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LĪGA JĒKABSONE,
Latviešu apvienības Detroitā priekšsēde

Detroitas latviešu infor mā cijas 
biļetena Vēstis archīvos atrodas 
informācija par pulkv. O. Kal-
paka un kalpakiešu at  cerēm 
Detroitā,sākot ar pašu pirmo, kas 
notika 1952. gadā: Kalpaka diev-
kalpojums 2. mar tā, pēc tam kon-
certs –  Herta Lūse un Ingus 
Nāruns. Rīko LAD (Latviešu ap -
vienība Det roitā) un Sv. Pāvila 
draudze Salem baznīcā. Referāts 
Felikss Lūkins – ieeja $1.05. 

S  ēž no kreisās: Jānis Kukainis, Aija Kukaine, Pēteris Ᾱboliņš, Jana Ᾱboliņa, Toms Trautmanis, Astrīda Trautmane, Ēriks Pakalniņš un 
Theresa Pakalniņa. Stāv no kreisās pirmajā rindā: Daina Blitte, Austra Liepa, Marissa LaDitka, Vija Markova, Uldis Vītiņš, Tatjana Žagare-
Vītiņa, Ilgvars Jēkabsons, Līga Jēkabsone, Dagnija Lāce, Māra Bitte, Renāte Bērzkalna, Lūcija Kalēja un Vicky Kalēja. Otrajā rindā: Bill 
LaDitka, Liene Kukaine, Roberts Kukainis, Laila Upīte, Dagnija Kubuliņa, Astrīda Kreilis, Jade Knapek, Silvija Kreilis, Jēkabs Bērzkalns, 
Uldis Kalējs, Māra Sīpola, Susan Brože un Toms Brože. Trešā: Māra Palty, Viesturs Upīte, Aleksandra D’Aoust, Egons Kubuliņš, Guna 
Wilkolak, Jackson Tibbett, Ruta Kalniņa, Miķelis Kreilis, George Kreilis, Kevin Dennis, Irēne Kreilis, Guntis Kalējs, Ināra Apine, Kārlis 
Daukšs, Juris Kalniņš, Edvīns Kalniņš, Verēna Dambrāne, Baiba Jensen, Renee Vītola, Jim Jensen un Valdis Vītols. Aizmugurē: Regīna 
Daukša, Gerry Lapidus, Pēteris Daukšs, Ērika D’Aoust, Ieva Pless, Erik Pless, Allen D’Aoust, Ruta Kalniņa, Jānis Kalniņš, Theresa Rēvalda, 
Mārīte Valdmane, Jānis Valdmanis, Valdis Rēvalds, Jānis Apinis, Ēriks Putnis, Kristīne Putne, Atis Markovs, Māra Melbārde, Edvins 
Melbārdis, Edvins Kalniņš, Andris Lācis, Ron Shortt, Anita Shortt un Valdis Liepa

Saviesīgs vakars Club Eagle 8. 
martā. Rīko LAD. Ieeja biedriem 
$ .75, nebiedriem $1.25.

67 gadus Detroitas latvieši ir 
neatlaidīgi turpinājuši godināt 
mūsu tautas varoni Oskaru Kal-
paku, līdz pat šī gada 23. feb-
ruārim. Kalpaka simtgades ballē 
bija iecerēts sasniegt 100 dalīb-
nieku skaitu. Gandrīz jau bija! 
Uz Studenšu korporāciju un 
Korporāciju kopas Detroitā laip-

no ielūgumu atsaucās 97 viesi. 
Starp tiem bija daudz jauniešu, 
kam pirmo reizi bija iespēja iet 
polonēzē un dzirdēt par Oskara 
Kalpaka nozīmi Latvijas brīvības 
cīņās. Toms Trautmanis angļu 
valodā uz  runāja klātesošos ar 
labi saga tavotu vēsturisku pār -
skatu par Kalpaka dzīvi un nāvi, 
lai arī mūsu tautiešu latviski ne -
runājošās otrās puses labāk sa -
prastu, kāpēc mēs pieminam 

izcilo kaŗavadoni vēl arī pēc 100 
gadiem.

Daudzus gadus Kalpaka balle 
ir bijusi Detroitas latviešu sa -
biedrības visskaistākā tradicija. 
Sirsnīgi pateicamies rīkotājiem, 
īpaši Janai Āboliņai. Novēlam 
spēku tiem, kas piedāvās pa -
līdzīgu roku balles rīkošanā 
nākotnē, lai šī tradicija nekad 
nebeigtos.

Likteņdārzs saņēmis 
vienu no lielākajiem ziedojumiem

Latvijā dzimušais, bet lielāko 
mūža daļu Kanadā nodzīvoju -
šais Gunārs Šūbiņš savā testa-
men tā novēlējis Likteņdārzam 
vairāk nekā 158 000 Kanadas 
dolaru. Tas ir viens no lielākajiem 
ziedojumiem, ko nodibinājums 
“Kok neses fonds” līdz šim saņē-
mis Lik teņdārza īstenošanai. Pa -
tei cī bā par saņemto ziedojumu 
Gu  nāra Šūbiņa vārds tiks iemū-
ži nāts starp lielākajiem ziedotā - 
 j iem, kas ar savu cēlo rīcību snie-
guši nenovērtējamu ieguldīju -

mu Likteņdārza tapšanā. 
Gunārs Šūbiņš dzimis 1925. ga -

dā Latvijā, Tērvetes pagasta “Klū  -
nās”. Kaŗa laikā kopā ar ģimeni 
viņš devās bēgļu gaitās, nonākot 
Vācijā 1945. gadā, 1949. gada pa -
vasarī viņš izceļoja uz Kanadu. 

1960. gadā ie  stājās Vaterlo Lu -
terāņu universi tātē un ieguva 
bakalaura gradu ģeografijā un 
Universitātes Zelta medaļu. 
1963. gada rudenī viņš turpināja 
studijas Rietumu On  tārio Uni ver -
sitātē. 1974. gadā Gunārs Šūbiņš 

aizstāvēja doktora disertāciju, 
pēc gada ieguva akadēmijas goda 
doktora gradu. 

Gunārs Šūbiņš bija aktīvs lat-
vie šu sabiedrisko organizāciju 
bied rs, tai skaitā “Latviešu nacio-
nālās apvienības Kanadā” dibinā-
 tājs (Gunārs bija jaunākais no 
LNAK dibinātājiem), biedrs un 
padomes loceklis, kā arī “Dau-
gavas Vanagu Kičeneras-Vaterlū 
nodaļas” priekšsēdis.

(Turpinājums 16. lpp.)
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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!»

Pulcējieties zem latviešu karogiem!

Cik daudz spēj viena cilvēka 
uzņēmība! Divus gadus pirms 
Latvijas proklamēšanas par su  ve-
rēnu valsti, Jānis Goldmanis 
1915. gadā spēja apvienot latviešu 
kaŗavīrus, kas toreiz cīnījās kopā 
ar Krievijas kaŗaspēku, un izdzina 
no Latvijas territorijas vācu kaŗa-
spēku, kas jau bija ieņēmis Zem-
gales un Kurzemes apga balus. 

Bija noticis neticamais. J. Gold-
manis, būdams viens no Latvijas 
territorijas latviešiem Krievijas 
domē (Dumā), pieprasīja un sa -
ņēma atļauju no Latvijas apga-
bala krievu ģenerāļa Michaila 
Aļeksējeva latviešu kaŗavīriem cī -

ĢIRTS AUSTRIŅŠ

kaŗapulkus”, kā arī ”latviešu pulki 
kalpos Latvijas atkaŗošanai un 
aizstāvēšanai…”. 

Drīz noformējās latviešu Strēl-
nieku pulki, kas cīnījās zem Lat-
vijas karogiem latviešu virsnieku 
vadībā, un visas komandas un 
uzsaucieni tagad skanēja latviešu 
valodā. Kopš tā laika Jānis Gold-
manis tiek dēvēts par Strēlnieku 
Tēvu, īpaši no vecajiem strēl-
niekiem un Latvijas kaŗavīriem.

Pēc Latvijas valsts prokla mē-
šanas 1918. gadā Jānis Goldma-
nis tika iecelts un darbojās par 
Latvijas valsts zemkopības mi -
nistru un arī par Latvijas kaŗa 

2018. gada vidū man radās 
sirdsapziņas aicinājums Jāņa 
Gold maņa dokumentus, rakstus 
un citas personīgās lietas nogā-
dāt apskatei kādā mūzejā Latvijā. 
No Jāņa Goldmaņa tiešiem pēc-
nācējiem ir viņa mazmeita Ilze 
Shear ar diviem jau pieaugušiem 
dēliem. Tā nu mēs abi kopā ar 
Ilzi Shear iesākām sarunas par to, 
kā pārvietot dokumentus uz 
Latviju. Problēma bija tā, ka 
mums trūka zināšanu par mū -
zejiem vai citām piemērotām do -
kumentu krātuvēm Latvijā. Tad, 
kad bijušais prezidents Guntis 
Ulmanis viesojās Kalamazū 
2018. gada vasarā, man izdevās 
ar viņu aprunāties par pareizāko 
vietu Latvijā, kur varētu pār bau-
dīt, novērtēt, uzturēt un izrādīt 
J. Goldmaņa lietas. Pēc pār do-
mām sapratām, ka ieteicamākā 
vieta ir Latvijas Kaŗa mūzejs.

Sazinoties ar Latvijas Kaŗa 
mūzeja direktori Aiju Fleiju un 
pārliecinoties, ka Kaŗa mūzejs ir 
pareizā vieta, kur  visu novietot, 
nosūtījām J. Goldmaņa doku-
mentus un mantas 2018. gada 
decembrī četrās kastēs ar Latvian 
American Shipping Line. Uz Lat-
viju devās arī Jāņa Goldmaņa 
ceļojuma koferis, ar kuŗu viņš 
pārcēlās uz dzīvi ASV. Tagad tiek 
strādāts pie mantu dāvināšanas 
līgumiem. Pašreiz Jāņa Gold-
maņa archīvs tiek caurskatīts, un 
tiek veidota mūzeja krājuma uz -
skaite ar attiecīgiem mūzeja re -
ģistriem mūzeja grāmatās. 

Cerība ir, ka Latvijas Kaŗa mū -
zejā kādreiz varēs apskatīt un 
baudīt Strēlnieku Tēva dažādus 
dzīves posmus un viņa vēs tu ris kos 
darbus par Latvijas valsts tapšanu.

Bijušais prezidents Guntis Ulmanis sarunā ar mūzeja direktori 
Aiju Fleiju un direktores vietnieci Ilzīti Zeltiņu

nīties zem Latvijas karoga! To  rei-
zējie Krievijas domnieki – J. Gold-
 manis un J. Zālītis – Pēterpilī 
parakstīja dokumentu ar atļauju 
Latvijas apgabala kaŗavīriem 
„pul cēties zem latviešu karo-
giem”, kuŗā rakstīts, starp citu, „... 
mums atļauts dibināt latviešu 

ministru  divās valdībās.
Vairākus gadus pavadījis bēgļu 

nometnēs Vācijā, 1940. gadu bei-
gās viņš ar ģimeni atnāca dzīvot 
uz South Bend, Indiānā, Ameri-
kā. Jānis Goldmanis, Strēlnieku 
Tēvs, tagad atdusas Kalamazū, 
Mičiganas pilsētas kapos.

Mūsu identitāte, valoda, tradicijas, dziesma, deja, mūzika, 
māksla, literĀtūra – mūsu kultūra dzīvo dažādās pasaules 
malās. Tomēr ir jābūt vietai, kur latvieši no visas pasaules 
satiekas, lai dalītos domās un pieredzē par mūsu tautai 
aktuālo un svarīgo. 

Šogad, 2019. gadā, šī vieta būs Cēsu koncertzāle, kur no 
29. septembŗa līdz 1. oktobrim norisināsies Pasaules 
latviešu kultūras  konferences norisi Cēsīs (un arī tur 
piedalītos), aicinām ikvienu pieteikties jaunumiem, 
reģistrējot savu e-pasta adresi, skat.: http://kulturaskonfer-
ence.pbla.lv/ 

PBLA pārstāvniecība

Aicinām pieteikties jaunumiem
par gaidāmo Pasaules latviešu 

kultūras konferenci Cēsīs!

Otrais, papildinātais izde-
vums. Bagātīgi illustrēta, 
lietošanai pa  rocīga grāmata 
par sakoptajām Latvijas pi -
līm un muižām.

USD 45,–
t.sk. pasta izdevumi.

Rakstiet čeku,
Rasmai Adams 

114 4th Ave NW, Largo, 
FL33770, USA

Jānis Zilgalvis

LAIKS CEĻOT
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V I E D O K L I S

MODRIS PAKULIS

Latvijas Medicīnas fonds
aicina pieteikties
stipendijām 2019

Staunton, March 2 – The 
Estonian government has 
announced plans to open an 
International Museum for the 
Victims of Communism in 
Tallinn’s Patarei fortress. Used 
as both a coastal artillery facili-
ty and a prison, the museum, 
already familiarly referred to as 
the Red Terror Museum, is to 
become a center for research on 
the subject.

 Martin Andreller, its curator, 
says that the museum will host 
international research into the 
fates of the countries that were 
occupied and whose peoples 
suffered as a result of the 

 Estonia to Open First 
International Victims

of Communism 
Museum

PAUL GOBLE

Molotov-Ribbentrop Pact and 
then making this research avail-
able to the public.

 What makes this develop-
ment intriguing is that it not 
only is in addition to the 
Occupation Museums which 
already exist in Tallinn and 
other Baltic capitals but also 
represents part of an interna-
tional effort to open victims of 
communism museums in vari-
ous countries so that no one 
will forget what the communist 
regimes did.

 Among the capitals where 
such a museum is being planned 
is Washington, D.C.

Latvijas Medicīnas fonds 
(LMF), kuŗa valdē ir latviešu 
ārsti profesori Bertrams un 
Kristaps Zariņi, arī 2019. gadā 
atbalstīs veselības aprūpi Lat-
vijā. Līdz 1. maijam ir iespēja 
pieteikties LMF stipendijām. 

 5. vai 6. kursa medicīnas 
studentiem ir iespēja pieteik-
ties Zariņu medicīnas studiju 
ceļojuma stipendijai studen-
tiem. Stipendijas mērķis ir pa -
līdzēt Latvijas medicīnas stu-
dentiem papildināt zināšanas 
dažādās ārzemju augstskolās un 
zinātniskās laboratorijās ES vai 
Amerikā 1- 2 mēnešu gaŗumā. 
Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

 Rezidentiem un jaunajiem 
ārstiem ir iespēja pieteikties 
Zariņu medicīnas studiju ce  ļo -
juma stipendijai. Stipen dija ir 
plānota studiju ceļoju miem uz 
ES vai Ameriku 1–6 mēnešu ga -
ŗumā tiem, kas vēlas apgūt jau-
nas, līdz šim Latvijā nepielieto-
tas vai mazpielietotas ārstēšanas 
metodes, Latvijai trūk stošas un 
pašreiz aktuālas specialitātes. 
Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.

Studiju ceļojuma stipendijas 
paredzētas līdz 6000 USD

Papildu informācija par pra sī-
bām pretendentiem www.la  za -
riga.lv sadaļā Stipendijas un sa -
zinoties ar prof. Daini Krie viņu.

Pieteikumus var iesūtīt elek-
troniski laza@lazariga.lv, dainis.
krievins@stradini.lv vai sūtot pa 
pastu: Prof. Dainim Krie viņam, 
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

Latvijas Medicīnas fonds ir 
dibināts 1990. gadā kā privāta 
bezpeļņas organizācija ar mērķi 
atbalstīt veselības aprūpi Lat-
vijā. Fonds vēsturiski ir saistīts 
ar Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienību. 

Plašāka informācija par Lat vi jas 
Medicīnas fondu (LMF) http://
latvianmedicalfoundation.org/

Papildus informācija par Lat-
viešu ārstu un zobārstu apvie-
nību (LĀZA) www.lazariga.lv

Pēc 13. Saeimā ievēlēto de  pu-
tātu vairāk nekā trīs mēnešu 
gaŗumā izstieptajām cīņām, lai 
noskaidrotu, kuŗai partijai pie -
nākas kuŗa ministrija un kuŗš 
deputāts sēdēs kuŗā ministrijas 
krēslā, beidzot Latvijā ir jauna 
valdība. To, cik sekmīgi šī jaun-
ievēlētā komanda darbosies, 
rādīs nākotne. Vēlēsim jaunajai 
valdībai veiksmi godam kalpot 
tautas labā! Tai pašā laikā vē -
lēsim valstij būt gatavai laicīgi 
un saprātīgi rīkoties gadījumā, 
ja cerības nepiepildās! Nav jēga 
mūžīgi atkārtot novalkātos, 
kaut daļēji attaisnojamos, ne -
veiksmju skaidrojumus. Jā, Lat-
vijā ir par daudz partiju. Jā, 
pietiekoši liels skaits no Latvijas 
iedzīvotājiem nepiedalās Saei-
mas vēlēšanās. Pieredze rāda, 
ka šādas problēmas Latvijā ne -
padodas ātriem risinājumiem. 
Salīdzinoši ātrs risinājums ir 
acu priekšā un skaidri saska-
tāms. Jāpārliecinās tikai, ka 
risinājums ir nepieciešams, ra -
cionāls un ātri izpildāms. 

Valstij ir nepieciešama uzla-
bota vai no jauna izveidota 
Latvijas Saeimas vēlēšanu for-
mula. Tāda formula, kas dod 
katram Latvijas valsts pilsonim 
iespēju ietekmīgāk, taisnīgāk, 
demokratiskāk ievēlēt Saeimas 
sastāvu nekā līdz šim. Šāds 
secinājums ir izveidojies no 
pieredzes, piedaloties 13. Saei-
mas vēlēšanās. Raksta turpi-
nājumā pierādīšu, kā siste mā-
tiski soli pa solim, pateicoties 
pašreizējās formulas neveik-
lībām, vēlētājs zaudē savas 
vēlētāja tiesības, kā kandidāts 

Latvijai nepieciešama jauna vai uzlabota 
Saeimas vēlēšanu formula

zaudē neskaitāmus balsotājus 
un kā Latvijas valsts Saeimai ir 
atņemta iespēja tikt pie po  ten-
ciāli labākā sastāva. 

13. Saeimas vēlēšanās visas 
valsts mērogā no 16 partijām 
bija pieteikts 1631 kandidāts.

Jau ar pirmo soli, izvēloties 
savu partiju, vēlētājs zaudēja 
iespēju balsot par 1516 kan di-
dātiem, jo pašreizējā Latvijas 
Saeimas vēlēšanu formula neat-
ļauj vēlētājam balsot par tiem 
kandidātiem, kuŗi nav vēlētāja 
partijas sarakstā. Būtu naivi un 
neracionāli uzskatīt, ka kādas 
partijas vēlētājiem tā laimējās, 
ka visi Latvijas Saeimai pie  mē-
rotie kandidāti bija atrodami 
tikai viņu partijas sarakstos. 
Loģiskāks pieņēmums būtu, ka 
vairākums no tiem ir sadalījušies 
pārējos 15 partiju sarakstos, bet 
vēlētājam bija atņemtas tiesības 
par kādu no viņiem balsot.

Ar otro soli vēlētājam, patei-
coties vēlēšanu formulai, nākas 
izjust nākamo “belzienu”. Vēlē-
tāja paša partijai atlikušie 115 
kandidāti ir skaitliski nevien-
līdzīgi sadalīti, piecu rajonu sa -
rakstos sekojoši: Kurzemē 15, 
Zemgalē 17, Rīgā 38, Vidzemē 
28, Latgalē 17. Rodas pārliecība, 
ka šāds sadalījums ir automā -
tiski pārvērtis valsts mēroga 
vēlēšanas par atsevišķu rajonu 
vai pašvaldību vēlēšanām.

Ar trešo soli vēlētājam tiek it 
kā dota kompensācija. Viņam ir 
dota iespēja par paša līdzekļiem 
doties uz vienu no pārējiem 
četriem rajoniem un iemainīt 
savu kandidātu groziņu pret 
kāda cita rajona mazliet izde-

vīgāku groziņu un uzlabot savas 
iespējas kandidātu izvēlei. Pro-
tams, šāda rīcība būtu sarežģīta 
invalidiem un vecākiem iedzī-
votājiem, un ieguvums no tā 
būtu salīdzinoši niecīgs.

Aicinu lasītāju padomāt un 
izvērtēt pašreizējo velēšanu pro-
cesu. Vai vēlēšanu formula arī 
šeit neattaisno negātīvo kritiku 
ārzemju un pat vietējos me  dijos 
par Latvijas iedzīvotāju nevien-

Pirmkārt, tā paplašinātu de -
mokrātiskās un tiesiskās ie -
spējas tiem vēlētājiem, kuŗi pēc 
saviem uzskatiem vēlas izmeklēt 
piemērotākos kandidātus visas 
valsts mērogā, neskatoties uz 
partijas piederību vai kandidāta 
vai vēlētāja dzīves vietu. 

Tie vēlētāji, kuŗi savu sirdi 
atdevuši partijai un jūt, ka tikai 
viņu partijā ir valsti vadīt cienīgi 
un spējīgi kandidāti, vēl arvien 

pēc sava uzskata labākos no 115 
kandidātiem. 

Pat tie vēlētāji, kuŗi uzskata, 
ka jābalso par draugu, neska-
toties uz to, vai draugs ir 
piemērots Saeimas deputāta 
postenim vai nav, nezaudēs 
savas demokratiskās tiesības un 
vēl arvien varēs balsot pēc savas 
vēlmes. Jācer, ka šāda prakse 
laika gaitā pati no sevis izkūpēs 
un šādi vēlētāji sapratīs, ka viņu 
rīcība ir kaitīga valstij un līdz ar 
to pašam vēlētājam.

Jauna vai uzlabota Saeimas 
vēlēšanu formula būtu pie  mē-
rotākā nākamās simtgades dā -
vana Latvijas valstij un tautai. 
Valsts mantotu vienkāršāk, 
taisnīgāk un demokrātiskāk 
ievēlētu Saeimu. Iespējams, ka 
jauna vēlēšanu formula palī-
dzētu valstij atgūt tos vēlētājus, 
kuŗi uzskata, ka pašreiz viņu 
balsojuma vērtība ir tuvu nullei. 
Vēlētājs justu, ka balso par 
Latvijas valsts Saeimu, nevis par 
Kurzemes, Zemgales, Rīgas, 
Vidzemes, Latgales Saeimu.

Latvijā, kur ir ap divi miljoni 
iedzīvotāju, nav nepieciešama 
sarežģīta vēlēšanu sistēma, bet 
gan taisnīga un demokratiska. 
Nav arī vajadzīga tāda vēlēšanu 
formula, kuŗu izmanto valstis 
ar atšķirīgām prasībām un ie -
dzīvotāju skaitļiem. To, ka paš -
reizējā vēlēšanu formula nā -
kotnē jāpārvērtē un jāmaina, 
rāda DELFI piedāvājums šā 
raksta lasītājiem izteikt savu 
viedokli. Pievienotajā saitē 90% 
no 425 balsotājiem liecināja, ka 
nav apmierināti ar pašreizējo 
vēlēšanu formulu.

līdzības jautājumiem? Vai visas 
Latvijas mēroga Saeimas vēlē-
šanās Kurzemes vēlētājam ne -
pienākas līdzīgas tiesības un 
iespējas ar Rīgas vēlētāju?

Vērtēsim, kā jauna vai uzla -
bota vēlēšanu formula ietek-
mētu dažādos iedzīvotāju gru-
pējumus valstī!

varēs turēties pie saviem prin-
cipiem un balsot tikai par 
savējiem. Jaunā formula tai pašā 
laikā arī paplašinātu partiju 
biedru pašu izvēles iespējas. 
Pieņemot, ka nemainīsies pie -
dāvātais kandidātu skaits visas 
partijas sarakstā, katra rajona 
vēlētājam būs iespēja izvēlēties 
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Skautu kopbilde

Gaidu kopbilde

(turpināts 5. lpp.)

Ņujorkas skautu un gaidu vienības
svin 70 gadu darbības atceri

2019. g. 24. februārī Rīgas 
(90.) skautu vienība un Zilā 
kalna (4.) gaidu vienība at  ska-
tījās uz 70 raženiem darbības 
gadiem ar dievkalpojumu, Ņu -
jorkas ev. lut draudzes diev-
namā Jonkeros, ar plašu svinīgu 
aktu, teātŗa uzvedumu „Villijs 
Vonka un brīnumainā šokolā-
des fabrika”, un siltām pus-
dienām vienību locekļiem un 
viesiem. 

Pēc mācītāja J. Saivara vadītā 
dievkalpojuma sekoja akts, ku  ŗu 
sekmīgi vadīja skautu un gaidu 
vecāku padomes priekšsēde 
Māra Lazda.

Vienības rakstiski apsveica 
Latviešu skautu priekšnieks 
vad. Arnis Vējiņš un Latviešu 
gaidu priekšniece vad. Anita 
Vējiņa, kā arī ASV skautu jen-
das priekšnieks vad. Uldis Sī -
pols un ASV gaidu jendas 
priekš niece vad. Karmena Zie-
diņa. Uz vietas apsveicēju vidū 
bija Ņujorkas latviešu organi-
zāciju padomes priekšniece 
Anita Bataraga, vienību krust-
tēvi, Nujorkas draudzes priekš-
niece Baiba Kļaviņa, Ziemeļ-
novada draudzes priekšnieka 
vietnieks Magnuss Kļaviņš, Zie-
 meļnovada dāmu komitejas 
priekšniece Māra Ziediņa un 
Latvijas pārstāvis ANO A. Pil-
degovičs

Vad. Kristīna Putene apbal-
voja vad. Lailu Liepiņu-South-
ard, piespraužot viņai vadītājas 
izturības zīmi par desmit gadu 
darbību kā pilntiesīgai vadītājai 
Latviešu gaidu kustībā.

Vad. Reinis Sīpols, Rīgas (90.) 
skautu vienības priekšnieks, ie -
pazīstināja savas vienības maz-
skautus, kuŗi šorīt deva maz-
skautu solījumu: Matīss Nollen-
dorfs, Aldis Bungs, Jēkabs Vi -
dzis. Vad. R. Sīpols arī apbalvoja 
divas vienības labvēles – va -
dītājas Dainu Gulbi un Lailu 
Liepiņu-Southard ar Latviešu 
skautu kustības pateicības zīmi 
Saulīti. 

Vad. Laila Liepiņa-Southard, 
Zilā kalna (4.) gaidu vienības 
priekšniece ziņoja, ka vienībā 
pašreiz ir 10 guntiņas, 11 gaidas 
un 10 lielgaidas. Latviešu gaidu 
kustības pateicības zīmes viņa 
piesprauda labvēļiem Kristīnai 
Rathod un Gintam Gulbim.

Darbības gada pārskatu ar 
interesantām fotografijām un 
video bija sagatavojusi vad. Ilze 
Aivara-Villeneuve. 

Vēl vecāki un labvēļi tika 
informēti par šīs vasaras topošo 
lielo nometni Solījums, kas no -
tiks no 11. līdz 17. augustam 
Adirondack kalnos, Ņujorkas 
pavalstī. 

Vad Lailai Liepiņa-Southard 
paskadro par nometni:

 Pēdejā lielā nometne bija 
vārdā „Mantojums“ – tā ap  rak-
stot skautu un gaidu kustības 
rūpīgi savākto pūra lādi, kuŗu 
skauti un gaidas iemantojuši kā 
mantojumu. Tagad skauti un 
gaidas ar šo mantojumu ieies 
nākamajos simt gados, ar kopīgu 
zvērastu, ka esam gatavoti šo 
mantojumu nest tālāk. Šis būs 
mūsu Solījums uzturēt skau-
tismu nākamos 100 gadus – 

nometnē ,,Solījums“! 
Pēc siltām pusdienām, kuŗas 

bija sagatavojuši Edgars un 
Linda Zālītes ar daudziem pa -
līgiem, vecāki un viesi vēl va -
rēja pakavēties atmiņās par abu 
vienību 70 gadu darbību, ko 
vad. Inta Šķinķe fotografijās 
bija sagatavojusi un rādīja uz 
lielā ekrāna.

Lugu, šogad ”Villijs Vonka un 
brīnumainā šokolādes fabrika”, 
kuŗu bija  pārtulkojusi vad. Maija 
Laiviņa, pēc Raolda Dāla grā-
matas iestudēja vad. Daina 
Gulbe ar palīgiem. Aiz skatuves 

Leja, atpūtu Rotā – vad. Ārija 
Restberga, ”Draudzes dolarus” 
– Mark un Vizma Dahncke, 
$300 dolaru vērtas dāvanu 
kārtes Aina Laķe, un ”apple 
i-pad” – Sandors Abens. Ma -
zāko loteriju sekmīgi vadīja 
Gints Gulbis, tajā  bija 45 priekš-
meti, kas galvenokārt domāti 
jaunākām paaudzēm.

Kā jau lielās jubilejās parasts, 
ir jāatceras darbība pirms sep-
tiņdesmit gadiem:

Skauti Ņujorkā uzsāka savu 
darbību 1949. gada 10. maijā, 
kad pēc vadītāja Alfrēda Gau je-

skautu vecuma zēni, un tā bla-
kus roveru dzimtai 1950. g. 23. 
septembrī tika nodibināts skau-
tu pulciņš, 1953. g. 23. februārī 
dižskautu pulciņš un 1953. g. 
12. aprīlī mazskautu pulciņš. 
Vienība savā darbā ņēma aktīvu 
dalību gan Latviešu skautu 
kustībā, gan arī vietējā ame  ri-
kāņu skautu organizācijā un 
Ņujorkas latviešu sabiedriskā 
dzīvē. 

Vienību vadījuši sekojošie vie-
nību priekšnieki: vad. Al  frēds 
Gaujenieks, vad. Jānis Šķinķis, 
vad. Ints Rupners, vad. Jānis 

pārņēma vad. Zigrīda Gau je-
niece. 1952. gadā sāka darbo-
ties guntiņu pulciņš vad. Mil-
das Miezītes (Pētersones) va -
dībā. Līdz ar to iesākās intensīvs 
un rosīgs darbs Latviešu gaidu 
kustībā, latviešu sabiedrībā un 
amerikāņu gaidu vidū. 

Vienību ir vadījušas sekojo-
šās vienību priekšnieces: vad. 
Mirta Volrāte, vad. Zigrīda 
Gaujeniece, vad. Maija Laiviņa, 
vad. Maija Šķinķe, vad. Ilze 
Rupnere, vad. Lidija Kampa, 
vad. Nora Aivara, vad. Linda 
Rence, vad. Daina Vītiņa, vad. 
Kristina Putene, vad. Diana 
Rudzīte, vad. Laila Liepiņa-
Southard. 

Sākuma gados nodarbības 
gan gaidām, gan skautiem lie-
lāko tiesu notika vadītāju Gau-
jenieku dzīvoklī un dažādu 
vecāku mājās, kā arī draudzes 
namā Bruklinā un Bronksas 
dievnamā. Kad draudze iegā-
dājās dievnamu Jonkeros un 
uzbūvēja baznīcu Salā, tad abās 
vietās tika iekārtotas skautu un 
gaidu mītnes. Tā vienu laiku 
nodarbības notika trīs dažādās 
vietās: Bruklinā, Salā un Jon-
keros. Draudzes locekļu demo-
grafiskiem izvietojumiem mai-
noties, arī skautu un gaidu 
nodarbību vietas mainījās. Pē -
dējos gados nodarbības notiek 
Jonkeros un Ņūdžersijā. 

Kopš 1954. gada, katru gadu 
februāŗa pēdējā nedēļas nogalē 
vienības atzīmē savu darbības 
atceri ar dievkalpojumu, aktu 
un vienību dalībnieku iestu-
dētu uzvedumu. Līdz 1965. ga -
dam sarīkojums notika Arlin-
gtona zālē Ņujorkas pilsētā, pēc 
tam tā pamīšus Salas un Jon-
keru baznīcas telpās, bet pē -
dējos gados tikai Jonkeru baz-
nīcā. Sākot ar 1954. gadu, vie-
nības ir uzstājušās ar speciāli 
sagatavotiem uzvedumiem un 
teātŗa izrādēm nu jau 65 gadus! 
Uzvedumus varētu iedalīt īpašās 
kategorijās.

 Pirmā kategorija saistās ar 
senlatviešu tradicijām, dzim-
tenes mīlestību, Latvijas vēsturi, 
kā, piemēram, ”Sapņu zeme”, 
„Latvijas likteņu spogulis”, 
„Metenis”, „Likteņupe Dauga -
va” un pagājuša gadā izrādītie 
„Senču gadalaiki”. Šeit it sevišķi 
jāpiemin „Senlatviešu kāzas 
Suitos”, kas tika uzvestas 1955. 
gadā, kā arī 1963. gadā, kad 
izpelnījās ALA Kultūras fonda 
balvu.

Otrai kategorijai pieder izvil-
kumi no latviešu rakstnieku 
darbiem. Tika izmantoti Kārļa 
Skalbes, Jāņa Šīrmaņa, Rūdolfa 
Blaumaņa, Viļa Plūdona, Mir-
dzas Timmas sacerējumi. Pēc 
1988. gada tika izmantoti arī 
Latvijas autoru darbi, tapa      
Imanta Ziedoņa „Raibā pa -
saule”, Vizmas Belševicas „Pa -
pīra zirdziņš” un Māras Zālītes 
„Eža kažociņš”, un Vizmas 
Belševicas „Patiess stāsts par 
Čingo Babu, lielo gliemezi un 
Jūras kara lienes bēdām”.

strādāja Dace un Joseph Spanier, 
vad. Gvido Teteris, gaismas 
techniķis Markuss Berg un 
skaņu meistars Jānis Gri ga-
lovičs.

Izlozēs laimesti krita gan lie -
liem, gan maziem, – un visi bija 
apmierināti ar saviem laimes-
tiem un iegūtiem līdzekļiem 
vienību turpmākam darbam. 
Lielajā loterijā, kuŗu vadīja 
Gints Gulbis, bija seši lieli 
priekšmeti: Laika avīzes pus-
gada abonementu saņēma vad. 
Nora Aivara, atpūtu Draudzes 
nometnē – Sarmīte Grigaloviča-

nieka ierosmes pulcējās skauti 
un roveri, lai iesāktu Rīgas ro -
veru dzimtu. Ņujorkas latviešu 
ev. luterāņu draudzes namā 
Bruklinā tika parakstīts dibi-
nāšanas protokols. Protokolu 
parakstīja arī māc. Richards 
Zariņš, tā apliecinot savu un 
Ņujorkas draudzes līdzdalību 
vienības dibināšanā un vēlmi 
uzņemties “krusttēva lomu” tās 
tālākā darbībā. To arī Ņujorkas 
draudze ir sekmīgi veikusi visus 
šos 70 gadus.

Līdz ar jaunu latviešu ģimeņu 
ierašanos Ņujorkā, ieradās arī 

Schulmeisters, vad. Pēteris Ai -
vars, vad. Maija Sūrmane, vad. 
Reinis Sīpols, vad. Inta Šķinķe, 
un otrreiz atkal vad. Reinis 
Sīpols.

1949. gada 28. oktobrī vadī-
tāja Mirta Volrāte un vadītājas 
vietniece Zigrīda Gaujeniece 
pulcināja gaidas, lai dibinātu 
gaidu vienību ar divpadsmit 
gaidām un septiņām lielgaidām, 
un to nosauca par Zilā kalna 
(4.) gaidu vienību.

Jau 1950. gadā vienības dibi-
nātāja vad. Mirta Volrāte smagi 
saslima, un vienības vadību 
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Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 70 gadu darbības atceri

SARMĪTE LUNDE

KAD DVĒSELE DZIED
Mūzikas mīļotājas vēstījums sajūtu līmenī

Ievērojamā, visā pasaulē pazīs-
tamā latviešu komponista Pēteŗa 
Vaska nedēļā Sietlā, šā gada 6. un 
10. februārī publikai bija iespēja 
tikties ar pašu komponistu un 
noklausīties vairākus lieliskus 
viņa skaņdarbus. Šī iespēja radās 
Baltijas mākslu padomes, profe-
sora Paula Taubes un diriģentes, 
sieviešu vokālā ansambļa Mägi 
vadītājas dr. Heather MacLaughin 
Garbes, Vašingtonas universitātes 
mūzikas skolas un Vašingtonas 
universitātes Skandināvijas stu -
diju departamenta mācībspēka 
prof. Gunša Šmidchena ilgga dī-
gās sadarbības rezultātā ar kom-
ponistu Pēteri Vasku. Projektu 
at  balstīja Amerikas latviešu ap -
vie nība un Latviešu apvienība 
Vašingtona štatā. Kaut arī lielai 
daļai mūzikas cienītāju nebija 
lemts nokļūt koncertos nepa re-
dzēti slikto laika apstākļu dēļ 
(ziema trakoja ar sniegu un ledu 
un neizbraucamiem ceļiem!), to  mēr 
koncertzāles bija ļaužu pilnas.

Par godu īpašajam viesim, kom-
ponistam Pēterim Vaskam, 6. feb -
ruārī majestātiskajā Universitā -
tes prezbiteriāņu baznīcā notika 
garīgās mūzikas koncerts ,,Aiz -
lūgums par mieru pasaulē“, kuŗā 
amerikāņu koŗi lielāko daļu 
dziesmu dziedāja lavtiešu valodā. 
Koncerta mūzikālais un vārdis-
kais vēstījums: ticība, cerība, mī -
lestība. Lūgšanu ievadam un 
Kārļa Jēkabsona poēmu Gunša 
Šmidchena tulkojumā angļu va -
lodā, kā arī dziesmu saturu angļu 
un latviešu valodās teica Sietlas 
latviešu ev. luteriskās draudzes 
mācītāja prāveste Daira Cilne. 
Turpinājumā sekoja prof. G. Šmid-
chena īss, konstruktīvs ievads 
latviešu mūzikas vēsturē, īpaši iz -
gaismojot koŗu mūzikas (Dzies mu 
svētki) un tieši dziesmas polītiski 
aktīvās izpausmes (Atmoda, Dzies-
 motā revolūcija), un šī vēsturiskā 
fona saiti ar Pēteŗa Vaska mūziku 
– mūziku šodienai, komponētu 
techniski modernā manierē, vien  -
kāršu, harmonisku, dziļi pilnska-
nīgu un dvēselīgu – ,,kas mūs 
augšup ceļ!“, tādu īpašu, tieši viņa 
mūziku, kuŗu klausās un mīl visā 
pasaulē.

Koncertā Pacific Lutheran uni-
versitātes jauktais koris Choir of 
the West, diriģents Richard Nance, 
kā pirmo atskaņoja Vaska brī -
nišķo dziedājumu „Māte  saule”, 
bet Vašingtonas universitātes 
Chorale dziedājumā diriģentes 
Giselle Wyers vadībā, ar Serena 
Chin pie klavierēm dzirdējām 
rāmi dinamisko dziedājumu „Klu-
suma augļi” – Mātes Terēzes at -
ziņas angļu valodā. Un kā īpašu 
velti (īpašu arī tādēļ, ka kon  tra-
basu spēlēja pats Pēteris Vasks, jo 

ziema bija pamanījusies ieputināt 
lielisko kontrabasistu Travis Gore) 
Vašingtonas universitātes kamer-
koris, diriģents Geoffrey Boers, 
klavieres Serena Chin un stīgu 
kvartets Skyros  atskaņoja Pēteŗa 
Vaska komponēto spēcīgo, pa -
saulē pazīstamo lūgšanu „Donna 
Nobis  Pacem”, kas ,,mierina 
dvēseli, pacilā garu, un apskaidro 
prātu“. Te gan jāsaka, ka kom-
ponists savai mūzikai vienmēr 
izmanto dziļi saturīgus tekstus, 
kas runā par pamatvērtībām 
dzīvē –  bieži vien arī filozofiskā 

tvērienā. Tautasdziesmas, Knuta 
Skujenieka dzeja ir Pēteŗa Vaska 
,,pievienotā vērtība“ viņa mūzi-
kai. Koncerta izskaņā apvieno-
tais, simtbalsīgais koris (ar lū  gu mu 
visiem pievienoties) nodziedāja 
iemīļoto ,,Pūt, vējiņi” Andreja 
Jurjāna apdarē. Pēc koncerta 
visiem bija iespēja uzkavēties 
sarunās ar sirsnīgo komponistu 
un viņa dzīvesbiedri, pazīstamo 
kinorežisori Dzintru Geku, kuŗas 
jaunākā, ļoti gaidītā filma ,,Kurts 
Fridrihsons“ un tikšanās ar tau-
tiešiem Sietlas latviešu centrā 

tika atcelta negaidīti spēcīgā 
ziemas uzbrukuma dēļ. 

10. februāŗa reklāmas vēstīja, 
ka Sietlas jaunajā, modernajā 
Nordic mūzeja akustiski lab ska-
nī gajā zālē būs iespēja iepazīties 
ar šodien pasaulē viena no vis-
biežāk atskaņotajiem komponis-
tiem, Pēteŗa Vaska, kamermūziku 
un tikties ar pašu komponistu. 
Programmu ievadīja virtuozais 
flautas solo ,,Ainava ar putniem“. 
Flautists – profesors Pauls Taube, 
sens P. Vaska mūzikas cienītājs 
un paziņa, ir aktīvs mūziķis, 

daudz un dažādu festivālu orga-
nizētājs un arī šī kamermūzikas 
koncerta idejas autors. Telpā vēl 
vibrēja meistarīgi atdarināto 
spārnoto solistu triļļi un vīteri, 
kad jau iedārdējās kontrabasa 
solo „Bass Trip”, kuŗu šoreiz at -
skaņoja no sniega vētrām laimīgi 
izglābtais, slavenais amerikāņu 
kontrabasists Travis Gore. Pirmās 
daļas noslēgumā sekoja Sietlā 
iemīļotā ansambļa Mägi brīniš-
ķīgais dziedājums vijoles (Sarah 
Pizzichemi, vada kameransambli 
Skyros) un čello (Willie Braun) 
pavadījumā – „Plainscape” (ver-
sija sieviešu balsīm, pirmatska-
ņojums ASV). 

Koncerta otrajā daļā skanēja 
dziesmas ansambļa Mägi diri-
ģen tes dr. Heather MacLaughin 
Garbes vadībā. Balsis sasaucās, 
gavilēja, vīteroja, ieaijāja. Piln ska-
nība, dzimtenes klātbūtne. Ļoti 
interesanta, kā tāds kosmiskais mie  -
rinājums, skanēja sonāte ,,Nakts 
– Lidojums – Nakts“ flautai/alta 
flautai un balsij Paula Taubes 
izpildījumā, bet īpaši emocionāls 
spraigums vibrēja pēdējā kon-
certa skaņdarbā stīgu kvarteta 
Nr.2 ,,Vasaras dziedājumos“ (Iz -
plaukšana. Putni. Elēģija), kuŗu 
atskaņoja Skyros kvartets. Sajūtas 
kā ziedošā, tvanošā pļavā Latvijā, 
kur viss visapkārt smaržo un san, 
un vītero putni. Tad vasara pa -
mazām izskan, kļūst skumji. Ļoti 
intensīvs skaņdarbs, ļoti inten-
sīvas izjūtas. 

Pēc koncerta cienījamais kom-
ponists sarunājās ar klausītājiem 
un fotografējās kopā ar tautie-
šiem pie Latvijas karoga.

Laikā starp abiem koncertiem 
Pēteris Vasks Vašingtonas uni-
versitātē tikās ar kordiriģēšanas 
profesoriem un viņu vadītajiem 
koŗiem, kuŗi vairākkārt uzstā ju-
šies Latvijā, kā arī viesojās skan-
dināvu kultūras kursa lekcijā, kur 
stāstīja studentiem par savu ra -
došo darbu un dzīvi Latvijā ko -
mu nisma režīma apstākļos, bet 
Seattle Pacific universitātē kom-
ponists tikās ar mūzikas depar-
tamenta mācībspēkiem un stu-
dentiem.

Kinorežisore Dzintra Geka pie-
dalījās prof. Gunša Šmidchena 
Baltijas vēstures kursa lekcijā, 
rādīja fragmentus no savas poē-
tiskā kino žanrā veidotās filmas 
„Kurts Fridrihsons” un atbildēja 
uz interesentu jautājumiem.

Atvadoties no komponista 
Pē teŗa Vaska un kinorežisores 
Dzintras Gekas, novēlējām vi -
ņiem izturību un veiksmi 
radošajā darbā. Ļoti gaidīsim 
atkal ciemos!

,,Vasks ar ansambli Mägi”. Pirmajā rindā otrā no kreisās Heather MacLaughlin Garbes

Pērteris Vasks (labajā pusē) ar Skyros kvartetu // FOTO: Guntis Šmidchens

Specifiski skautu un gaidu 
vajadzībām ludziņas sarakstīja 
arī bijusī gaida Taina Laiviņa, 
piemēram, „ Sniegbaltīte un 7 
vai 8 rūķi” un „Kēniņa jaunais 
tērps”.

Trešajai kategorijai pieder 
Valta Disneja filmu – „Pīters 
Pens”, „Ozas burvis”, „Pinokio” 
un „Lācītis Pūks”. Tika tulkota 
arī Radjarda Kiplinga „Džungļu 
grāmata” un „Dr. Seuss Loraks”. 
Tulkojumus veica gaidu vadī-
tājas, it sevišķi Maija Laiviņa un 

dažām lugām arī labvēle Biruta 
Sūrmane.

Vienības 2008. g. 18. no  vem-
bŗa aktā saņēma PBLA Kultū-
ras fonda Atzinības rakstus par 
“latviešu teātŗa mākslas vei ci-
nāšanu jaunākām paaudzēm.” 

Kad 1949. gadā skautisma un 

gaidisma vadītāji dibināja abas 
vienības, neviens nezināja, kāda 
būs vienību nākotne. Vai būs 
zēni un meitenes, kuŗi vēlēsies 
iet skautu un gaidu sirojumā? 
Vai būs vecāki, kuŗi atbalstīs 
skautu un gaidu darbu? Vai būs 
jauni vadītāji, kuŗi turpinās šo 

darbu? Un bija gan vadītāji, bija 
gan vecāku un labvēļu atbalsts, 
un bija zēni un meitenes, kas 
gribēja iet skautu un gaidu 
sirojumā! 

Vienības patiesi  var atskatīties 
ar lepnumu uz 70 darbības 
gadiem! 



LAIKS 2019. ga da 9. marts – 15. marts6

EDUARDS SILKALNS

EDUARDS
SILKALNS

Citi laiki
Rakstu krājums „Jaunā Gaita”, 295. nr., 2018. g., ziema, 76 lpp.

Neiespējamā misija
Dainas, angļu valodā atdzejojusi Velta Sniķere, apgāds „Mansards”, 2019. g., 144 lpp.

Uzmetot acis autoru vārdiem 
Jaunās Gaitas 2018. gada zie -
mas laidiena satura rādītājā, 
tajās ieduŗas Andreja Eglīša 
vārds. Kas tad nu? Vai dižajam 
dzejniekam šajos mēnešos kāda 
apaļa jubileja?  Vai atradies kāds 
līdz šim vēl nepublicēts viņa 
manuskripts? – Ne viens, ne 
otrs. Uzšķirot norādīto lappusi, 
redzam mums smaidām pretī 
pavisam citu Andreju Eglīti, 
kuŗš dzīvojis no 1925. līdz 2012. 
gadam Latvijā un tad ASV un 
sarakstījis pirmām kārtām sa -
viem bērniem un mazbērniem 
lasīšanai domātu atmiņu grā -
matu A Man from Latvia (Cil-
vēks no Latvijas). Jaunajā Gaitā 
tagad publicēti latviskā tulko-
jumā daži tās fragmenti.

Izvēlētajos fragmentos, tāpat 
kā lielumlielajā daļā „īstā” An -
dreja Eglīša dzejas, dominē Lat-
vijai traģiskie 1940. gada noti-
kumi, īstā Eglīša gadījumā arī to 
sekas. Jāņem vērā, ka 1912. gadā 
dzi  mušais dzejnieks Eglītis 
1940. gada sākumā jau bija pie-
audzis vīrs, kurmet mūsu 
Amerikas Eglītis vēl tikai pus-
audzis, tāpēc, kur pirmais sa -
skatīja ļauno un šausmīgo, tur 
otrs – komisko, smieklīgo. At -
kārtoti lasītās liecības par krievu 
virsnieku sievām, kas operā 
ieradušās naktskreklos, uzska-
tīdamas tos par smalkām izeja-
mām kleitām, tagad jauki pa  pil-
dina Amerikas Eglīša pastās tī-
jums par okupantu ierind-
niekiem:

„Par sarkanarmiešiem mums 

nāca smiekli – viņu zaļgan-
pelēkie formastērpi bija nevī-
žīgi, un viņiem nebija īstu kaŗa-
vīru stājas. Formas cepures bija 
darinātas no tā paša materiāla 
kā bikses, bet cepures vidusdaļa 
izskatījās tā, it kā tai kāds būtu 
cauri izgrūdis īkšķi un pārklājis 
to ar audumu. Visi smējās un 
teica, ka tie izvirzījumi vajadzīgi, 

dreju Eglīti, sagribas papētīt, vai 
vismaz Jaunās Gaitas jaunajā 
burtnīcā ievietotajos dzejoļos 
atradīsies kāda Andreja Eglīša 
atblāzma. Profilējas trīs dzej-
nieki: par „pasaulē pazīstamāko 
lietuviešu dzejnieku” nosauk-
tais Toms Venclova (dz.1937. 
g.) un divas Latvijas dzejnieces: 
Ingmāra Balode (1981) un 
Elvīra Bloma (1986).

Ja uz skalas. kuŗas vienā galā 
intelektuālisms un otrā emocio-
nalitāte, izvietotu Venclovu un 
Eglīti, viņi katrs būtu stipri tuvu 
savam galam: Eglītis jūtu, bet 
Venclova – prāta galam. Eglītis 
raksta tautai, ar kuŗu viņš vē  lē-
tos dalīties savā laikmeta pār-
dzīvojumā. Viņš vēlas saplūst ar 
tautu, cieši ar to sakļauties, kā 
rindās „Man sen vairs savu 
sāpju nav, Tik visas tautas” vai 
„Audiet mani karogā sarkan-
baltisarkanā!” Venclova bijis ilg-
gadējs literātūras profesors Jeila 
universitātē ASV. Jācer, ka ar 
saviem studentiem viņš būs 
apgājies saudzīgāk nekā ar savas 
dzejas lasītājiem, kuŗos viņš 
prezumē tādas klasiskās pasau-
les, antīkās literatūras un mī -
toloģijas pazīšanas pakāpes, 
kādas vairumam ne tuvu nebūs 
sanācis sasniegt. Nenoliedzot 
arī vērtību klātieni Venclova 
dzejā, pie viena uzslavējot Jāņa 
Elsberga latviskos atdzejojumus 
un riskējot ar cēlpieŗu apsū-
dzību, ka šo rindu rakstītājs no 
labas dzejas neko nesaprot, 
gribu tomēr pateikt, ka visam 
spīd cauri dzejnieka nostāja: 

„Re, cik es zinīgs un gudrs, 
atšifrējiet vien pacietīgi manis 
pausto, jūs plēbeji tādi!”

Abas salīdzinoši jaunās Lat-
vijas dzejnieces ir daudz vieglāk 
sakožami rieksti nekā Venclova. 
Taču arī te no tuvības patriotam 
Eglītim ne vēsts. Dzejoļos ir es 
un tu, vēl bērns, dēls, tātad arī 
mēs, bet nav ne miņas no kādas 
lielākas kopības – cilts, saimes, 
tautas, valsts, ar ko man, tev vai 
mums kas kopīgs. Tas nav teikts 
kā nopēlums: dzejas kvalitāte 
taču nav mērījama ar to, cik 
veikli tiek atdarināts kāds sla-
vens agrāku laiku vārdu meis-
tars. Tagad ir citi laiki, esam 
citādi cilvēki. Dzejolī mediji 
(protams, neviena lielā burta, 
nevienas pieturzīmes!) virkne 
svešvārdu: nofotografēt, reljefu, 
fiksēt, parallēli, seismiski, as -
faltos... Andreja Eglīša dzejā 
svešvārdus būs grūti atrast, tur-
pretim cits vecmeistars, Čaks, 
savējā ieviesa t.s. urbāno leksi-
ku, sagādādams lasītājiem sā -
kumā patīkamu vai arī mazāk 
tīkamu šoku: bija taču pierasts 
pie lauciskas lirikas. Visu labu 
cita laika cilvēkam, mediju au -
torei Ingmārai Balodei! Elvīra 
Bloma izceļas ar dzimumakta 
apdzejošanu: gados jaunākiem 
lasītājiem varam pačukstēt, ka 
uzmeklējama 28. lappuses krei sā 
sleja.  

„Nemēģināsim šeit apskatīt 
Jaunās Gaitas ziemas burtnīcu 
detaļetāk, jo par ikvienas burt-
nīcas saturu jau tūlīt pēc tās 
iznākšanas mēdz informēt gal-

venais redaktors Juris Žagariņš. 
Ar pāris papildu vērojumiem 
tomēr vēl gribētos dalīties. –

Angliskajā pārskatā par burt-
nīcas saturu uz tās aizmugurējā 
vāka Austrālijā dzīvojošais māk-
slinieks, gleznotājs Imants Til-
lers, kuŗa dažu darbu nobil dē-
jumi izdevumā skatāmi, no -
saukts par „austrālieti ar latvis-
kām saknēm”. Latviešu cilmes 
Tillers dzimis Austrālijā 1950. 
gadā, latviešu valodu neprot, 
savos darbos toties ieglezno pa 
latviskam vārdam vai motīvam. 
Diez vai kāds Tilleram pajau-
tājis, par ko tad viņš pats sevi 
īsti uzskata? Vai mēs ar pārāk 
vieglu sirdi neatvadāmies no 
saviem izcilniekiem, ja runājam 
par viņiem ne kā par latviešiem, 
bet kā par citai tautai pie  de rī-
giem, tikai ar latvisku izcelsmi? 
Vai nederētu izdomāt kādu sa -
liktu vārdu, kur cilvēka izcelsme 
un dzīvesvieta būtu apvienotas, 
kā baltvācietis, vācbaltietis, an -
gloaustrālietis? 

Amizēja kāda vieta rakstnieka 
un publicista Otto Ozola pār-
skatā par Latvijas polītisko par-
tiju ainavu tūlīt pēc 13. Saeimas 
vēlēšanām. Par Kaimiņa un 
agrāk arī Gobzema partiju 
Ozols raksta: 

„KPV LV visu darīja profe-
sionāli un kā pēc notīm. Ārēji 
dumpinieciskais spēks, nopiet-
nāk skatoties, bija rūpīgi trenēts, 
saliedēts un mērķtiecīgs.”

2019. gada februāŗa vidū, kad tiek 
rakstītas šīs rindas, par KPV LV 
saliedētību atliek tikai pavīpsnāt.

Skolotājs un jurists Jānis 
Martinsons (1912), mēģi nā-
dams pirms daudziem gadu 
desmitiem populārizēt mūsu 
tautasdziesmas austrāliešu in -
teliģencē, rindu Līsti, līsti, lie-
tutiņi tulkoja angliski vārdiem 
Sprinkle, sprinkle, little drizzle. 
trīs maigus, liegus latvju ellus 
viņš pārvērta par trim skarbiem 
angļu erriem, angļu valodā ne -
esošo deminutīvu nosauca par 
mazu smidzeni, un mūsu dai-
ļajai dainai nodarītais apskā-
dējums bija totāls. Kopš tā laika 
esmu dzīvojis ar pārliecību ne 
jau, ka Jānis Martinsons būtu 
slikti pratis angļu valodu vai 
bijis nekompetents tulks, bet 
gan, ka angļu valoda ir gaužam 
nepiemērots līdzeklis pasaules 
iepazīstināšanai ar mūsu tau-
tasdziesmām. Maksimālais, ko 
varam panākt, ir, dot lasītājiem 
angļu valodā nojausmu par 
dainu saturu, bet galīgi nevaram 
reproducēt angliski to skaistu-
mu un mūsu senču pasaules 
skatījuma dzejiskās vērtības. 

Pazīstamā trimdas dzejniece 
Velta Sniķere tomēr izmē ģi-
nājusi roku pietiekama dainu 
skaita angliskošanā, lai sanāktu 
pieklājīga apjoma izlasīte. Grā-
matas priekšvārdā dzejniece 
skaidro: „Es mēdzu piederēt pie 
tiem, kas teica, ka dainas nav 

tulkojamas. Vienu dienu... mani 
pēkšņi trāpīja atziņa: varu 
atdzejot.” Ar tulkojumu būs 
domāts saturiski precīzs teksta 

dažādiem skatupunktiem, es no 
savas pieredzes zinu, cik grūti ir 
dainu tekstu atveidot citās 
valodās.”

Ne mirkli neapšaubot Veltas 
Sniķeres dzejnieces mākas un 
angļu valodas prasmi, atļaušos 
tomēr citu citai līdzās novietot 
latviskās un angliskās rindas vai 
rindu pārus, lai lasītāji paši var 
spriest, cik tajos saderības.
Teici, teici, valodiņa
Tell me, speak, explain it,
  language

Rāmi, rāmi Dieviņš brauca
Calmly, calmly drives down God

Kas no meitas daiļumiņa,
Kad darbiņa nemācēja
What of beauty in girl,
If she is unskilled

Vai vērts tulkot/atdzejot 
dainu, ja katrā no tās četrām 
rindām ir pa deminutīvam, bet 
angliski nav iespējams izteikt 
nevienu pašu? –

Es cimdiņa neadīju
bez dzeltena dzīpariņa; 
Cerēj’ savu arājiņu
Dzelteniem matiņiem.

Never do I knit a glove
Not containing yellow yarns;
Wishing for a hysband,
A husband with golden hair.

Par pamazināmo izteiksmi 
runājot, man atmiņā sagla-
bājusies jauno laiku Eiropas 
vēstures grāmata No Napoleona 
līdz Hitleram, no kuŗas mācījos 
1950. gados austrāliešu vidus-
skolā. Tur bija teikts, ka Staļins 
esot ticis dēvēts par mazo tēvu 
(little father). Dzirdējis savus 
pieaugušos tautiešus ar rūgtu 
ironiju runājam par Staļintē-
tiņu, centos saviem austrāliešu 
klasesbiedriem ieskaidrot, kā 
tas mazais tēvs uztveŗams un 
saprotams, bet, ja kādā valodā 
kādas vārda formas nav, ne -
nākas viegli.

Dzīvojam laikmetā, kad plaši 
izplatītā angļu valoda draud 
pārtrumpot mazāku tautu va -
lodas. Mums visiem būs pazīs-
tamas ģimenes, kur latviešu 
vecāku bērni un mazbērni lat-
viski vai nu nerunā nemaz vai 
runā sliktāk nekā angliski. Ir 
vecāki, kas domā, ka nāk sa -
viem pēctečiem pretī, tos ar 
latviešu valodas mācīšanu „ne -
apgrūtinot”, jo praktiskajā ik -
dienas dzīvē taču ar angļu mēli 
pietikšot. 

Šobrīd aplūkojamais bilin g-
vālais dainu krājumiņš, kur ik 
atveres kreisajā lappusē ie -
spiestajam latviskajam četr rin-
dim pretī, labajā lappusē ie -
spiests tā angliskais atdzejo-

jums, lieliski parāda, kādas 
vērtības veidojušas mūsu senču 
gara pasauli, kuŗas vārdiskā 
izteiksme bijusi tik bagātīga un 
savdabīga, ka pat viskom pe ten-
tāko cilvēku centieni to pārcelt 
uz mūsdienu angļu valodu iz -
skatās pēc neiespējamās misi-
jas. 

Grāmata dāvināšanai cittau-
tiešiem būs piemērota tikai 
ierobežotā apjomā, jo tā prasa 
par mums un mūsu dainām 
daudz plašākas priekšzināšanas 
par tām, kas gūstamas no grā-
matas priekšvārda un ievada. 
Apbrīnas vērts jau ir mūsu 
dainu milzīgais skaits, kas grā-
matiņā nav atzīmēts; nav arī 
paskaidrots, kādi apsvērumi 
mo  tīvējuši atdzejotāju izvēlē-
ties tieši tās dainas, kas tur 
parādās. 

Grāmata visieteicamāka ir 
latviešu cilmes jauniem cil vē-
kiem, kam, ārpus Latvijas 
dzīvojot, rūp ne vien gata vo-
šanās praktiskajai dzīvei ar 
angļu valodas palīdzību, bet arī 
sava gara un personības ba -
gātināšana. Pietuvošanās dainu 
pasaulei ar angļu valodas starp-
niecību nebūs ne tuvu tik 
pilnvērtīga, cik oriģināla sa -
pratne un spēja tajā iejusties.  

pārcēlums no vienas valodas 
citā, turpretim ar atdzejojumu 
– aptuvens. Bet pēc tulkojuma 
jau obligāti prasās tikai tādi tek-
sti, kam var būt juridiskas vai 
ekonomiskas sekas, kurmet 
dzeju – un dzejā iekļaujam 
dainas – jau allaž tikai atdzejo. 
Vaira Vķe-Freiberga grāmatas 
ievadā atbalso dzejnieces teikto: 
„Būdama zinātniece, kas ilg-
stoši pētījusi latvju dainas no 

lai būtu kur nēsāt smadzenes. 
Zābaki bija nevis no ādas, bet 
no maisu auduma. Stulma 
kreisajā pusē bija iebāzta kāda 
avīzes lapa un tabaka... Otrā 
zābakā katram sarkanarmietim 
bija ēšanas piederumi. Mums 
visiem likās, ka tas ir pretīgi – 
ēst ar rīkiem, kas visu dienu 
bijuši piesvīdušā zābakā.”

Kad nu, iefokusējoties uz 
Amerikas Eglīti, esam līdztekus 
pieminējuši arī dzejnieku An -
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Pa laikam latviešu draudzēm 
un organizācijām ir vilinoša, 
bet bīstama devīze: „Mūsu lai-
kam jau pietiks’’. Vadoties no šīs 
mudes, vairums organizāciju 
nīkuļo vai izbeigušas darboties. 
Taisnība, ka ir latviešu kopie-
nas, kur nākotnes perspektīvu 
tiešām vairs nav. Vairumam 
tomēr tādas ir. Bet iesaistīt šo 
potenciālu vairs nav tik viegli. 
Laiks, kad cilvēki paši pieteicās 
kopīgajam darbam, ir pagājis 
un jaunais vēl nav atnācis. Labs 
piemērs ir Bostonas Trimdas 
draudze. Kādreizējo 27 Pado-
mes locekļu skaits bija nokrities 
uz 5. Tad draudzes mācītājs 
Igors Safins savā otrajā darbības 
gadā, pats ķērās pie draudzes 
locekļu apzināšanas. Vairāku 
mēnešu darbs vainagojās piln-
sapulcē, kur no jauna ievēlēja 
8 Padomes locekļus ar pieredzi 
draudzes un sabiedriskajā dar-
bā. Anneli Amoliņu, Patrīciju 
Briķi-Safinu, Artūru Dinbergu, 
Ivetu Grīnbušu, Sarmu Muiž-
nieci-Liepiņu, Sarmu Puriņu, 
Ilgu Richteri, Arnoldu Tumu.

Pilnsapulci ievadīja mācītāja 
lūgšana. To vadīt ievēlēja Astru 
Galiņu, protokolēja Sarma 
Liepiņa un Patrīcija Safina. 

MŪSU LAIKAM UN ARĪ 
NĀKAMAJAM

Bostonas Trimdas
draudzes pilnsapulce

Dainotā tēvzeme

Ievēlēja arī balsu skaitītājus, bet 
tiem pietrūka darba, jo visi bal-
sojumi bija atklāti un bez 
pretbalsīm. Sapulces gaita bija 
viena no raitākajām. Tie, kas 
cerēja uz kādu „uguņošanu” 
palika tukšā. Katrīna Veidiņa 
priekšnieces amatam vairs ne -
kandidēja un savu ziņojumu 
noslēdza ar Padomes un dar-
binieku apdāvināšanu. Katrīna 
savkārt saņēma draudzes cil-
dinājumu par pašaizlīdzīgo 
darbu draudzes vadībā. Intere-
santas ir Veidiņu ģimenes 
„kāpnes”: vectēvs un māte –  
Padomes locekļi, tēvs – priekš-
nieka palīgs un viņu meita 
Katrīna –  priekšniece. Viņa ir 
pārliecinoši jaunākā no tiem, 
kas pildījuši šo amatu. Jācer, ka 
viņas piemēram netrūks se -
kotāju. Kasiere Krisīte Skare 
ziņoja par draudzes financēm. 
Ar visu balsojumu tika pie-
ņemts draudzes uzstādītais bu -
džets. Sākot Revizījas komisijas 
ziņojumu, Jānis Liepiņš pie -
minēja mūžībā aizsaukto ilg-
gadējo priekšnieku Ivaru Bundi. 
Viņš kā profesionāls grāmat-
vedis un revidents, gadu des-
mitiem vadīja draudzes revī-
zijas, atstādams izcilu piemēru 

viņa darba sekotājiem. Jaunais 
Revīzijas komisijas sastāvs: Ilga 
Dankers, Vilnis Kreišmanis, 
Jānis Liepiņš. Plašākas pārrunas 
bija par draudzes baznīcas un 
nama uzturēšanu, jo noveco ne 
tikai cilvēki, bet arī celtnes. 
Pamatdoma bija par plašāku 
latviešu sabiedrības iesaistī-
šanu, tam nolūkam radot spe-
ciālus fondus, jo draudzes nams 
ir visu latviešu pulcēšanās vieta. 
Pie nākotnes plāniem draudzes 
mācītājs Igors Safins minēja 
Ģimenes dienas Piesaulē, līdz 
ar vasaras dievkalpojumiem 
Piesaules baznīcā, līdzīgi kā 
iepriekšējā vasarā. Pateicoties 
mācītāja rosmei, Piesaule ir 
atakal ieguvusi paliekošu vietu 
Trimdas draudzes garīgajās no -
risēs. Pārējie pilnsapulces ziņo-
jumi liecināja par Dāmu komi-
tejas darba veiksmi, kā arī par 
būvkomisiju, nama komisiju, 
administrāciju un citu insti-
tūciju sekmīgo darbu aizgāju-
šajā gadā. Mūsu latviešu sa -
biedrība svešumā pastāv vienīgi 
tāpēc, ka paaudzes pirms mums 
ir domājuša ne tikai par sava 
laika piepildījumu, bet arī par 
nākotni. Mū su pienākums ir 
darīt to pašu.

Divu gadu ceļojums ir bei-
dzies. Ceļojums bez kofeŗiem, 
bez biļetēm, bez transporta 
līdzekļiem, bez viesnīcām, bez 
tūristu pūļiem, bez nepa tī ka-
miem laika apstākļiem un gal-
venokārt, bez naudas. Bet vis-
skaistākā un sirdij visdārgākā 
zeme tika krustu šķērsu pār-
staigāta –  gan pilsētās būts, gan 
pakalnos kāpts, gan pa upēm 
un ezeriem ceļots, gan lauku 
ainavas ar ziedošiem liniem 
skatītas, gan sniegotos mežos 
būts. Kas bija šis skaistais, gai-
šais ceļojums?

Pirms diviem gadiem Sietlas 
grāmatu grupiņas dalībnieki iz -
lēma sagatavot Latvijas Simt-
gadei dāvanu – ,,Apceļot dzim-
to zemi dzejā.“ Mērķis bija 
atrast dzejoļus par Latvijas pil-
sētām, upēm, ezeriem, kalniem 
un citām specifiskām vietām. 
Divas reizes gadā grāmatu gru-
piņas saiets bija veltīts dzejas 
lasīšanai un par katru piemi-
nēto vietu mazs Latvijas karo-
dziņš tika iesprausts attiecīgajā 
vietā Latvijas kartē. Tagad karte 
no robežas līdz robežai ,,plīvo 
mazos sarkanbaltsarkanos ka -
ro  dziņos“.

Projekta sākumā dažam bija 
mazas šaubas vai tiešām būs 
iespēja atrast tik daudz dzejoļu, 
bet dalībnieki bija centīgi mek-
lētāji, un beigās pašiem bija 
pārsteigums par dzeju bagātību. 
Daudzas pat palika nenolasītas – 
krājumā nākamam projektam? 

No pieminētām vietām, sa -
protams, Rīga bija vispopu lā-
rākā. ,,Ak, mana Rīga, vecā 
sirmā Rīga, Tu manu sirdi 
vienmēr augšup nes...” A. Čaks. 
Bet arī Rīgā atradās vietas, kas 
visiem nebija pazīstamas: Ar -
kādija, Iļģuciems, Dzeguž-
kalns… Kur tie atrodas? Bet 
pašai lasītājaišīs dzejas atsauca 
atmiņā brīžus par šajā rajonā 
pavadīto bērnību. Tādi silti, 
dažreiz sentimentāli, pat maz-
liet skumīgi atmiņu brīži at -
gadījās šad un tad. Dažu labu 
reizi pat, kādam lasot dzejoli, 
,,aizķērās balss“ un pār vaigu 
noritēja asara. Jā, dzejai ir liela 
nozīme latviešu sirdīs un dzīvē.

Kurzemes apgabals izpelnījās 
pirmo vietu pilsētu un citu vietu 
pieminēšanā. Tas gadījās tāpēc, 
ka bija pāris dzejoļu ar vairāk 
pieminētām vietām, bet nekas 
nepārspēja Vizmas Belševicas 
dzejoli ,,Zvana vārdi” ar 14 vietu 
nosaukumiem, visi skanīgi ar 
dobju pieskaņu kā zvani – 
Kazdanga, Nīgrande, Dundaga, 
Tērande, Kandava, u.c. Arī 
Imants Ziedonis savā dzejā bieži 
pieminējis Kurzemes vietas.

Lasītās dzejas bija kā ceļvedis 
Latvijas ģeografijā. Bieži bija 
neziņa, kur atrodas mazās pil-
sētas, ciemi. Tāpat lielo pazīs-
tamo upju pietekas Svēte, 
Suseja, Īslīce. Ir dzirdētas, tomēr 
nezināmas. Bet Ataša? Pat ne  -
dzirdēta. Ar ezeriem un kal-
niem/pakalniem tāpat. Ne reti 

nācās ņemt palīgā kartes, ģeo-
grafijas grāmatu vai arī Dr. 
Google, lai atrastu pareizos 
novietojums.

Kaut arī dzejas bija daudz 
(mūsu biedrības bibliotēkā ap 
200 dzejas grāmatu), ceļojuma 
beigu posmā uz kartes bija vēl 
vietas bez karodziņiem. Vai 
varētu būt, ka Latvijā ir neap-
dzejotas vietas? Tika izsūtīta 
neapdzejoto vietu liste gan la -
sītājiem, gan draugiem Lat vijā. 
Mums neveicās, bet viena 
lasītāja izmisumā pati sadzejoja 
,,peršu“ par šīm iztrūkstošajām 
vietām:

Vesela virkne, kas sākas ar V,
Viesīte, Viļaka, Valka,
Varakļāni, Valdemārpils, 
vientuļas vietas,
Vai kāds tur kādreiz ir bijis?
Bet tad tomēr no Latvijas 

pienāca visas atbildes uz mūsu 
palīdzības saucienu. Par Viesīti 
dzeja bija tik jauna, ka ,,tinte vēl 
nebija nožuvusi“. Tā bija rakstīta 
2018. gada februārī par godu 
Viesītes 90 gadu jubilejai.

Kādus dzejniekus satikām 
šajā ceļojumā? Neiedomājama 
dažādība, sākot ar 19. gadsimta 
dzejniekiem līdz mūsdienām. 
Tikai dažu dzejnieku darbi tika 
biežāk pieminēti; tie bija gal-
venokārt Rita Gāle, Imants 
Ziedonis, Jānis Medenis. No 
citiem pazīstamiem dzej nie-
kiem tikai pa vienam dzejolim. 
Bija arī daži pavisam nepa zīs-
tami dzejnieki, un jaunākais no 

tiem bija 12 gadus vecs zēns no 
Ēveles kas bija pirmās vietas 
ieguvējs dzejoļu sacensībā (520 
dalībnieki) ar savu dzejoli par 
Ēveli. Kur ir šī vieta?

Jāpiemin arī ka tautasdzies-
mas bez lielās Rīgas dim di-
nāšanas piemin daudzas mazas 
interesantas vietas Latvijā – (Es 
neietu Piltenē, ūdentiņa lejiņā; 
Kas kaitēja Ēdolē, smiltainā 
kalniņā). Dažs dzejolis  tika 

nolasīts arī latgaliešu  dialektā.
Ceļojums tagad nu ir beidzies, 

dažiem tas bija atmiņu ceļš 
atpakaļ bērnībā, vecāku mājās; 
citiem iedvesma gara acīm 
skatīt senču dzimto zemi. Bet 
interese, mīlestība un sajūsma 
par dzimtenes dzeju un dzej-
niekiem nekad nezudīs – arī 
nākamā simtgadē ne.

Saules mūžu Latvijai un dzejai!

Šogad Sietlas ,,grāmatu gru-
piņa” Vairas Pelēķes Kristoferes 
(Christopher) vadībā uzsāka 
savu 18. darbības gadu. Kopš 
iesākuma izlasītas vairāk nekā 
simt latviešu grāmatu, sākot ar 
klasiskiem autoriem līdz mūs-
dienām, un simtiem dzejoļu. 
Grupiņas dalībnieki, skaitā no 
15 līdz 20 – galvenokārt sie-
vietes, bet arī vairāki kungi – 
satiekas pie Vairas apmēram 
sešas reizes gadā, lai pārrunātu 
trimdas un Latvijas autoru dar-
bus. Vasaras un decembŗa sa -
nāksmē parasti lasām dzeju. Pēc 
Vairas ierosinājuma, katrā 
saietā dalībnieki ziedo naudu 
Baltijas studiju programmai 
Vašingtonas universitātē , pē -
dējā laikā pārsvarā universitātes 
baltiešu bibliotēkai jaunu grā-
matu iegādei. Gadu gaitā uni-
versitāte no grāmatu grupas ir 
saņēmusi pāri par $30 000.  
Marta sanāksmes ziedojums ir 
veltīts Okupācijas mūzejam 
Latvijā. 

Sietlas lasītāju pulciņš 
ceļā uz 20 gadu 

pastāvēšanu
dalībniekam ir iespēja izteikties 
par izlasīto grāmatu, un to viņi 
arī labprāt dara. Pēc pārrunām 
lasītāji izbauda azaidu no līdz-
paņemtiem groziņiem un tur-
pina sarunas par dažādiem 
tematiem. Gaŗais galds ap kuŗu 
dalībnieki pulcējas, ir vienmēr 
dekorēts attiecīgi grāmatas gal-
venajai tēmai. Izdomas Vairai 
nekad netūkst. Bieži viņa ir 
uzzinājusi autora mīļāko ēdienu 
un to sagatavo par pārsteigumu 
lasītajiem. Citreiz viņa izvēlās 
ēdienu, kas minēts grāmatā. Tā 
piemēram esam nogaršojuši 
tādus neparastus ēdienus, kā 
,,ķūķi” un ,,grūdeni”. Pagājušā 
Ziemsvētku saietā uz galda bija 
divi cūkas šņukuri ar pupiņām 
un zirņiem. Šņukurīts ar si  ne-
pēm bija tīri garšīgs! Janvāŗa 
saietā, kad pārrunājām Alberta 
Bela ,,Cilvēki laivās”,  par laimi 
viņai nebija izdevies atrast 
iesālītas vārnas, kuŗas esot ēduši 
nabadzīgie kuršu zvejnieki. 

Ir bijušas reizes, kad pēc tik 

Galveno atbildību par pro-
grammu uzņemas Vaira, vis-
pirms iepazīstinot klātesošos ar 
izvēlētā autora biografiju, pa -
pildinot to ar interesantiem 
stāstiem un pikantām ane k do-
tēm no rakstnieka dzīves, ko 
viņa ir atradusi Latvijas bib-
liotekās un archīvos, pat sazino-
ties ar autoru pašu vai autora 
radiem un bērniem. Katram 

daudziem gadiem grupas va -
dībā Vaira ir izteikusies, ka 
grāmatu grupiņu vajadzētu pār-
ņemt citam, bet neviens no 
dalībniekiem to negrib uzņem-
ties. Tas, ko Vaira mums ir 
devusi, un turpina dot, nav at -
vietojams. Ceram, ka viņa mūs 
vadīs un iedvesmos vēl ilgus 
gadus.

I. M.
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Muižas Latvijā
Latvijā pirmo reizi izdod unikālu enciklopēdiju vairākos sējumos

Latvijas Grāmatu izstādē 2019
Grāmata skolotājiem un skolēniem „Radošums un kritiskā domāšana”

Kā latvieši nokļuva Amerikā pēc Otrā pasaules kaŗa, kā viņi te iedzīvojās,
ko piedzīvoja un pārdzīvoja, kā notika „atgriešanās” Latvijā, kā savijās cilvēku likteņi un

kas palīdzēja to visu izturēt... Lasiet, atminieties, vērtējiet!

Grāmatu var iegādāties, nosūtot čeku par USD 20,–
Rasmai Adams, 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

NĀCIS KLAJĀ IZCILS
LATVIEŠU TRIMDĀ

TAPIS ROMĀNS

Zudušie saulgrieži.
Stāsts par trimdu un draudzību

Fotogrāfs un kultūras pie mi-
nekļu pētnieks Vitolds Maš-
novskis 40 gadu garumā veicis 
ap 1200 Latvijas muižu kom-
pleksu dokumentālu foto fik-
sāciju un izpēti. Apjomīgais 
materiāls apkopots unikālā en -
ciklopēdijā “Muižas Latvijā”, kas 
tiks izdota vairākos sējumos.

Enciklopēdijas 1. sējuma 
(A–H) svinīgā atvēršana notika 
2018. gada 13. decembrī Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Portretu 
zālē.

Enciklopēdijas autors Vitolds 
Mašnovskis stāsta, ka izdevums 
ir radīts kā veltījums Latvijas 
valsts Simtgadei, un tieši lielajā 
jubilejas gadā tās pirmais sē -
jums visbeidzot iegūs redzamu, 
taustāmu formu.

Turpina V. Mašnovskis: „Šo -
dien cilvēki maz zina par Lat-
vijas lauku territorijas struktu-
rālo pamatu – muižām. Jāatzīst, 
ka ne tikai Latvijā, bet arī visā 
Eiropā trūkst pilnīgi apkopotas 
informācijas, līdz ar to tas bija 
viens no iemesliem, kas mani 
pamudināja sākt šo apjomīgo 
darbu un kas prasīja 40 gadus 
un lielu neatlaidību. Vēsturiski 
muižas ir bijušas ne tikai pār-
valdes, bet arī saimnieciskās 
darbības institūcijas. Muižu 
ansambļi veidoja arī Latvijas 

ainavu, un arī šodien mūsu 
valsts nav iedomājama bez šī 
vēsturiskā mantojuma. Ar šo iz -
devumu vēlamies parādīt muižu 
īpašnieku vēsturi, kā arī muižu 
likteņu līkločus cauri gadsim-
tiem. Tā ir nezūdoša vērtību, 

izkaisīta pa dažādiem Latvijas 
un ārzemju archīviem, biblio-
tēkām, mūzejiem un privāta-
jiem krājumiem.

Enciklopēdijas izdošanai ir 
izveidots vairāk nekā 300 tūk-
stošu liels fotoattēlu un doku-

Enciklopēdijas ievada autors 
Ojārs Spārītis pauž ganda rī-
jumu par pirmā sējuma iz  do-
šanu: „Jebkuŗa objektīva infor-
mācija par Latvijas kultūras 
vēsturi ir apsveicama, jo Latvi jas 
vēstures izpratne jau kopš 19. 
gadsimta līdz mūsdienām ir 
tikusi deformēta, pakļaujot tās 
interpretāciju dažādām polītis-
kām un ideoloģiskām tenden-
cēm. Tieši šādā kontekstā es vēlos 
uzteikt Vitolda Mašnovska aiz-
rautības un pašaizliedzīga darba 
monumentālo rezultātu, kas vis-
plašākajai sabiedrībai ļaus iz -
darīt secinājumus par to, kas ir 
Latvijas eiropiskais kul tūras 
mantojums, un kādi mēs – lat-
vieši – esam tā mantinieki.“

Apkopojot materiālus, tika iz -
veidota sadarbība ar Herdera 
institūtu Mārburgā, kas ar sa -
viem unikālajiem attēliem un 
rakstītajiem avotiem par Aus-
trumviduseiropu atbalsta šī re -
ģiona mākslu un architektūru, 
kā arī kultūrvēstures mantoju-
ma apgūšanu un izpēti. Kā 
norāda enciklopēdijas zināt-
niskā redaktore Agnese Berg-
holde-Volfa, kopdarbs ar Vi -
toldu Mašnovski nozīmē ie -
spēju nodot plašākai sabied-
rībai informāciju par vēsturis-
kas un aktuālas foto doku men-

tācijas vērtību un tās izman-
tošanu muižu un kungu māju, 
kā arī mākslas un architektūras 
objektu izpētē.

Pateicoties projektam Muižas 
Latvijā, sabiedrība uzzinās ko -
pējo muižu skaitu, to vēsturi, kā 
arī iegūs informāciju par bojā 
gājušajām celtnēm un citām 
kultūras mantojuma vērtībām.

Enciklopēdijas 1. sējuma 
(A–H) svinīgajā atklāšanā pie-
dalījās enciklopēdijas autors 
Vitolds Mašnovskis, enci klo-
pēdijas ievada autors Ojārs 
Spārītis, Ērmaņu muižas saim-
nieks, komponists un mūziķis 
Uģis Prauliņš, kas pasākuma 
viesus priecēja ar saviem skaņ-
darbiem, kā arī citi, kas iesaistīti 
unikālās enciklopēdijas tap-
šanā.

Projekts realizēts ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
un SIA “DUE” atbalstu. Pirms 
vairākiem gadiem SIA DUE ar 
VKKF atbalstu izdeva arī 
Vitolda Mašnovska enciklo pē-
diju Latvijas luterāņu baznīcas 
četros sējumos. Projekta mājas-
lapa: www.due.lv/muizaslatvija

INTA BĒRENTE-STRENGA,
Izdevēja un projekta vadītāja

Indara Kraģa „Radošums un 
kritiskā domāšana“ ir palīg lī-
dzeklis skolotājiem, skolēniem 
un citiem interesentiem, lai 
neapmaldītos projektā „Skola 
2030“ paredzētajās jaunajās iz -
glītības pieejās un to ieviešanā, 
uzskatāmi izskaidrojot, kas tās 
tādas caurviju prasmes, ko 
nozīmē jaunrade un iniciātīva 
un problēmu risināšana un kri-
tiskā domāšana. Grāmatas at -
klāšana un saruna ar autoru 
norisinājās 1. martā uz Latvijas 

Grāmatu izstādes Lielās ska -
tuves Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsala.

Kopš 2016. gada Latvijā tiek 
īstenots projekts „Skola 2030“ 
jeb Kompetenču pieeja mācību 
sa  turā ar mērķi izstrādāt, 
aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā 
tādu vispārējās izglītības saturu 
un pieeju mācīšanai vecumā no 
1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā 
skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā 
nepieciešamās zināšanas, pras-
mes un attieksmes (www.skola-

2030.lv).
Projekts paredz, ka šīs caur-

viju prasmes būs integrētas 
visos mācību priekšmetos, kas 
savukārt nozīmē reorganizēt to, 
kā līdz šim ir plānotas un 
realizētas mācības. Piedevām 
projekta īstenošanās gaitā tiks 
veicināta audzēkņu spēja ana-
lizēt un izvērtēt, demonstrēt uz -
ņēmējspēju, veidot spriedumus, 
iztēloties, izvirzīt inovatīvus 
risinājumus un uzņemties 
iniciātīvu.

Par grāmatu stāsta Indars 
Kraģis: „Jāteic, ka ir jomas, kur 
radošums nav vitāli nepie cie-
šams, tomēr radošumam piemīt 
ievērojama un skaidra nozīme 
dažādās cilvēkdarbības jomās. 
Audzēkņu radošā darbība, ja tā 
ir atbilstoši realizēta, veicina 
saskarsmes prasmes, atklātību, 
iz  tēli un intuīciju. Neņemot vērā 
radošu pieeju mācībām, tiek 
zaudētas vairākas vērtīgas priekš-
rocības, un bez radošas pieejas 
jaunas pieredzes uzkrāšana fak-
tiski kļūst neiespējama. Tā kā 
radošums un kritiskā domāšana 

šanu, iespējams mācīt, kā piln-
vērtīgāk risināt dažādus dzīves 
izaicinājumus un adekvāti rīko-
ties, sastopoties ar nākotnē gai-
dāmajām innovācijām. Ja mā -
cību iestādes atbilstoši sagatavos 
ra  došus un innovatīvus līdeŗus, 
tie būs atvērti jauniem izaici nā-
jumiem un reizē cienīs un no -
vērtēs mūsu kopīgo mantoju-
mu.“

Grāmatas Radošums un kri -
tiskā domāšana autors Indars 
Kraģis ir izglītības vadības 
maģistrs un pedagoģijas baka-
laurs, specializējas māksli nie-
ciskās un skatuviskās komu-
nikācijas jautājumos, aktier-
meis tarībā, mākslas izglītības, 
kritiskās domāšanas, radošuma 
veicināšanas un organizāciju 
kultūrā. Vadījis nodarbības arī 
Latvijas Universitātē un Latvijas 
Kultūras kolledžā, kā arī darb-
nīcas un seminārus vispāriz-
glītojošajās skolās, pirmsskolas 
izglītības iestādēs un ģimnazijās 
visā Latvijā.

Grāmatu „Radošums un kri-
tis kā domāšana“ izdod „Man-
sards“ ar atbildību par izglītību. 
Iz  devumu meklē e-veikalā 
www.apgadsmansards.lv, vai 
grā  mat nīcās visā Latvijā.

ietekmē arī citu prasmju, iemaņu 
un zināšanu apguvi un arī katra 
audzēkņa interešu virzību, veici-
not radošo un kritisko do  mā-

kuru, apzinoties un pareizi 
sargājot, nododam tālāk nāka-
majām paaudzēm.“

Publiskojot visu Latvijas 
muižu pārskatu vairākos sē -
jumos, tiks radīta iespēja sa -
ņemt apkopotu un strukturētu 
informāciju, kas līdz šim bija 

mentu archīvs. Par muižu vēs-
tures un aptuveni 600 muiž-
nieku ciltskoku pētījumu avo-
tiem izmantoti Latvijas, Vācijas, 
Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, 
Krievijas, Baltkrievijas archīvu 
materiāli, kā arī vācu architektu 
un vēsturnieku publikācijas.
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Gatavojas uz kārtējo PLEIF
Par tradiciju kļuvušās PBLA va -

dības vizītes pie Latvijas valdības 
un pašvaldību pārstāvjiem feb ru  -
ā rī iesākās ar darba vizīti Val mie-
rā, lai ar pilsētas domes priekš sēdi 
Jā    ni Baiku un viņa vietnieku Ri -
čar du Gailumu pārrunātu 21. no -
vembrī Valmierā plānoto Pa  sau -
les latviešu ekonomikas un inno-
vā ciju forumu (PLEIF) un sadar-
bī bu Latvijas attīstībā. Latvija nav 
tikai Rīga, tāpēc jau pašos neatka-
rības atgūšanas pirmsākumos 
PBLA aktīvi iesaistījās Latvijas re -
ģionu attīstībā, konkrēti palīdzot 
pašvaldībām slimnīcu, skolu, spor - 
ta kompleksu, infrastruktūru utt. 
atjaunošanā un modernizēšanā. 
Valmiera ir jau kļuvusi par tra-
dicionālu vietu, kur  notiek saru-
nas, lai risinātu Latvijas izaugsmes 
izaicinājumus ekonomikas laukā, 
līdzīgi kā Cēsīs kultūras jomā. 

Ir pagājuši gandrīz trīs gadi, kopš 
pirmo reizi tikās PBLA ar Valmie-
ras pilsētas domes vadību. Jau to -
reiz, 2016. gada maijā, Vidzemes 
uzņēmēju dienas ietvaros radās 
domas par sadarbību, īpaši Lat vi-
jas attīstības un ekonomiskās iz -
augs mes virzienā. Turpmākajos ga -
dos šī sadarbība ir ne vien pilnvei-
dojusies, bet pārtapusi par īstu 
partnerību, teica PBLA priekšsē -
de Kristīne Saulīte. 

P. Blumbergs ‒ būdams arī ALAs 
priekšsēdis, uzaicināja J. Baiku ap -
meklēt ASV un piedalīties 2. maijā 
plānotajā Spotlight Latvia – ASV 
un Latvijas uzņēmēju forumā, kā 
arī piedalīties ALAs 68. kongresā 
Denverā, vadot Valmieras uzņē-
mēju delegāciju.

Tikšanās noslēgumā Valmieras 
pilsētas domes priekšsēdis pa -
sniedza PBLA priekšsēdei Val mie-
ras izaugsmes medaļu par sa  dar-
bību un ieguldījumu Valmieras 
pilsētas izaugsmē.

No kreisās: Jānis Baiks (Val mieras 
pilsētas domes priekšsē dis), Kris-
tīne Saulīte (PBLA priekšsēde), 
Elīna Leimane (Valmieras Attīs tī-
bas aģentūras uzņēmējdarbības 
virziena vadī tāja), Ričards Gai-
lums (Val mie ras pilsētas domes 
priekšsēža vietnieks)

Pasaules Brīvo latviešu ap  vie-
nības un Amerikas latviešu apvie-
nības vadītāji noslēdza savu tikša-
nos nedēļu ar valdības pārstāv-
jiem, tiekoties ar Latvijas Repub-
likas Ekonomikas, Izglītības un 
zinātnes, kā arī Vides un Reģio-
nālās attīstības ministriem apcie-
mojot attiecīgās ministrijas.

Sarunā ar izglītības ministri  
Il  gu Šuplinsku  (attēlā) PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte infor-

mēja ministri par apvienības dar-
ba aktuālitātēm izglītības nozarē. 
PBLA izpilddirektors Raits Eglī -
tis savukārt izskaidroja pasaules 
lat viešu izglītības struktūru un 
la  bo sadarbību ar Latviešu valodas 
aģen tūru  un Valsts izglītības satu-
ra centru un kā kopīgu program-
mu attīstībā, tā arī valsts atbalsta 
sadalē diasporas izglītībai. 

Ministre I.  Šuplinska teica, ka 
diasporas izglītībai atbalsts ir no -
drošināts un, cerams, tiks iekļauts 
pamatbudžetā vismaz uz trīs ga -
diem. Viņa priecājās uzzināt par 
labajām iestrādēm starp PBLA   
un valsts izglītības iestādēm, it se -
višķi tālmācības rīku veidošanā 
un lietošanā. Ministre ieteica at -
bildīgi darboties ar valsts līdzek-
ļiem, jo vajadzības izglītības jomas 
sakārtošanā Latvijā esot milzīgas. 
Viņa aicināja PBLA dalīborga ni-
zācijas strādāt pie vecās trimdas 
archīvu sakārtošanas un digitali-
zēšanas.

Tiekoties ar VARAM ministru 
Juri Pūci (attēlā pa kreisi), tika pār-
runāts remigrācijas koordinātoru 
darbs un Latvijā plānotā reģionā -
lā reforma, kā arī PBLA darbs 
Latvijas ekonomiskās labklājības 
veicināšanā. Ministrs stāstīja par 
VARAM plāniem attīstīt portālu 
Latvija.lv, kam jākļūst par galveno 
rīku diasporas indivīdu attiecībās 
ar Latvijas valsti.

Tiekoties ar ekonomikas mi -
nistru Ralfu Nemiro (attēlā vidū), 
ALA valdes priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs stāstīja ministram par 
PBLA darbu, palīdzot stiprināt Lat-
 vijas valsts drošību un ekonomis-
ko attīstību. Viņš pasniedza mi -
nistram ielūguma vēstuli uz 2. mai-
jā plānoto Spotlight Latvia ekono-
misko konferenci Denverā, Kolo-
rado un uz 3. – 5. maijā turpat no  -

tiekošo ALAs 68. kongresu.
Ministrs sarunā uzsvēra, ka Lat-

vijai ir ļoti svarīgi arvien vairāk 
orientēt savu ekonomiku uz Rie-
tum valstu un partneŗu tirgiem, 
vienlaikus izmantojot arī sakarus 
ar Austrumzemēm. “Šāda diversi-
fi kācija dos Latvijai stabilitāti, kas 
mums ir ļoti svarīgi,” uzsvēra mi -
nistrs.

PBLA priekšsēde uzsvēra, ka 
PBLA visus savas darbības gadus 
ir meklējusi ceļus un veidus, kā 
palīdzēt Latvijai un “dot atpakaļ” 
polītiski, ekonomiski un visos ci -
tos veidos to, ko Latvija devusi tau-
tiešiem ārzemēs. Savukārt R. Ne -
miro teica, ka, sadarbojoties ar 

PBLA un izmantojot pasaules lat-
viešu kontaktus un pieredzi, Lat-
vija gūst atgriezenisko saiti, kas ir 
svarīga abām pusēm, bet it sevišķi 
Latvijas attīstībai.

R. Nemiro tieši tāpat kā prem-
jērs Krišjānis Kariņš un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs uz  svē-
ra, ka valsts lielākā prioritāte ir 
sakārtot finanču sektoru. “Mums 
ir steidzīgi jādod pasaulei signāls, 
ka Latvija ir nopietni gatava strā-
dāt, lai sakārtotu finanču lietas,” 
viņš teica.

Tikšanās dalībnieki pārrunāja 
arī Latvijas Investīciju un attīstī -
bas aģentūras (LIAA) lomu valsts 
attīstībā un apsprieda tās pasaules 
valstis, kur Latvijai būtu vēlams 
stiprināt savu klātbūtni. Pēc mi -
nistra domām, Latvijai vajadzētu 
vēl vienu ekonomisko pārstāvi 
ASV, kā arī intensīvāk attīstīt kon-
taktus Āzijas zemēs un Austrālijā.

Visas tikšanās noritēja drau dzī-
gā, savstarpēji saprotošā gaisotnē, 
un jātic, ka PBLA aizvadītajā ne -
dēļā ir ielikusi labus pamatus nā -
kotnes darbam ar Latvijas Re  pub-
likas valdību.

***
AmCham, Michigan National 

Guard, “Ar Pasaules pieredzi 
Latvijā” un citas tikšanās

Parallēli kultūrai un izglītībai, 
izvirzot par PBLA darbības prio-
ritātēm arī valsts drošību un eko-
nomisko attīstību, PBLA vadība 
Rīgā tikās arī ar American Latvian 
Chamber of Commerce (AmCham) 
dalībniekiem un ar Michigan Na -
tional Guard (MNG) pārstāvjiem 
Latvijā. Kā AmCham tā MNG ir 
seni PBLA sadarbības partneri. 
Abas organizācijas veicina Latvijas 
attīstību un drošību.

“Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir 
jaunu profesionāļu apvienība, ko 
PBLA atbalsta un plāno sadarbo-
ties kopēju interešu veicināšanā  
kā Diasporas likuma, tā remigrā-
cijas lietās. Abu organizāciju vadī-
tāji pārrunāja iespēju kopīgi rīkot 
tematiskus vakarus.

PBLA  vadība tikās arī ar laik-
raksta Laiks redaktori Ligitu Kov -
tunu un nodibinājuma “Mana 
balss” vadītāju Imantu Breidaku. 
Pēte ris Blumbergs, Kristīne Sau-
līte un Zie  meļkalifornijas Lat vie-
šu bied rības vadītājs Mārtiņs An -
 dersons sniedza interviju Lat -
vijas Radio. 

***
Tuvojoties Eiropas 

Parlamenta  vēlēšanām,
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis 28. februārī, Košicē, Slova-
kijā, piedalījās NATO Austrumu 
flanga (B9 – Bukarestes deviņ-
nieka) valstu vadītāju sanāksmē. 

Uzrunājot B9 valstu vadītājus, 
Valsts prezidents norādīja, ka “šo -
dien pasaule saskaras ar kom - 
p lek s iem, bieži neparedzamiem 
draudiem un izaicinājumiem. Šos 
draudus pilnībā novērst un iz  ai-
cinājumus pārvarēt vienatnē nav 
spējīga neviena valsts. To varam 
izdarīt tikai kopā un esot vienoti, 
stiprinot NATO un Eiropas Savie-
nības aizsardzības iniciātīvām pa -
pildinot NATO, nevis mēģinot to 
aizvietot,” uzvēra Raimonds Vējo-
nis sanāksmē notikušajā diskusijā 
par vispārējo drošības situāciju 
Ei  ropā un mūsu reģionā. Valsts 
prezidents atzīmēja, ka, tuvojo -
ties Ei  ropas Parlamenta vēlēšanām, 
mums jāapzinās visi iespējamie 
apdraudējumi un jābūt gataviem 
uz tiem atbildēt. ES dalībvalstīm  
ir ciešāk jākoordinē rīcība un jā -
dalās ar nacionālā līmenī iegūta-
jām zināšanām un pieredzi. Saei-
mas vēlēšanas Latvijā pagājušā 
gada oktobrī apliecināja Latvijas 
noturību pret ārējo ietekmi uz vē -
lēšanu iznākumu. “Tomēr mums 
ir jāatceras, ka blakus hibrīdajam 
apdraudējumam joprojām pastāv 
arī militārie draudi. Tāpēc mums 
ir jāmeklē visaptveroši risinājumi, 
kas papildina viens otru. Un cieša 
ES un NATO sadarbība ir atslēga, 
lai mēs spētu šos riskus pārvarēt,” 
atzina Raimonds Vējonis. B9 sa -
nāksmes laikā tika pieņemta dek-
larācija, kurā B9 valstu vadītāji 
pauž atbalstu turpmākai NATO 
stiprināšanai, nodrošinot, ka Eiro-
pas un transatlantiskās saites tiek 
saglabātas tikpat stipras un efektī-
vas kā līdz šim, apņemoties no -
virzīt 2% no IKP aizsardzības va -
ja dzībām, modernizējot aizsardzī-
bas spēkus un piedaloties starp-
tautiskās operācijās. Tāpat dekla-
rācijā uzsvērts, ka B9 valstis atzi-
nīgi novērtē un atbalsta turpmāku 
ASV un Kanadas militāro klāt būt-
ni Eiropā, īpaši NATO austruma 
flanga valstīs. B9 valstu vadītāju 
sanāksmē Košicē piedalījās arī Slo -
vakijas prezidents Andrejs Kiska,  
NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stol tenbergs, Bulgārijas prezidents 
Rumens Radevs, Čechijas prezi-
dents Milošs Zemans, Igaunijas 
prezidente Kersti Kaljulaida, Lie-
tuvas prezidente Daļa Grībaus kai-
te, Polijas prezidents Andžejs Du -
da, Rumānijas prezidents Klauss 
Johanniss  un Ungārijas prezi-
dents Jānošs Āders.

***
Tikšanās  ar Hamburgas 

birģermeistaru
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis tikās ar Hamburgas birģer-
meistaru Pīteru Čenčeru.  Tikša-
nās norisinājās valsts vizītes Vā -
cijas Federātīvajā Republikā laikā.

Tikšanās laikā Valsts prezidents 
atzīmēja, ka Latviju un Vāciju sais-
ta aktīvs polītiskais dialogs un 
konstruktīva praktiskā sadarbība 
gan divpusēji, gan daudzpusējos 
formātos, tostarp Eiropas Savie-
nībā un NATO. Savukārt Rīgu un 
Hamburgu vēsturiski vienojušas 
Hanzas savienības saites, nodro-
šinot savstarpējo interešu aizsar-
dzību un veicinot tirdzniecību 
Ziemeļeiropā.

***
Igaunijā vēlēšanās uzvar 

Reformu partija
3. februārī notikušajās Igauni -

jas parlamenta vēlēšanās visvairāk 
mandātu ieguvusi Reformu parti-
ja,  otrajā vietā ir Centristu partija, 
bet trešajā – eiroskeptiķu partija 
EKRE, liecina Centrālās vēlēšanu 
komisijas paziņoti provizoriskie 
rezultāti pēc datu saņemšanas no 
visiem balsošanas iecirkņiem. 

Secinājumi: Vēlēšanās uzvarē ju-
si opozicijā esošā Reformu partija, 
iegūstot 28,9% vēlētāju balsu: Val-
dību, visticamāk, veidos Reformu 
partijas līdere Kaja Kallasa; Ko  pu-
mā vēlētāju aktīvitāte Igaunijas 
parlamenta vēlēšanās bija 63,1%; 
Eiroskeptiķi vēlēšanu rezultātā du  -
bultojuši savu pārstāvniecību par-
lamentā.

***
Solvita Āboltiņa iesniedz 

akreditācijas vēstuli 
Maltas prezidentei

Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstniece Italijā Solvita Āboltiņa 
Valetā iesniedza akreditācijas vēs-
tuli Maltas Republikas preziden -
tei Marī Luīzei Koleiro-Prekai 
(Marie-Louise Coleiro Preca).

Sarunā vēstniece pauda apņē-
mību padziļināt Latvijas un Maltas 
divpusējās attiecības, īpaši uzsve-
rot sadarbības potenciālu kultūras, 
ekonomikas un tūrisma jomā. 
Latvija un Malta ir Eiropas ārējās 
robežas valsts, tādēļ abām valstīm 
ir līdzīga izpratne par to, ka migrā-
cijas jautājumi risināmi Eiropas 
Savienības ietvarā.

***
Valdis Dombrovskis Ukrainā 
Ukrainai ir izvirzītas jaunas pra-

sības cīņā par korupcijas apkaro-
šanu, lai tā varētu cerēt uz nākamo 
Eiropas Savienības financiālo at -
balstu. Ar šādu vēstījumu Ukrainā 
vizītē bija ieradies Eiropas Komi-
sijas viceprezidents Valdis Dom-
brov skis.

R. Eglītis, K. Saulīte, Krišjānis 
Kariņš, P. Blumbergs, J. Ander-
sons 

PBLA vadība tiekas ar ekono mi  -
k as, vides un reģionālās attīstības 
un Izglītības ministriem
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Viesojoties Kijevā un tiekoties 
ar Ukrainas premjērministru Vo -
lodimiru Groismanu un finanču 
ministri Oksanu Markarovu, tika 
apspriests Ukrainas paveiktais da -
žādu reformu ieviešanā. Šādu dis-
kusiju mērķis ir sagatavoties nāka-
majam Eiropas Savienības maksā-
jumam esošās makrofinanču at -
balsta programmas ietvaros.

Ukrainas prezidents Petro Poro-
šenko un Valdis Dombrovskis

Ukrainas prezidents Petro Po  -
ro šenko Eiropas Komisijas (EK) 
viceprezidentam Valdim Dom - 
b rov   s kim pasniedza valsts apbal-
vojumu par nozīmīgu personisku 
ieguldījumu sadarbības veicinā-
šanā starp Ukrainu un Eiropas Sa -
vienību, atbalstot Ukrainas suve-
rē nitāti, reformu ieviešanu un cie-
šāku integrāciju ES. Porošenko pa  -
sniedza Dombrovskim Ukrainas 
Kņaza Jaroslava Gudrā ordeni, 
kuŗu piešķir par izciliem nopel-
niem valsts veidošanas, Ukrainas 
starptautiskās autoritātes, ekono-
mikas, zinātnes, kultūras, mākslas, 
veselības aprūpes attīstīšanas no -
zarē, par labdarību, humanitāro 
un sabiedrisko līdzdalību.

“Esmu pagodināts saņemt Uk -
rainas valsts apbalvojumu par per-
sonīgo ieguldījumu Ukrainas un 
ES attiecību veicināšanā. ES stin-
gri iestājas par Ukrainas suverē-
nitāti un atbalsta to gan polītiski, 
gan financiāli. Tas ir mans pie nā-
kums un pārliecība atbalstīt Uk -
rai nas ceļu uz Eiropu,” teica Dom-
brovskis. Viņam  bija  paredzēta 
arī viesošanās Dienvidukrainā, lai 
meklētu veidus, kā Eiropas Savie-
nība varētu palīdzēt krīzē cietu-
šajiem reģioniem.

***
Apliecina, ka ASV turpinās 
savu spēku klātbūtni Latvijā
ASV vēstniece Latvijā Nensija 

Bi  kofa Petita, tiekoties ar aizsar-
dzī  bas ministru Arti Pabriku  
(AP), atkārtoti apliecinājusi, ka 
ASV turpinās savu spēku klātbūt -
ni Latvijā, lai stiprinātu reģionālo 
drošību. Amatpersonas pārrunāja 
ASV spēku klātbūtnes nozīmi re -
ģionā, kopīgas militārās mācības, 
ASV militārā atbalsta program-
mas un projektus Latvijā, sadar bī-
bu ar Mičiganas Nacionālo gvar di, 
kā arī citus aktuālos divpusējās 
sadarbības jautājumus.

Tāpat tikšanās laikā amatperso-
nas runāja par Latvijas un ASV 
pērn parakstīto starpvaldību līgu-
mu par četru jaunu hēlikopteru 
Black Hawk iegādi, kas ir svarīgi 

ne tikai bruņoto spēku uzdevumu 
veikšanai, bet arī civīlo funkciju 
no  drošināšanai. Sadarbība ar 
ASV ir viena no Latvijas aizsardzī-
bas po  lītikas divpusējo attiecību 
prioritātēm. Kopš 2014. gada ASV 
bruņotie spēki rotācijas kārtībā 
uzturas Baltijas valstīs, apliecinot 
ASV nepārtraukto ieguldījumu 
NATO dalībvalstu kolektīvajā dro -
šībā un veicinot mieru un stabili-
tāti Baltijas valstīs un Polijā.  ASV 
sniegusi atbalstu Latvijai dažādu 
militāro atbalsta programmu ie -
tvaros, piegādājot Nacionālo bru-
ņoto spēku attīstībai tādu būtisku 
ekipējumu kā sakaru līdzekļus, 
nakts redzamības ierīces un tran -
s portlīdzekļus. Turpinot ASV ope-
rā ciju Atlantic Resolve, februārī 
Lat  vijā ieradās aptuveni 150 kaŗa-
vīru no ASV 1. kaujas aviācijas 
brigādes 3. bataljona, kas ar 13 hē -
likopteru Black Hawk atbalstu 
pilda dienesta pienākumus Nacio-
nālo bruņoto spēku Aviācijas bazē.

***
Ušakovs un Ameriks 

kandidēs EP vēlēšanās
25. maijā visas Eiropas Savie nī-

bas balsstiesīgie iedzīvotāji do  sies 
pie vēlēšanu urnām, lai vēlētu jau-
no Eiropas Parlamentu.  No Lat vi-
jas tiks ievēlēti astoņi EP deputāti. 
Kandidātu sarakstu iesniegšana 
EP vēlēšanām notiks no 6. līdz 21. 
martam.

Nils Ušakovs un Andris Ameriks
 
Rīgas domes priekšsēdis Nils 

Uša kovs (Saskaņa) un bijušais vi -
cemērs Andris Ameriks (“Gods kal-
  pot Rīgai”) oficiāli apstiprinājuši 
Latv ijas Televīzijas ziņoto, ka kan-
didēs Eiropas Parlamenta (EP) vē -
lēšanās. Viņu paziņojums ir “ele-
gants šaha gājiens ar zirdziņu”. Tā 
šo soli vērtē polītoloģe Iveta Rein-
holde. Viņa norāda, ka tas ļaus 
saglabāt polītiķu spožo tēlu, taču 
vienlaikus ir signāls, ka gan Uša-
kovs, gan Ameriks vēlas izkļūt no 
kritiskās situācijas Rīgā, kas radu-
sies tieši viņu saimniekošanas lai-
k ā.  Bez Nila Ušakova un Andŗa 
Amerika Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanās kandidēs vēl arī Saei -
mas deputāts Boriss Cilevičs (Sa - 
s ka ņa). Partiju apvienības Attīstī-
bai/Par! konferencē tiks apstip ri-
nāta Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
programma, kā arī saraksta de -
putātu kandidāti. Attīstībai/Par! 
saraksta līderi būs polītikas zināt-
nieks Ivars Ījabs, Eiropas biznesa 
eksperte Baiba Rubesa un kiber-
dro šības polītikas eksperte Ieva Il -
vesa. Ivars Ījabs ir polītikas zi  nāt-
nes doktors, publicists, filozofs un 
Latvijas Universitātes profesors. 
Viņš ir daudzu zinātnisku un iz -
glītojošu grāmatu un publikāciju 
autors, kuŗš savā akadēmiskajā   
un sabiedriskajā darbā īpaši pie -
vērsies pilsoniskās sabiedrības at -
tīstībai un Eiropas vērtībām. Baiba 
Rubesa ir ilggadēja starptautisku 
uzņēmumu vadītāja un sabiedris-
ka darbiniece. Viņa vadījusi Statoil 
Latvijā un citās pasaules valstīs, 

Ārvalstu investoru padomi un 
Rail Baltica, kas ir lielākais Eiro -
pas Savienības financētais pro -
jekts Baltijas valstīs. Ieva Ilvesa ir 
kiberdrošības speciāliste ar div-
desmit gadu pieredzi diplomātijā, 
aizsardzības polītikā un digitālajā 
pārveidē. Viņai bija noteicoša 
lo  ma NATO Stratēģiskās komū  -
ni kācijas centra izveidē Rīgā, Lat -
vi jas Kiberdrošības stratēģijas iz -
strā dē. Viņa ir Aizsardzības mi -
nistrijas kiberdrošības polītikas 
nodaļas vadītāja un agrāk darbo-
jusies Latvijas un Eiropas Savie-
nības diplomātiskajos dienestos.

***
Pikets pret Rīgas domi

2. martā vairāki simti iedzīvo-
tāju bija pulcējušies pie Rātsnama, 
lai protestētu pret Rīgas domes 
darbu un aicinātu atbrīvot Rīgas 
domi un veikt pilnu auditu domes 
struktūrvienībās un kapitālsabied-
rībās. Pirmie piketētāji uz mītiņu 
ieradās uzreiz pēc desmitiem no 
rīta. Nepilnas pusstundas laikā 
tukš ais Rātslaukums piepildījās 
cilvēkiem un plakātiem.

Pie pašvaldības ieejas tika novie-
tota simboliska atkritumu tvertne 
ar uzrakstu “Loža zagļiem. Tīra 
sirdsapziņa”. “Brīvu Rīgu!”, “Nost 
ar nihilismu!”, “Ušakov, esi vecis – 
uzņemies atbildību!”. 

***
Veic unikālu operāciju

Vēl nebijušu operāciju veikuši 
Rīgas Austrumu slimnīcas mikro-
ķirurgi. Glābjot vēža pacienti no 
smagas kropļojošas amputācijas, 
viņi no rokas audiem izveidojuši 
jaunu plecu. Astoņu stundu garā 
operācija izdevusies labi un pa -
ciente jau sākusi rehabilitāciju. Vē  ža 
paciente mikroķirurgiem bija zi -
nāma. Pirms desmit gadiem viņi 
smagā operācijā jau operēja au -
dzēju rokā un plecā. Diemžēl tas 
atgriezās. Audzējs jau bija caur-
audzis atslēgas kaulu un lāpstiņu, 
arī rokas nervus un asinsvadus. 
“Un, lai atbrīvotos no audzēja un 
uzlabotu dzīvildzi, jāveic ceturt-
daļķermeņa amputācija. Mikro-
chirurgs Jānis Zariņš pirms pus-
gada Somijā bija piedalījies ope-
rācijā, kur tika darīts viss, lai vēža 
skarto kaulu izņemšana būtu pēc 
iespējas mazāk kropļojoša pacien-
tam. Un nu izdevās to pašu veikt 
Latvijā. Principā no paša pacienta 
rokas atkal izveidot plecu.

***
Identificēti līdz šim 

nezināmi čekas upuŗi
Latvijas Okupācijas mūzeja pēt-

nieki pēdējā pusotra gada laikā ir 
identificējuši astoņas līdz šim ne -
zināmas personas, kuŗas čeka ares-
tēja, nogalināja un 1941. gada feb-
ruārī, martā apraka Ulbrokā ko -
pējā upuŗu kapā. Vienpadsmit  at  -
rastos atpazina 1944. gada pavasa -
rī un vasarā. Pārējo astoņu cilvēku 
atpazīšanai svītru pārvilka Latvi -
jas otrreizējā padomju okupācija. 
Tikai tagad Okupācijas mūzeja 

vēsturniece Inese Dreimane, strā-
dājot projektā “Stūra māja” un pē -
tot Latvijas Valsts archīvā esošās 
1940. gadā arestēto personu iz -
mek lē šanas lietas, atradusi pārējo 
Ulbrokā aprakto čekas upuŗu vār-
dus. “Baigajā gadā” no 1940. gada 
17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam 
Latvijā notika ne vien padomju 
okupācijas režīma īstenota valsts 
varas maiņa, īpašumu nacionāli-
zācija, patiesu un iedomātu pre -
tinieku aresti un deportācijas, bet 
arī padomju okupācijas režīma 
sankcionētas “oficiālas” slepkavī-
bas.  Vismaz 186 Latvijas iedzīvo-
tā jiem čekisti Rīgā izpildīja nāves- 
sodu.

Tūlīt pēc padomju kaŗaspēka 
bēgšanas un vācu okupācijas spē-
ku ienākšanas 1941. gada jūlijā 
Latvijas iedzīvotāji šo upuru apbe-
dījumus atrada Baltezerā, Babītē 
un Dreiliņos. Pēc trim gadiem šīm 
vietām piepulcējās vēl viena. 1944. 
gada 27. aprīlī Stopiņu pagastā, 
Ulbrokas mežniecības apgaitā, tika 
atrastas bedres ar nošautiem cilvē-
kiem. Kopumā no četrām bedrēm 
izcēla 23 nogalinātu cilvēku mir - 
s tīgās atliekas. Vienpadsmit  atpa-
zi na ekshumācijas laikā, jo no  ga-
lināto apģērbu kabatās atrada do -
kumentus vai salasāmus padom - 
ju “tiesas” spriedumu norakstus. 
Līdz 1944. gada 8. jūlijam tika at -
pazīti vēl četri cilvēki. Tomēr as  to-
ņu upuru personības palika ne -
noskaidrotas. 1944. gada 3. maijā 
visus nogalinātos apbedīja Rīgas 
Meža kapu “Balto krustu” kapu-
laukā. Ģenerālis Kārlis Goppers, 

Latvijas skautu prezidents, kuŗš 
bija viens no atpazītajiem čekas 
upuŗiem, tika guldīts Brāļu kapos 
6. maijā.

Latvijas sabiedrība par Ulbrokas 
apbedījumu uzzināja sestdienā, 
1944. gada 29. aprīlī, laikraksta Tē -
vija publikācijā “Arī viņi apsūdz”. 
Tajā minēti ekshumāciju veicēji, 
aprakstīta darbu secība, kā arī 
stāstīts par ģenerāļa Kārļa Gop-
pera dēla ierašanos ekshumācijas 
vietā.

***
Latvijas Mākslas akadēmijā 

atklāta izstāde “Vērtība”
No 21. februāra līdz 15. martam 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
aulā skatāma konkursa “SEB sti-
pendija glezniecībā” izstāde “Vēr-
tība”, kuŗā aplūkojami stipendiju 
konkursam iesniegtie mākslas 
darbi.

Konkursa izstādes tema izvēlē -
ta, lai mudinātu studentus vērtī -
bas jēdzienu aplūkot no dažādiem 
skatpunktiem, tādējādi iedarbi -
not mākslas kā domāšanas medija 
spēcīgo lomu un aicinot skatītāju 
uz sarunu.

***
Jaunajā Rīgas teātrī 200. reizi 

“Latviešu mīlestība”
Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) 3. mar  -

tā 200. reizi tika spēlēts viens no 
populārākajiem Alvja Hermaņa 
cil vēkpētniecības iestudējumiem – 
izrāde “Latviešu mīlestība”. 

Izrāde JRT repertuārā ir jau 13 
gadus un joprojām ir skatītāju pie-
prasīta – martā un aprīlī ieplāno-
tās izrādes šobrīd ir izpārdotas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

SOMIJA. 28. februārī Latvijas vēstniecībā Somijā notika tik-
šanās ar rakstnieci Māru Zālīti un romāna “Pieci pirksti” (Viisi sor-
mea) somu valodas izdevuma prezentācija. Romānu tulkojusi Hilka 
Koskela, grāmatas izdevējs – izdevniecība Arktinen Banaani. Līdzās 
Mārai Zalītei sarunā par grāmatu piedalījās tulkotāja Hilka Koskela 
(Hilkka Koskela). 

ĪRIJA. 26. februārī Īrijas Eiropas lietu valsts ministre Helen 
McEntee atklāja  Frankofonijas mēnesi 2019, kas šogad norisināsies 
martā un aprīlī ar plašu kultūras sarīkojumu klāstu lielākajās Īrijas 
pilsētās. Pirmo reizi šajā festivālā piedalīsies arī Latvija ar Rolanda 
Kalniņa leģendāro filmu “Četri balti krekli”, kas tiks izrādīta 19. mar-
tā Alliance Francaise Dublin telpās latviešu valodā ar angļu un franču 
subtitriem. Filmu, kuŗas izrādīšanu Īrijas publikai noorganizēja Lat-
vijas vēstniecība Īrijā sadarbībā ar Nacionālo Kino centru, būs ie  spē-
jams noskatīties vairāk kā 90 skatītājiem. • 21. februārī Dublinā Lite-
ra ture Ireland  telpās sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Īrijā notika 
Ine ses Zanderes grāmatas “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitām-
panti” ar Reiņa Pētersona illustrācijām tulkojuma angļu valodā All 
Better atvēršanas svētki. Grāmatas atklāšanas ceremonijā Latvijas 
vēstnieks Jānis Sīlis uzsvēra, ka šī ir pirmā Īrijā izdotā latviešu bērnu 
grāmata un izteica cerību, ka veiksmīgi uzsāktā latviešu un īru au -
toru sadarbība turpināsies, un šai grāmatai sekos vēl daudzas citas.

IZRAĒLA. 27. februārī Latvijas vēstniece Izraēlas Valstī Elita 
Gavele noslēdza Latvijas skolotāju semināru Starptautiskajā Holo-
kausta Izglītības centrā Yad Vashem. Uz skolotāju semināru bija ie -
radušies astoņpadsmit Latvijas skolotāju no visiem Latvijas reģio-
niem, kā arī seminārā pārstāvēta Latvijas Universitāte un Žaņa Lip-
kes muzejs. 

LIETUVA. Kauņā Karolis Banis  un Petrs Gaidamāvičs bija ai -
cinājuši ciemos Latvijas vēstniecības Lietuvā darbiniekus, lai pre zen-
tētu vēsturiski restaurēto dzīvokli, kuŗā no 1932. līdz 1936. gadam 
dzīvojis Latvijas militārais atašejs Lietuvā Fricis Kociņš.

Par čekas noziegumiem rakstīts 
Tēvijā
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Vai Netanjahu ēra beidzas?
9. aprīlī – izšķirīgas vēlēšanas Izraēlā

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Izraēla ir tik maza, ka uz pasau-
 les kartes to grūti saskatīt. Taču 
IT sasniegumu un militāra po -
ten ciāla ziņā tā ir gandrīz vai liel-
valsts. Un tur – ne tikai Sīrijas dēļ – 
krustojas ASV un Krievijas inte-
reses. Tādēļ vērts painteresēties 
par to, kas tur notiek, atstājot ie -
kavās  nebeidzamo konfliktu ar 
palestīniešiem.

Benjamins (Bibi) Netanjahu (69), 
kurš vada nacionālkonservatīvo 
partiju “Likud”, pabija Izraēlas 
premjerministra amatā no 1996. 
līdz 1999. gadam, un pēc 10 gadu 
pārtraukuma viņu 2009. gadā 
atkal ievēlēja šai amatā, tad atkal 
diviem lāgiem, un tagad viņš 
va  da valdību nu jau desmito ga -
du. Varas kāre un godkāre ir viņa 
dzīves dzinulis, klāt vēl nāk ci -
nisms un, jāatzīst, izveicība.

Pirms pienākam pie pēdējo mē -
nešu notikumiem, kas kardināli 

maina polītisko ainu Izraēlā, ap -
lūkosim šīs valsts parlamenta 
struktūru: deputātu skaits ir 120, 
un, lai premjēra amata kandi -
dāts varētu veidot valdību, ir jā -
būt koalīcijai ar vismaz 61 man-
dātu. Pēc likuma kārtējām vēlē-
šanām bija jānotiek rudenī, bet 
polītiskās krīzes dēļ tās notiks     
9. aprīlī.

Nu jau kādus divus gadus, var 
teikt, rūgst, gruzd un briest “Ne -
tanjahu lietas” izmeklēšana, ar 
ko nodarbojas policija. Premje -
r am un viņa dzīvesbiedrei Sarai 
jau daudzkārt bija jāierodas at -
tiecīgajā prefektūras nodaļā, lai 
atbildētu uz jautājumiem triju 
nepatīkamu “lietu” sakarā. Vi -
ņam pārmet kukuļņemšanu un 
citus pārkāpumus. Pirmkārt, 
viņš esot pieņēmis “dāvanas” – 
regulārus cigāru un šampanieša 
piegādājumus – no diviem mil-

jonāriem, kuŗiem viņš atvieglojis 
dažas birokratiskas procedūras. 
Otrkārt, Netanjahu un Izraēlas 
lielākas avīzes “Yediot Ahronot” 
īpašnieks Arnons Mozess grasī-
jās noslēgt darījumu: Netanjahu 
“pazudinās” Mozesa konkuren -
tu – avīzi “Israel Hayom”, ja Mo -
zesa laikrakstā nebūs vairs pret 
Netanjahu vērstu rakstu. Treš-
kārt, Netanjahu solījis “tiesiski 
izpalīdzēt” grūtībās nonākuša-
jam “Bezeq” (Izraēlas “telekom”) 
bosam Elovičam, ja tam piede ro-
šajā populārajā portālā “Walla” 
paradīsies tikai cildinoši raksti 
par Bibi.

Pa to laiku brieda nemiers 
Iz  raēlas vidusšķirā, uz kuŗu 
gulstas nodokļu nasta un kuŗa 
ir gan ekonomikas, gan armijas 
kodols.

Vārdu sakot, janvāra beigās bi -
jušais armijas ģenerālštaba priekš-

 nieks Benijs Gancs (Gantz) pie-
teicies kā jauna polītiska spēka 
iniciators. Viņam pievienojas vēl 
divi bijušie armijas ģenerālstāba 
priekšnieki – Mošē Ja’alons un 
Gabi Aškenazi. Februārī šai re -
zerves ģenerāļu trijotnei pievie-
nojās centriskās partijas “Yeš 
Atid” (Ir nākotne) līderis Jairs 
Lapids. Klāt nācis arī Arodbied-
rību apvienības priekšsēdis Avi 
Nisenkorns. Viņi visi apvieno-
jušies polītiskajā aliansē “Kahol 
lavan” (Zils un balts – Izraēlas 
ka  roga krāsas).

Ja “Zils un balts” 9. aprīļa vē -
lēšanās uzvarēs un sāks veidot 
valdību, tad notiks rotācija: pir-
mos divus gadus Gancs būs 
premjers un Lapids ārlietu mi -
nistrs, otrus divus gadus Lapids 
būs premjers un Gancs aiz-
sardzības ministrs.

Visa tauta un, protams, pats 

Netanjahu saspringti minēja, 
kad valdības juridiskais padom-
nieks (angliskais termins – gene-
ral attorney) Avuhajs Mandel-
blits, kurš stāv likuma un tiesi s-
kuma sardzē, izvirzīs publisku 
apsūdzību pret premjeru minē-
tājas lietās. Mandelblits to iz  da-
rīja 28. februāra vakarā – tātad 
pirms vēlēšanām un nevis pēc, 
uz ko izmisīgi cerēja Netanjahu. 
Aptauja tai dienā rādīja: tagad 
vēlētāji ir “Zilam un baltam” ga -
tavi piešķirt 44 mandātus, kamēr 
“Likudam” tiks vien 25. Tātad 
ļoti iespējams, ka “Zils un balts” 
uzvarēs un Valsts prezidents 
Reuvens (Rubi) Rivlins uzticēs 
valdības veidošanu Gancam, ka 
izdosies veidot koalīciju un Iz  - 
  r aēlas polītikas virzība būs de  mo-
 kratiska un centriska, ko es ve -
lētos no visas sirds.

Latvijā, kā zinām, darbojas tī -
mekļa portāls Manabalss.lv, kuŗā 
ikviens var pieteikt ideju izska - 
 tī šanai  Saeimā.  Proti, ja 10 000 
cil vēku pa  rakstās kā atbalstītāji, 
tad ideja tiek iesniegta Saeimā, 
kur vis pirms to apspriež Man-
dātu un iesniegumu komisija un 
tad, ja komisijā vairākums de  pu-
tātu to atbalsta, tā tiek apspriesta 
Saei mas plenārsēdē. Šādiem ie -
snie gu miem bijis dažāds likte -
nis – reizēm Saeimas “gudrās gal-
vas” saprot, ka doma laba, un at -
tiecī go likumu pieņem vēl pirms 
sa  vākts nepieciešamais skaits pa -
rakstu, citreiz komisija un Saei-
ma  to apstiprina. Bet cit kārt priek-
šlikums tiek noraidīts.

Jaunākais pieteikums no Ma  na -
balss.lv  ir par temu. “Uzvaras pie-
minekļa demontāža.” Iesnie d zējs – 
vīrs vārdā Uģis Polis, Lat vijā  pa -
zīs tams kā radio uzņē muma di -
binātājs un dīdžejs. Ie  sniegumā 
rakstīts: “Uzskatu, ka Uzvaras pie-
mineklis ir kļuvis par simbolu 
visām zvērībām, ko Pa  domju vara 
51 gada laikā ir no  darījusi Latvi -
jai, un  fakts, ka pēc 26 gadiem, 
kopš Latvijas republika ir neat ka-
rīga valsts, šis piemineklis, kas 
simbolizē milzīgo ļaunumu, ko 
PSRS ir nodarījusi Latvijai, man, 
pārējiem latvie š iem un Latvijas   
un citiem ie  dzīvotājiem šķiet ab -
solūti nepie ņemams.”

Pieļauju, Laika un Brīvās Lat-
vijas lasītāji sevi pievienos tek - 
stā minētajam jēdzienam “pārējie 
latvieši.” Uzvara, kāda tur tiek 
pieminēta, nav latviešu tautas uz -
 vara. Tā bija Padomju Savie nī -
bas uzvara pret nacistiem, taču 
Latvijai tas nozīmēja pusgadsim-
tu gaŗu okupāciju. Turklāt –Vla-
dimira Putina valdība Maskavā 
cenšas pārliecināt pasauli, ka tā 
dēvētajā “lielajā tēvijas kaŗā» 
Padomju Savienība būtībā uzva-

Par pieminekli un provokācijām
rējusi viena pati. Tas skatāms arī 
piemineklī, kur blakus lielajam 
obeliskam ir statuju grupa, kuŗā 
nudien redzami tikai Sarkanar-
mijas kaŗavīri. Patiesībā taču 
PSRS kaŗā prevalēja, tikai patei-
co ties aliansei ar Amerikas Savie-
notajām Valstīm, Lielbritaniju un 
citiem sabiedrotajiem. Man vien-
 mēr licies, ka piemineklis būtu 
patiesāks, ja tur pievienotu arī 
citu valstu zaldātu figūras.

Taču attiecībā uz pieminekļa 
demontāžu ir viena liela problē-
ma, kuŗas dēļ, starp citu, līdzīgu 
Manabalss.lv priekšlikumu Saei-
mas Mandātu komisija noraidīja 
pirms pāris gadiem. Proti, Lat vi-
jai ar Krieviju ir līgums par sav-
starpēju memoriālu būvju un 
masu apbedījumu vietu sagla bā-
šanu. Apbedīts neviens tā dēvē-
tajā Uzvaras parkā gan nav, taču 
memoriāla vieta tā ir nepār pro-
tami. Te der atcerēties, kas noti-
ka, kad Igaunijas valdība nolēma 
tā dēvēto bronzas zaldātu, tautā 
sauktu par “Aļošu”, pārcelt no pil-
sētas centra uz kādu militāru 
kapsētu. Rezultāts bija straujš lū -
zums attiecībās starp Igauniju un 
kaimiņvalsti, tajā skaitā vairāku 
dienu gaŗumā piedzīvots kiber-
uzbrukums Igaunijas valsts un 
citām iestādēm. Kopš tā laika 
mūsu kaimiņvalsts ir kļuvusi ar -
vien agresīvāka, kā tas bijis attie-
cībās ar Ukrainu, un arī citās jo -
mās, un, visticamāk, šis nebūtu 
īstais brīdis, kad bakstīt Kremļa 
lapseņu pūzni. Varu piekrist U. 
Po ļa pieteikumā bilstajam, ka 
“Krievija pēdējos gados vienpu-
sīgi aktīvi lauž, ignorē un neie-
vēro daudzas starptautiskās vie-
no šanās un līgumus.” Taču ne -
varu piekrist domai, ka Latvijai 
būtu prāta darbs rīkoties tāpat, 
vēl jo vairāk, ja viens no pieteiku-
ma autora ieteikumiem ir šā ds: 

“Nacionālie Bruņotie spēki deto-
nē Uzvaras pieminekli ar sprāgst-
vielām no Aizsardzības minis - 
t rijas budžeta.” Tā nu būtu pro-
vo kācija visaugstākajā pakāpē!

Ir tiesa, ka Uzvaras parks reizi 
gadā, 9. maijā, kļūst par balagāna 
vietu, cilvēkiem it kā pieminot 
PSRS dižo uzvaru kaŗā, bet pa -
tiesībā gan vairāk klausoties mū -
ziku, bļaustoties un piedzeroties. 
No otras puses, parks nav tikai 
pie mineklis, tajā arī dažādas iz -
klaides un atpūtas iespējas. Rīgas 
dome nule nākusi klajā ar priekš-
likumu uzsākt parka pla šu reno-
vāciju par apmēram četr iem mil-
joniem eiro, jo ir tiesa, ka daudzi 
celiņi un citi infrastruk tūras ele-
menti parkā ir pagalam nopluku-
ši. Var, protams, jautāt, kāpēc šāda 
prioritāte laikā, kad Rīgas ielas ir 
vienos caurumos un nupat pašval-
dība ir paziņojusi, ka bēdīgi sla-
venajā uzņēmumā Rīgas satiksme 
šogad būs vajadzīga 130 miljonu 

eiro financiāla piešprice? Ir  ie  me sls 
domāt, ka piedāvājums tieši par Uz -
varas parka remontēšanu ir sais -
tāms ar faktu, kā Rīgas mērs Nils 
Ušakovs nolēmis kandidēt Eiro-
pas parlamenta vēlēšanās. Tā teikt, 
savējie sapratīs un atbilstoši rea-
ģēs. Tiesa, EP vēlēšanas būs tikai 
pēc pāris mēnešiem, parku tik ātri  
kārtībā nesavest, taču Ušakova ko -
manda allaž ir bijusi itin pras mī  -
ga, te pielabojot kādu iekšpa gal-
mu, te savedot kārtībā kādu bēr nu-
dārzu, te arvien plašākām sa  bied-
rības grupām piedāvājot atlaides 
vai pilnīgu cenas atcelšanu sabied-
riskajā transportā. Tas vēlētājiem 
pašvaldību vēlēšanās ļauj piemirst, 
ka Rīga ir līdz ārprātam korumpē-
ta pilsēta. Skandals ap kukuļ do ša-
nu Rīgas satiksmes kontekstā nav 
ne tuvu vienīgais, ko pašvaldība 
piedzīvojusi. Bet vienmēr ir bijis 
gana  daudz galvaspilsētas iedzī-
vo tāju, kuŗi tajā nekādi nevaino 
“mūsu Nilu”. Uzvaras piemineklis 

nav nekas īpaši vēsturisks. Darbs 
pie tā aizsākās 1979. gadā, tas pa -
beigts 1985. gadā. Starp citu, viens 
no architektiem, Ļevs Bukovskis, 
Otrajā pasaules kaŗā piedalījās 
Lat viešu leģionā. Tādus cilvēkus 
visbiežāk Padomju Savienība pa -
rasti gan represēja, nevis tiem uz -
ticēja pieminekļu celšanu... Ap -
kār tējā parkā savukārt lieli plāni 
savulaik  bija Kārļa Ulmaņa valdī-
bai, kuŗa tur vēlējās uzcelt mo  nu-
mentālas celtnes, kā arī plašu brīv-
dabas skatuvi Dziesmu svētku un 
citu lielu sarīkojumu  norisei. Šiem 
plāniem punktu pielika kaŗš. 

Mūsdienās Uzvaras parks būtī-
bā ir atpūtas vieta. Vasarā tur var 
iet pastaigās, ziemā – paslēpot. Ta   ču 
pieminekļa demontāža, it īpa ši to 
uzspridzinot, nudien ne  būtu laba 
doma. Kopš okupācijas beigām 
pagājuši 26 gadi. Manup rāt, pieau-
gusi sabiedrība to var pieciest. 
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Šī gada otrais 3x3 saiets no 
21. līdz 28. jūlijam norisināsies 
Jaunpilī. Jaunpils ir gleznaina 
vieta, kur Zemgales līdzenums 
pakāpeniski pāriet paugurotā 
Austrumkursas augstienē. Jaun-
pils novads var lepoties ar ba   - 
gā tīgu kultūras mantojumu –   
vi  dus laiku pili, muižas parku, 
da  žādiem architektūras piemi-
nekļiem un Krišjāņa Barona, 
kurš dzimis Jaunpils novada 
Struteles muižā, vārdu. 

Jau 1999. gadā 3x3 baudīja 
Jaunpils novada iedzīvotāju vies-
mīlību un atsaucību, kad saietā 
pulcējās vairāk nekā 200 latviešu 
no Latvijas un visas pasaules, lai 
dalītos pieredzē, runātu par ko -
pīgajām vērtībām, lēktu dančus, 
sadziedātos un cits citu bagā ti-
nātu. Šogad saietā plānots pul cēt 
aptuveni 300 dalībnieku, kam 
pievienosies arī vietējie intere-
senti, kas vēlēsies un būs gatavi 
iekļauties mūsu 3x3 saimē šajā 
nedēļā. 

Par saieta vadmotīvu izvēlēta 
tema Raksti, kas caurvīs gan vi -
siem vecumiem un dažādām in -
teresēm pielāgotās ievirzes*, gan 
vakara programmas un saieta 
viesu stāstus. Raksti un dažādu 
zīmju vai simbolu kopums ir pa -
matā teju jebkurai struktūrai. Ja 
iemācīsimies šīs struktūras pa -
manīt, atpazīt, pielietot, mainīt 
un mainīties tām līdzi, tad iegū-
sim arvien jaunu spēku gan sa -
vām iekšējām pārmaiņām, gan 
mainot pasauli visi kopā. 

Ēkas norisēm
Saieta dalībnieki nakšņos, ēdīs 

un daļu aktīvitāšu noturēs gan 
Jaunpils pils, gan Jaunpils vidus -
skolas ēkās. Ievirzēm un vakara 
kultūras programmai tiks iz -
mantota Jaunpils Amatu māja, 
estrā de, kā arī vecais dzirnavu 
ēku komplekss, kas pēdējos ga -
dos ar Jaunpils novada domes 
gādību iegūst jaunu elpu.

Programmā iekļautajās ievir-
zēs bērni varēs veidot visdažā-
dākos rakstus, balsi ieskandinot, 

Pēc 20 gadiem 3x3 atgriežas Jaunpilī

zīmējot, līmējot, kā arī, dažādās 
grafiskā dizaina technikas apgūs-
tot, veidot visdažādākos rakstus. 
Bērniem paredzēta arī gatavo-
šanas ievirze, ar technoloģijām 
saistīta robotikas ievirze, un tiks 
meklētas iespējas doties dabā, ap -
 gūstot dažādas ar to saistītas pras-
mes. Visa vecuma interesen-
tiem būs iespēja apgūt dažādas 
latviešu tautas rotaļas un dančus, 
kā arī pārbaudīt savas rakstu 
valodas prasmes kopīgā diktātā. 
Jauniešu un pieaugušo ievirzēs 
tiks runāts gan par latviešu rak -
stu zīmēm, to nozīmi, gan par 
tradiciju kopšanu un veidošanu 
savā ģimenē, gan par rakstiem, 
ko atstājam zemei, gan dzimtas 
radu rakstiem. Tāpat būs iespēja 
gan apmeklēt ģimeņu seminā -
ru, gan mācīties vadīt sevi un 
citus, kā arī trenēt balsi runas 
mākslā un lūkot dažādu laiku 

videoliecības no Latvijas Okupā-
cijas mūzeja archīva. Praktiski 
darboties gribošie varēs iemēģi-
nāt roku rotkalšanā, keramikā, 
kaligrafijā, ieaust rakstus jostās 
vai izgatavot sev nelielu dunci. 
Jauniešiem būs iespēja pulcēties 
jauniešu klubā, drosmīgākie va -
rēs visu nedēļu apmeklēt Kaŗa-
vīra skolu. Ieviržu saraksts tiks 
vēl papildināts, un tā pilnā ver -
sija būs pieejama 3x3 mājaslapā: 
www.3x3.lv

Kultūras programmā dalīb nie-
ki baudīs gan tradicionālos 3x3 
vakara pasākumus – Daudzinā-
jums, Brīvais mikrofons, pašu 
rīkotais Noslēguma vakars –, gan 
apgūs skaņu rakstus, klausoties 
Reiņa Jaunā ģitārspēli, varēs 
lūkot, kā dažādi simboli saspē-
lējas Edgara Lipora monoizrādē 
Kaŗavīrs, kā arī atradīs iespējas 
baudīt viduslaiku garu, Jaunpils 

Jaunpils pils, celta 1301. gadā  // Foto: Eduards KrūmiņšJaunpils 3x3 vadītāji Ieva un 
Eduards Krūmiņi

pils mūru ieskauti. 
Saietā būs iespēja ne tikai pa -

pildināt zināšanas un labi pava-
dīt laiku, bet arī tiks domāts par 
latvietību un mūsu katra lomu 
tās veicināšanā arī ikdienā. Tiks 
runāts par iespēju būt aktīviem 
gan sabiedrībā, gan uzņēmēj dar-
bībā, kā arī apspriesta pagātne, 
lai vēl skaidrāk apzinātos savu 
lomu un nozīmi gan Latvijas 
valsts, gan latviešu tautas pastā-
vēšanas tagadnē un nākotnē. 

Ārzemju dalībnieki uz šo saie-
tu var pieteikties pie Līgas Ru -
pertes: e-pasts: liga3x3@iserv.net, 
2141 Brunsink N.E., Grand Ra -
pids, MI 49503, USA, tel. (616) 
456-8023.

No Latvijā dzīvojošiem dalīb-
niekiem tiek gaidīta pieteikuma 
vēstule pa pastu Ievai un Eduar-
dam Krūmiņiem (Murjāņu iela 
59, Rīga, LV-1024) vai uz e-pastu 
Jaunpils3x3@gmail.com. Lūgums 

vēstulē pastāstīt, kāpēc Tavai ģi -
menei svarīgi nokļūt Jaunpils 
3x3, norādīt visu ģimenes locek-
ļu vecumus saieta laikā un in  for-
māciju par savu dalību iepriek-
šējos 3x3 saietos. Pieteikšanās 
noslēgsies 1. maijā. Ja rodas jau-
tājumi, saieta vadītāji sasniedza-
mi pa tālruni 26699767 (Ieva) vai 
29285195 (Eduards)!

Ieva un Eduards Krūmiņi

*Ievirzes – nodarbības, kas tri-
jos cēlienos veido katras 3x3 
dienas pamatu, kuŗā dalībnieki 
iegūst jaunas zināšanas, apgūst 
jaunas prasmes un mijiedarbo -
jas ar citiem saieta dalībniekiem. 

Rīta un pēcpusdienas ievirzes 
ilgst 2,5 stundas, pievakares ie -
virzes 1 stundu un 45 minūtes. 
Pirms saieta dalībnieki izvēlas 
ievirzes un piesakās tām, kuŗas 
apmeklēs katrā no cēlieniem 
visas nedēļas garumā. 

“Mūzikanti jau nākot pa šose-
jas eizenbānu ar visu visādām 
štrumentēm...” (Kaudzītes, Rei nis 
un Matīss “Mērnieku laiki, 1879). 
Un Vecpiebalgas rozes zied...

Šovasar aicinām jūs uz vienu no 
Latvijas bagātākajiem kultūrvēs-
tu riskajiem novadiem, kur zied 
apdziedātās Vecpiebalgas rozes un 
kur dzīvojuši un strādājuši dau dzi 
slaveni Latvijas dēli un meitas. 
Iepazīsimies ar dižajiem piebal-
dzēniem: Kārli Skalbi, Kronvaldu 
Ati, brāļiem Kaudzītēm, Emīlu 
Dārziņu, Kārli Miesnieku, An  d re-
ju Pumpuru un citiem, iesim pa 
viņu pēdām Kaudzīšu mūzejā 
Kalna Kaibēnos, Skalbes mūzejā 
“Saulrieti”, Dārziņa mūzejā “Jāņa-
skolā”...

Redzēsim neoklasicisma stilā 
1786. gadā celto Vecpiebalgas mui-
žu un neogotiskā stilā 1886. gadā 
celto Cirstu muižu, gleznainos, 
tei ku apvītos ezerus Alaukstu un 
Inesi, iepazīsimies ar autentiska-
jām Piebalgas zemnieku un amat-

Aicinājums uz 3x3 saietu Vecpiebalgā 
no 7. – 14. jūlijam

nieku mājām un darbarīkiem et -
nografiskajā mūzejā “Vēveri”.

Saietā paredzēts plašs un inte-
resants nodarbību klāsts. Tev pie-
tiks laika izkalt savu pirmo rotu, 
apmeklēt ģimenes semināru, lat-
viskos godus, doties pa meža ta -
kām vai uz pirts ievirzi. Vec pie bal-
ga izsenis slavena ar labiem amat-
niekiem un rokdarbniecēm. Kas 
cits, ja ne viņi stāstīs un mācīs me  ža 
un dārza gudrības, aušanu, por ce-
lāna apgleznošanu, botānisko glez-
nošanu, bungu rakstus, baltā māla 
dekoru izgatavošanu un Piebalgas 
kultūrvēsturi. Varbūt uzzināsi ko 
jaunu par Vidzemes brāļu biedrī-
bu (hernhūtiešiem), kuŗu laikā ra -
dās latviešu dzejniecība, romānu 
rakstīšana, dziesmu svētki, stāst-
niecība. Tiks atjaunota jau Mēr-
nie ku laikos radusies “Dziedāša-
nas biedrība”, kuŗā iestāties tiks 
aicināts jebkurš dalībnieks.

Arī bērniem un jauniešiem pa -
re dzētas interesantas nodarbības. 
Jaunākā paaudze iepazīsies ar 

Balto kaķīti ievirzē “Kaķīša dzir-
navas”. Tur būs iespēja arī apgūt 
programmēšanas iemaņas.

Ieviržu klāsts ir tik plašs, bagā-
tīgs un interesants, ka šeit to ap -
rakstīt nav iespējams, tāpēc lūdzam 

apmeklēt www.3x3.lv un iepazīties 
ar ieviržu temām un vadītājiem 
Vecpiebalgas 3x3 sadaļā.

Vakaros baudīsim Vecpiebal -
gas pašdarbnieku koncertu pie 
Alauk s ta ezera, Dziesminieku va -

karā dziedāsim iemīļotā kompo-
nista Imanta Kalniņa dziesmas, 
citu vakaru daudzināsim saieta 
temu “Laiks”. Būs ģimeņu sporta 
spēles un orientēšanās pa Vecpie-
balgu, kā arī īsts gada tirgus ar 
umurkumuru un citiem pārstei-
gumiem. Un, protams, būs tradi-
cionālais “Brīvais mikrofons”, kur 
katrs, mazs vai liels, varēs uzstāties 
ar dziesmu vai deju. 

3x3 saieta nodarbības un nakš-
ņošana notiks Vecpiebalgas vidus-
skolā un kopmītnēs, savukārt va -
kara programmas – kultūras na   mā 
ar tām sekojošiem dančiem un 
sadziedāšanos.

Ārzemju dalībniekus uz šo un 
3x3 saietu Jaunpilī no 21. – 28. 
jūlijam lūdzam līdz 1. maijam 
pieteikties pie Līgas Rupertes. 
E-pasts liga3x3@iserv.net, telefons 
(616)456-8023, mob. (616)260-
6320.

Inese Grīnvalde, 
Vecpiebalgas 3x3 vadītāja

Saieta vadītāji Inese un Ainārs Grīnvaldi trīsreiztrīsnieku un 
piebaldzēnu iepazīšanās vakarā 2019. gada 16. februārī // Foto: 
Austra Apsīte
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Jau 24. gadu organizējat Bal-
tijas baleta festivālu, esat fes ti-
vāla idejas autore un direktore. 
Festivāls jau kļuvis par tradi-
ciju, bet kāds bija sākums? 

Sākums bija ļoti smags, grūts... 
neviens vispār nezināja, kas tas   
ir – festivāls un kam tas vispār ir 
vajadzīgs. Nācās pārliecināt kul-
tūras iestādes, potenciālos spon-
sorus. Īpaši par koncertu Cent rā-
lajā dzelzceļa stacijā, kas nu jau 
kļuvis pavisam ierasts.  Festivāla 
ideja radās 1995. gadā, kad lat-
vie šu izcelsmes amerikāņu bale-
rīna Astra Sterns, tolaik no Ko -
pen hāgenas, dejojusi izcilās kom-
pānijās, teica: “Sarīkosim vienu 
koncertu, sapulcinām visus, kas 
ir prom aizbraukuši, sarīkosim 
labdarības akciju – jums vajag 
at    balstu choreografijas skolai, arī 
senioriem!” Nolēmām sarīkot 
lab  darības koncertu Dānijā – ar 
kroņ prinča piedalīšanos, ar ār -
lietu mi  nistru uzrunām. Tā sa - 
  k ot: “Dā    nija – Latvijai”. 

Tas laiks bija sākums dau-
dziem jauniem notikumiem.

Tas laiks patiešām bija arī ār -
kārtīgi nežēlīgs. Organizato ris-
ka  jā ziņā nebija pieredzes, pro-
du  cēšana ir viena no sarežģī tā-
kajām jomām, turklāt  es pati to -
laik vēl dejoju. Un tomēr – pul ci-
nājām dejotājus, kas jau bija aiz-
braukuši uz ārzemēm. Abu valstu 
vēstniecības bija ļoti pretim nā-
košas, ar izpratni par kultūras 
vērtībām, skatītāju bija daudz, 
piekrišana bija liela. Piebildīsim, 
ka Latvijas vēstnieks Dānijā to -
laik bija Gvido Zemribo. 

Pirmais koncerts izdevās brī -
nišķīgi, ļoti augstā profesionālā 
lī  menī, savācām naudiņu, ko 
izmantojām baletskolai speci āla-
jām grīdām, varējām iegādāties 
arī aparatūru, kuras tolaik nebija. 
Tikko bija nodibināta profesio-
nālā baleta asociācija, un varē -
jām palīdzēt baleta senioriem, 
kuŗiem dzīve tolaik bija diezgan 
drā matiska. 

Veiksme rosināja turpināt ie -
sākto?

Patiešām, pēkšņi es aptvēru, ka 
Rīgā taču nekā tāda nav! Visur 
notiek koncerti, festivāli, bet 
mums nekā. Bija jārīkojas, un 
trīs mēnešu laikā tika sarīkots 
pirmais baleta festivāls Rīgā. Tas 
bija ekstrēmi –  nebija ne datora, 
ne īsti telefona sakaru, nekā, tikai 
rakstāmmašīna. Un mēs to pa -
veicām – noorganizējām starp-
tautisku, lielu pasākumu!

Kas bija pirmie festivāla at -
balstītāji?

Ļoti pretimnākošas bija vēst-
niecības, bija atbalsts, piemēram, 
no Zviedrijas, vispār Skandinā-
vijas valstis mūs ļoti atbalstīja. 

Skaistā brīnuma gaidās
Ar Starptautiskā Baltijas baleta festivāla direktori Litu Beiris sarunājas Irēna Bērziņa

Pirms 24 gadiem bija cita domā-
šana, pasaule mums pakāpeniski 
sāka atvērties. Uzņēmēji vairāk 
domāja par sevi. Viss balstījās uz 
entuziasmu, un īstenībā jau jo -
projām tas tā ir.

Pēc pirmā festivāla es teicu: 
viss, vairāk gan ne! Bet pagāja 
kāds brītiņš, kāds pārdomu 
laiks... Man laikam ir tāds mūžs, 
ka vienmēr jāpārvar kādas grū-
tības. Bet es sev vienmēr esmu 
teikusi: “Man ir jāiztur!”

Un festivāli notika ik gadu! 
Pēc dabas esmu zinātkāra, man 

vienmēr vajag kaut ko vairāk 
uzzināt, man patīk kontaktēties 
ar cilvēkiem. Bet tas nepatika 
padomju laika funkcionāriem. 
Kas viņa tāda ir, ka var uzrunāt 
ārzemniekus? Ko viņa iedomā-
jas? Es daudz cietu no savas at -
vērtības. Es nevarēju dabūt dar -
bu ne pedagoģijā, nekur. Mani 
nepieņēma, es nebiju vajadzīga 
Latvijai... Tas viss mani vēl vairāk 
mudināja pieķerties festivāla ide-
jai un  apliecināt,  ka es varu to -
mēr kaut ko dot savai zemei. Dot 
ko jaunu, iepazīstināt Latviju ar 
dejas mākslas daudzveidību, kā    -
da ir pasaulē. Turpināju meklēt 
sakarus visdažādākajās atbalsta 
for mās – vēstniecībās, ārzemju at  -
bals ta fondos utt.  Tagad viss ir ci -
tā  di – saņemam atbalstu no Kul tūr-
kapitāla fonda, Rīgas domes.  

Šogad festivāla atklāšana 19. 
martā sāksies Rīgas dzelzceļa 
stacijā, tagad jau tā ir tradicija, 
bet kā radās šī sākumā pār stei-
dzošā ideja?

Kāpēc gan tā nevarētu būt sta-
cija? Tur ir atvadīšanās, tur ir sa -
gaidīšana, tur ir prieks un asaras, 
vesela emociju buķete. Stacijai ir 
ļoti būtiska vieta cilvēka dzīvē. 
Arī simboliska. Turklāt tā ir arī 
techniski, telpiski ļoti piemērota 
vieta: tās lielās, augstās kāpnes 
man atgādina teātri un augšā – ir 
beletāžas ložas. Tā es to ierau-
dzīju. Stacijas koncertos ir pieda-
lījušies izcili dejotāji un simfo-
niskie orķestri. Pirmajā gadā, kā 
jau teicu, mūs neviens neatbal-
stīja, taču skatītāju loks ar katru 
gadu pieaug, viņi jau gaida šo 
iespēju skatīt izcilības. 

Šogad dejas izrādes notiks    
ne tikai Rīgā, bet arī Rēzeknē, 
Ventspilī, Preiļos. 

Šogad tikai šajās trīs pilsētās, 
citugad bijis vairākās. Tas diem-
žēl saistīts ar financēm, jo ne 
katra pašvaldība var atbalstīt 
šā da mēroga pasākumus.

Šajā festivālā pirmo reizi uz 
Latviju atbrauc liela Ķīnas kla -
siskās dejas kompānija.

Strādājot Ķīnā, Šanhajas māk -
s las un teātŗa akadēmijā, es re - 
  dz ē ju, kas ir viņu klasiskā deja – 

tikai ķīniešiem, šai valstij rak - 
s turīga. Nodomāju, ka to nu gan 
vajadzētu parādīt arī Latvijā, un 
šogad viņi ir šeit. Katrs priekš-
nesums ir kā tāds neliels stāsts, 
kā glezna, ar skaistiem tērpiem, 
mūziku, neatkārtojamu izpildīju-
mu. Latvijā ir bijusi Ķīnas opera, 
izcili mūziķi, un tagad būs deja. 
Krāsaina, spēcīga, emocionāla 
choreografiskā valoda. Visu izsa-
ka izrādes nosaukums “Vārdos 
neaprakstāms skaistums”.

Galā koncerts, kā vienmēr, 
būs īpašs?

Tajā būs skatāmi baleta sasnie-
gumi, visaugstākais, ko cilvēks 
var paveikt, strādājot ar savu ķer-
meni un sevi pilnveidojot. Gan 
aktieriskais, gan techniskais snie-
gums ir patiesi izcils. Šogad būs 
arī nozīmīgu konkursu laureāti. 

Pirmo reizi būs Ungārijas kla-
siskais balets, būs arī izcili dejo-
tāji no Francijas, Amerikas un 
vēl, un vēl. 

Kā atrodat šīs baleta pērles?
Esmu starptautiskā apritē, pie-

dalos konkursu komisijās, festi-
vālos. Konkursu ir ļoti daudz: 
Amerikā, Francijā, Krievijā un 
citur pasaulē. Es neesmu svešs 

cilvēks baleta pasaulē, esmu sa -
vējā. Varu profesionāli izvērtēt 
un uzaicināt uz Latviju visaug - 
s tākās raudzes māksliniekus. Un 
stingri uzskatu, ka ikvienā jomā 
jādarbojas profesionāļiem – vai 
tā ir māksla vai bizness, vai polī-
tika. Neko nedrīkst darīt “starp 
citu”.

Nākamais ir festivāla jubile-
jas – 25. gads. Vai ir jau idejas, 
vīzija? 

Protams, būs interesanti un 
aizraujoši, kā vienmēr, citādi nav 
vērts darīt. Festivāla devīzi “No 
klasikas līdz avangardam” sagla-
bāsim, un  tie būs dejas svētki 
mē  neša gaŗumā.

Ko teiksiet par Latvijas baleta 
skolu?  

Mēs varam būt lepni, ka mums 
tāda ir, ka daudzi mūsu balet-

dejotāji ir zināmi visā pasaulē. 
Ne katra valsts var atļauties 
uzturēt tādu baleta trupu kā 
mū sējā, un tas ir lieliski. Atceros, 
kad ar Māri Liepu Francijā de -
jojām desmit “Gulbju ezera” iz -
rādēs, bija tik svarīgi, ka mūs uz -
aicināja un ka Eiropa mūs pa  -
zīst! Arī tagad mūsu baleta solisti 
dejo ārzemēs, nes Latvijas vārdu 

pasaulē. Jāpiebilst gan, ka atšķi-
rībā no Lietuvas mums diemžēl 
nav nevienas laikmetīgās dejas 
kompānijas. Bet tāpēc mums ir 
Baleta festivāls –  lai mēs redzētu, 
kas notiek citur pasaulē. 

Spilgtākie, nozīmīgākie noti-
kumi, ko esat piedzīvojusi ārze-
mēs? 

Ļoti grūti izcelt kādu vienu, jo 
katru gadu ir pa kādam spilgtam 
notikumam. Reiz mani uzaici-
nāja uz Džeksonu pie Misisipi, tā 
ir pilsēta Amerikā, kur notiek 
viens no senākajiem baleta kon-
kursiem pasaulē. Bez šaubām, 
domāju, ka tādā nostūrī jau ne -
viens latvietis nedzīvo. Un to -
mēr – man ir sarūpēta viesģime-
ne – Ruta un Zigurds Krolli! Brī-
nišķīgi jauki cilvēki, šķiet, tolaik 
bija vienīgie latvieši tai pusē. Es 
biju tik priecīgi pārsteigta, tas 
bija tik interesanti. Sveicieni Ru -
tiņai, liels paldies, ka viņa bija   
un es nejutos tik vientuļa! Arī 
Šanhajā bija kāds gadījums: mani 
uzaicināja tur strādāt, šai miljo-
nu pilsētā, un es biju pilnīgi vie-
na. Te pēkšņi man zvana... Ābo -
la kungs! Mēs bijām divi latvie -   
ši starp 20 miljoniem! Vai nav 
skais ti? Arī šādas aizraujošas, aiz-
 kustinošas tikšanās dāvājis mans 
darbs! 

Jūsu skatuves partneris Vies-
turs Jansons teicis, ka “Lita ir 
īsta Dāma un vārds Dāma jā -
raksta ar lielo burtu!” Tāds    
ne  parasts filozofisks kompli-
ments... 

Kāda nu esmu, tāda esmu... 
Kā sevi uzturat tik labā for-

mā?
Varbūt tie ir geni, mana mam-

ma bija slaida sieviete.  Bez šau-
bām, es arī domāju par to, ko 
ēdu. Mans prin cips – jo plikāk, 
jo labāk. Kār ums, ko gribas 
vienmēr?  Visgaršīgākie ir kar-
tu peļi. Taču jādomā par sevi. 
Protams, arī ik  dienas stress, 
saistīts ar festi vālu, sadedzina 
kalorijas. Visu laiku jūtos kā uz 
adatas ass. Un arī vingrot ir ļoti 
būtiski, lai tu  rētu kārtībā mu -
gu ras mus ku  ļus, kas savukārt 
notur mūsu stāju. 

Vai mūsdienās vispār var tā 
teikt: vecs cilvēks, veca sieviete?

Sievietei nevajadzētu “nolai -
sties”. Un nevajadzētu dzīvot citu 
dzīvi. Mani uztrauc, kāpēc dau-
dzas mūsu sievietes ir tādas, kas 
visu atdod citiem un domā: “Nu 
ko tad es.” Ārzemēs sievietes to -
mēr vairāk domā par sevi. Ne  va-
jadzētu ļauties depresīvām no  -
skaņām, nevajadzētu nolaisties –  
50 gados viss tikai sākas! Tad tu 
jau esi gudra, zini, kas ir dzīve, 
kas ir mīlestība, kas –  naids. Viss 
dzīvē ir izbaudīts, tagad tikai jā -
dzīvo, jābauda tas, ko esi iz  dzī-
vojusi. Tas arī vīriešus “pavilks uz 
augšu”.

Kas atbrīvo, palīdz relaksē-
ties?

Man ļoti patīk dzīvnieki, man 
ir suns – Čitiņa, Končita. Man 
ļoti patīk dārzs, es tur saredzu 
īpašu skaistumu. Es runājos ar 
dār zu, to man iemācīja tētis. Ļoti 
pa  līdz izjūta, ka man viss vēl 
priekš ā, ka vēl dzīvē notiks kaut 
kas skaists, kaut kas negaidīts, 
kāds brīnums. Šo sajūtu nedrīkst 
pazaudēt.

UZZIŅAI.

No 1970. līdz 1996. gadam Lita Beiris bija Latvijas Nacionālās operas 
baleta soliste. Kopš 2001. gada – Latvijas Profesionālā ba  leta aso -
ciā cijas prezidente. Kā viespedagoģe strādājusi Dānijā, Vācijā, Ķī nā, 
Lietuvā u.c. Veidojusi dažāda stila choreografiskās miniatūras un 
pilnmetrāžas baleta uzvedumus. Par viņas māks li niecisko sniegu mu 
80. gadu prese rakstīja: “Spilgts, neat kār to jams, savdabīgs un spožs”. 
Viņas lomu diapazons veidojies no trauslās Odetas P. Čaikovska 
“Gulbju ezerā”  līdz spāniski ugunī gai dejotājai M. Ravēla “Bolero”. 

Lita Beiris: “Esmu starptautiskā apritē, pie da -
los konkursu komisijās, festi vālos. Konkursu 
ir ļoti daudz: Amerikā, Francijā, Krievijā un 
citur pasaulē. Es neesmu svešs cilvēks baleta pa -
saulē, esmu sa  vējā. Varu profesionāli izvēr tēt 
un uzaicināt uz Latviju visaugs tākās rau dzes 
māksliniekus. Un stingri uzskatu, ka ik   vienā 
jomā jādarbojas profesionāļiem – vai tā ir 
māksla vai bizness, vai polī tika. Neko nedrīkst 
darīt “starp citu”.
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(Turpinājums sekos)

Negribu, lai šis stāsts izklau-
sītos pēc augstprātīgas smīkņā-
šanas par “melno kontinentu” 
vai sastāvētu no zināmu stereo-
tipu atkārtošanas. Ir sarežģīti ru -
nāt par Āfriku, bet vēl grūtāk ir 
rakstīt par to: trūkst vārdu, lai 
sakarīgi izteiktos par redzēto 
krāsainību un piedzīvotajiem 
kontrastiem. Tādēļ Āfriku izvē-
los uzlūkot kā mācību iestādi, 
vietu, kur katru dienu apgūt ko 
jaunu, kā arī vietu, kur būt brī-
vam un vienlaikus pašam sev. 

Āfrika ir mana otrā, pagaidām 
nozīmīgākā un joprojām nepa-
beigtā alma mater.

Varētu teikt, ka šajā “slavenajā 
universitātē” nonācu nejaušības 
pēc. Pirmo reizi uz Āfriku devos 
kā loterijas uzvarētājs, kādā pasā-
kumā laimējis ceļojumu uz Na -
mī  biju. Otro reizi tur atgriezos 
apzināti, sekojot mūziku mīlo-
šiem cilvēkiem, kuŗi devās uz ne -
lielo Gambiju apgūt īpašus bun -
gu ritmus. Kādēļ un kur Āfrikā 
sabiju trešo reizi, šobrīd vairs ne -
atminos. Spriežot pēc ierakstiem 
Dzeltenā drudža sertifikātā, visti-
camāk, arī toreiz tā bija Gana.

Akadēmiskais personāls šajā 
“mācību iestādē” visneparastāka-
jā veidā, dažkārt apdullinoši tiešā, 
māca izprast ikdienas likumsa ka-
rības un vienlaikus liek pieņemt 
nenoteiktību kā lietu pamatstā-
vokli. Nevarētu teikt, ka lekcijās 
viss tiek skaidri pateikts. Daudz 
biežāk šai “universitātei” raksturī-
gajā lakoniskumā studenti tiek 
mudināti pievērsties individuā-
lam darbam, “lasot” cilvēkus un 
si  tuācijas sev apkārt. Pa retam, arī 
kādu grāmatu, kaut arī tās te nav 
lielā cieņā.

Šīs universitātes studentiem 
vien  mēr jābūt gataviem negai  - 
dī tiem eksāmeniem, semināriem 
vai pat veselai zibens sesijai. Pār-
bau dījumus uzliek un vērtē ie -
priekš nezināmi svešinieki, tādā 
veidā pilnībā izslēdzot šmauk ša-
nos ar pareizajām atbildēm. Tās 
gan var būt dažādas un vienmēr 
ir vai r āk nekā viena. Viss atkarīgs 
no tā, kas tu esi, kur esi nonācis, 
un no tā, kuŗš pieņem eksāmenu.

Tāpat kā Latvijas mācību ie -
stādēs, pasniedzēji runā vietējā 
(valsts) valodā. Ak vai, vienīgi vie-
tējo valodu šeit ir tik daudz, sākot 
ar cilšu un universālajām Āfrikas 
valodām, kā zulu, svahili, arābu, 
un beidzot ar koloniālajām angļu, 
franču valodām.

Studiju sākumposmā studenti 
pārskata savas attiecības ar laiku, 
mēģinot dekonstruēt greizos un 
Eiropā iecienītos pieņēmumus, 
ka laiks varētu būt ierobežots vai 
arī tam varētu piemist jebkāda 
vērtība. Eiropiešu skatījumā laiks 
ir mērāms un lineārs, tas pastāv 
ārpus cilvēka. Tādam laikam pie-
mīt tendence pakļaut cilvēku, ne -
mitīgi atgādinot par termiņiem, 
datumiem, dienām un stundām.
Tikmēr melnie brāļi uz laiku ska-
tās daudz elastīgāk, viņu pasaules 
konceptā cilvēks ir tas, kuŗš veido 
un rada laiku. Citiem vārdiem 
sakot, laikam pašam par sevi nav 
nekādas nozīmes, nozīme ir vie-
nīgi tam, ko nolemj ar to iesākt. 
Vecākie studiju biedri ir iemācī-
jušies, ka visu var pagūt, turklāt, 

MĀRCIS KALNIŅŠ

Āfrikas skola jeb Kā būt laimīgam, 
kad tev gandrīz nekas nepieder

jebkuŗā brīdī, ja tas patiesi ne  pie-
ciešams. Šis ir viens no pamat-
priekšmetiem, lai saprastu un 
apgūtu tālāko.

“Āfrikā laika ir daudz vairāk 
nekā Eiropā,” kārtējo reizi, kad 
biju to piemirsis, smaidoša etio-
piešu stjuarte to atgādināja lido-
jumā uz Adisabebu. Viņas vārdi 
skanēja kā mierinājums, nedaudz 
pat kā apsolījums. Tomēr laikam 
var būt cita šķautne un arī tajā 
melnie brāļi mēdz būt pārāki. 
Ne  izrādot sašutumu, ar šķietami 
neizmērojamu pacietību apvel - 
tī ti, viņi var gaidīt sabiedriskā 
trans porta pienākšanu vai atieša-
nu, nepieciešamā ierēdņa parā dī-
šanos, kāda svarīga lēmuma pie-
ņemšanu, dokumentu nofor mē-
šanu vai arī pētoši vērot ciematā 

nez no kurienes parādījušos 
mzungu. Pat prāvs sainis uz gal-
vas netraucē šādam procesam. 
Cilvēki Āfrikā dzīvo šim brīdim, 
vienīgi mzungu vienmēr kaut  
kur skrien savu neslēpto, balto 
cilvēku vajadzību dzīts: apskatīt 
vai nofotografēt skaistākās un in -
teresantākās vietas, kādu satikt, 
iedzert – vēlams aukstu alu vai 
kokakolu, atrast naktsmītni ar 
nesaplēstu moskītu tīklu virs 
gultas, un tā joprojām.

Nonākot Ganā, netipiski sev, 
jau nākamajā rītā spēju mierīgi 
gaidīt un vērot notikumus, it kā 
tie uz mani neattiektos. Neizjutu 
nekādu kārdinājumu tos ietek-
mēt. Nespēju iztēloties, ka Eiropā 
varētu tikpat pacietīgi un mierīgi 
noskatīties, kā aizrit minūtes un 

stundas, neko nedarot. Pēc da -
žām dienām pārspēju pusmūža 
ganieti: atklāju, ka viņa pacietība, 
kaut ko gaidot, sāka ļodzīties ot -
rajā stundas ceturksnī, bet pilnīgi 
izbeidzās pēc 45 minūtēm.

Vēlāk uzzināju, ka arī sliktas 
kvalitātes ceļus viņš spēj izturēt 
vien tikpat ilgi. Savukārt es vairs 

nekad nesūdzēšos par ceļu kva-
litāti Latvijā, jo zinu, ka var būt 
daudz, daudz ļaunāk.

Kad studenti iepazinušies ar 
lai ka nozīmi Āfrikā, tie pamazām 
sāk apgūt citus, daudz sarežģī tā-
kus problēmjēdzienus: attālums 
un virziens. Eiropieši ir pieraduši 
visu precīzi mērīt metros, kilo-
metros vai gājiena stundās, ka -
mēr melnie brāļi un māsas ar tā -
diem niekiem nenodarbojas. Vi -
ņus mulsina bālģīmju naivi stru-
pie jautājumi, piemēram, par āt -
rāko ceļu uz ciematu. It kā nebūtu 
vienalga, pa kuŗu ceļu, īsāko vai 
gaŗāko, ciemats tiks sasniegts, ja 
kādam savajadzējies tur nokļūt. 
Veiksmes gadījumā saņemot sa -
protamu atbildi par vēlamo kus-
tības virzienu, tā neietvers nekādu 
informāciju par veicamo attālu-
mu vai ceļa kvalitāti. Galamērķis, 
pēc kuŗa taujājat, var būt dažu 
kilometru, bet, tikpat labi, arī 
dažu dienu gājiena attālumā. Tā 
gan gadīsies retāk, jo pārsvarā 
saņemsiet norādes līdz tuvāko 
ceļu krustojumam vai apdzīvotai 
vietai, kur izziņas process būs 
jāatkārto, un tā līdz galamērķa 
sasniegšanai. 
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Rietumvācijā pa ceļiem,
kuŗus neizpauž, 

saņemts autentisks ziņojums par 
apstākļiem Latvijā un Baltijas val-
stīs vispār. Ziņojums raksturo boļ-
ševiku okupantu terroru, parti zā-
nu cīņas, Latvijas tagadējo iedzīvo-
tāju sastāvu un vēl palikušo lat-
viešu noskaņojumu. Pēdēja laikā 
strauji pieaug krievu iedzīvotāju 
skaits Baltijas valstīs. Latvijā 1948. 
gada otrā pusē, pēc ticamiem da -
tiem, iedzīvotāju skaits bijis aptu-
veni 2,8 – 3 miljoni. Latviešu skaits 
Latvijā 900 000 – 1 000 000, Lie tu-
vā latviešu 10 00 –15 000, Polijā – 
5000.  Tajā pašā laikā Latvijā bijis 
apmēram 800 000 – 900 000 balt-
krievu, lielkrievu, ukraiņu, mon-
goļu u. c. Mongoļu un pārējo Āzi-
jas Krievijas pilsoņu skaitu Latvijā 
aplēš 100 000 – 130 000. Neiespē-
jami aplēst armijai piederīgo skai-
tu, jo tie atrodas vienmēr kustībā. 
Tas varētu būt starp 150 000 līdz  
200 000. Tāpat vēl 1948. gadā Lat-
vijā ienākuši daudz tā saukto..
maišelnieku, kuŗu skaits precīzi 
nav nosakāms. (..) Zīmīgi, ka ik -
viens krievu virsnieks savu latvie-
šu sievu – pa lielākai daļai tās ir 
fabriku kantoristes – jau pēc da -
ž iem kopdzīves mēnešiem aiz -
sū ta pie saviem vecākiem uz 
Krie viju. Kāpēc to dara tas vēl 
nav noskaidrots. Neapšaubāms 
fakts ir vienīgi tas, ka latvietes, 
kas karjēras dēļ un ilgās dzīvot 
pārtikuša cilvēka dzīvi spērušas 
šo soli, jūtoties bezgala vīlušās. 
(..) Pēc nepārbaudāmām ziņām, 
1949. gada septembrī ap  vieno - 
ta partizānu grupa uz šosejas  
pie Strenčiem iznīcinājusi kādu 
aug stāku MVD virsnieku – lat-
vie ti. MVD šai partizānu akcijai 
at  bildējusi ar turienes lauku 
iedzī votāju pārvietošanu uz Ka -
lugas apgabalu. Pirms nepilniem 
diviem gadiem saņemta ziņa, ka 
latvie tes Lūcijas Gaišes node-
vības dēļ (G. bi  jusi precējusies ar 
Sarkan armijas kapteini krievu 
Vorob jo vu) Gulbenes Alūksnes 
mežos kri tuši vairāki latviešu 
virsnieki.

***
ASV vēsturnieki pārrunā 

Baltijas problēmas
Gadiem mijoties, pēdējais lie lā-

kais notikums amerikāņu dzīvē –
gadskārtējais Amerikāņu vēstur-
nieku asociācijas kongress notika 
miljonu pilsētā Bostonā. Asociā-
cija apvieno visus amerikāņu vēs-
turniekus un to speciālās grupas – 
Leksingtonas, Misisipi ielejas utt. 
Kongresā piedalījās ne vien dele-
gāti no visām Amerikas Savie no-
tajam Valstīm, bet arī no Kanadas 
un Dienvidamerikas, kā arī viesi 
no Ķīnas, Japānas un Šveices.

Ar dažu amerikāņu organizāciju 
atbalstu, kongresā kā pilntiesīgs 
amerikāņu vēsturnieku saimes lo -
ceklis varēja piedalīties arī jaunais 
latviešu vēstures doktorants Ed -
gars Andersons un ungāru dok-
tors Lukāčs.

***
Kā izšķirsies Latvijas liktenis
Sūtņa J. Feldmana runa par Lat-

vijas atbrīvošanu un latviešu uz -
devumiem. “Mūsu cerības tiks pie-
 pildītas, mēs ATGRIEZĪSIMIES 
mūsu zemē, bet mums arī jāsa-
prot, ka mūsu liktenis izšķirsies 
nevis neatkarīgi no citiem pasau-
les jautājumiem, bet reizē un kopā 
ar tiem. KAD šis brīdis pienāks, to 
nezinām, bet mums uz to jāsa-
gatavojas”, teica sūtnis J. Feldmanis, 
28. janvārī Bostonā uzrunādams 
turienes tautiešus viņu sarīkoju-
mā. Sūtnis uzrunā vēl teica: “Mūsu 
zeme gan okupēta, valsts prezi-
dents un pēdējās likumīgās val-
dības locekļi gandrīz visi deportēti 
vai nogalināti un tomēr jūs šodien 
redzat savā priekšā Latvijas piln-
varoto pārstāvi Savienotajās Valstīs, 
kam ir tiesības runāt Latvijas valsts 
vārdā un ko uzklausa un ar ko 
rēķinājas.”

***
Radara vadītas raķetes lido 

no Ļeņingradas uz Pēnemindi
Padomju techniķi panākuši 

ame rikāņus tālšāviņu attīstībā, 
uz  mon tējot raķešu izšaušanas ie -
rīces arī uz aviācijas bazes kuģiem, 
ziņo amerikāņu licencētais Ber lī-
nes laikraksts Tagesspiegel. Tas pats 
laikraksts apgalvo arī, ka padom -
ju techniķi tagad izšaujot raķetes,  
kas radara vadītas lido starp Ļe -
ņin gradu un agrāko vācu “V” ie  ro-
ču izmēģināšanas staciju Pēne min-
dē Austrumprūsijā. Laik rak sts, kas 
atsaucas uz mājās pārnākušu vācu 
gūstekņu liecībām, apgalvo, ka 
raķešu izšaušanas ierīces krievi 
esot uzmontējuši agrākajam vācu 
bazes kuģim Graf Zeppelin”. Atjau-
notajā Pēnemindes izmēģināju-
mu stacijā darbojoties krievu un 
vācu techniķi.

***
Krusttēvs Džo – 

Goda Pūcesspieģelis
Vācieši par slavenā Tila Pūces-

spieģeļa dzimšanas vietu uzska -
ta nelielo Melnas pilsētiņu valsts 
rie tumos. Gada svētku gadījumā 
Mel nas birģermeistars atļāvies 
īstu Pūcesspieģeļa joku, aizsū tī-
dams šādu telegrammu Josifam 
Staļi nam Kremlī: “Ievērojot Jūsu 
nepa rastās Pūcesspieģeļa spējas, 
kas izpaužas Jūsu centienos radīt 
īstu Pūcesspieģeļa mieru pa  sau-
lē, es lūdzu Jūsu ekselenci pie-
ņemt go da pilno tituli – goda 
Pūces spie ģelis. Cik zināms, Mel-
n as birģer meistars atbildi nav 
saņēmis.

***
Helmars Rudzītis 3000.  

(1979. gada 7. aprīlī)
Savas mūža kāpnes arī Laika 

redakcijai
Vai tiešām šis ir trīstūkstošais 

Laika numurs? Pat grūti iedo mā-
ties, ka jau 3000 Laika numuru aiz-
gājuši tautās. Un tomēr tā tas ir. 
Šodien pie tautiešiem visos kon-
tinentos Laiks dodas trīstūkstošo 
reizi. Turpat priekš 30 gadiem ar 
Kārli Rabācu gatavojot Laika pir-
mo numuru, nebijām lieli opti-
misti. Laika mūžu paredzējām 
labi, ja pieciem gadiem. Diezcik 
optimistiski nebija arī citi. Sūtnis 
Feldmanis, apsveikdams Laika iz -
nāk šanu, pirmajā numurā rakstīja: 

Drošsirdīgi vīri ir ķērušies pie 
jau na laikraksta radīšanas darba. 
Vai grūtības un pārbaudījumi, kas 
sagaida jaunu laikrakstu, būs pār-
varami? Mēs visi to vēlētos, jo va  ja-
dzība pēc plaša latviešu laikraksta 
ir nobriedusi.

Arī agrākie ieceļotāji, toreiz 
sauk ti “veclatvieši”, kam ar latvie -
šu publikācijām nebija sevišķi vei-
cies, uz jauno laikrakstu skatījās 
pesimistiski. Cik nu to lasītāju bū -
šot, tie būšot no “veclatviešiem”, uz 
jaunajiem ieceļotājiem Laikam ne  -
esot ko cerēt. Bet jau gadu vēlāk 
Ņujorkas latviešu draudzes priekš-
nieks Ch. Stankēvics, arī no agrā-
kajiem ieceļotājiem, Laikā raksta: 
“Nemaz vairs nevar iedomāties, 
kā ritētu latviešu sabiedriskā dzīve 
ASV, ja nebūtu Laika. Pirms gada, 
kad Laiks organizējās, nevarēju 
iedomāties, ka latviešu laikraksts 
šai zemē varēs pastāvēt un izvei-
doties par to, kas tas tagad ir.”

Agrākos ieceļotājus toreiz maz 
pazinu, toties jaunieceļotājus it 
labi. Tā bija tā pati paaudze, kas iz -
audzināja Grāmatu Draugu, kas 
vēlāk Laika Mēnešrakstu padarīja 
par plašāko un visvairāk lasīto lat-
viešu žurnālu. Nebija šaubu, ka šai 
paaudzei latviešu laikraksts būs 
nepieciešamība. Bet ka pirmajam 
numuram sekos vēl tūkstošiem 
citu, ka Laiks, kas sākumā iznāca 
vie nreiz nedēļā uz sešām lappu-
sēm, drīz iznāks divreiz nedēļā un 
kopā uz sešpadsmit lappusēm, to 
neparedzēju arī es.

Kā tas viss sasniegts? Protams, 
ar neatlaidīgu darbu, ticību dar-
bam un lasītāju lielo uzticēšanos. 
Cik daudz darba ir ielikts šais 3000 
Laika numuros, to zina vienīgi tie, 
kas to ir veikuši. Vislielāko darba 
slodzi, protams, uz saviem pleciem 
ir iznesis Kārlis Rabācs, Laika re -
d aktors kopš pirmās iznākšanas 
dienas. Ilgus gadus Rabācs ne vien 
strādāja, bet ari dzīvoja Laikam. 
Un, ja Laiks vienmēr bijis un ir tas, 
ko deklarējām pirmajā numurā – 
visu latviešu laikraksts, paturot 
pil nīgu neatkarību no jebkādiem 
latviešu polītiskajiem nogru pēju-

miem – tad arī tas ir Kārļa Rabāca 
nopelns. Arī šodien, kaut pensio-
nējies, viņš atvaļinājuma laikā 
atvieto pašreizējo redaktoru, un 
viņa raksti bieži parādās Laikā.

Daudzus gadus Laika redakcija 
varēja lepoties ar tik izciliem re -
daktoriem kā Arvīdu Klāvsonu 
un Ēriku Raisteru. Viņu pāragrā 
aiziešana no šīs pasaules bija liels 
zaudējums laikrakstam. Kanadas 
redakcija visus gadus bijusi un ir 
vēl šodien izcilā žurnālista un re -
dak tora Makša Cullša rokās. Ka -
nadas lasītāji var būt viņam pa -
teicīgi par vienmēr objektīvo un 
pilnīgo Kanadas latviešu dzīves 
apgaismojumu.

Šo vīru, tāpat Laika tagadēja re -
daktora Artura Strautmaņa, visu 
bijušo un tagadējo redakcijas lo -
cekļu nopelns ir tas, ka laikraksts 
sasniedzis trīstūkstošo numuru. 
Šo vīru un, kā jau pieminēju, la -
sītāju lielā uzticēšanās, kas pastā-
vējusi visus šos gadus. Šī  uzticē-
šanās laikrakstam nepieciešama 
arī turpmāk, jo laika tecējumā tas 
ir kļuvis par nesaraujamu saiti 
visos pasaules vējos izkaisītajiem 
tautiešiem. Latviešu laikraksts IR 
nepieciešamība. Kas notiktu, ja 
šodien brīvajā pasaulē nebūtu lat-
viešu laikrakstu? Kā latvieši sazi-
nātos? Kā zinātu kur, kad un kas 
notiek? Vai būtu iespējami tik pla-
 ši sarīkojumi kā Dziesmu svētki? 

Kā atsevišķi dzīvojoši latvieši uz -
zinātu, kas notiek citos “pagastos”?

Tādēļ, trīstūkstošajam numu-
ram iznākot, mums jābūt opti-
mistiskākiem. Esam gan nonākuši 
paaudžu maiņā. Tā paaudze, kas 
latvisko iespiesto vārdu mācījās 
mīlēt brīvajā Latvijā un bez tā ne -
spēja dzīvot arī svešumā, pama-
zām aiziet. Nāk jauna, cita paau-
dze. Bet arī šī jaunā paaudze ir 
cēlusies no latviešiem. Vai tā spēs 
iztikt bez latviskā iespiestā vārda?

Rodas gan citas grūtības, kas 
agrāk nebija iedomājamas. Nema-
zinās vēl lasītāju skaits, bet arvien 
retākas kļūst to rindas, kas pie -
pilda laikraksta slejas. Un, ak, cik 
maz jaunu rakstītāju nāk klāt! Te 
es saskatu vislielākās briesmas lat-
viešu izdevumu pastāvēšanai brī-
vajā pasaulē. Un tomēr jācer, ka 
jaunā paaudze rakstīs Laikā un 
lasīs Laiku, un ka apgāds, mana 
dēla Lotara vadībā, kas arī nāk no 
šīs jaunās paaudzes, piedzīvos vēl 
daudzus tūkstošus Laika numuru 
vai nu tepat, svešumā, jeb pat 
Latvijā, ja tāda būs atkal brīva.

Kādēļ gan laikraksts, kas turpat 
30 gadus pastāvējis trimdā, neva-
rētu pastāvēt arī dzimtenē? Sapro-
tams, tā ir ilūzija, tas ir tikai vēl -
mes sapnis. Bet vai trīstūkstošajam 
Lai  ka numuram piedzimstot, ne -
drīkst arī pasapņot? 

(Turpināts no Nr. 07)

Mākslinieka H. Eberšteina 1963. gadā gleznotais Helmara Rudzīša 
portrets, kas atrodas Laika Rīgas redakcijā

(Turpinājums sekos)
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 8) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Tiesnesis. 7. 

Bonna. 8. Elara. 9. Literātes. 10. 
Trīsis. 11. Abe. 13. Kvotas. 18. Ru -
dzāti. 21. Monako. 23. Pokāls.   
24. Roma. 25. Alus. 26. Linete. 
28. Īvande. 29. Insekti. 34. Balvas. 
35. Leo. 37. Brauns. 38. Trom-
petes. 39. Ikona. 40. Italo. 41. Sa -
prātīgs.    

Stateniski. 1. Asuela. 2. Renā-
te. 3. Šoneri. 4. Talcis. 5. Sesava. 
6. Krijas. 12. Bizē. 14. Kurmene. 
15. Stilets. 16. “Ronis”. 17. Pases. 
19. Aknas. 20. Pleds. 22. Ore. 23. 
Psī. 27. Pele. 30. Parūka. 31. Nar-
tas. 32. Trusis. 33. Annele. 35. 
Le  mūrs. 36. Orests.  

LĪMENISKI. 1. Ierīces lodē -
ša nai. 6. Mazi bezastes pērtiķi.  7. 
Latviešu gleznotājs (1893-1944). 
9. Speciālists iekārtu uzstādīša-
nai. 10. Pilsēta Somijas dienvid-
rietumos. 12. Mākslinieku pir-
mās uzstāšanās. 13. Dzeltenze-
me. 18. Neliels ūdenskritums. 19. 
Starptautisks līgums. 21. Diletan-
tiski dzejoļi. 22. Apdzīvota vieta 
Madonas novadā. 23. Gaumīga, 
izmeklēta. 25. Sermuļu dzimtas 
dzīvnieks. 26. Atlikums grāmat-

vedības konta debetā vai kredītā. 
27. Siles veida kalnu ieleja, ko 
radījis šļūdonis. 28. Latīņu alfa-
bēta trešais burts no beigām. 30. 
Novada centrs Latvijā. 33. Ilgga-
dīgs dreifējošs jūras ledus polā-
rajos ūdensbaseinos. 37. Izejviela 
ziepju ražošanā. 38. Strinkšķi-
nāms stīgu mūzikas instruments. 
39. Rožu dzimtas koks. 40. Viens 
no Dānijas jūras šaurumiem.

STATENISKI. 1. Peru gal - 
vas pilsēta. 2. Italiešu dzejnieks 

(1265-1321). 3. Primitīvākie saus-
zemes mugurkaulnieki. 4. Pilsēta 
Italijas ziemeļos. 5. Dauzīt. 6. 
Spēle ar īpašām kārtīm. 8. Darba 
un enerģijas mērvienība. 10. Kā -
das techniskas iekārtas pamat rā-
dītāji. 11. Holandiešu gleznotājs 
(1606-1669). 14. Pilsēta Kanadas 
dienvidrietumos. 15. Lietuviešu 
komponists, ērģelnieks, kordi ri-
ģents (1867-1916). 16.  Īsta, nevil-
tota. 17. Kaŗakuģis. 19. Juridiska 
dokumenta iedaļa. 20. Lēcienā 
apmests kūlenis gaisā. 24. Rožu 
dzimtas krūms. 29. Daudzgadīgs 
vienādsporu lakstaugs. 31. Sie-
vietes vārds (novembrī). 32. Vi  jo-
les sastāvdaļa. 34. Valsts Vidus-
amerikā. 35. Sulīgi augļi. 36. Lat-
viešu aktieris (1895-1973).

Izpildot ziedotāja pēdējo gri -
bu, 2018. gada 24. jūlijā Gunārs 
Šūbiņš tika apglabāts Sējas kapos 
Penkules pagastā, blakus tēvam 
Arnoldam Šūbiņam un dzīves-
biedrei Katrīnei Zembergai. Pal-
dies testamentārā novēlējuma iz  -
pildītājai Alīdei Forstmanis par 
ieguldīto darbu ziedotāja pēdē -
jās gribas īstenošanā!

Likteņdārzs ir unikāla, par Lat-
vijas tautas ziedojumiem veidota 
piemiņas vieta un simbols Lat vi-
jas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā 
Brīvības piemineklis, Likteņdārzs 
jau desmit gadus top Latvijas sir-
dī – Koknesē, uz salas Daugavā ar 
tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs 
dzīvojošo tautiešu un uzņēmu-
mu atbalstu. Te apvienojas izcila 
vides architektūra, ar Kokneses 

pus salas dabas un Daugavas plū-
duma krāšņumu, veidojot drau-
gu aleju, ozolu sardzes ieskauto 
amfiteātri, daudzfunkcionālo sa -
biedrisko ēku, digitālo ekspo zī-
ciju “Liktens gāte”, Lielo kalnu un 
skatu terasi. Likteņdārzā tiek fik-
sēta tautas dzīvā atmiņa – katrs 
iestādītais koks, atvestais ak mens 
ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku 
gru pas stāstu par Latvijas cilvē-
kiem un vēsturi. Kopš 2005. ga -
da, kad tika sākts Likteņdārza 
projekts, ar tūkstošiem Latvijā 

un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un 
uzņēmumu atbalstu Likteņ dār za 
izveidē ir ieguldīti vairāk nekā     
3 miljoni eiro. Ik gadu Lik teņ-
dārzu apmeklē 70 000 – 100 000 
apmeklētāju, no kuŗiem ap  tuve-
ni 30% viesu ir bērni un jaunie -
ši, un tas rosina un nostiprina 
latviskās kopības un nacionālās 
piederības sajūtu.

Agnese Rimicāne

Likteņdārzs saņēmis 
vienu no lielākajiem ziedojumiem

Liepājas koncertzālē Lielais dzintars  no 9. līdz 16. martam notiks 
27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. Tajā piedalīsies čella 
virtuozs Miša Maiskis, diriģents Gintars Rinkevičs ar Liepājas simfonis-
ko orķestri, dāņu džeza trio 3xHESS,  Valsts kamerorķestris SINFO-
NIETTA RĪGA (diriģents Normunds Šnē), klarnetists Guntis Kuzma, 
pianists Vestards Šimkus, basbaritons Richards Mačanovskis, mecoso p -
rāns Dede/Tuuri (Igaunija), tenors Marks Vailds (Skotija) u. c.

Saldus pilsētā 16. martā notiks IV Rozentāla skriešanas svētki. 
Tie veltīti ievērojamā latviešu glezniecības vecmeistara Jaņa Rozentāla 
(dzimis 1866. gada 18. martā Saldū) 153 gadu jubilejai. Aicināts ikviens 
mākslas cienītājs un interesents. Pieteikšanā un informācija: https://
skrien.saldus.lv

Visā Latvijā no 11. līdz 15. martam noritēs X Advokatūras dienas. 
Iedzīvotāji varēs saņemt vairāk nekā 100 advokātu un viņu palīgu bez-
maksas juridiskās konsultācijas. Šogad lielāka uzmanība tiks veltīta 
jautājumiem par nekustamajiem īpašumiem – uzsvaru liekot uz kop-
īpašumu. Taču konsultācijas būs iespējams saņemt ikvienā interesējošā 
jautājumā. Lūgums pieteikties laikus Latvijas Zvērinātu advokātu 
kollēģijas mājaslapā: www.advokatura.lv . 

Saldus pilsētā pie piemiņas akmens godināja 1950. gada 24. 
februārī pēdējā kaujā ‒ Striķu (5. augusta) ielā, pie 33. un 35. nama 
kri tušo Nacionālo partizānu  komandiera Visvalža Brizgas (seg-
vārds – Kārlis Krauja) un viņu atbalstītāju piemiņu. Pieminēja arī viņa 
atbal stītāju Līzi Bergmani, kuŗa no mājas bēniņu lūkas ar ložmetēja 
zalvēm sedza atkāpšanās ceļu, tēvu un dēlu Kuršinskus, Leontīni Ezer-
kalni. Abas mājas todien aplenca 30 čekisti,  un  rīta agrumā notika sīva 
kauja,  līdz beidzot abas mājas aizdedzināja. Kritušo varoņu atdusas 
vieta nav zināma. Veltīgi bijuši arī ārzemēs dzīvojošo Vizvalža Brizgas 
radinieku meklējumi Latvijā. Par to pastāstīja DVL Saldus nodaļas 
vadītājs Juris Lasmanis. Tika nolasīts Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa atsūtī tais cieņas apliecinājums bojāgājušajiem varoņiem, kuŗi 
līdz pēdējam elpas vilcienam ticēja, ka Latvija reiz būs neatkarīga valsts. 
Klāt bija un ziedus nolika Saldus polītiski represētie, novada domes, 
Zemessardzes un sabiedrības pārstāvji. 

Kolkas pagastā 8. martā darbu uzsāks Lībiešu saieta nams, kur 
atradīsies pašvaldība ar tūrisma informācijas centru, Līvu savienības 
Kolkas nodaļa, izstāžu un semināru zāle, būs apskatāma arī ekspozīcija 
par lībiešu dzīvi piekrastē. Lielākais eksponāts ir lībiešu laiva, ko pēc    
20. gs. sākuma parauga uzbūvējis meistars Ainars Zingniks ar saviem 
palīgiem. 

Saldū Dzimtās valodas dienas ietvaros norisinājās pirmie “Dik-
tāta rakstīšanas svētki”, kurus rīkoja novada pašvaldība, Latviešu va -
lodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. Diktāta teksts (312 
vārdi) tika ņemts no rakstnieka Edvarta Virzas (1883-1940) darba 
“Straumēni”, kas ir viens no skaistākajiem latviešu prozas sacerējumiem.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Aptuveni 1950. Kanādā pie ūdens spēkstaciju būvēm, kur bēgļiem 
vajadzēja nostrādāt vienu gadu. Gunārs otrajā rindā pirmais no 
kreisās

Jaunības bilde fotogrāfēta ap 1952, latviešu fotogrāfa Tomiņš foto 
studijā Kitchenerā

Aicinām arī Jūs, cienījamo lasītāj, kļūt par Likteņdārza atbalstītāju! Aicinām piedalīties mūsu 
pasākumos vai arī ziedot, 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
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

(Turpināts no 1. lpp.)
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Tālr: 973-746-3075

DARIS DĒLIŅŠ,
LR goda konsuls Ņujorkā

Abās komandās 
latvieši!

Pēc Kristapa Porziņģa pār ie-
šanas no NY Knicks uz Dallasas 
Mavericks komandu, Ņujorkas 
latviešiem bija jāmeklē jauns 
latviešu basketbola čempions 
kam šeit sekot. Un to atradām 
tepat Bruklinā pie Brooklyn Nets 
kur spēlē 21 gadu vecais Cēsīs 
dzimušais Rodions Ku  rucs.

Tā kā 25. februārī pret Nets 
spēlēja Spurs, kuŗa komandā ir 
28 gadus vecais valmierietis 
Dāvis Bertāns, bija laiks pul-
cēties Barclays Center estrādē 
Bruklinā.

NY latvieši ar Dāvi Bertānu pirms spēles

NY latvieši ar Rodionu Kurucu pēc spēles

Viena bumba, divi grozi un 
divi latvieši laukumā – īpašs 
notikums latviešiem Ņujorkā! 
LR goda konsuls Daris Dēliņš 
nokārtoja tikšanos ar abiem 
spēlētājiem, pirms un pēc 
spēles. Kurucu un Bertānu aps-
veica klātesošie latvieši, to 
skaitā LR pilnvarotais vēstnieks 
pie ANO Andrejs Pildegovičs.

Spēles sākumā viens no va -
kara dalībniekiem bija dzirdēts 
sacīdams:  Man godīgi jāsaka, 
nezinu par kuŗu komandu lai 
bļauj stiprāk – jo abās ir mūsu 
latvietis!”. Spēlē  Rodiona Ku -
ruca komanda Nets bija stiprāka 
pret Bertānu un viņa Spurs.

Gaidīsim viņus atkal šeit, 
Bruklinā, nākamajā sezonā. Un 

Matiss Dēliņš apsveic Rodionu 
Kurucu pēc spēles // FOTO: Joe 
Grande, Nets

arī Kristapa atgriešanos spēles 
laukumā šeit, kad Mavericks 
spēlēs pret Radionu un Nets.

Dairis Bertāns 
noslēdzis līgumu 

ar NBA klubu 
Pelicans

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) klubs Ņūorleānas 
Pelicans veicis nopietnas pār-
runas ar Latvijas izlases basket-
bolistu Dairi Bertānu par lī -
guma noslēgšanu, ziņo ESPN 
žurnālists Adrians Vožna rov-
skis, bet medijs Sportando vēsta, 
ka Bertāns jau drīz papildinās 
Ņūorleānas komandu. 

// FOTO: EPA/Scanpix/LETA

NBA klubs Ņūorleānas Peli-
cans oficiāli paziņojis par Daira 
Bertāna iekļaušanu savā ko -
mandā un noslēgto līgumu. 
Latviešu basketbolista iekļau-
šanās sastāvā gaidāma tuvākajā 
laikā, norādījis Pelicans galve-
nais treneris. Dairim Bertānam 
pievienojoties Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) klu-
bam Ņūorleānas Pelicans, Lat-
vija sasniegusi iepriekš ne  pie-
redzētu situāciju, kuŗā mūsu 
valsti basketbola augstākajā 
līmenī pārstāv četri bas ket bo-
listi. Savā ziņā starp Dairi Ber-
tānu, Dāvi Bertānu, Kristapu 
Porziņģi un Rodionu Kurucu 
var vilkt parallēles. Visi četri 
bijuši izteikti veiksmīgu Latvijas 
jaunatnes izlašu pārstāvji.

Ķibermaņa 
divniekam –

sestā vieta
Kanadas trasē Vistlerā risi nā-

jās pasaules meistarsacīkstes 
bobslejā divnieku ekipāžām. 
Latviju pārstāvēja  pilots Oskars 
Ķibermanis un stūmējs Matīss 
Miknis,  un Ralfs Bērziņš ar 
Dāvi Spriņģi. 

Pirmajā braucienā Ķiber ma nis 
bija desmitais, bet otrajā brau-
cienā zaudēja tikai vācie šiem 
Frīdricham un Kripsam, tādē jādi 
četru braucienu sum mā ieņemot 
sesto vietu. Bērziņš pēc pirmajiem 

Oskara Ķibermaņa divnieks

diviem braucieniem bija 20. vietā, 
bet trešajā braucienā sasniedza 
22. rezul tātu, kas pēc trim brau-
cieniem deva 21. pozīciju. Līdz ar 
to otra Latvijas ekipāža pie ce -
turtā brauciena netika pielaista.

Sertificēta nekustamā īpašuma 
eksperta pakalpojumi Latvijā. 
edmundsheislers@gmail.com 
Heislers.lv.
Tālr. +371 26624061.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA 02445).
15.-17.martā otrais Latviešu 

mākslas tirgus ’’Māksla meklē 
mājas’’. 

Tas, kas Tev nav tieši pa gau-
mei, varbūt iepatiksies kādam 
citam!

Gleznas, grafikas, kartes u.c. 
par izdevīgām cenām. 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju 

biedrības telpas (531 North 7th 
St, Philadelphia PA 19123).

ŅUJORKA (NY)
Latvian Mission to the UN 

(333 East 50th Str, New York, 
NY 10022).

13., 16., 19., 23.martā – 
Aleksandrs Anto ņenko (tenors 
no Latvijas) uzstāsies Mētro -
polītena operā; Samsona lomā 
K. Sensānsa operā ”Samsons un 
Dalila”. 

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

Jonkeru baznīca (254 Valen-
tine Ln, Yonkers NY).

17.martā pēc Dievk. Dāmu 
Komitejas Pankūku brokastis. 
Būs pankūkas, pildītas ar gaļu, 
ar augļiem, ar biezpienu, ābolu 
pankūkas, kartupeļu pankūkas 
Krepes, siļķe un citi gardumi. 
Loterija un nodarbības bēr-
niem. Ņūdžersijas un Jonkeru 
skolas bērni dejos tautasdejas. 
Būs arī latviešu tautisko mantu 
tirdziņš; vāzes, koka izstrā dā-
jumi, segas, galdauti un citas 
lietas. Laipni ielūdz Ziemeļu 
novada Dāmu Komiteja!

24.martā 10:30 Salas bazn. (4 
Riga Ln, Melville NY) Dievk. 
Sekos Pavasaŗa sarīkojums ar 
Latvijā radīto filmu „Bille” pēc 
Vizmas Belševicas stāsta mo -
tīviem. Subtitri angļu valodā. 
Pusdienas, kafija, izloze! Laipni 
ielūdz Salas novada Dāmu 
Komiteja!

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

NJ).
23.martā 13:00 Ņūdžersijas 

Latviešu Kredītbiedrības piln-
sapulce. Pēc tam uzkodas, bārs 
un sabiedriskais starpbrīdis. 
Plkst. 15:00 turpināsies Ņūdžer-
sijas Latviešu Biedrības piln-
sapulce. Lūdzam visus biedrus 
piedalīties!

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

12.martā 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

19.martā 19:30 Baltiešu filmu 
vakars.

24.martā 11:30 Kursas Drau-
dzīgais aicinājums (pēc Dievk.).

4.-7.aprīlī lietoto mantu tir-
gus Sietlas latviešu centrā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu bied-

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

9.martā 14:00 (7500 Sun 
Island Dr, South Pasadena, Bay 
Island Clubhouse, 2.stāvā) no -
tiks DV rīkota O.Kalpaka un 
leģionāru atceres pēcpus-
diena. Programmā DV priekš-
nieka A.Pelda uzruna, kam 
sekos Kanaku sniegtais kon-
certs un frikadeļu zupas cie -
nasts. Ieeja bez maksas, tādēļ 
DV valde aicina visus būt 
devīgiem marta ziedojumu 
akcijā! 

28.aprīlī 16:00 notiks 4.mai-
jam, Latvijas republikas neat-
karības atgūšanas dienai vel-
tīts dziesminieka Karla kon-
certs, pēc kuŗa pie balti klātiem 
galdiem piknika vietā mielo-
simies ar pašu groziņos atnes-
tiem labumiem. Biedrība viesus 
cienās ar vīnu un sieru. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $10.

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 vē -
rot neskartu dabu, retus augus, 
dažādus dzīvniekus, kā arī pa -
kavēties mūzejā un nogaršot 
indiāņu ēdienus. Ja nevēlaties 
izmantot vietējo kafejnīcu, ie -
sakām ņemt līdzi savu pārtikas 
groziņu un atspirdzinošus dzē -
rienus. Dalības maksa biedrī bas 
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 in -
formāc. 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: bosto nastrim-
dasdraudze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. Māc. Igors Sa -
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk.notiek 11:00. Pēc Dievk. 
12:00 Bībeles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianas-
draudze@gmail.com; www.fa -
ce book.com/Čikāgas-Ciānas-
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

Māc. Gundega Puidza, tālr.
birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puid-
za@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, 
Lakewood, 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.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. 
notiek 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. notiek 11:00. 10.martā 
Dievk. 24.martā 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.martā Pulk-
veža Oskara Kalpaka piemiņas 
Dievk. Seko pusdienas studenšu 
korporāciju locekļu izkārto-
jumā un Māras Pelēces do  ku-
mentālā filma par 5 mūzikas 
ansambļiem – Trīs no Pārdau-
gavas, Akacis, Ilmārs Dzenis, 
Bob and the Latvians, Čikāgas 
Piecīši. Intervijas un skati no 
koncertiem. 17. martā Dievk. 
24.martā Dievk. mūsu baznīcā 
nenotiks! Aicinām visus drau-
dzes locekļus uz Dievk. ar Sv.
vak. Vilmingtonā, plkst. 15:00. 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Rd- Rt 261, Vilmingtonā).

Pēc Dievk. kafijas galds gro -
ziņu veidā. Pakavēsimies atmi-
ņās par ilggadējo draudzes lo -
cekli un Vilmingtonas latviešu 
skolas skolotāju Rutu Zad zior-
sku, kuŗa aizgāja mūžībā 
2018.g. 31.decembrī, Jūrmalā, 
Latvijā.

31.martā Dievk. Pankūku 
brokastis pirms Dievk. – 10:00. 
7.aprīlī angļu val. Dievk. ar 
Sv.vak. 14.aprīlī Pūpolu svēt-

dienas Dievk. ar Sv.vak. Valdes 
ievešana amatā.

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, 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.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). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4.svēt-
dienā 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.martā 
Dievk. ar dievg.

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 10.martā Dievk. 
ar Sv.vak. Archib. Lauma Zu -
ševica. Piedalīsies draudzes 
koris. Būs bērnu uzruna un 
svētd. skola. 17.martā Dievk. 
12:00 Latviešu Kredītsabiedrības 
sapulce. 21.martā 11:00 Bībeles 
stunda. 24.martā Dievk. 
26.martā 19:00 Bībeles stunda. 
31.martā Dievk. 7.aprīlī Dievk. 
11.aprīlī 18:00 Ciešanu laika 
Celsmes vakars ar vakariņām. 
Prezentācija par apustuli Pēteri 
un svētbrīdis.

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības 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. 10.martā 
11:00 Dievk. Seko draudzes 
pilnsapulce. 24.martā Dievk. ar 
dievg. 31.martā Dievk. 19.ap -
rīlī 17:00 Lielās piektd. Dievk. 
ar dievg. 21.aprīlī 8:00 Liel-
dienu rīta Dievk.. Sekos bro-
kastis.

• 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.

Katskiļu nometne (231 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

9.martā 14:00 Manhatenā, 
Seafarers Dievk. ar dievg.

10.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Dievk. ar 
dievg.

13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
ar dievg. Māc. Safins.

17.martā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Seko pankūku brokastis.

10:30 Salas bazn. Dievk.
24.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
 10:30 Salas bazn. Dievk. Seko 

Pavasaŗa sarīkojums.
 13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
31.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

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

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 10.martā 14:00 Cie-
šanu laika Dievk. ar dievg. 
Pulkveža O.Kalpaka pieminē-
šana. Sekos gada sapulce.

• 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. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 10.martā Kalpaka 
piemiņas Dievk. Sekos Trej dek-
snīša vēlbrokastis un draudzes 
gada sapulce. 17.martā angļu 
val. Dievk. ar dievg.
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SPODRA GENDRIKOVA,
dzim. BELTIŅŠ

Dzimusi 1928. gada 11. septembrī Ezerē,
mirusi 2019. gada 26. janvā rī Kalamazoo

(Turpināts no 18. lpp.)
GINTS ŠĪMANIS

Viņu sērās piemin
MĀSA MIRDZA

KRUSTMEITA DAINA UN ATIS, VIZUĻU
LIZENBERGA UN JEŠINSKA ĢIMENESKORPORĀCIJA TALAVIJA

Sērās piemin
ILMĀRS BLAUMANIS

Mūsu mīļais fi listrs 

VIKTORS VANAGS
Dzimis 1919. gada 28. maijā Samarā, Krievijā,

miris 2019. gada 23. februārī Rīgā, Latvijā

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

No zemes nemierīgās steigas 
Tu mūža miegā iemigi...

Sekos Bībeles stunda. 
24.martā Dievk. ar dievg. 
31.martā Dievk. ar dievg. 

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

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svēt-
dienu 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.martā 11:00 Bībeles stunda 
māc. A.Pelda dzīvoklī. 17.martā 
Dievk. 24.martā 11:00 Bībeles 
stunda Virziņu dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievk. notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.
draudze.org. Dievk. notiek 
15:00. Vik. Zvirgzds. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@gmil.com 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Seko kristīga sadrau dzī-
ba. 10.martā Plkv.O.Kalpaka 
un Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas Dievk. Pēc Dievk. 
korporācijas Dzintra kopa 
aicina uz pusdienām! 13:30 DV 
apvienības gada sapulce. 
17.martā Sv.vak. Dievk. 13:00 
sanāksme par Dāmu komitejas 
darbību. 24.martā Sv.vak. 
Dievk. Sveiksim marta jubi-
lārus! Pēc Dievk. draudzes piln-
sapulce. 31.martā Ģimeņu 
Dievk. ar Sv.vak. Pēc Dievk. 
latviešu animācijas filmas 
„Saule brauca debesīs’’ izrāde 
(Latviešu skola).

• 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!

“Kad nāk lielā reņģe, jūras 
vīriem nav laika trīt mēles,” tieši 
tā pirms 70 gadiem teikuši 
daudzi piekrastnieki, kad Salacas 
krastos virmojusi doma par kop-
saimniecības dibināšanu. Tas labi 
redzams Rīgas kinodoku men-
tālistu 1974. gadā uzņemtajā 
lentē “Mēs un jūra” (scenārija 
autori Daina Avotiņa un Jānis 
Peters, komponists Raimonds 

Kur top garšīgākās
reņģes pasaulē?

Pauls), kas veltīta zvejnieku kol-
choza “Brīvais Vilnis” ceturt daļ-
gadsimtam.

70. gadskārtas jubilejas ieskan-
dēšana Salacgrīvas novada do -
mes un Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas sadar-
bības memoranda ietvaros noti-
ka bibliotēkas konferenču zālē, 
pulcējoties Latvijā akreditēto ār -
valstu vēstniekiem, akadēmisko 

aprindu un bibliokuģa “Krišjānis 
Valdemārs” atbalstītāju pārstāv-
jiem. Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības departamenta 
direktors Normunds Riekstiņš, 
kuŗš pasniedza Zemkopības mi -
nistrijas Atzinības rakstu, tā arī 
teica: “Nu mēs vaigā varam 
redzēt tos, kuŗi ražo garšīgākās 
šprotes pasaulē!” Un ne tikai 
spiest roku a/s “Brīvais Vilnis” 
īpašniekiem – valdes priekš-
sēdētājam Arnoldam Babrim un 
izpilddirektoram Mārim Tran-
kalim, – bet arī baudīt salac-
grīviešu darinātos jūras velšu 
konservus un “Kapteiņu ostas” 
pavāru meistarstiķus, kam pa -
matā “Brīvajā Vilnī” ražotā 
produkcija.

Šobrīd uzņēmums kutina savu 
fanu garšas kārpiņas ne tikai ar 
“Cara šprotēm” un augstvērtīgu 
šprotu pastēti, bet jaunie pro -
dukcijas veidi, kam pamatā gri-
lēta Atlantijas izejviela (skum-
brijas, sardīnes u.c.) dažādās 
eļļās, mērcēs un piedevās, jau 
iekaŗojuši vietējo un ārvalstu 
tirgu. Nule kā tradicionālajā 
degustācijā baudīti anšovi, top 
arī “lētais gals” – zivju tefteļi ar 
dārzeņiem, kur pati gardākā, 
šķiet, ir “brīvvilniešu” tomātu 
mērce. Par to visu, skanot 
lustīgām latviešu un vācu jūras 
dziesmām (cik daudz te kopīga!) 
tovakar mūzicēja Rīgas Vācu 
kultūras biedrības vokālais an -
samblis “Morgenrot”. Vakara 
gaitā kopā ar viņiem skanēja sak-
sofona solo izpilddirektora Māŗa 
Trankaļa sniegumā, Inas Meln-
alksnes klavieŗu pavadījumā.

“Brīvā Viļņa” potenciāls ir gara 
brīvība, jo, Polijas Republikas 
vēstnieces Monikas Michališinas 
vārdiem runājot, – “Tikai garā 
brīvi cilvēki var nodēvēt sevi par 
“Brīvo Vilni”. Azerbaidžānas 
Republikas vēstnieks Latvijā 
Dža  vanširs Ahunzade atzīmēja 
Latvijas izcilības zīmolus – 
“šprotes, un tikai pēc tam Rīgas 
Melnais balzams un Jūrmala”. 
Kinorežisors Jānis Streičs aicināja 
godāt jūru, kas ir mūsu maizes 
devēja, viceadmirālis Gaidis An -
drejs Zeibots atgādināja, ka šis ir 
Latvijas Jūras spēku 100. jubilejas 
gads.

Salacgrīvas fotostudija priecēja 
ar fotoizstādi “Salacgrīva mūs-
dienu acīm”, Latvijas Univer si-
tātes Akadēmiskās bibliotēkas 
direktore Venta Kocere (viņa arī 
šīs kopāsanākšanas iniciātore!) 
mudināja rakstīt grāmatu par 
“Brīvo Vilni”. Salacgrīvas domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: 
“Sakām – “Salacgrīva”, domājam 
– “Brīvais Vilnis”!”

// FOTO: Roberts Svižeņecs

Venta Kocere // FOTO: Roberts Svižeņecs

Raksta autors Gints Šīmanis // FOTO: Roberts Svižeņecs

Mans mīļais draugs

GUNTARS SCHULTZ
Dzimis 1924. gada maijā Latvijā,

miris 2019. gada 17. februārī Čikāgā, IL, ASV
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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

 Piekto reizi pēc kārtas uzvaru 
izcīnīja Vācijas pilots Frančesko 
Frīdrichs, kuŗš startēja kopā ar 
stūmēju Margisu Torstenu.

Beigusies Pasaules kausa iz -
cīņas sezona. Divniekos pārlie-
cinoši triumfēja Frīdrichs, kuŗš 
uzvarēja visās astoņās sacen-
sībās. Oskars Ķibermanis ierin-
dojās otrajā vietā, piecos no 
astoņiem posmiem kāpjot uz 
goda pjedestala – divas otrās 
vietas un trīs trešās. Šīs sezonas 
pasaules elites sacensību debi-
tants Ralfs Bērziņš sezonas kop-
vērtējumā ierindojās 18. vietā. 
Viņš divos posmos nestartēja.

Augstākā vieta – 
piektā

Skotijas pilsētā Glāzgovā bija 
vieglatlētikas sezonas nozīmīgs 
atskaites punkts – Eiropas čem-
pionāts telpās. Normatīvu da -
lībai šajās sacensībās bija izpil-
dījuši deviņi Latvijas sportisti. 
Laura Ikauniece ar jaunu valsts 
rekordu izcīnīja piekto vietu 
pieccīņā, aizvadot savas pirmās 
daudzcīņas sacensības pēc trau-
mas sadziedēšanas.

Laura ar 4701 punktu laboja 
valsts rekordu, par 205 punk-
tiem pārspējot pašas pirms 
pieciem gadiem sasniegto. 
Ikau nieces piektā vieta ir teica-
ma Līdz otrai vietai pietrūka 30, 
līdz bronzas medaļai – 22 
punkti. Ikauniece pirms pēdējās 
disciplīnas – 800 metru skrē-
jiena – bija bronzas medaļas 
pozicijā, bet nenosargāja savu 
vietu pirmajā trijniekā. Šoreiz 
bija jāiztiek bez šķēpmešanas, 
kas ir Lauras spēcīgākā dis-
ciplīna. Līdz ar to Ikaunieces 
piektā vieta ir labākais mūsu 
vieglatlētu sniegums Eiropas 
meistarsacīkstēs telpās.  

Sindija Bukša Glāzgovā sa -
sniedza pusfinālu 60 metru 
distancē – 7,39, bet vēlāk savā 
skrējienā ar laiku 7,42 sekun-
dēm bija septītā starp astoņām 
dalībniecēm un finālā neie kļu va. 
pusfinālu 60 metru sprintā aiz-
vadīja arī Bukša, tomēr viņa 
savā skrējienā ar laiku 7,42 se -
kundes bija septītā starp as  to-
ņām dalībniecēm un finālā ne -
iekļuva. To sasniedza katra 
skrējiena divas ātrākās spor-
tistes un labākās nākamo divu 
rezultātu īpašnieces. No iekļū-
šanas finālā Bukša atpalika par 
0,16 sekundēm. Eiropas čem-
pionātā līdz ar to viņai 22. vieta.

Līga Velvere savā pusfināla 

skrējienā 800 m distancē – 
2:04,06 – bija ceturtā, bet fi  nā-
lam kvalificējās tikai katra skrē-
jiena trīs labākās sportistes. No 
vietas finālā latviete atpalika par 
0,46 sekundēm. Velvere bija 
spiesta samierināties ar 10. vietu.

Kvalifikācijas sacensības tāl-
lēk šanā nepārvarēja māsas Lau-
ma un Māra Grīvas. Vislabāko 
rezultātu no abām uzrādīja 
Māra, kuŗa ar atkārtotu per-
sonīgo rekordu – 6,41 metru – 
bija 10. vietā, bet Lauma ar 6,34 
metriem ieņēma 15. vietu starp 
18 konkurentēm. Lai iekļūtu 
finālā, tāllēcējām bija jālec vis-
maz 6,65 m vai jābūt labāko 
astoņu sportistu pulkā. Pus fi-
nālu 400 metros sasniedza Jānis 
Leitis, noslēgumā viņam devītā 
vieta. Priekšsacīkstes trīssoļ lēk-
šanā nepārvarēja Elvijs Misāns, 
kuŗš ieņēma 16. vietu, bet 3000 
metru skrējienā Uģis Jocis guva 
26. poziciju. Kristaps Sietiņš 60 
m barjerskrējienā ar rezultātu 
08,05 palika 29. vietā.

Daiļslidošana
Latvijas labākais daiļslidotājs 

Deniss Vasiļjevs Austrijas pil-
sētā Insbrukā trešo reizi karjērā 
uzvarēja Tiroles kausa izcīņā.

Sacensību noslēgumā Vasiļ-
jevs ieguva 238,08 punktus, kas 
ir viņa labākais sasniegums 
šosezon.

Sāpīgās uzvaras/
zaudējuma 

atskaņas
Latvijas basketbola izlase Pa -

saules kausa atlases izšķirošajā 
spēlē viesos Podgoricā ar 80:74 
uzvarēja Melnkalni, tomēr tas 
valstsvienībai neļāva kvalifi cē-
ties līdz pasaules līmeņa foru-
mam, jo nepieciešama bija uz -
vara ar vismaz deviņu punktu 
pārsvaru. Pēc spēļu aculie ci-
nieka, LA  žurnālista vērojuma, 
Dairis Bertāns spēles beigās, 
kad viņa deviņi raidījumi no 
spēles gājuši garām grozam, nav 
spējis novaldīt asaras. Šī bija 
viena no svarīgākajām spēlēm 
viņa sportista karjērā.

Šo notikumu Latvijas bas ket-
bola vēsturē pamatīgi ana lizēs 
eksperti, bet daži seci nā jumi jau 
ir acīmredzami. Lat vijas izlasē 
slavējams Jāņa Strēl nieka vei-
kums, bet sagadījās tā, ka spēlē 
pret Melnkalni viņš guva savai-
nojumu un izšķirī gajos brīžos 
nespēja komandai palīdzēt. 
Nekrita tālmetieni – no 29 tikai 
10. Zaudējām cīņā par atlē ku-
šajām bumbām, pie  trūka augu-
ma centimetru un prasmes.     

Skarbs savos vērtējumos ir 
žurnālists Guntis Keisels. Tele-
vīzijas raidījumā Hattrick viņš 
stāstīja, ka  Pasaules kausa 
izcīņas kvalifikācijā valsts vie-
nību treneri bijuši nostādīti ļoti 
sarežģītā situācijā, jo Starp tau-
tiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) un Eirolīgas organi zā-
toru konflikta dēļ nebija iespē-
jams prognozēt, ar kādu sastāvu 
vajadzēs spēlēt. Ārzemju klubos 
spēlējošie basketbolisti visi ne  -
tiek atbrīvoti dalībai valsts iz -
lasē, jo klubos ir savs spēļu gra-
fiks.   Latvijas Basketbola savie-
nības Treneru komisijā tikuši 
izanalizēti Latvijas izlases gal-
venā treneŗa Arņa Vecvagara 
pieņemtie lēmumi izšķirošajā 
kvalifikācijas turnīra spēlē pret 
Melnkalni. „Treneru komisijas 
dalībnieki ļoti labi saprot, ka, 
atrodoties izlases galvenā tre -
neŗa vietā, viņi, iespējams, ne -
pieņemtu veiksmīgākus lēmu-
mus,” teica Keisels. Pasaules 
kausa izcīņas  atlase bija tāda, 
ka tā ielika trenerus gan elek-
triskajā krēslā, gan karātavās 
vienlaicīgi. Paša Vecvagara ie -
skatā –, ja izlases sastāvā būtu 
bijis iespējams iekļaut vairāk 
Eiropas klubos spēlējošos bas-
ketbolistus, Latvijas izlase no -
teikti būtu izcīnījusi ceļazīmi un 
finālu. Komandas sastāva variā-
cijās kopumā piedalījās 26 spē-
lētāji. Izskan arī viedokļi, ka 
Arņa Vecvagara nozīmēšana par 
valstsvienības galveno treneri 
bijusi kļūda. Viņš bija šo amatu 
atstājušā Ainara Bagatska palīgs.

 Latvijas Basketbola savienības 
(LBS) prezidents Valdis Voins 
sacīja, ka pēc Pasaules kausa 
kvalifikācijas cikla beidzies LBS 
līgums ar Latvijas vīriešu bas-
ketbola izlases galveno treneri 
Arni Vecvagaru, kuŗa amatu 
varētu ieņemt vairāki kandidāti, 
vēsta savienības mājaslapa.  
„Septiņas uzvaras 12 spēlēs un 
reālas izredzes izcīnīt ceļazīmi 
uz Pasaules kausa finālturnīru 
līdz pat pēdējās spēles pēdējai 
sekundei – tā ir cienījama 
bilance. Taču izšķirošie punkti 
netika iegūti, un rezultāts neap-
mierina nevienu. Ne spēlētājus, 
ne pašus trenerus, ne līdzjutējus, 
ne LBS vadību, kuŗai ir pie nā-
kums lemt par valstsvienības 
nākotni,” rezumē par ciklu 
izteica Voins.  

Ko tālāk? Nav jākrīt pesi-
mismā. Latvijas izlase ir pirmā 
starp komandām, kuŗas neie-
kļuva Pasaules kausa izcīņā. 
Zināmu nosacījumu sakritības 

gadījumā (ja Eiropas komandas 
gūs labus rezultātus PK) varam 
nokļūt olimpiskās kvalifikācijas 
turnīrā 2020. gada vasarā. Bet 
nākamais uzdevums ir novem-
brī sekmīgi sākt Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīru.

TTT Rīga iekļūst 
finālčetriniekā

Latvijas čempionvienība TTT 
Rīga ceturtdien pārliecinoši ie -
kļuva Eiropas Sieviešu basket-
bola līgas (EWBL) finālčet ri-
nieka sacensībās. Vienība ce -
turt daļfināla atbildes spēlē savā 
laukumā ar rezultātu 91:50 
(24:18, 23:13, 25:9, 19:10) pār-
spēja Baltkrievijas klubu Grod-
ņas Olimpia. Divu spēļu summā 
rīdzinieces guva pārliecinošu 
panākumu ar 188:121. 18 punk-
tus iemeta Šeja Pedija, kuŗa 
izdarīja arī desmit rezultātīvas 
piespēles. Savukārt pa 14 punk-
tiem guva Gunta Baško un Aija 
Brumermane. Līdz ar to TTT 
Rīga iekļuva finālčetriniekā, kur 
pusfinālā tiksies ar Čechijas 
vienību Brno Žabiny.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

spiningošanā
Pasaules makšķerēšanas olim-

piadas ietvaros Afrikā (200 km 
no Johannesburgas) notika pa -
saules čempionāts spiningo-
šanā no laivām, kuŗās labus 

Latvijas basketbolisti (baltajos tērpos) pret Melnkalni. Cīņa par 
katru bumbu // FOTO: F64

Latvijas makšķernieku komanda

tilapijas, gan arī to ķeršanas 
technika 33 gradu siltā ūdenī  u. c.

Pirmajā dienā no krokodilu 
apdraudētiem ūdeņiem mūsu 
makšķernieki izvilka tikai trīs 
ieskaites zivis un bija desmitajā 
vietā no sešpadsmit komandām. 
Otrajā sacensību dienā veicās 
daudz labāk un rezultātā – sestā 
vieta. Latvijas makšķerēšanas vēs-
turē tas ir ļoti labs sasniegums.      

ANDRIS RUBINS

Latvijas bridža 
spēlētāji ‒ Eiropas 

vicečempioni!
No 22. līdz 28. februārim 

Portugalē, Lisabonā, norisinājās 
pirmais Eiropas jaukto koman-
du čempionāts bridžā.

Latviju pārstāvēja jauktās iz -
lases komanda – starptautiskie 
meistari Mārtiņš Lorencs un 
Maija Romanovska, un starp-
tautiskais meistars Kārlis Ru -
bins un lielmeistare un Latvijas 
Bridža federācijas prezidente 
Jeļena Alfejeva.

Sacensībās piedalījās 30 ko -
mandas no Eiropas, kuŗās katra 
pret katru spēlē 12 sadalījumu 
maču. Visu sacensību laiku 
Latvija rezultātu tabulā atradās 
pirmajā pieciniekā blakus tā  dām 
bridža lielvalstīm kā Zviedrija, 
Polija, Francija un Italija. Pēc 
septiņām intensīvām spēļu die-
nām, kuŗās tika nospēlēti 29 
mači, Latvija ar 364.89 VP iz  cī-
nīja Eiropas vicečempionu titulu, 
aiz sevis atstājot Franciju ar 
356.39 VP. Savukārt par Eiropas 
jaukto komandu čempioniem 
ar 389.33 VP kļuva Zviedrijas 
jauktā izlase. Šī čempionāta ie -
tvaros Latvija bija viena no re  -
tajām komandām, kas spēlēja 
četru spēlētāju sastāvā. Pirmās 
astoņas valstis, tajā skaitā Lat-
vija, ieguva ceļazīmi dalībai 
Pasaules čempionātā Ķīnā 2019. 
gada septembrī. Lepojamies ar 
mūsu  bridža komandas sniegu-
mu! Apsveicam uzvarētājus!

DAŽOS VĀRDOS
 28. februārī norisinājās Lat-

vijas Futbola federācijas (LFF) 
ārkārtas kongress. Balsojumā 
LFF prezidents Kaspars Gorkšs 
saglabāja LFF prezidenta amatu. 
Kopā uz kongresu bija iera du-
šies 134 no LFF 141 esošā bie-
dra. 42 balsoja par Gorkša atstā-
dināšanu, bet izteikts vairā-
kums, 87 biedri, balsoja pret to.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

panākumus guva Latvijas ko -
manda: pirmā ekipāža – Roberts 
Valters un Valters Rubenis, otrā 
ekipāža – Pēteris Lideris un 
Egīls Draudiņš. Pēteris Lideris 
ir divkārtējs pasaules čempions 
zemledus makšķerēšanā. Vi -
ņiem viss bija jauns – gan 
eksotiskā daba, gan līdz šim 
neiepazītās zivis – basi, barbles, 


