latviešu ārstu un zobārstu ap -
vienības (LĀZA) priekšsēdis, Tek-
sasas universitātes profesors en -
do krinologs Uģis Gruntmanis ne -
sen kā viesprofesors strādāja Rīgas 
Stra diņa universitātē, lai pēc tam 
dotos lasīt lekcijas Havaju univer-
sitātē, bet vēlāk lidotu uz Japānu, 
kur plānota tikšanās ar ārstiem, 
kuŗi pie viņa ir mācījušies. Viņš ne -
 slēpj, ka no sirds vēloties atgriez-
ties Latvijā.

Ja jums būtu piedāvāts kļūt  
par veselības ministru Latvijā, 
jūs to uzņemtos?

Nevajadzētu domāt, ka amats 
pats par sevi dod kādas būtiskas 
iespējas kaut ko mainīt, ja nav 
skaidras un precīzas runātas po  lī-
tiskā atbalsta garantijas. Cilvēkiem, 
kuŗi piekrīt ieņemt augstus ama-
tus, ir jābūt skaidram redzējumam, 
ko viņi vēlas paveikt, un jāpārlie  -
ci nās, vai viņu iecerēto plānu 
at bal stīs tie, kas viņu vēlas iecelt 
amatā. Amats, pats par sevi, tāds, 
kuŗā tu esi “ielikts”, bet īstenībā 
nespēj veikt būtiskus uzlaboju-
mus, mani nekad nav interesējis.

Esmu dažreiz pārsteigts, ka cil-
vēks, pieņemot amatu, vai tas būtu 
slimnīcas vadītāja, vai ministra, vai 
kāds cits ļoti svarīgs amats, pirms 
tam nevienojas ar polītiķiem, kas 
tad īsti viņam būs jāpaveic.

Bet, ja rastos situācija, ka polīti-
ķiem pēc 28 gadu pauzes tomēr 
būtu vienota vīzija par to, kas valstī 
jāizdara veselības aprūpes jomā, 
un ja tā sakristu ar manu redzē-
jumu, tad gan ļoti labprāt uzņem-
tos šo polītisko amatu. Esmu pār-
liecināts, ka varētu paveikt daudz, 
jo izprotu Latvijas problēmas Ei -
ro pas Savienības un pasaules ve -
selības aprūpju kontekstā.

Vai plānojat nākotnē iestāties 
kādā partijā?

Esmu vairākkārt aicināts ie  stā-
ties vienā vai otrā partijā, bet vien-
mēr esmu teicis – nē. Esmu atbal-
stījis visas reformu partijas un 
pau dis savu viedokli, kas būtu jā -
maina veselības aprūpē. Man ir 
ļoti svarīgi arī tas, kas notiek aug-
stākajā izglītībā un zinātnē, jo bez 
tām valsts progress nav ne iedo-
mājams, ne iespējams.

Jūs esat izteicies, ka šogad me -
dicīnai papildus piešķirtie 200 
miljoni eiro no Latvijas valsts 
budžeta esot tērēti bez izprat -
nes, nesaprotot, kas ir kritiski 
svarīgi. Ko jūs ar to domājat?

Vispirms jau to, ka vajadzētu 
financiāli atbalstīt veselības aprū-
pes “mugurkaula” iestādes – trīs 
universitātes slimnīcas, reģionālās 
slimnīcas, kā arī Neatliekamās me -
dicīniskās palīdzības dienestu, jo 
ir beidzot jāpanāk, lai ārsti strādā-
tu tikai vienu pilnu darba laiku, 
nevis vēl citās darba vietās. Igau-
nijā šis jautājums jau sen ir atri si-
nāts – Tartu universitātes slimnī cas 
mediķiem nav vajadzības skrai dīt 
uz citām ārstniecības iestādēm, lai 
piestrādātu.

Tad, kad ir panākts, ka ārsts strā-
dā un māca topošos ārstus vienā 
ārstniecības iestādē, ir svarīgi ie -
viest kvalitātes un kvantitātes kri-
tērijus, lai zinātu, cik pacientu ir 
apskatīti, izmeklēti, izoperēti… 

Par Diasporas likumu, pārmaiņām 
Latvijas medicīnā un savā dzīvē

LĀZA valdes priekšsēdis, Dr. Uģis Gruntmanis intervijā  Mārai Libekai (LA)

Nepieciešamas arī pacientu ap  tau-
jas, lai objektīvi varētu no skaid rot, 
kuŗiem kollēgām jākļūst profe-
sionālākiem un kuŗi ir tie, no 
kuŗ iem mums visiem vajadzētu 
mācīties. Pašreizējā sistēma, kad 
notiek subjektīvas darbinieku 
pie  ņemšanas un atlaišanas, deg-
radē ticību godīgākai veselības 
aprūpes pārvaldībai.

E-veselība Latvijā, ar kuŗu esmu 
iepazinies, ir nefunkcionāla, jo vie-
nas slimnīcas mediķi nevar redzēt, 
kā pacients ārstēts otrā vai trešā 
slimnīcā. Tas būtiski pasliktina ap -
rūpi un to sadārdzina, jo tiek da -
rītas lietas, kas jau citur izdarītas.

Valstī beidzot tiek ieviesta sirds 
un asinsvadu slimību profilakses 
programma, taču, iekļaujot tajā 
sievietes no 40 gadiem, nevis no 
50 gadiem, kā to rekomendē Eiro-
pas kardiologu asociācija, rodas 
sadārdzinājums un netiks iegūti 
plānotie rezultāti. Izsviežam nau-
du, kur tas nebūtu jādara, un ci -
tām būtiskām lietām tās nepietiek.

Informācijas technoloģiju laik-
metā būtu strauji jāievieš tā sauk-
tās e-konsultācijas, lai ģimenes 
ārsts vai jebkuŗš cits speciālists va -
rētu elektroniskajā vidē uzdot jau-
tājumus bez pacienta klātbūtnes 
citam zinošam speciālistam un tā -
dējādi pārliecinātos, ka visi diag-
nostiskie testi ir veikti pareizi, 
pirms cilvēks tiek vizītē pie šī grūti 
pieejamā konsultanta. E-konsul-
tācijām vajadzētu būt apmaksā-
tām, un tās būtiski samazinātu 
pacientu rindas.

Nekad neesmu slēpis, ka esmu 
par privātajām ārstniecības iestā-
dēm, bet nav pieņemami tas, ka 
ārsts no universitātes slimnīcas 
skrien “izstrādāt” valsts kvotas savā 
speciālitātē uz privāto ārstniecības 
iestādi, lai varētu iztikt un uzturēt 
ģimeni, jo šādā situācijā ir neie-
spējama normāla darba organi-
zācija lielajās valsts ārstniecības 
iestādēs.

Kaut gan Finanču ministrija 
ziņo, ka valsts budžetā ir 517 
miljoni eiro liels pārpalikums, 
nekas gan neliecina, ka polītiķi 
pildīs savus solījumus un, sākot 
no janvāra, turpinās palielināt 
mediķu algas par 20 procentiem.

Ja paskatāmies, cik daudz no 
valsts budžeta veselības aprūpei 
pie šķir, piemēram, Ungārija un 
Polija – valstis ar Latvijai identis -
ku IKP (iekšzemes kopprodukta) 
uz vienu iedzīvotāju, skaidri re   -
dz ams, ka tur veselības aprūpe ir 
daudz būtiskāka, nekā tā bijusi 
jebkad pēdējos 28 gados Latvijas 
Saeimai un valdībai. Šīs valstis 
veselības aprūpei piešķir 4,5 – 5%, 
kamēr mēs gadiem ilgi nespējam 
nodrošināt sasniegt 4% no IKP. 
Igaunijas kopējais tēriņš veselī - 
bas aprūpē ir nedaudz virs sešiem 
pro  centiem, salīdzinot ar Anglijas 
8,5% no IKP. Lai mēs tiktu līdz 
Igaunijas līmenim, valsts financē-
juma daļā ir nepieciešami vismaz 
500 miljoni eiro.

Amerika ir spilgts piemērs tam, 
ka, piešķirot arvien vairāk naudas 
medicīnai, problēmas pašas par 

sevi neatrisinās, jo ir jābūt skaidri 
noteiktiem, caurspīdīgiem kvalitā-
tes, kvantitātes un diagnostikas/
ārstniecības cenu aprēķiniem.

Diemžēl Latvijā nav izstrādāti 
pamatprincipi, kā vērtēt un uzla-
bot medicīnas kvalitāti. Es lieku 
lielas cerības uz Latvijas Ārstu bied-
rību, kuŗa kopā ar profesionāla -
jām asociācijām varētu ieviest bū -
tiskas izmaiņas un uzlabojumus 
un kuŗai ir jauna vadītāja – Dr. Ilze 
Aizsilniece.

Lai uzlabotu asociāciju, klīniku, 
universitāšu pārvaldi, būtu jāsa-
mazina termiņš, cik ilgi viens cil-
vēks drīkst vadīt asociāciju, klī ni-
ku, medicīnas centrus un nodaļas. 
Mums ir jāiet slavenās Meijo klī-
nikas (ASV) ceļš, kur ir skaidri zi -
nāms, ka vadītājs amatā var atras-
ties vienu termiņu jeb piecus ga -
dus. Ja pa šiem pieciem darba ga -
diem cilvēkam ir augsts kollēgu 
novērtējums, tad tiek dota iespēja 
strādāt vēl vienu termiņu, bet ne 
ilgāk. Ir skaidrs, ka desmit gadi 
vie nā amatā ir maksimums, jo pēc 
tam samazinās vadītāja, pat izcila 
vadītāja, spējas ieviest jauninā ju-
mus. Latvijā daudzām profesionā-
lajām mediķu asociācijām, klī ni-
kām un medicīnas centriem kopš 
neatkarības sākuma ir vieni un tie 
paši vadītāji, un tas būtiski bremzē 
attīstību. Notiek varas centra lizā-
cija,  jaunie kollēgas brauc projām 
no valsts, jo jūt, ka nespēj būtiski 
ietekmēt procesus.

Kādi tad ir topošie ārsti, ar 
kuŗiem tiekaties, lasot lekcijas?

Es redzu nesabojātu entuzias -
mu un vēlēšanos gribu strādāt, 
mainīt lietas. Taču redzu arī to, ka, 
pietuvojušies rezidentūras beigām 
un sapratuši šo iekšējo konjunk-
tūru, kuŗa vairākās speciālitātēs ir 
ļoti neveselīga, kā arī pārliecinā ju-
šies par necaurspīdīgiem proces-
iem medicīnas iestādēs, labākie 
jaunie ārsti dodas strādāt uz citām 
valstīm. Taču esmu pārliecinājies, 
ka mums ir arī izcili paraugi, un 
no tiem vajadzētu mācīties.

Un vēl – ja runājam par augst-
skolas beigšanas un sertifikācijas 
eksāmeniem, tad jāvaicā, kuŗā 
valstī vēl rezidentiem ir zināmi 
jautājumi pirms beigu eksāmena?! 
Atliek vien iemācīties atbildes... 
Lai rastos pārliecība, ka ārstu zi -
nāšanas ir Eiropas līmenī, vaja-
dzētu kārtot Eiropas eksāmenu. 
Šeit paraugs būtu jāņem no ASV 
un Ka  nadas, kur katram ārstam, 
augstskolas pasniedzējam, profe-
soram reizi desmit gados ir jāno-
kārto resertifikācijas eksāmens, kas 
norit astoņas (!) stundas. Tas dod 
iespēju objektīvi novērtēt me  diķu 
zināšanas un pārlieci nāties, ka tās 
atbilst mūsdienu prasībām.

Es lieku lielas cerības arī uz Lat-
vijas Jauno ārstu asociāciju. Jau no 
ārstu aktīvitāte liecina, ka viņiem 
ir liela vēlēšanās panākt progresu, 
un LĀZA vienmēr viņus ir at -
balstījusi un turpinās to darīt.

Nav jau tā, ka lielākās veselī -
bas aprūpes problēmas ir tikai 
Latvijā – medicīnas speciālistu 
trūkumu izjūt daudzas valstis. 
Ungārijas mediķi dodas lielākas 
algas meklējumos uz Austriju, 
Norvēģijas māsiņas brauc strā-
dāt uz Lielbritaniju utt.

Savukārt Anglijas ārsti dodas 
strā dāt uz Austrāliju un Jaunzē-
lan di, jo tur mediķu algas ir būtis -
ki augstākas nekā Lielbritanijā un 
tur tiek atzīti viņu diplomi. Nav 
labi, ja izglītība pilnībā tiek iegū - 
ta vienā valstī, jo tad trūkst sa  - 
p ratnes, kā  notiek citās valstīs.

Populācijas noveco, un ir skaidrs, 
ka visās valstīs, tajā skaitā arī Lat-
vijā, vajadzēs labi sagatavotus ār - 
s tus. Tāpēc paldies 12. Saeimai par 
Diasporas likuma pieņemšanu! 
Tā jau nebūs, ka ārsti, inženieri, 
architekti un citi straumēm plūdīs 
atpakaļ uz Latviju, taču šī vien-
kāršotā kārtība, kas dos iespēju 
Latvijā pielīdzināt un atzīt ārvalstīs 
iegūto izglītību, akadēmisko gra-
du un profesionālo kvalifikāciju, 
palīdzēs nodrošināt atvērtāku at -
griešanās procesu.

Jūs esat paziņojis, ka aizejat no 
Teksasas universitātes. Kāpēc?

Esmu septiņpadsmit gadus ko  pā 
ar ģimeni dzīvojis un strā dājis Da -
lasā. Pēc rezidentūras beigšanas 
no asistenta kļuvis par vienu no 
pasaules labākās universitātes pro-
fesoriem un gribētu savu pieredzi 
nodot Latvijai.

Manā profesionālajā dzīvē ir 
bijis maz atvaļinājumu. ASV tie ir 
īsi – līdz divām nedēļām, tāpēc 
kopā ar sievu Terēzi un dēlu 
Teodoru, kuŗam tūdaļ apritēs des-
mit gadu, esam nolēmuši līdz 
vasarai paceļot un iepazīties, kā 
darbojas medicīnas un augstākās 
izglītības sistēmas Āzijā.

Uģis Gruntmanis: “Ja paskatāmies, cik daudz no valsts budžeta veselības 
aprūpei piešķir, piemēram, Ungārija un Polija – valstis ar Latvijai identisku 
IKP (iekšzemes kopprodukta) uz vienu iedzīvotāju, skaidri redzams, ka tur 
veselības aprūpe ir daudz būtiskāka, nekā tā bijusi jebkad pēdējos 28 gados 
Latvijas Saeimai un valdībai. Šīs valstis veselības aprūpei piešķir 4,5 – 5%, 
kamēr mēs gadiem ilgi nespējam nodrošināt sasniegt 4% no IKP. Igaunijas 
kopējais tēriņš veselības aprūpē ir nedaudz virs sešiem procentiem, salī dzi-
not ar Anglijas 8,5% no IKP. Lai mēs tiktu līdz Igaunijas līmenim, valsts 
financējuma daļā ir nepieciešami vismaz 500 miljoni eiro.”
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Šogad aprit 10 gadu, kopš tiek 
īstenots viens no vērienīgākajiem 
projektiem Latvijā – Likteņdārzs. 
Tā idejas autoram Vilim Vītolam 
visu mūžu bijusi raksturīga ap -
brī nojama neatlaidība, sīkstums 
un spēja turēt godā savas saknes. 
Mēs tiekamies brīdī, kad pēc 13 
gadu darba “Kokneses fonda” pa -
domes priekšsēža amatā viņš 
sa  vu darbību turpinās kā Likteņ-
dārza labās gribas vēstnieks, sa -
vukārt padomes priekšsēža ama-
tā stāsies viena no fonda dibi-
nātājām Sandra Kalniete.

Jūs esat trimdas latvietis, kas 
ar savu ģimeni atgriezies Lat-
vijā. Cik liela nozīme  trimdā 
bija latviešu organizācijām?

Savulaik es sešus gadus biju 
Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) valdes loceklis. Biju 
arī Dienvidamerikas latviešu ap -
vienības valdē, kā arī darbojos 
Latvijas Brīvības fondā, kas vāca 
līdzekļus  PBLA darbībai. Latvi -
jas Brīvības fondā  darbojos kā - 
d us divdesmit gadus, līdz ar ko 
līdzekļu vākšanā man ir liela pie-
redze. Varu pat teikt, ka savā ziņā 
es visu mūžu esmu to darījis.

Vai šī darbošanās bija tā, kas 
ierosināja ideju par Likteņ dār zu?

Doma par Likteņdārzu man ra -
dās, atgriežoties Latvijā un re - 
dz ot, cik liels posts mūsu tautai ir 
nodarīts,  ko savulaik  izdarījušas 
Krievija un Vācija, cik daudzi cil-
vēki ir gājuši bojā un bijuši spies -
ti pamest Latviju. Redzēju, ka šai 
lielajai pagājušā gadsimta traģē-
dijai īstenībā nav piemiņas vietas. 
Mums, protams, ir Okupācijas 
mūzejs, bet tas galvenokārt at -
aino padomju okupācijas varas 
darbus, bet mūsu tautai bija zau-
dējumi arī pirms tam – divos pa -
saules kaŗos, kuŗos latviešiem pie -
dalīšanās tika uzspiesta. Tāpat 
jāpiemin arī latviešu tautas zau-
dējumi pagājušajā gadsimtā, kas 
sākās ar 1905. gada revolūciju, 
kad pēc revolūcijas notika izrēķi-
nāšanās, un daudzi tūkstoši cilvē-
ku tika noslepkavoti, nošauti bez 
tiesas, un vēl vairāki tūkstoši bija 
spiesti atstāt Latviju, tostarp  Kār-
lis Ulmanis, Rainis un Aspazija. 
Visiem šiem traģiskajiem zaudē-
jumiem nebija vienas piemiņas 
vietas. Kad sākās Otrais pasaules 
kaŗš,  Latvijā dzīves līmenis un 
ienākumi bija apmēram tādi paši 
kā Somijā, pat mazliet labāki, bet 
pēc tam, kad krievi aizgāja 1991. 
gadā, Latvija bija Afrikas līmenī, 
un šī ekonomikas sagraušana pie-
spieda cilvēkus atkal doties prom 
un meklēt darbu citur. Manu -
prāt, mūsu tautas lielākais zaudē-
jums ir  cilvēki, kuŗi bijuši dažādu 
apstākļu spiesti aizbraukt no 
Latvijas – gan toreiz, gan tagad, 
pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas. Šie zaudējumi ir briesmīgi,  
jo 20. gadsimta sākumā Latvijā 
bija apmēram tikpat daudz cil-
vēku, cik Norvēģijā un Dānijā, 
bet tagad pēc simt gadiem tur 
iedzīvotāju skaits ir dubultojies, 
bet mūsu ir palicis tikai divi mil-
joni... 

Jūs kopā ar sievu Martu esat 
“Kokneses fonda” un “Vītolu 
fonda” dibinātāji. Kas jūs mu -
dināja ziedot tik lielus perso-
nīgos līdzekļus sabiedriskiem 
projektiem?

“Mūsos visos ir vēlme radīt ko paliekošu!”
Vilis Vītols intervijā Agnesei Rimicānei

Diemžēl mūsu kapitālistiskā 
pasaule ir iekārtota tā, ka bez 
naudas nav iespējams īstenot ne -
vienu, pat vislabāko ideju. Un tā 
kā mums bija iespēja atbalstīt,  
sapratām – lai šādu Likteņdārza 
projektu uzsāktu, ir nepiecieša - 
mi lieli līdzekļi. Mans uzskats – ja 
pašiem pietiek un ja mums ir vei-
cies, tad ir arī jādara kaut kas citu 
labā. Tāda pati filozofija bija arī 
manam tēvam – pat tad, kad mēs 
dzīvojām ļoti nabadzīgos apstāk-
ļos, viņš ziedoja un atbalstīja ci -
tus. Tas mani ir iedvesmojis un 
pavadījis visu dzīvi.

Vai jums bija daudz domu-
biedru, ar kuŗiem kopā attīstī -
jāt Likteņdārza  ideju?

Visa dibinātāju grupa ir  izcili 
cilvēki, piemēram, akadēmiķis 
Jānis Stradiņš, Māra Zālīte un 
Sandra Kalniete – viņi Likteņ dār-
za idejai jau no pirmās dienas 
piešķīra svarīgumu un uztica mī-
bu. Vēl noteikti jāpiemin Viesturs 
Cīrulis – viņš tolaik  bija Kokneses 
domes priekšsēdis un ļoti labi 
saprata šādas piemiņas vietas va -
jadzību. Kad es pirmo reizi ar vi  ņu 
runāju par Likteņdārza ieceri, viņš 
uzreiz pateica: “Jā, tas ir jā  dara!” 
Bet tā kā Viesturs Cīrulis bija ļoti 
apzinīgs un atbildīgs, viņš rīkoja 
aptauju Kokneses pagasta iedzī-
votājiem un, ziniet, ‒ tikai divas 
personas bija pret šo projektu. 
Valdīja liela vienprātība, ka tieši 
Koknesē jāveido šī piemiņas vie-
ta. Arī tas bija liels atbalsts un arī 

ziedojums no Kokneses iedzī-
votājiem – nodot šo zemi, lai tur 
veidotu Likteņdārzu, jo tā salas 
zeme ir ļoti vērtīga. 

Tagad, pēc  vairāk nekā desmit 
gadiem, manas izjūtas ir tādas 
pašas kā sākumā – es uzskatu, ka 
šāda piemiņas vieta ir vajadzīga, 
un  esmu priecīgs, ka mums tāda 
ir. Manuprāt, arī vietas izvēle ir 
pareiza – skaistā vietā, pie Dau-
gavas, Latvijas vidienē. 

Cik nozīmīgi, jūsuprāt, cilvē-
kam sava mūža laikā ir radīt 
kaut ko paliekošu vai  vismaz 
iesaistīties kaut kā nozīmīga 

radīšanā?
Man šķiet,  jebkuŗā cilvēkā ir 

tāda vēlme – īpaši, kad dzīve tu -
vojas noslēgumam. Tad mēs katrs 
paskatāmies, vai ir izdevies izda-
rīt kaut ko tādu, kas ir paliekošs. 
Manuprāt, protams, vissvarī gā-
kais ir aiz sevis atstāt bērnus, bet 
dažādu apstākļu dēļ dažiem cil-
vē kiem tas nav iespējams. Un šī 
vēlēšanās kaut ko paliekošu at -
stāt, ir arī iemesls, kāpēc daudzi 
cilvēki ziedo šādam lielam pro-
jektam. Savukārt mēs Kokneses 
fondā šo ziedotāju vārdus mēģi-
nām saglabāt, nosaucot kādu 
ob  jektu ziedotāja vārdā. Bet lie-
lāko ziedotāju vārdi ir ierakstīti 
īpašās plāksnēs. Mēs ļoti nopiet-
ni do  mā jam, kā saglabāt Likteņ-
dārza atbalstītāju vārdus, jo 
cilvēkiem, kas kaut ko dod šā -
dam labdarī bas projektam, ir jā -
pasaka pal dies un viņi jāgodina, 

turklāt pa  tei cībai ir jābūt palie-
košā for mā. 

Ko varat teikt par “ziedošanas 
kultūru” Latvijā? 

Tā neapšaubāmi ņemas spēkā, 
un to veicina tie cilvēki, kas zie -
do labdarībai. Cilvēki ļoti atbalsta 
gan Kokneses fondu, gan Vītolu 
fondu, un īpaši jāpiemin  ārzemēs 
dzīvojošie latvieši – piemēram, 
Vītolu fonds pagājušajā gadā sa -
ņēma apjomīgu testamentāro 
zie dojumu no Gunāra Šterna 
Aust rālijā, kas pilnīgi pārmainīja 
fonda darbību – tagad fonds var 
piešķirt stipendijas visiem, ku - 
ŗ iem tās patiešām ir vajadzīgas.  
Lūk, Gunārs Šterns  ir izcilākais 
piemērs, kāds vien var būt, patrio ts 
līdz sirds dziļumiem, kuŗš ar sa -
vu ziedojumu apliecinājis, ka  ir 
drošs un pārliecināts par Latvijas 
valsts un  latviešu tautas nākotni.

Kādam, jūsuprāt, jābūt tam 
vēstījumam, ko Likteņdārzs  ne -
sīs nākamajās paaudzēs?

Likteņdārzs noteikti būs svarī -
ga piemiņas vieta, kas galveno -
kārt veicina patriotismu. Man 
šķiet, ka patriotisms ir ļoti ne - 
  pie ciešams, īpaši tad, ja tauta         

ir maza. Mūsu pastāvēšanu ap -
draud ze  mā dzimstība,  em ig rā-
cija, un tieši patriotisms patiesībā 
ir vienīgā ideoloģija, kas visām 
šīm nelaimēm var stāties pretī.

Redziet, Likteņdārza sākotnējā 
iecere bija radīt piemiņas vietu, 
kur mēs atminamies un godinām 
tos cilvēkus, kuŗus Latvija ir zau-
dējusi. Vienalga, kuŗā pusē viņi ir 
stāvējuši, karojuši un no kā cie-
tuši. Laika gaitā  redzu, ka Likteņ-
dārzam rodas arī citas funkcijas, 
proti, parādīt, ka, neskatoties uz 
šiem lielajiem zaudējumiem, mēs 
tomēr esam sīksta tauta – izturīga 
un mums ir tas kodols, kas 
izdzīvo pāri visam. Likteņdārzs ir 
piemineklis latviešu tautas sīk - 
s tu mam un izturībai. 

Noslēgumā es vēlos minēt 
mū  su lielā vēsturnieka un rakst-
nieka Ulža Ģērmaņa teikto, kad 
viņš tika iesaukts leģionā un bija 
jādodas kaŗā, proti, atvadoties no 
savas mammas, viņš sacīja: “Es 
neko neaizmirsīšu, un es nekad 
nepadošos!” Tas, manuprāt, visla-
bāk raksturo arī Likteņdārzu, kas 
tiek veidots, lai mēs neaizmirstu 
un nekad nepadotos!

Vilis Vītols un intervijas autore Agnese Rimicāne

Vilis Vītols kopā ar Kokneses fonda bijušo valdes priekšsēdi 
Valdu Auziņu.

Vilis Vītols: “Redziet, Likteņdārza sākotnējā ie -

cere bija radīt piemiņas vietu, kur mēs atmina-

mies un godinām tos cilvēkus, kuŗus Latvija ir 

zaudējusi. Vienalga, kuŗā pusē viņi ir stāvējuši, 

karojuši un no kā cietuši. Laika gaitā  redzu, ka 

Likteņdārzam rodas arī citas funkcijas, proti, 

parādīt, ka, neskatoties uz šiem lielajiem zau-

dējumiem, mēs tomēr esam sīksta tauta – iztu-

rī ga un mums ir tas kodols, kas izdzīvo pāri 

visam. Likteņdārzs ir piemineklis latviešu tautas 

sīkstumam un izturībai.”

Aicinām arī Jūs, cienījamo lasītāj, kļūt par Likteņdārza 
atbalstītāju! Aicinām piedalīties mūsu pasākumos vai arī zie-
dot, naudu ieskaitot 

Saņēmējs: 
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40008092535
A/S “SEB Banka” 
Kontā: LV10UNLA0050006878844
SWIFT: UNLALV2X

vai

starpniekbankās:
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm
SWIFT/BIC: ESSE SE SS
The Bank of New York Mellon, New York
ABA: 021000018 
Konts: 8900106808
SWIFT/BIC: IRVTUS3N
The Toronto-Dominion Bank, Toronto
SWIFT/BIC: TDOM CA TT TOR
National Westminster Bank Plc, London
Sort code: 60-00-04
SWIFT/BIC: NWBK GB 2L
vai 
Skandinaviska Enskilda Banken AB, London
Sort code: 40-48-65
SWIFT/BIC: ESSE GB 2L

Vairāk par iespējām pārskaitīt Jūsu ziedojumus un citu tuvāku 
informāciju skat. Likteņdārza jeb “Kokneses fonda” mājaslapā 
http://liktendarzs.lv

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Ko spēj viens cilvēks
Cik daudz spēj paveikt galvo-

jumu sagādē viens cilvēks ar asu 
atjautu un karstu sirdi, liecina 
koncertdziedātājas Lidijas Ven-
tas panākumi šajā darbā Čikāgā.

Amerikā viņa atbrauca 1946. 
ga dā kopā ar vīru, komponistu 
un pianistu Voldemāru Dobro-
voļski un meitu Irinu. Nonākuši 
Čikāgā, viņi visi trīs iesaistījās 
darbā. Lidija Venta māca dziedā-
šanu, kopā ar vīru rīko patstā vī-
gus koncertus un piedalās dau-
dzos šejienes sarīkojumos. Vol de-
mārs Dobrovoļskis ir mūzikas 
profesors Rūzvelta kolledžā, mei-
ta Irina – asistente bioloģijas la -
boratorijā un studē zobārst nie-
cību.

1948. gada rudenī Lidija Venta, 
interesēdamās par galvojumu ie -
gādāšanās iespējamībām saviem 
tautiešiem, iepazinās ar CWS  un 
citām baznīcu organizāciju va - 
dī tajām personām, kas savās DP 
problēmai veltītās sanāksmēs vi   ņu 
aicināja stāstīt amerikāņiem par 
latviešu DP un Latviju. Tā radās 
daudzi darba piedāvājumi, kas 
deva un dod Ventai iespēju no -
sūtīt daudzus galvojumus. Bieži 
gadās, ka galvotājs nav varējis 
darbinieku gaidīt ar darbu vai 
dzī  vokli. Tādos gadījumos māk-
sliniece redz sava daudzos mēne-
šos veiktā priekšdarba svētību: 
plašā pazīšanās viņai palīdz ie -
kār tot ikvienu jaunatnācēju dar-
bā un dzīvē.

Drūma aina
Mežzinis NN aprēķinājis, ka 

pēc pašu krievu ziņojumiem ra -
diofonā pie pašreizējā mežu iz -
cir šanas tempa Latvijā pēc 20 ga -
diem būs atlicis tikai 20% no tā 
koksnes daudzuma, kas tur bija 
1945. gada pavasarī.

Tautsaimnieks X aplēsis pēc pie-
 ietamiem un pārbaudītiem da -
tiem, ka pie pašreiz notiekošās 
“pār vietošanas polītikas” 1955. 
ga dā Latvijā būs aptuveni 4 mil-
joni iedzīvotāju, no tiem latvie -
šu 600 000 – 700 000. Tātad Lat-
vija būs padarīta par Krievijas 
koloniju ar latviešu iedzīvotājiem 
kā minoritāti. 

(Redakcijas piezīme. Par laimi, 
raksta autora drūmā prognoze 
nav piepildījusies, taču viņa seci-
nājumi nav tālu no patiesības. 
Pašreiz Latvijā no 2,288 miljo-
niem iedzīvotāju  latviešu ir tikai 
nedaudz vairāk par pusi no ie -
dzīvotāju kopskaita.)

Īstais laiks 
bibliotēku pamatiem 

Tik  daudz runāts par latviskās 
dvēseles saglabāšanu svešumā. 
Liktos, ka 28. janvāris būtu īstā 

diena, kad kaut ko varam darīt, 
lai šo cēlo apņemšanos īstenotu. 
Pieminot draudzīgā aicinājuma 
dienu pirms gadiem, šogad lat-
viešu biedrības un kopas kā 
Amerikā, tā citās zemēs varētu 
likt pamatus latviešu bibliotē-
kām. Kad Vācijā grāmatu apgā -
di būs spiesti izbeigt darbību, tad 
pie jaunām latviešu grāmatām 
tik viegli vairs netiksim, un bib-
lio tēku iekārtošana svešajās ze -
mēs būs neiespējama, vai arī ļoti 
apgrūtināta. Draudzīgā aici nāju-

ma dienas piemiņai, kas tik daudz 
svētības nesusi latviešu kultūrai, 
katra latviešu biedrība ārzemēs 
iespējamību robežās varētu at -
vēlēt līdzekļus grāmatu iegādei, 
tā liekot pirmos pamatus savas 
pilsētas vai apgabala latviešu bi  b-
liotēkai. Tajā pašā reizē ikviens 
biedrības biedrs un arī nebiedrs 
būtu aicināms ziedot savai 
biblio tēkai vienu latviešu grā-
matu. Tā bez lieliem līdzekļiem 
no katra atsevišķi būtu veikts 
liels darbs, kuŗa nozīmi šodien 
vēl pat pil nībā nevaram no -
vērtēt.

Norvēģija neatzīst 
Latvijas aneksiju, 

bet tās tvaikoni pārdod Padom -
ju Savienībai.

Norvēģijas sūtniecības Vašing-
tonā informācijas biļetens 1. ok -
tobrī ziņoja: 

Pagājušajā nedēļā padomju jūrā 
ejošais velkonis “Apolons” aizvil-
ka tauvā sarūsējošu, apsūbējošu 
vraku, Norvēģijas vēsturē vis bie-
žāk pieminēto kuģi, kas reģistrēts 
kā Latvijas īpašums. Šo kuģi vā -
cieši kaŗa sākumā apķīlāja, pār-
kristīja par “Ortelsburg” un aiz-
veda uz Oslo. Kamēr kuģis bija 
tur noenkurots, norvēģu dzim-
tenes frontes sabotieŗi Griors 
Grams un Halvoro Hadelands 
kādu nakti to nogremdēja. Tas 
notika 1943. gada aprīlī. Pēc at -

brīvošanas Oslo ostas iestādes at -
zina, ka kuģis traucē noenku ro-
šanos un tas jāizceļ. Ūdenslīdēji 
sāka strādāt 1947. gadā, un līdz 
nākamā gada jūnijam kuģis bija 
izcelts un izsūknēts. Ieskaitot ne -
pieciešamos mašīnu laboju mus, 
kuģa izcelšana maksāja $180 000. 
Tā kā nebija pircēju, kuģis bei-
dzot tika piedāvāts Padomju Sa -
vienībai, lai gan Norvēģija nav at -
zinusi Latvijas  pievienošanu de 
iure. Pēc vairākkārtīgiem piedā-
vā  jumiem padomju valdība likās 
ieinteresēta un kuģi nopirka par 
$40 000.

Politbiroja programma 
pasaules iekaŗošanai

Rietumvācijā iznākošais krie -
vu laikraksts Časovoi no labi in -
formētiem avotiem sakās saņē-
mis informāciju, ka š. g. jūnijā 
Kremlī notikušas vairākas ap -

spriedes, kuŗās bez politbiroja lo -
cekļiem piedalījušies arī militā -
rie eksperti un zinātnieki, kas 
speciāli šim mērķim izsaukti uz 
Maskavu. Apspriedēs iztirzātas 
un pieņemtas sīkas instrukcijas 
par komunisma turpmākajiem 
soļiem pasaules virskundzības 
iekaŗošanai. 

Apspriedē nolemts: 
1. Pabeigt Ķīnas iekaŗošanu vēl 

šajā gadā, bet nekādā gadījumā 
vēlāk par 1950. gada pavasari.

2. Darīt visu iespējamo apvēr-
suma panākšanai Irānā un 1950. 
gadā izprovocēt pilsoņu kaŗu 
Indijā un Pakistānā. Tāpat robež-
jautājumā radīt sadursmes starp 
Afgānistānu un Pakistanu. Afgā-
nistānas valdības aprindās jau uz -
 pirkti daudzi augsti ierēdņi, kas 
apsolījuši ne tikai diplomā tisku, 
bet arī militāru atbalstu šādām 
akcijām.

Seši padomi 
padomju autoriem

1. Nedomā. 2. Ja tev jādomā, 
nerunā. 3. Ja tev jārunā, neuzrak-
sti to. 4. Ja tev jāraksta, nepublicē. 
5. Ja tev jāpublicē, neparaksti      
to. 6. Ja tev jāparaksta steidzīgi 
raks ti, nožēlo rakstīto.

Brauciens ciemos 
caur apelsīnu birzēm

Losandželosa. Marga Drum al-
da bija izsūtījusi visiem Losan-
dželosas un tās tuvākās apkārt -
nes “jaunajiem” latviešiem aici-
nā jumu Ziemsvētkos ierasties 
Vit jeras pilsētiņā, kas no Losan-
dželosas atrodas apmēram 20 jū -
dzes, un viesoties amerikānie tes 
Vūda kundzes namā. Šī ameri-
kāniete cenšas latviešus atbalstīt, 
kā vien spēdama. Kādu latviešu 
iebraucēju ģimeni viņa uzturēja 
savā mājā pat vairākas nedēļas, 
kamēr ar šejienes draudzes lo -
cek ļu atbalstu sagādāja tai dzī-
vokli. Saulainā 2. Ziemsvētku 
die nā tad arī daudzi latvieši brau-
ca caur apelsīnu plantācijām, ku -
ŗās pašlaik briest kādas šķirnes 
augļi, uz skaisto pilsētiņu, kur, 
viesmīlīgās namamātes un tās 
vīra laipnības aplaimoti, pavadīja 
vairākas stundas, pie eglītes no -
dziedot arī dažas latviešu dzies-
mas. Līdzatvestie bērni rotaļājās 
mājas zāļainajā laukumā. Viesu 
vidū bija arī pāris latviešu jau-
nekļu, kas šeit ieradās pirms čet-
r iem mēnešiem un jau paspējuši 
uzvilkt amerikāņu kaŗavīru tēr-
pus.

Latviešu teātris 
uzsāk gaitas

Apbrīnošanas vērts ir mūsu 
teātŗu mākslinieku entuziasms 
un uzņēmība. Pagājuši tikai pāris 
mēnešu kopš viņu ierašanās no 
Vācijas, ASV, un, lūk, viņu pašu 

nodibinātais teātris atklāšanas 
izrādē! Izvēlējās Mārtiņa Zīverta 
3 cēlienu komēdiju “Ķīnas vāze”. 
Bez līdzekļiem, pa dienu, kā visi 
citi, pelnīdami dienišķo uzturu 
citos darbos, teātŗa ļaudis tomēr 
spējuši tikt pāri visiem grūtu-
miem un, atraudami sev pēc 
maizes darba pelnīto un nepie-
ciešamo atpūtu, pa vakariem un 
naktīm veikuši lugas iestudēša-
nu. Tas ir spožs pierādījums lat-
viešu mākslinieku sirdsdedzei,  
un tie nav tikai vārdi par 
kalpošanu mākslai, bet patiess, 
dziļš ideālisms. 

Osvalds Uršteins

Atklāšanas izrādi sagatavojis 
režisors Osvalds Uršteins, deko-
ra tīvo ietērpu darinājis glezno-
tājs Kārlis Saumanis, galvenajās 
lomās Tonija Kalve, Hilda Prince 
Uršteine, Erika Saumane, Os -
valds Uršteins un Jēkabs Zaķis. 
Izrādes atlikums – teātŗa tālākai 
izveidošanai, tāpēc latviešu sa -
bied rības atsaucība arī būs tā, kas 
noteiks šīs attīstības gaitu. At  klā-
šanas izrāde 8. janvārī plkst. 6.30 
vakarā notiks Arlington Hall tel-
pās – 23 Saint Marks Place (8. ie -
las turpinājums starp 2. un 3. 
avē niju) East Ņujorkā. Ieejas 
maksa: pirmajās trijās rindās 
$2.50, pārējās vietās 1.50. Pēc 
izrādes viesīga sadzīve.

Māksla un mākslinieki
Elzas Ķezberes “Vēstules Pe  ram 

Gintam” Vācijā iznākušas 4. ie -
spiedumā. Tā ir ne vien populā-
rākā dzejnieces grāmata, bet 
vispār izdevums, kas sasniedzis 
izplatību, kāda ir samērā ļoti 
retiem dzejoļu krājumiem. Glez-
notājs portretists Kārlis Šiliņš 
ieradies ASV un apmeties Ņujor-
kā, kur saņēmis pasūtinājumus 
portretu glezniecībā. Mākslinieks 
rudenī atskatījās uz 30 sa  vas glez-
niecības darbības ga  diem, par 
kuŗas sākumu uzskata savu pie-
dalīšanos 1919. gadā retrospek-
tīvajā mākslas izstādē Rīgā.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 04)

Harija Berga karikatūra
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 4) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Sakārtot. 

10. Laimdota. 11. Oto. 12. 
Egrete. 13. Presēt. 14. Lei-
dene. 15. Salabt. 17. Skanis. 
19. Lapas. 22. Nepilna.     
24. Vērīgas. 26. Kirke. 27. 
Klau sīt. 29. Cielava. 31. 
Acone. 34. Atlass. 37. Te  re-

ka. 39. Kuprava. 40. Ok  sa na. 41. 
Laides. 42. Efa. 43. Vie nības. 44. 
Raibe nis.

Stateniski. 1. Daugmale. 2. 
Pār  eja. 3. Atvelt. 4. Atonija. 5. 
Elo deja. 6. Piepes. 7. Adlera. 8. 
Atlētika. 16. Balasts. 18. Kariete. 
19. Lakta . 20. Porto. 21. Svece. 
23. Pja. 25. Goa. 28. Luteklis. 30. 
Vekselis. 32. Ciprese. 33. Niagara. 
35. Alauns. 36. Skalbe. 37. Talcis. 
38. Raizes. 

Līmeniski. 7. Zemas aizsarg-
sienas. 8. Pantmērs. 10. Vijoles, 
čella pirmā stīga. 11. Vīrieša vārds 
(novembrī). 12. Literārā valoda 
Senajā un Viduslaiku Indijā.      
16. Musulmaņu kulta kalpi. 19. 
Krāsnis čuguna ieguvei. 20. Lai-
ka mērvienības. 21. Mitrs tropu 
mežs Dienvidu un Centrālās 
Amerikas zemēs. 22. Latviešu 
dziedātājs (1878-1966).  23. Pil-
sēta Francijas rietumos. 24. At -
dabūt zaudēto. 25. Cīnīties. 28. 

Apdzīvota vieta Priekules no -
vadā. 30. Pamudinājums darbī-
bai. 31. Lineāli līkņu rasēšanai. 
32. Indiāņu tauta. 36. Z. Skujiņa 
romāns. 40. Pilsēta Vācijas rietu-
mos. 41. Apgaismojuma mērvie-
nība. 42. Operetes paveids Spā-
nijā. 43. Augšdelma muskulis. 

Stateniski. 1. Ciets silicītiezis. 
2. Siltas drēbes pārvalki, ko val -
kā virs apaviem. 3. Ēpeiras vald-
nieks (319-273 p.m.ē.). 4. Ie  priek-
šējā dienā. 5. Mākslas veids. 6. 

Apcerējums. 7. Latviešu 
rakstnieks (1864-1902). 9. 
Amerikāņu rakstnieks 
(1908-1981). 13. Minerāl-
krāsviela. 14. Indīgs zir-
neklis. 15. Pilsēta Rumā ni-
jā, Melnās jūras kūrorta 
zonā. 17. Noteikumi, noli-
kumi. 18. Strinkšķināms 
so  mu tautas mūzikas in -
st ruments. 26. Pusdārg ak-
mens. 27. Pirmdzīvnieks. 
29. Smalkjūtīgs. 33. Kondi-
torejas izstrādājumi. 34. Vī  -
r ieša vārds (novembrī). 35. 
Ezers Somijas ziemeļos. 
37. Vienkāršas guļas vietas. 
38. Apdzīvota vieta Bro cē-
nu novadā. 39. Zoba mīk - 
s tie audi.
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Ļaudis jau izsenis ir vilinājušas 
romantiskas ziemas ainavas: ap  -
sniguši egļu meži, vientuļas lauku 
mājas un, protams, augsti kalni. 
Absolūti lielākā cilvēku daļa šos 
skatus bauda attēlos – ģeografijas 
grāmatās, mākslas darbos, uz Ziem-
svētku pastkartēm. Taču ir arī     
tādi, kam ar to vien nepietiek. Ir 
ne prātīgi mērķi, kas vilināt vilina; ir 
augstas un bīstamas kalnu virsot-
nes, kas pievelk vēl vairāk nekā 
magnēts. Trakie un neprātīgie – 
tādiem vārdiem šos indivīdus ne -
reti raksturo pārējie. 

Nesen šo rindu autorei radās lie-
liska iespēja vienu no Eiropas aug -
s tākajām un bīstamākajām smai -
lēm skatīt pašai savām acīm. Runa 
ir par vienu no augstākajām Alpu 
kalnu masīva virsotnēm – Mater-
hornu (Matterhorn), kas atrodas  
uz Šveices un Italijas robežas. 
Milzis  ar sniega cepuri, kurš 
majestātiski slejas tieši debesīs. 
Neparastas formas piramīdveida 
virsotne, kuŗu alpīnisti “iekaroja” 
kā vienu no pē  dējām. Tajā uzkāpt 
spēja tikai vis stiprākie un 
bezbailīgākie – simt piecdesmit 
gadu laikā Materhorns paņēmis 
aptuveni 500 cilvēku dzī vību.

Šo rindu autores brauciens uz 
Materhornu, precīzāk, uz Šveices 
ne  lielo kūrortpilsētu Cermatu (Zer -
matt), sākās rīta agrumā, aptuveni 
pulksten piecos, jo turp devos no 
otra konfederācijas gala – Ženēvas. 
Vispirms ar vilcienu bija jānokļūst 
mazpilsētā Vispā (Visp), kuŗas dzelz-

Braucam iepazīt Materhornu! jeb 
Bīstamā ziemas pasaka

ceļa stacijā vajadzēja pārsēsties. 
Turpmākais ceļa posms pagāja 
aizraujoši – ar nelielu un samērā 
lēnu, kas šai valstī šķiet neierasti, 
vilcieniņu no Vispas devos uz Cer-
matu, pa logu vērodama fantastis -
ki skaistus skatus: tipiskos Šveices 
zemnieku pagalmus ar koka ēkām, 
kalnu masīvus ar sniega “cepurēm”, 
straujo kalnu upju plūdumu un 
ūdenskritumus. Ziemas pasaka – 
tā tēlaini var raksturot ainavu, kas 
latvieša acij tik nepierasta.

Nokļūstot Cermatas dzelzceļa 
sta cijā, gandrīz visi pasažieri devās 
vienā virzienā – uz pieturu ielas 
pre tējā pusē, kur atrodas kalnu 
tramvaja galapunkts. Ja esi nonācis 

Cermatā, neizbaudīt braucienu kal-
nos būtu grēks, kaut arī šī iespēja 
maksā pat ļoti dārgi – arī tad, ja ie -
priekš iegādāta “Swiss Travel Pass”. 
Tā ir īpaša, ceļotāju ērtībām pare-
dzēta biļete, kuras izmantošana ir 
izdevīga, jo sniedz lielas atlaides.

Gaidīt tramvaju nākas aptuveni 
stundas ceturksni speciāli izveidotā 
uzgaidāmajā telpā ar stikla sienām. 
Tā laikā dzirdamas vai visas lielāko 
tautu valodas, taču japāņu tūristu 
šeit īpaši daudz. Kā atklājas brau-
cie na laikā, japāņi ir laipni, patīka-
mi un atvērti komunikācijai. Prieks 
bija vērot ne tikai fantastiskos dabas 
skatus, kas šad tad lika aizrauties 
elpai, bet arī japāņu spontāno, prie-

ka pilno reakciju, ieraugot govju 
baru Alpu kalnu ganībās, nemaz 
nerunājot par Materhorna smaili, 
kas dažkārt mēdza “paslēpties” mā -
konī. Ak, bīstamā, vilinošā virsot-
ne, cik gan daudzi tevis dēļ gājuši 
bojā!

Nesteidzīgā brauciena laikā kal-
nu tramvajs piestāj vairākās starp-
pieturās – Findelbahā (Findelbach), 
Rifelalpā (Riffelalp), kas atrodas 
2211 metru virs jūras līmeņa (vjl), 
Rifelbergā (Riffelberg; 2582 metri 
vjl), Rotenbodenē (Rotenboden; 
2815 metri vjl).  Katrā pieturā no 
abiem vagoniem izkāpj un tajos 
iekāpj tūristi, jo ikviena no šīm 
vietām piedāvā ko interesantu: vai 
tā būtu iespēja vizināties ar funiku-
lieri, iemērkt plaukstas kalnu ezera 
vēsajā ūdenī, doties pastaigā pa 
Alpu takām vai vienkārši izpiko-
ties, kaut arī sniegs te nav īpaši tīrs. 
Iebraucot Gornergrātā (Gorner-
grat; 3089 metri vjl), izkāpjam pil-
nīgi visi, jo tālāk tramvajs nedodas. 
Materhorna virsotni iespējams bau-
dīt tikai ar acīm; līdz tai ceļš vēl tāls, 
turklāt pieejams vien profesio nā-
liem, teicami sagatavotiem alpīnis-
tiem.

Mazā Gornergrāta ir cilvēku 
pilna. Netālu no galapieturas atro-
das no akmens celta ēka – tās aug-
šējos stāvos ir viesnīca, savukārt 
pirmajā stāvā iekārtots suvenīru 
veikals ar ļoti plašu un dārgu preču 
klāstu, kā arī vienkārša kafejnīca, 
kas vairāk pat līdzinās ēdnīcai. Ie -
kārtojusies pie galdiņa telpas galā, 
no kurienes caur logu paveras skats 
uz Materhornu, nesteidzīgi baudu 

kafiju. Kaut arī kafejnīca tik neti-
piski vienkārša, šķiet, tās īpašnieki 
ir estēti – par to liecina milzu vāzes 
ar lilijām, kas kopā ar konfederāci-
jas karodziņiem novietotas uz pa -
lodzēm. Kafejnīca ir arī tā vieta, kur 
pēc pastaigas iespējams sasildīties, 
jo kalnos vienmēr ir vēsi. 

Patīkams šķita atklājums, ka 
Gornergrata veidota ar mērķi ceļo-
tājus izglītot. Netālu no minētās 
vies nīcas uzcelts neliels angārs, kur 
koka vitrīnās ievietotas grāmatas 
daudzās pasaules valodās. Te eks-
po nēti literāri darbi, vienalga, de -
tek tīvromāns vai bērnu grāmata, 
kuŗu centrā ir vēstījums par Mater-
hornu. Telpā novietots arī vizuāli 
efektīgs plakāts ar aicinājumu an -
g ļu valodā – stāstu par Materhornu 
rakstīt arī katram no mums! 

Ja rodas vēlēšanās pavadīt laiku 
klusumā – Gornergratā iespējams 
pat tas! Paslēpties no apkārtējiem 
iespējams nelielā, no akmens bū -
vētā lūgšanu namiņā jeb kapelā, 
kur var iedegt svecīti un mirkli pa -
sēdēt klusumā, kas nav peļama 
do  ma ne tikai Adventa laikā vien. 
Neparasti šķiet vienīgi tas, ka no 
visa lielā cilvēku skaita kapelas dur-
vis ver vien pāris indivīdu. 

Šveicē spēcīgi iesakņojusies tra-
dicija katru gadu atzīmēt to dienu, 
kad cilvēki Materhornā uzkāpa 
pir moreiz. Tas notika 1865. gada 
14. jūlijā, kad britu alpīnists Ed -
vards Vimpers (Edward Whymper; 
1840-1911) pirmais sasniedza vir-
sotni. Vīrieša vēlme būt pirmat klā-
jējam bija tik nepārvarama, ka viņš, 
riskējot ar dzīvību, atbrīvojās no 
virves, kas sasaitē turēja alpīnistu 
grupu, un uzskrēja Materhorna 
smailē. Pārējie seši alpīnisti, pro-
tams, sekoja. Diemžēl atpakaļceļā 
notika traģēdija – četri šīs grupas 
alpīnisti gāja bojā, turklāt vienu no 
bojāgājušo mirstīgajām atliekām   
tā arī nekad nav izdevies atrast. Jā -
piebilst, ka šis notikums vairāk -
kārt iedvesmojis radošus ļaudis – 
vācu advokāts un rakstnieks Karls 
Henzels (Carl Haensel; 1889-1968) 
1928. gadā sacerēja dokumentālu 
romānu “Cīņa par Materhornu”, 
kas tulkots vairākās valodās un pie-
dzīvojis divas ekranizācijas gan kā 
mēmais kino, gan kā skaņu filma. 

Kaut aizraujošais izziņas process 
par Materhornu varētu turpināties 
vēl un vēl, ir nemanāmi pienācis 
laiks sēsties kalnu tramvajā un no 
Gornergrātas doties atpakaļ uz 
Cermatu.

Cilvēkiem, kuriem ceļš uz augstākajām virsotnēm ir slēgts, Valisas 
Alpos var nokļūt, braucot ar kalnu tramvaju

Šī tūrisma karte atrodas nevis pie sienas, bet gan kalnu tramvajā – 
galdiņa virsma

Bīstamais Materhorns iedvesmo 
ne tikai alpīnistus, bet arī māk-
sliniekus. Šveiciešu gleznotāja 
Emila Aufdenblatena (Emil Auf-
denblatten 1910-1959) glezna

LĀSMA 
GAITNIECE
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+371 28390346

Kristaps Porziņģis 
no Ņujorkas

dodas uz Dalasu
Kā Latviju, tā visu pasauli 

pārņēmušas ziņas par maiņas 
darījumu starp Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) klu-
biem Ņujorkas Knicks un 
Da lasas Mavericks. Ņujorkas 
Knicks vienība piekritusi maiņas 
darījumam, kuŗā Kristaps Por-
ziņģis pārceļas uz Dalasas Ma -
vericks, 31. janvārī paziņoja 
abas vienības. Dalasā Kristaps 
nonāks vienā komandā gan ar 
pieredzējušo veterānu Dirku 
Novicki, gan 19 gadus veco 
talantu Luku Dončiču. Ma  ve-
ricks ar 23 panākumiem 50 
cīņās ir 12. vietā Rietumu līgā, 
kamēr Knicks šobrīd piedz ī-
vojusi jau 11 zaudējumus pēc 

kārtas un ar 10 uzvarām 50 
spēlēs kļuvusi par NBA vājāko 
komandu. Porziņģa un Dončiča 
duets iezīmē Mavericks nā -
kotnes perspektīvas, savukārt 
Knicks darījumā nodrošina ie -
spēju izbrīvēt algu maksimuma 
limitā 73 miljonus dolaru, ko 
šovasar varēs likt lietā brīvo 
aģentu statusā nonākušo zvaig-

žņu piesaistīšanai. Porziņģis vēl 
turpina rehabilitāciju pēc pērn 
februārī gūtā savainojuma un 
tam sekojušās krustenisko saišu 
operācijas. Sagaidāms, ka Kris-
tapa kondīciju izvērtēs februāŗa 
vidū, bet pašlaik nav zināms, vai 
viņš šosezon spēlēs. Mediķi 
janvārī apstiprināja, ka ārstē-
šanās noris sekmīgi. Tiekoties 
ar Knicks vadību, 23 gadus ve -
cais Porziņģis atzina, ka ir 
norūpējies par komandas zau-
dē jumiem, kā arī neskaidrību 
un apdraudējumu, ko nepār-
trauktās neveiksmes rada orga-
nizācijas ilgtspējīgai attīstībai. 
Ar Knicks vadību tikās gan 
Kristaps, gan viņa brālis un 
aģents Jānis Porziņģis. Knicks 
ģenerālmenedžeris Skots Perijs 
vēlāk paziņoja, ka Porziņģa aiz -
mainīšana ir kluba interesēs, jo 
par Kristapa nākotni nebija 

īstas skaidrības viņa drīzā brīvā 
aģenta statusa dēļ, turklāt spē -
lētājs vēlējies mainīt klubu. 
Porziņģis pašlaik ir bez līguma 
uz nākamo sezonu.

Kristapa Porziņģa „laulība” ar 
Ņujorkas Knicks nav izdevusies 
jau gandrīz kopš pirmās kop-
dzīves dienas. Tā jau šķiet tāla 
pagātne, kad titulētais kluba 

prezidents Fils Džeksons 2015. 
gada jauno spēlētāju draftā 
nolūkoja tobrīd 19 gadus jauno 
latvieti. Pašlaik 23 gadus vecais 
Porziņģis Knicks pārstāvēja no 
2015./2016.gada sezonas. Līdz 
šim viņš savas NBA karjēras 
laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 
17,8 punktus un izcīnījis 7,1 
at lēkušo bumbu. Savukārt ie -
priekšējā sezonā viņš 48 spēlēs 
caurmērā guva 22,7 punktus, 
izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas 
un bloķēja 4,8 metienus. Por-
ziņģis jau teju gadu nav spēlējis 
ceļgala krustenisko saišu trau-
mas dēļ.

4. janvārī Porziņģis piedalījās 
pirmajā treniņā ar Mavericks 
komandu.

Teodora Bļugera 
divi vārti

Latvijas uzbrucējs Teodors 
Bļugers 30. janvārī debitēja 
Nacionālajā hokeja līgā (NHL), 
palīdzēdams spēcīgajai Pits bur-
gas Penguins komandai izcīnīt 
uzvaru.
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IVARS GALIŅŠ

S A R Ī K O J U M I

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

Brookline MA 02445).
 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, 
Philadelphia PA 19123).

10.februārī 15:00 izrāde 
Three Sisters Two.

MINESOTA (MN)
Jungle Theatre (2951 Lyndale 

Ave S, Minneapolis MN 55408). 
Box office: 612-822-7063. Box -
office@jungletheaatre.com 

10.janv.-10.febr. Laila Ro -
bina spēlē jaunā lugā: Lucy 
Kirkwood ’’The Children’’.

ŅUJORKA (NY)
Džuliarda mūzikas skola The 

Julliard Music School: Morse 
Hall (60 Lincoln Center Plaza, 
New York).

12.februārī 20:00 latviešu 
jau  nās vijolnieces Ariannas Bru -
subārdes koncerts. Ieeja brīva.

Latvian Mission to the UN 
(333 East 50th Str, New York, 
NY 10022).

Mobile Passport Station in 
NYC- February 22-24. Info: 
Embassy’s website. 

 4. un 7.martā Aleksandrs 
Antoņenko (tenors no Latvijas) 
uzstāsies Mētropolītena operā 
Dž. Verdi operā ”AĪDA” Rada-
mesa lomā.

13., 16., 19., 23.martā – Sam-
 sona lomā K. Sensānsa operā 
”Samsons un Dalila”. 

Carnegie Hall 19.martā 20:00 
Andris Nelsons un BSO ar 
Renée Fleming. Programmā R. 
Strauss.

 PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com 

No 5. līdz 10.febr. Pēteŗa 
Vaska nedēļa Sietlā. Piedalīsies 
komponists ar dzīvesbiedri re -
žisori Dzintru Geku.

10.februārī 14:00 Nordic mū -
zejā koncerts ”Komponista por -
trets: Pēteris Vasks”.

12.februārī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

SV. PETERSBURGA (FL)
Sv.Petersburgas latviešu bied-

rība ( 5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338.

16.februārī 16:00 (5101 
Brittany Dr, St. Petersburg, FL 
33715) Point Brittany Clubhouse 
telpās Sisniņu balle, kuŗā kon-
certu sniegs un par deju mūziku 
gādās Krisīte Skare, Silvija Pa -
degs Grendze un Maikl Glashow.

Mārīte Rubīns klās bufetes 
galdu ar vieglām uzkodām un 
gādās par trim lieliskiem dā -
vanu groziem loterijai. Tiem, 
kuŗi gribēs sirdis sasildīt ar glāzi 
vīna, par to jāgādā pašiem. At -
spirdzinošus bezalkoholiskos 
dzērienus varēs nopirkt uz vietas. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 25. 
Tā kā vietu skaits zālē ir iero-
bežots, lūdzu pieteikties ie   priekš 
pie Daces Hohlovas, tālr: 727-
479-8026. Pie vārtiem dežu-
rantam sakiet, ka dodaties uz 
latviešu pasākumu klubā (Attend-
ing function at Clubhouse).

23.februārī 13:00 biedrības 
pilnsapulce (5101 Brittany Dr, 
St.Petersburg, FL 33715) Point 
Brittany Clubhouse telpās. No -
tiks valdes vēlēšanas, budžeta 
pieņemšana un lemšana par 
biedrības turpmāko darbu. Katra 
biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. 
Lūdzam aktīvi iesaistīties lē -
mumu pieņemšanā! Noslēgumā 
balsstiesīgos cienās ar pan kū-
kām un desiņām. Vārtu dežu-

rantam sakiet, ka braucat uz 
Latvian event.

23.martā biedrība rīko 12-14 
stundu ekskursiju ērtā autobusā 
uz Big Cypress Seminole Indian 
Reservation. Maršruts no St.
Pētersburgas uz galamērķi ved 
gar Fort Mayers. Tiem, kuŗi 
dzīvo Fort Mayers tuvumā, ir 
iespēja pievienoties pa ceļam. 
Ekskursijas laikā, izbraucot pur -
vus īpašā automobilī, varēs 
vērot neskartu dabu, retus au -
gus, dažādus dzīvniekus, kā arī 
pakavēties mūzejā un nogaršot 
indiāņu ēdienus. Ja nevēlaties 
izmantot vietējo kafejnīcu, iesa-
 kām ņemt līdzi savu pārtikas 
groziņu un atspirdzinošus dzē -
rienus. Dalības maksa biedrības 
biedriem $30, pārējiem $ 50. Šis 
varētu būt Jūsu laiks iestāties 
mūsu biedrībā! Gaidām! 

Interesentus lūdzam pieteik-
ties līdz 23.februārim pie Gun -
degas Vilemsones, tālr: 727-
531-6203.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā 7.martā, 
11.apr., 9.maijā.

Pensionāru sanāksmes pirm-
dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Dievk.notiek 11:00. Dievk. 
10.febr. 13.febr. 12:00 Bībeles 
stunda. 24.febr. Dievk.. Pēc tā 
draudzes pilnsapulce. 27.feb-
ruārī Bībeles stunda.

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 10.februārī Dievk. 
Seko Latviešu apvienības Det-
roitā gada sapulce. 24.februārī 
Dievk. 10.martā Dievk. Seko 
sadraudzības stunda. 24.martā 
Dievk.

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

pie kafijas galda! 
• Dienvidkalifornijas latv. ev. 

lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. no -
tiek 11:00. 10.februārī Dievk. 
24.februārī Dievk. ar dievg. 

• 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. 10.februārī Dievk. 
Seko Draudzīgais aicinājums.

• 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. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 10.februārī Dievk. 
17.februārī Dievk. angļu va -
lodā. 24.februārī Dievk. ar 
dievg. Seko pankūku pusdienas. 
3.martā Dievk. 6.martā (treš-
dien, 18:00) Pelnu dienas Dievk. 
ar dievg. 10.martā Dievk. 
17.martā Dievk. 24.martā 
Dievk. Angļu valodā. 31.martā 
Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107).

Vairums latviešu vēlējās atzī-
mēt pirmos desmit gadus Ame-
rikā. Balles Bostonā bija lielā 
cieņā. Lai kāda bija ikdiena, tā 
bija reize vīriem uzvilkt goda 
svārkus, dāmām balles kleitas. 
Labs vērotājs varēja  pateikt, kas 
vīriem līdzi no Latvijas, kas jauns 

VĒTRA PRESES BALLĒ BOSTONĀ

kaktā. Bostona Preses ballei bija 
piemērota vieta, jo samērā ērti 
sasniedzama no lielajiem latviešu 
centriem Ņujorkā, Toronto, Či -
kāgā un pārējiem. Te arī bija labs 
pulks, ko varētu dēvēt par preses 
cilvēkiem, gan biedrībā, gan ār -
pus tās, kā Jānis Porietis, Oļģerts 

Viņš bija ne tik vien slavens 
operdziedātājs, bet arī populāru 
grāmatu un avīžrakstu autors. 
Savai ievaddziesmai viņš bija iz -
vēlējies „Apsegloju melnu kuili”, 
tekstu piemērodams ballei. Māk-
slinieks Jānis Cīrulis bija izgata-
vojis rekvizītu ar kuiļa attēlu. Ar 
to Vētra uzjāja uz skatuves. Pie 
vārdiem: „Bostonieši brīnījās, kas 
tas tādis kumeliņš” viņš nolēca 
no jājamā un dziesmu pabeidza 
skatuves vidū viens. Vēlāk jautāts, 
kāpēc pametis savu kumeliņu, 
viņš atteicis: „Cik ilgi var sēdēt uz 
vepŗa muguras?” Mākslinieks Cī -
rulis, lai gan medicīnas grāmatu 
illustrātors, nebija pietiekami iz -
cēlis kuiļa anatomiju. Kas zina, 
vai citi to pamanīja, bet Mariss 
Vētra jutās apvainots. Atvadu bro -
kastīs, izsakot pateicību, runātājs 
mēģināja, humora veidā, salī dzi-
nāt dziedātāja augstos toņus ar 
jaunības laikiem. Neizdevās. Tei -
kumu nedabūja pabeigt. Mariss 
Vētra piecēlās, paņēma augsto do 
(C), to ilgi noturēja, tad apsēdās, 
arī runātājs. Bija nepatīkams klu-
sums. Labi, ka bija daudz ēdamā. 
Tad nu visi ķērās pie tā.

Pateicos Laikam par Vijas 
Celmiņas lielās izstādes apce rē-
jumiem, Laiks  Nr.48 un Nr.1.  
Sevišķi par to, ka ar intervijām 
daudz interesanta atklājās: ka pēc 
mākslas skolas beigšanas (man reiz 
gadījās sarunāties ar šīs skolas 
rektoru; viņš slavēja Celmiņu kā 
visapdāvinātāko visā skolā) viņa 
visu mācīto atmetusi. Tanīs die  nās 
Amerikas universitāšu māk slas 
sekcijas vai fakultātes, tradicijām 
iztrūksot, atradās modernisma, 
abstrakcionisma sekmētāju, uz -
spiedēju varā. (Pats pametu Sira-
kūzu universitāti trešajā gadā, lai 
turpinātu studijas vecmodīgajā 
Pensilvānijas akadēmijā Fila del fijā.) 

Celmiņas agrīnos darbus atce ros 
no viņas agrāko laiku lielās iz  stā-
des. Notika interesanta sagadī ša-
nās. Tieši tanī pašā stundā, kad 
Celmiņa uzrunāja klātesošos Vit-
neja mūzejā Ņujorkā, jaunie vē-
lētais Latvijas prezidents Guntis 
Ulmanis stājās priekšā latviešiem 
ņujorkiešiem, un ne tikai. Pats 
aizgāju pētīt Ulmani. Celmiņas 
izstādi, iepriekš skatītu Filadelfijā, 
biju aprakstījis Filadelfijas māk-
slas mēnešrakstam Art Matters, 

Vēl par Viju Celmiņu

(Dec.’92-jan.’93, lpp.8). Telefona 
intervijā Celmiņa izteica izbrīnu 
par maniem vārdiem, ka es viņas 
daudzo akmentiņu un to pašu 
akmentiņu repliku darbu atradu 
par “poetic” (ļoti jauku kā kompo -
ziciju). Nopietnāks jautājums iz -
virzās: kuŗš cilvēks aranžē katra 
akmentiņa novietojumu? Do  mā ju, 
tai jābūt Celmiņai pašai vai kā  dam 
citam pēc viņas iepriekš izstrā-
dāta parauga. Tātad poēzija cēlu-
sies no Celmiņas mākslinieciskā 
instinkta, no zemapziņas. Lai mī gā 
kārtā, mākslinieki nekad nelasa 
to,  kas rakstīts par viņiem, viņu 
darbiem. Tātad man nav jātais-
nojas, ja es tur esmu maldījies. 

 Intervijas Laikā apcer latvis-
kumu Celmiņas darbos. Viņas 
vārdos latviešu sievietes ir stipras, 
spējīgas. Tiešām spēks, neiedo-
mā jama cītība vai tas, ko dažs 
sauktu par latvieša spītību, izceļas 
pāri visam. To pašu varam teikt 
par Latvijā atzīto Līviju En  dze-
līnu. Jācer,  ka LNMM abu šo 
stipro sieviešu darbi atradīsises 
netālu viens no otra vai pat 
kopējā galerijā.
Daumants Šnore (Peter D. Schnore)

iegādāts vai nomāts. Par dāmu 
tērpiem man nav drosmes izteik-
ties. Tie bija brīži, kad latvietis 
vēlējās būt kopā ar latvieti, kad 
svešums sakņupis dabūja stāvēt 

Liepiņš, Osvalds Akmentiņš, Jānis 
Cīrulis, Valdemārs Lambergs, 
Kristaps Grāmatnieks un vēl 
daudzi citi. Par balles galveno at -
rakciju bija aicināts Mariss Vētra. 
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Dieva mierā aizgājis

ARTURS NEPARTS
Dzimis 1921. gada 11. janvārī Umurgā, Latvijā,

miris 2019. gada 10. janvārī Farmington Hills, MI, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā korporācijas Dzintra locekle

fi l! SARMĪTE GRAVA,
dzim. JUBERTS

Dzimusi 1937. gada 29. jūnijā Liepājā,
mirusi 2018. gada 23. novembrī Rokvilē, MD ASV

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Sērās piemin
SIEVA, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

ASV UN PASAULES TĀLĒS

Draudzībā viņu piemin konfukši
DAGNIJA, ILZE, RASMA, RŪTA, SONDRA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Sirsnī gi viņu piemiņā  paturē s
MINESOTAS LATVIEŠ U KONCERTAPVIENĪ BAS VALDE

Kultūras ministrijas vārdā
MINISTRE DACE MELBĀRDE

Mūsu mīļais fi listrs

ULDIS STREIPS, Ph. D.
Dzimis 1942. gada 1. februārī Rīgā,

miris 2019. gada 30. janvārī Prospect KY, ASV

No mums š kī rusies ilggadī gā  valdes locekle

BIRUTA TREIBERGA
Dzimusi 1924. gadā  19. februā rī  Asū nē , Latvijā ,
mirusi 2019. gada 21. janvā rī  Edina, Minesotā 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Latvijas Atmodai nozīmīgās trimdas latviešu 

leģendārās mūzikālās apvienības Čikāgas piecīši 
dalībnieka Ulda Streipa tuvajiem cilvēkiem, 

draugiem un domubiedriem,
viņu mūžībā pavadot.

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ, 
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

Bap tistu draudzes dievk. 
notiek svētdienās 14:30. Bī -
beles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
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. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Viesu 
māc. Igors Safins. 9.februārī 
Dievk. ar dievg. 9.martā Dievk. 
ar dievg.

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 10.februārī Dievk. 
ar Sv.vak., bērnu uzrunu un 
svētdienas skolu. 12:00 dāmu 
saimes gadskārtējā sapulce. 
17.februārī Dievk. Sekos 12:00 
draudzes gadskārtējā sapulce. 
21.februārī 11:00 Bībeles stun-

da. 24.februārī Dievk. ar Sv.
vak. un draudzes darbinieku 
ievešana amatā. 3.martā pulk-
veža Oskara Kalpaka piemiņas 
Dievk. Piedalīsies vīru ansamblis.

• 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 vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30. 17.feb ru-
ārī Dievk. 6.martā 10:30 Pelnu 
dienas Svētbrīdis un Bībeles 
stunda. 10.martā 11:00 Dievk. 
Seko draudzes pilnsapulce. 
24.martā Dievk. ar dievg. 

• 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.

Katskiļu nometne (231 Green  -

hill Rd, Elka Park, NY).
Syracuse St.Stephen Lutheran 

Church (873 DeWitt Str, 
Syracuse Ny 13203).

10.februārī 13:00 St.Andrew 
bazn. Dievk. ar dievg. Māc. 
Saliņš. Seko dr.gada sapulce. 

17.februārī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Dievk.
24.februārī 11:00 Jonkeru 

bazn. Dievk. Seko skautu un 
gaidu sarīkojums.

10:30 Salas bazn. Dievk.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

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

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

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

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

net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 10.februārī Dievk. 
ar dievg. Sekos Trejdeksnīša 
vēlbrokastis nama zālē. 17.feb-
ruārī laju vadīts Dievk. Kalpos 
Pružinsku ģimene. 24.februārī 
Dievk. ar dievg. 3.martā laju 
vadīts Dievk. Kalpos Linda 
Beiniķe un Jānis Šulcs.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Janvārī un februārī 
Dievk. nenotiks! 17.martā 14:00 
Dievk. Ar dievg. Sekos gada 
sēde.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svētdienu 
Faith Lutheran baznīcā (2601 
49th Str. N, St.Petersburg, FL), 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 10.februārī 
11:00 Bībeles stunda māc. Pelda 
dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības 
drau   dze: Dievk. notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Dievk. notiek 15:00. 
Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes no -
tiek 19:30 ceturtdienās. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
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. Seko kristīga 
sadraudzība. 10.februārī Sv. vak. 
Dievk. 17.februārī Sv.vak. 
Dievk. Seko skolas tēvu rīkotās 
pankūku brokastis. Ienākumi 
par labu draudzes Jaunatnes sti-
pendiju fondam. 23.februārī 
18:00 Baltiešu deju festivāls. 
Rīko NAMEJS. 24.februārī ģi -
meņu Dievk. ar Sv.vak. Sveiksim 
februāŗa jubilārus. 13:00 
LELCHE pilnsapulce. 3.martā 
Vārda Dievk. No 8:30 līdz 10:00 
LASL pieņems pakas sūtīšanai 
uz Latviju. 13:00 filmas ’’Bille’’ 
izrāde (latviešu skolā). 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Draudze izbeidz  darbot-
ies ar 1.februāri. 

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu:

rasma@laiks.us,

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!



LAIKS 2019. ga da 9. februāris – 15. februāris20

(Turpināts no 17. lpp.)

Brāļi Šici distancē // FOTO:LETA
// FOTO: LETA

Gints Bērziņš // FOTO: Delfi

Pola Redklifa // FOTO: AFP/
Scanpix

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

Penguins savā laukumā ar 
rezultātu 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) pār-
spēja NHL līdervienību Tam-
pabejas Lightning. Bļugers savā 
pirmajā NHL spēlē uz ledus 
pavadīja sešas minūtes un 22 
sekundes, kuŗu laikā pielietoja 
vienu spēka paņēmienu, bloķēja 
vienu metienu, uzvarēja vienā 
no pieciem iemetieniem, tika 
pie divām soda minūtēm un 
pozitīva lietderības koeficienta 
+1. Latvijas hokejists šajā spēlē 
tika iekļauts ceturtajā uzbrucēju 
virknējumā kopā ar Railiju Šī -
henu un Geretu Vilsonu. Nā -
kamajā spēlē teicami sevi atkal 
apliecināja Teodors Bļugers, bet 
Pitsburgas Penguins ar 2:3 zau-
dēja Toronto Maple Leafs. Bļu-
gers pirmā perioda 14. minūtē 
ar precīzu plaukstas metienu 
trāpīja ripu vārtu devītniekā. 
Līdzīgā stilā Bļugers guva savus 
pirmos vārtus NHL dienu 
iepriekš – precīzs bija viņa NHL 
karjēras pirmais metiens uz 
vārtiem.

Bļugers kļuvis par 23. Latvijas 
hokejistu, kuŗš spēlējis NHL. 
Janvāŗa sākumā debiju NHL pie -
dzīvoja arī Rūdolfs Balcers, kuŗš 
pārstāv Otavas Senators vienību.

Netlausam astotā 
vieta pasaules 

čempionātā 
junioriem

Skeletonists Krists Netlaus 
Vā  cijas trasē Kēnigszē izcīnīja 
astoto vietu pasaules čem  pio-
nātā junioriem. Par pasaules 
čempionu tika kronēts vācietis 
Fēlikss Kaizingers, kuŗam Net-
laus divu braucienu summā 
zaudēja 1,85 sekundes.

Tikai 16 gadus vecais Elvis 
Veinbergs izcīnīja 16. vietu, uz -
varētājam zaudējot 3,73 sekun-
des. Netlaus pirmajā braucienā 
bija 11., bet otrajā braucienā sa -
sniedza astoto ātrāko laiku, 
kamēr Veinbergam braucienos 
bija divas 17. vietas. Uz starta 
izgāja 26 jaunie skeletonisti.

Priedulēna 
negaidīti paziņo 

par karjēras 
beigām

Latvijas vadošā skeletoniste 
Lelde Priedulēna nolēmusi likt 
punktu karjērai, sociālajos tīk-

los paziņojusi sportiste.
25 gadus vecā Priedulēna jan -

vāra vidū aizvadīja savas pirmās 
sacensības pēc teju gada pār -
traukuma, ieņemot 14. vietu Ei -

ropas čempionātā. Šosezon viņa 
atkopās no ceļgala traumas, kā 
arī uzsāka mācības Šveicē, tā -
dējādi sezonas pirmajā pusē 
Lelde nestartēja. 2017./2018.
gada sezonas priekšvakarā Prie-
dulēna treniņā pārrāva ceļgala 
krusteniskās saites. Sportiste no   -
lēma operāciju neveikt, jo tas 
nozīmētu nepiedalīšanos Phjon  -
čhanas Olimpiskajās spēlēs. 
Viņa Olimpiadā startēja un pat 
ar nopietni savainotu ceļgalu 
izcīnīja augsto septīto vietu. 
Priedulēna piedalījās arī Soču 
Olimpiskajās spēlēs, kur izcīnīja 
14. vietu. Tāpat viņa pieda lī ju-
sies četros pasaules čempio nā-
tos, labāko rezultātu sasniedzot 
aizpērn, kad tika izcīnīta septītā 
vieta. Pasaules kausa apritē viņa 
startēja kopš 2012. gada, labāko 
rezultātu sasniedzot 2016./2017.
gada sezonā, kad kopvērtējumā 
tika izcīnīta septītā vieta. Pa -
saules kausa sacensībās Prie-
dulēna izcīnīja četras ceturtās 
vietas. Pirms trim gadiem Kē -
nigszē viņu no goda pjedestala 
šķīra tikai viena sekundes simt-

daļa. Priedulēna ir 2016. gada 
pasaules junioru čempione.

Dāmu florbola 
izlase – uz finālu

Latvijas dāmu florbola vie-
nība Slovakijā piedalījās pasau-
les meistarsacīkšu (PM) kvali-
fikācijas spēlēs. Pirmajā spēlē ar 
6:1 tika pārspētas Ungārijas 
flor bolistes un otrajā ar 11:2 – 
Nīderlandes komanda. Tādējādi 
neatkarīgi no pēdējās spēles 
tur nīrā ar Slovakijas vienību 
mūsu vienība 12. reizi izcīnīja 
tiesības startēt PM finālā. Pē -
dējā spēlē ar 3:5 Latvijas ko -
manda zaudēja slovakietēm. Lat -
vijas sieviešu florbola izlase pie-

 dalījusies visos 11 pasaules 
čempionātos, labāko rezultātu 
sasniedzot 2007. gadā, kad iz -
devās iekļūt pusfinālā un izcīnīt 
ceturto vietu.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucējs Toms 

Skujiņš no Trek-Segafredo vie-
nības Maljorkā savās sezonas 
pirmajās sacensībās Trofeo An -
dratx – Lioseta (UCI kat.1.1) 
iesaistījās dienas atrāvienā un 
tika pie kalnu karaļa titula. 
Skujiņš ierindojās 32. vietā, uz -
varētājam zaudējot vairāk nekā 
pusminūti. Skujiņš pērn tika 
kronētas par šī velobrauciena 
uzvarētāju.

Brāļu Šicu  
ekipāžai bronza 

PK kausa posmā
Brāļu Andŗa un Juŗa Šicu 

kamaniņu sporta divnieku eki-
pāža Altenbergas trasē izcīnīja 
bronzas medaļu Pasaules kausa 
(PK) izcīņas septītajā posmā. 
Kristens Putins/Imants Mar-
cinkēvičs ierindojās 10., Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš – 
15. vietā 20 ekipāžu konkurencē.

Uzvaru posmā svinēja aus-
trieši Tomass Šteiss/Lorencs 
Kollers, kuŗi otrās vietas iegu-
vējus Toni Egertu/Sašu Bene-
kenu divu braucienu summā 
pārspēja par 0,043 sekundēm. 
Šici uzvarētājiem zaudēja 0,386 
sekundes. Braucienos latviešiem 
bija divas ceturtās vietas. Pu -
tins/Marcinkēvičs uzvarētājiem 
piekāpās par 0,715 sekundēm, 
braucienos ieņemot divas des-
mitās vietas, bet Gudramovičs/
Kalniņš bija 1,191 sekundi lē -
nāki par austriešiem, braucie-
nos sasniedzot 14. un 17. rezul -
tātu. Pasaules kausa kopvēr  tē-
jumā līderi ar 810 punktiem ir 
Egerts/Benekens. Šici iekrājuši 
521 punktu un ir uzreiz aiz goda 
pjedestala, Putins/Marcinkēvičs 

ar 370 punktiem ir devītie.
Individuālajā ieskaitē visas 

trīs Latvijas braucējas šajā PK 
posmā ierindojās pirmajā des-
mitniekā. Visu pirmo braucie nu 
sniga un trase bija ļoti lēna, tā -
pēc vairākas vadošās sportis tes 
sasniedza pieticīgus rezultātus. 
Sākotnēji bija paredzēts aizvadīt 
otro braucienu, tomēr rīkotāji 
laika apstākļu dēļ nolēmuši to 
atcelt. Pēc atcelta otrā brauciena 
pieredzējusī Latvijas kamaniņu 
braucēja Elīza Cauce izcīnīja 
sesto vietu. Ulla Zirne ierindojās 
astotajā, Kendija Aparjode – 
devītajā vietā. Pirmajā brau-
cienā negaidīti uzvarēja Italijas 
pārstāve Sandra Robartšere, kuŗa 
par 0,090 sekundēm apsteidza 
titulēto vācieti Natāliju Geizen-
bergeri. Cauce no pirmās pozi-
cijas atpalika 0,317 sekundes.

Stafetē –
ceturtā vieta

Latvijas kamaniņu braucēji 
Anda Upīte, Gints Bērziņš un 
divnieks Eduards Ševics-Mikeļ-
ševics/Lūkass Krasts Īglsas trasē 
Austrijā izcīnīja ceturto vietu 
pasaules čempionātā junioriem 
komandu stafetē. Par čempio-
niem kļuva vācieši, kuŗi savu 
mājas trasi veica divās minūtēs 
un 10,926 sekundēs. Latvijas 
četrotne čempioniem zaudēja 
0,968 sekundes, bet goda pje -
destals bija 0,720 sekunžu attā-
lumā. Stafetē startēja 13 koman-
das. Savainojuma dēļ stafetē Lat-
vijai nevarēja palīdzēt vadošais 
divnieks Mārtiņš Bots/Roberts 
Plūme, kuŗi pirms tam pamat-
sacensībās bija sestie, čempio-
niem Hannesam Orlamin de ram/
Paulam Konstantīnam Gubicam 
zaudējot 0,712 sekundes. Bots/
Plūme pirmajā braucienā bija 

ceturtie, bet otrajā sasniedza 
desmito rezultātu. 

Individuālajā ieskaitē sacen-
sību pirmajā dienā no latviešiem 
labāko rezultātu sasniedza Gints 
Bērziņš, izcīnot astoto vietu. 

1. braucienā ierindojās 29. vietā, 
nekvalificējoties otrajam brau-
cienam.

Vai  Kēls un  Minusa 
arī turpmāk būs 

pie volejbola izlašu 
stūres?

 29.janvārī, notika Latvijas 
Volejbola federācijas treneŗu 
komisijas sēde, klātesot jauna-
jam LVF prezidentam Jānim 
Bukam. Abi nacionālo izlašu 
vadītāji atskaitījās par paveikto 
un treneŗu komisijai bija jā  ie-
sniedz rekomendācijas federā-
cijas jaunievēlētajai valdei par 
Arvo Kēla un Ingunas Minusas 
turpmāko darbu, jo abiem bei -
dzās līgums. Avo Kēla analizē 
viedās augstā profesionālitāte 
un patreizējās situācijas izpratne 
Latvijas vīriešu volejbolā. Viņš 
atzina savu kļūdu, ka pirms pir-
  mās spēles ar Izraēlu, ko zau  dē-
jām ar 0:3, bija „nometis” pui  šiem 
fizisko slodzi, kas neattaisnojās.

Šis zaudējums atstāja psīcho-
loģisku atsitienu turpmākajā. 
Līdz iekļūšanai finālā pietrūka 
maz: viena uzvara vai divi zau dē-
jumi ar 2:3. Kēls saredz jaunos 
latviešu talantus, cer, ka LVF 
atradīs naudu dalībai Zelta līgā, 
un situāciju salīdzina ar Igau-
nijas izlasi, kuŗa bija līdzīgās 
pozīcijās, kad viņš to pirms 
gadiem sāka trenēt, un tagad tā 
ir Eiropas labāko desmitā.

ANDRIS KĻAVIŅŠ

Rīgas maratona 
Zelta sezonu atklās 

leģendārā Pola 
Redklifa

Izvērtējot 2018. gada Latte-
lecom Rīgas maratonu, Starp-
tautiskā Vieglatlētikas federā-
ciju asociācija (IAAF) atzinusi, 
ka sarīkojums izpildījis aug stā-
kos kvalitātes kritērijus un 
2019. gada 19. maijā varēs nest 
Zelta kvalitātes zīmi (Gold Label 
Road Race), iekļaujoties pasau-
les prestižāko maratonu līgā.

Atklājot Lattelecom Rīgas ma -
ratona pirmo sezonu IAAF 
Zelta kvalitātes zīmē, Latvijā 
ieradīsies leģendārā britu vieg-
latlēte un pasaules rekordiste 
maratonā Pola Redklifa, in   for-
mē sacensību rīkotāji.

Redklifas vizīte būs simbolisks 
pagodinājums Rīgai, Latvijas 
galvaspilsētai iekļaujoties pa -
sau les prestižāko maratonu līgā 
kopā ar Berlīnes, Tokijas, Lon do -
nas, Bostonas, Ņujorkas, Prāgas un 
citiem Gold Label maratoniem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Anda Upīte ierindojās 11., 
Sigita Bērziņa – 16., Elīna Vītola 


