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1949. gada 25. martā no 
Latvijas izsūtīja 9147 ģimenes, 
galve no kārt lauku iedzīvotājus.  
Faktis kais izsūtījumā pabijušo 
skaits bija lielāks par 25. martā 
izsūtīto skaitu, jo izsūtītajiem 
vēlāk pie vie nojās ģimenes lo -
cekļi, kas brīvprātīgi vai pie -
spiedu kārtā devās pie tiem. 
Ieskaitot arī bēr nus, kas dzima 
izsūtījumā, pa  vi  s am 25.  marta 
izsūtīšanas sa  ka rā izsūtījumā 
atradās 44 191 Lat vijas iedzī-
votājs. Atšķirībā no 1941. gada 
jūnija deportācijām, kad pie -
augušie vīrieši tika atšķir ti no 
ģimenēm un ieslodzīti no  met-
nēs, šoreiz ģimenes netika iz -
šķirtas. 28,6% no izsūtītajiem 
bija bērni līdz 16 gadu ve -
cumam.

Pieminot un atstājot vēsturei 
liecības par šo laiku, fonds Sibi-
ri jas bērni izdevis grāmatu 
“Skolas Sibirijā”, ko 20. marta 
pēcpus die nā atklāja Latvijas 
Kaŗa mū  zejā.

... Laiks nepielūdzami izdzēš 
atmiņas, pagātnes pārdzīvojumi 
izbalē, zaudē savu spilgtumu un 
arī skaudrumu. Līdz ar sirm-
galvja pieredzi arī lietas un 
notikumi iegūst citu nozīmi un 
vērtējumu. Bērnības atmiņas – 
tās gan ne  pa kļaujas laikam un 
saglabājas visil gāk, jo katrs no -
tikums toreiz bija piedzīvojums 
ar savu neparastumu un vien-
reizīgumu.

Skolas laiks svešumā, Sibirijā, 
svešos ļaudīs, nedraudzīgā vidē, 
pirms pāris mēnešiem te nonā-
kušiem bērniem bija skarbs – ar 
jauno skolasbiedru attieksmi, ar 
lielo atšķirību no dzimtenē ie -
rastā. Taču paaudzēs pārma n-
totā un vecāku ieaudzinātā, no 
svešās zemes vietējiem atšķi rīgā 
tradi cija – cītīgi mācīties, drīz 
vien pa  līdzēja gan apgūt valo-
du, gan ap   steigt pārējos, izvir-
zoties labāko, sekmīgāko sko-
lēnu priekšgalā. Dižā visu bērnu 
drauga Vladimira Iļjiča nor ā-
dījums mācīties, mācī ties un 
vēlreiz mācīties nebija pret runā 
ar mūsu bērnu vecāku mu  di-
nājumu un pašu apziņu, ka ar 
labām  sekmēm pamatskolā pa -
veras iespēja tālākai izglītībai 
technikumā, vidusskolā rajona 

Sibirijā, bērnībā, pirms 70 gadiem

centrā. Un līdz ar to – izkļūšanai 
no sādžas un kolchoza tālāk pa -
saulē.

Skarbā dzīves skola pierādīja 
un pārliecināja, ka nav un nebūs 
citas iespējas, kā vien mācīties, 
kaut ar pustukšu vēderu, snieg-
putenī un salā brienot kilomet-
riem tālu, ar vienīgo zīmuli un 
spalvaskātu tarbiņā blakus grā-
matai un dažām burtnīcām, ar 
tintnīcu azotē, lai pa ceļam ne -
aizsalst, pliku maizes riku 
kabatā, ar ko pusdienu reizē uz 
brīdi slāpēt pastāvīgo izsalku-
mu.

Apkopojot savas bērnības un 
agrās jaunības atmiņas šajā grā-
matā, Sibirijas bērnus  vadīja 
no  doms un mērķis – atgādināt 
sev pašiem un citiem par sa -
viem sko las gadiem svešā zemē 
un sve šā valodā pirms dau-
dziem gadu desmitiem, kad par 
tālo dzimteni varēja tikai do -
māt, ne  uzdrošinoties sapņot 
par savu valsti.

Pēteris Simsons, 1949. gadā 
izsūtīts kā bērns uz Tomskas 
ap  gabalu:

“Esmu saglabājis liecības par 
visu skolas laiku – no pirmās 
klases līdz pēdējai, 11. klasei, ko 
jau Latvijā pabeidzu. Atzīmes ir 
visādas, ir trijnieki, piecnieki, 
četrinieki. Atceros – visi latvieši 
turējās kopā.”

Ivars Kaļķis, izsūtīts kā bērns 
1949. gadā uz Omskas apgabalu:

“Nu, kultūru mēs Sibirijā ie   -
nesām! Kad mans brālis bei dza 
vidusskolu, viņam vienī ga jam 
bija šlipse. Pat direktoram nebi-
ja. (..) Man pašam skolā gāja 
labi, jo es jau biju sadrau dzējies 
ar lie lajiem puikām.  Bija jau 
kāds, kas mani pani cināja, bet 
tad uzreiz lielie…” 

Jāzeps Je  dei kins, izsūtīts kā 
bērns 1941. ga  dā uz Tomskas 
ap  gabalu:

“Skolā sēdēju vienā solā ar 
NKVD priekšnie ka dēlu. Skaidri 
zināju, ka “jātur mute”  un skolā 
nedrīkstu palaist nevienu vārdu 
no tā, kas reizēm mājās vai cie-
mos tiek pārrunāts. Ap to laiku 
biju iemanījies rakstīt visādus 
apžēlošanas ie  sniegumus pa -
dom ju iestādēm.” 

Valda Mora

20. gadu simtam

Sarkst pagājušo gadu simti kaunā
Par tevi, divdesmitais, lepnais gadsimteni.
Bāl tavā priekšā noziegumi seni
Un viņu pesteļu un burvju slava ļaunā.

Kas senie inkvizitori un bendes savā grēkā,
Kas pirmie kaujas lauki, mērkti asins strautos –
Viss tikai pumpurs pirmo asnu autos,
Kas nu tik plaucis pilnā zieda spēkā!

Bet Nērons vaigu slēps, un Jānis Briesmīgais
Pilns baiļu dziļāk rausies savā kapā,
Kad divdesmitā gadu simta lapā
Reiz  izžūs asins zīmogs sarkanais.

Un pašu ugunskurā sadegs dzīvās miesās
Tie, kuŗus notiesātie kādreiz tiesās.
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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.

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

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Ērika Raistera piemiņas fonda balvas 2019. gada laureāts Uģis Nīgals

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!»

ANITA
BATARAGA

Ielūdzam uz Ērika Raistera
piemiņas fonda sarīkojumu

2019. gada Ērika Raistera pie -
miņas fonda balva piešķirta di -
zaineram Uģim Nīgalam par 
profesionālo izpildījumu neskai-
tāmu latviešu illustrātīvu un gra -

fisku materiālu sagatavošanā 50 
gadu gaŗumā (plakātu, pastmar ku, 
programmu, preses un mācību 
grāmatu iekārtojumos un lat vie šu 
izstāžu un mūzikas grupu reklā-

mās) un par viņa personisko 
ieguldījumu latviešu netra dicio-
nalās mākslas un teātŗa pasaules 
“saturēšanā kopā” divdesmitā gad-
simta septiņdesmitajos un astoņ-
desmitajos gados Ņujorkas “Loftā”. 

Raistera fonda sarīkojums 
notiks svētdien, 7. aprīlī, pulk-
sten 13 Ņudžersijas latviešu bied-
rības telpās Priedainē, Freehold 
NJ. Aicinām uz sabiedrisku un 
raitu pēcpusdienu, kuŗā gūsit ie -
skatu laureāta radošajā dzīvē un 
laikmetā, gan no Sarmas Muiž-
nieces Liepiņas atreferējuma, gan 
arī no Uģa Nīgala paša sastādītā 
pārskata par “Lofta” laikmetu. 
Sa    rīkojumu kuplinās dzejas lasī-
jums un mūzikāls pavadījums 
jaunās džeza komponistes Artas 
Jēkabsones izpildījumā. Būs arī 
izsole un cienasta galds. Ieeja: 
$20. Laipni lūdzam!

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Mēs atkal satikāmies!

Mūsu raksts “Minsteriešu svei-
ciens”, kuŗā rakstījām par Min-
steres Latviešu ģimnazijas 13. iz -
laidumu 1959. gada martā, pirms 
60 gadiem, un kuŗā pieminējām 
mūsu klasesbiedrus un klases au -
dzinātāju un ar avīzes starp nie-
cību mums par lielu prieku sa -
gādāja ļoti jaukus kontaktus ar 
seniem jaunības draugiem gan 
elektronisko vēstuļu veidā, gan 
arī tiešās sarunās pa telefonu. 

Ievietotās senās fotografijas no 
ciemošanās pie Jāņa Jaunsud-
rabiņa savukārt izraisīja prieku 
un jautājumus, kuŗš katrs ir.

No 8. līdz 10. martam notika šī 
gada latviešu literātūras pulciņa 
sabraukums Annabergā. Tēmats 
šogad bija “Trauksmainajos 60. 
gados izaugušie dzejnieki Latvijā 
un trimdā.” Viesi no Latvijas – 
dzejnieki Leons Briedis un Māris 
Salējs un literātūrzinātnieks Gun-

tis Berelis. Iecerēti bija arī Uldis 
Bērziņš no Rīgas un Juris Kron-
bergs no Zviedrijas, kuŗi veselības 
stāvokļa dēļ mums visiem par 
nožēlu paši nevarēja piedalīties. 
Viņu darbus, viņu personību 
tomēr drusku iepazinām ar Māra 
Salēja referātu un citu dalībnieku 
personīgo stāstījumu par viņiem 
un viņu darbiem, kā arī, lasot 
grāmatu galdā izliktās daudzās 
dzeju grāmatas.

Dalībnieki (mainīgi 30 – 40 
personas) bija vecāka gadu 
gājuma trimdinieki un gados 
jaunāki Latvijas cilvēki, kas 
pašlaik dzīvo, studē vai strādā 
Vācijā un Luksemburgā. Arī šinī 
sanāksmē mūsu raksts Brīvā 
Latvijā un avīzē Laiks izraisīja 
interesi un dziļas sarunas.

Paldies par to!
Vaira Tempel,

Māra Apel-Blūmiņa,
Vācijā

Latvijas vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pieprasīt 
Latvijas Republikas pasi un/vai 
personas apliecību (eID karti) 
Floridā, Fort Lauderdale 2019. 
gada 5. un 6.aprīlī.

Pieņemšana notiks:
Viesnīcā “Courtyard by Mar riott 
Ft. Lauderdale/North”
Adrese: 2440 W. Cypress Creek Rd.
Fort Lauderdale, FL 33309
piektdien, 5.aprīlī un sestdien, 
6.aprīlī.

Papildu informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa/
aktualitates/62214-latvijas-vest-
nieciba-asv-izsludina-pasu-
stacijas-izbraukumus-2019-gada

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai per-
sonas apliecības (eID kartes) ap -
maiņai vai pieprasīšanai, izman-
tojot pārvietojamo pasu staciju, 
iepriekš, līdz 2019. gada 24.mar-

tam uz Latvijas vēstniecību ASV 
jāatsūta šādu dokumentu kopijas:

1) aizpildīts IESNIEGUMS 
(pieejams vēstniecības mājas 
lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija/infor-
macija-par-parvietojamo-pasu-
darbstaciju );

2) iepriekšējās Latvijas pases 
kopija; 

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, 
tad jānosūta dzimšanas apliecības 
kopija; 

4) dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, ko -
pi ja (ASV pase, ASV vīza vai uz -
turēšanās atļauja, darba atļauja, 
I-94 vai I-20 formas vai cita do  -
kumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu vecu-
mam pasi vai personas apliecību 
var pieprasīt tas bērna vecāks, 
kuŗš ir Latvijas pilsonis vai arī ve -
cāks, kuŗš ir citas valsts pilsonis, 
uzrādot otra vecāka notariāli ap -
liecinātu (un arī ar Apostille aplie-

cinātu) piekrišanu bērna doku-
mentu iesniegšanai un saņem ša-
nai; no 15 gadu vecuma persona pati 
var pieteikties pases saņem šanai. 

6) IESNIEGUMS, lai informētu 
par dzīvesvietu ASV (pieejams 
vēstniecības mājas lapā: http://
www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-
informacija/informacija-par-
parvietojamo-pasu-darbstaciju ).

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202-
328-2860, obligāti norādot savu 
kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu).

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2883; 202-
328-2882, 202-328-2881

E-pasts:
consulate.usa@mfa.gov.lv
Vairāk informācijas skatīt Laika 

nr.9  5.lpp. un mājas lapā
www.laiks.us

Ziņas no Latvijas vēstniecības ASV
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Anete un Māris Karlsoni

Pauls Raudseps

MAIJA ZAESKA

3x3 nometne Gaŗezerā –
katru gadu kopš 1981. gada !

Trīsdesmit astoto gadu pēc 
kārtas Gaŗezera 3x3 nometne 
gaidīs dalībniekus no 4. līdz 11. 
a ugustam. To vadīs Maija Zaeska, 
Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa. 
Larisa savas gaitas Gaŗezera 3x3 
uzsāka bērnu ratiņos, kad viņa 
brauca līdzi savai mātei, kuŗa 
daudzus gadus ir vadījusi rokdar-
bu ievirzi.

Organizējot pirmo 3x3 Gaŗ-
ezerā 1981. gadā, rīkotājiem vie-
nīgā doma bija godam novadīt šo 
nedēļu – latvisku, draudzīgu, in -
teresantu. Dalībnieku atsaucība 
un pašu sajūsma par izdevušos 
eksperimentu bija tik liela, ka 
radās drosme ne tikai šo „eksperi-
mentu” atkārtot nākamajā gadā, 
bet arī meklēt 3x3 rīkotājus citur.

Kas to būtu domājis, ka 3x3 
kustība turpinās augt un 2019. 
gadā mūsu saimē būs jau 10 no -
metnes/saieti; pa divi ASV, Lat-
vijā un Anglijā, pa vienam Aus-
trālijā, Īrijā, Vācijā un Norvēģijā! 
(Skat. www. 3x3.lv ) 

Kā vienmēr, arī šovasar Gaŗ-
ezera 3x3 veidojas lieliska pro-
gramma, kā lieliem, tā maziem. 
Mazo trīsreiztrīsinieku Gaŗezerā 
netrūkst, un viņus nodarbinās 
un iepriecinās vesela komanda, 
trīs no audzinātājiem – Guntis 
Rūtiņš, Līva Kalve un Reinis Švei -
kovskis savas gaitas Gaŗezera 3x3 
ir uzsākuši agrā bērnībā. No Lat-
vijas atgriezīsies arī bērnudārza 
vadītāja Laima Zvilna un Jānis 
Atis Krūmiņš, kuŗa vilku mācībā 
bērni ar lielu aizrautību piedalās 

Kļaviņa. Andris ir no Suitu puses 
un pārzin labi arī folkloru. 

Literātūras ievirzi “Mīlas dzeja 
100 gados” vadīs Līga Balode. 
Ievirzi vadīt ir solījusies Latvijas 
Kultūras ministre Dace Mel-
bārde, bet par tās saturu pa  gai-
dām informācijas nav.

Kā vienmēr, 3x3 piedāvā vai-
rākas roku darbu ievirzes, un 
šo  gad varēs izvēlēties no vien-
padsmit dažādām nodarbībām: 
klūgu pīšanu (vadīs Olga Balt-
mane), rotu kalšanu (Lilita Spure, 
Astrīde Otto, Andris Rūtiņš, Pē -
teris Avens), latvisko virtuvi 
(Inga Lucāne), kokgriešanu (Val-
dis Liepa, Allens D’Aoust), rok-
darbus (Zinta Enzeliņa), kok-
lēšanu (Dace Veinberga), pod-
niecību (Uldis Stepe, Māris Karl-
sons), cilts koka sastādīšanu 
(Juris Jauntirāns), būs mākslas 
nodarbība visiem (Lāsma Maher), 
varēs apgūt linogriezuma grafikas 
techniku (Laima Rožkalna) un 
gaļas, siera un citu ēdienu 
kūpināšanu (Lauris Rožkalns). 
Nodarbības nekad nebeidzas ar 
vakariņām, bet turpinās vēl vēlu 
vakaros ar dziedāšanu, pār ru-
nām, ugunskuru, dančiem, ro -
taļām, filmām, lekcijām un atkal 
dziedāšanu. Informācija par 
Gaŗezera 3x3 atrodama Facebook 
“3x3 Garezers”. Atbildes uz jau-
tājumiem par 3x3 Gaŗezerā var 
dabūt no Maijas Zaeskas (mza-
eska@ gmail.com vai zvanot 763-
972-2521 vai 952-454-4172 .

gadu pēc gada.
Kā jau visus gadus 3x3 pro-

grammā būs dažādas nodarbības: 
lekciju un pārrunu ievirzes, kā 
arī vairākas ievirzes, tiem, kuŗi 
vēlas ar savām rokām kaut ko 
izgatavot. 

Arvien populāro polītikas ie -

līdz 2009. gadam par galvenā re -
daktora pirmo vietnieku un ko -
men tāru lapas redaktoru. Pēc 
Dienas īpašnieku maiņas kopā ar 
domubiedru grupu Pauls izvei-
doja žurnālu Ir. Tagad, kad Lat-
vija ir nosvinējusi Simtgadi, ko 
tālāk? Valsts simtu pirmais gads 

vēstures zinātniece, etnoloģe un 
rokdarbniece no Madonas no -
vada Anete Karlsone folkloras 
ievirzē iepazīstinās ar seno lat-
viešu krāsu pasauli un atklās, ko 
mēs par to zinām. Cik pelēki vai 
koši kādreiz esam bijuši? Krāsas 
un krāsainība ir mūsu dzīves daļa. 

virzi vadīs Pauls Raudseps, kam 
ir plašas un dziļas zināšanas par 
Latvijas vēsturi, ekonomiku un 
polītiku, kuŗai viņš intensīvi se -
kojis jau kopš Atmodas laikiem. 
Pauls ir dzimis ASV, audzis Bos-
tonā, kur beidzis Harvarda uni-
versitāti ar gradu Krievijas un 
PSRS vēsturē. 1990. gadā Pauls 
iesaistījās Latvijas Tautas frontes 
darbā Latvijā un pēc tam pie da-
lījās laikraksta Diena dibināšanā. 
Šajā izdevumā viņš nostrādāja 

nāk ar daudziem neatbildētiem 
jautājumiem. Vieni saka, ka šie ir 
labākie laiki, kādus Latvija jebkad 
piedzīvojusi. Tad kāpēc citi vēl 
arvien ir neapmierināti? Ko va -
ram gaidīt no jaunās Saeimas, 
kuŗā ievēlēti daudzi jauni polī-
tiskie spēki un deputāti? Kādi 
šobrīd ir vislielākie draudi Lat-
vijas attīstībai? Uz šiem un citiem 
jautājumiem centīsies atbildēt 
polītikas ievirzē. 

Latvijas universitātes pētniece, 

Gan senāk, gan tagad. Vienmēr. 
Kāda bija seno latviešu krāsu 
pasaule? Dabas sniegtā krāsu 
pasaule ir daļa no mūsu kultūras 
vēstures. Krāsu pētniecība mūs-
dienās spēj sniegt atbildes uz ļoti 
daudziem jautājumiem. 

Viņas vīrs, keramikas meistars 
Māris Karlsons darbosies Gaŗ-
ezera podnieku darbnīcā kopā ar 
Uldi Stepi. Turpinot pagājušā 
gada pārrunu ievirzes par dzī ves-
ziņu dievturīgā un kristīgā ska-
tījumā, ev. lut mācītājai Gundegai 
Puidzai šogad līdzvadītāji būs 
katoļu priesteris no Liepājas 
Andris Vasiļevskis un Latvju 
dievtuŗu sadraudzes vadone Ilze 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība 
palīdz atrast jaunus tirgus un partneŗus Amerikā

LIAA ASV pārstāvniecības vadītājs Toms Zvidriņš intervijā Tairai Zoldnerei

Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) ASV pār-
stāvniecība Sanfrancisko tika 
atvērta 2018. gada februārī, pil-
sētas centrā, plašās un mājīgās 
kopdarba telpās “WeWork”. At -
zī mējot pirmā gada jubileju, 
aicināju uz sarunu pārstāv nie-
cības vadītāju Tomu Zvidriņu. 

Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas 
datiem, 2017.gadā preču ek -
sportā no Latvijas ASV tirgus 
bija 10.vietā ar 2,5% no kopējā 
ek  sporta apjoma, bet preču im -
portā – 19.vietā ar 1,2% kopējā 
importa. Tas ir pagaidām maz 
apgūts tirgus ar lielu potenciālu 
Latvijas tautsaimniecībai un 
uzņēmumiem.

Kāds bija ceļš, lai izveidotu 
LIAA pārstāvniecību ASV?

LIAA ir apmēram divdesmit 
pārstāvniecības dažādās pasau-
les valstīs kā Eiropā, tā citur. ASV 
pārstāvniecība bija jau iepriekš 
no 2005. līdz 2009. gadam, bet tā 
tika aizvērta sakarā ar sekojošo 
ekonomisko krīzi. Apmēram 
pirms diviem gadiem tika uz -
sākts process, lai pārstāvniecību 
atkal atvērtu. Patēriņa ziņā ASV 
ir lielākais tirgus pasaulē, un 
Latvijas uzņēmumus interesē 
ie spēja eksportēt un uzsākt dar-
bību Amerikā. Tas nozīmē atrast 
izplatītājus, iepircējus, investo- (Turpināts 4. lpp.)

Toms Zvidriņš LIAA pārstāvniecības telpās WeWork  Sanfrancisko Latvijas jaunuzņēmumu dalība vienā no lielākajām technoloģiju 
konferencēm “South by South West”, kuŗas ietvaros LIAA sadarbībā 
ar Eiropas Savienības delegāciju organizēja Latvijas uzņēmumu 
prezentācijas

rus un klientus. Savukārt, kad 
kāds ASV uzņēmums izvērtē 
iespēju atvērt biroju vai ražotni 
Latvijā, tad viens no svarī gā ka-
jiem faktoriem ir talantīgu dar-

Es pieteicos konkursam, bija 
četras kārtas, un beigās saņēmu 
uzaicinājumu vadīt pārstāv nie-
cību. Man arī pašam ir bijusi 
iepriekšēja pieredze uzņēmēj-

Bija vairāki nozīmīgi faktori. 
Pirmais – Kalifornija ir piektā 
lielākā ekonomika pasaulē, un 
mēs šeit noteikti gribējām pār-
stāvniecību. Otrs – Latvijas Eko-

loģiski, ka LIAA pārstāvniecība 
ir otrā – Rietumu krastā. Pār-
stāvniecībai pamatā ir divi gal-
venie mērķi – eksporta veici nā-
šana, palīdzot Latvijas ražo tā-

binieku pieejamība, tas nozīmē, 
lai varētu atrast pietiekami daudz 
labu inženieŗu, programmētāju 
un citu augsta līmeņa speciālistu. 
Tiek vērtēta arī mūsu valsts no -
dokļu polītika, piemērota vieta 
birojam vai ražotnei, valodu 
zināšanas un kopējās izmaksas.

Kā tu kļuvi par pārstāv nie-
cības vadītāju?

dar bībā: esmu dibinājis vairākus 
uzņēmumus, strādājis strauji au -
gošās technoloģiju kompanijās 
un divus gadus arī investīciju 
fondā. Līdz ar to es labi jūtos šajā 
lomā, jo zinu, ko uzņēmumi 
vēlas, ko viņi grib sagaidīt un kā 
vislabāk varu tiem palīdzēt.

Kādēļ pārstāvniecības vietai 
tika izvēlēta Sanfrancisko?

no mikas ministrija vēlas veicināt 
jaunuzņēmumu un startapu at -
tīs tību, un Sanfrancisko un Si  lī-
cija ieleja ir īstā vieta, lai atbal-
stītu tieši šos uzņēmējus, turklāt 
Latvijas vēstniecība ir ASV Aus-
trumu krastā Vašingtonā, un ir 

jiem, un ārvalstu tiešo investīciju 
piesaiste – tas nozīmē palīdzēt 
Amerikas uzņēmumiem atvērt 
ražotni vai biroju Latvijā.
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(Turpināts no 3. lpp.) uzņēmumu. Šeit brauc pārstāvji 
no visām šīm katēgorijām. 

LIAA organizē Latvijas uzņē-
mumu braucienus, kuŗos ap -
mek lējam vairākas akseleratoru 
programmas un investīciju fon-
dus. Parasti ir iespēja iepazīties 
ar akseleratora vadītāju, saprast 
akseleratora programmu, uzņē-
mu miem ir iespēja sniegt īsu 
prezentāciju un saņemt arī at -
griezenisko saiti. Mūsu mērķis ir 
izglītot uzņēmumus par aksele-
ratoru programmām, dot iespēju 
personiski iepazīties ar program-
mu vadītājiem un veicināt uzņē-
mumu pieteikšanos un dalību 
akseleratoru programmās. Jau 
šobrīd lielā daļā pasaules vadošo 
akseleratoru mums ir bijis viens 
vai pat vairāki Latvijas jaunuzņē-
mumi. Varam lepoties, ka katrs 
desmitais no uzņēmumiem, 
kas piedalās mūsu braucienos, 
ir ticis uzņemts akseleratoru 
programmā. Tie ir fantastiski 
rādītāji. Bez tam ļoti daudz uz -
ņēmumu piesakās akseleratoru 
konkursiem individuāli, ir bijuši 

kameru, Amerikas latviešu ap -
vie nību, Latvijas vēstniecību ASV 
un latviešu uzņēmēju Den verā Jāni 
Bergu. Foruma tema ir “Veselīgs 
dzīvesveids”, kas ietveŗ gan vese-
līgu pārtiku un uztura bagāti nā-
tājus, gan preces sporta nodar-
bībām un aktīvitātēm dabā, gan arī 
veselības aprūpes technoloģijas. 

vidējie uzņēmumi. Lielajiem uz -
ņēmumiem financiālais atbalsts 
nav paredzēts, bet domāju, ka ir 
vērts braukt uz pasākumu Den-
verā un piedalīties vizītē San-
francisko. Aktīvi strādājam, lai 
forumam piesaistītu Amerikas 
biznesa auditoriju nozarēs, kur ir 
potenciāls turpmākai sadarbībai. 

Latvijas parasti piedalās ap des-
mit uzņēmumu, bet piesakās 
vairāk nekā spējam nodrošināt 
vietas izstādē. 

Pagājušajā gadā pirmo reizi 
piedalījāmies forumā “State of 
Nordic Tech”, kas ir Ziemeļvalstu 
technoloģiju uzņēmumu fo -
rums. No Latvijas piedalījās divi 
uzņēmumi, un mēs bijām vie -
nīgie, kas pārstāvēja Baltijas vals-
tis. Šogad plānojam uz San fran-
cisko atvest vēl vairāk techno-
loģiju uzņēmumu. 

Kā veiksmes stāstu gribu 
minēt, ka mums ir izdevies ie -
intersēt par Baltijas jaunuz ņē-
mumiem.vienu no lielākajiem 
jaunuzņēmumu forumiem 
“Startup World Cup” Šogad 
pirmo reizi reģionālais Baltijas 
fināls notika tieši Rīgā, sadarbībā 
ar TechChill Riga. Uzvarētājam, 
kas šoreiz ir Igaunijas uzņēmums, 
ir iespēja braukt uz Sanfrancisko, 
kur maijā notiks „Startup World 
Cup” konkursa fināls, un tā 
uzvarētājs balvā saņems vienu 
miljonu dolāru.

Šajā pusotrā gadā kopš tu 
vadi pārstāvniecību, kas tev 
pašam ir bijuši lielākie izai ci-
nājumi un arī lielākais gan-
darījums?

Varbūt vispirms par ganda rī-
jumu – tas vienmēr ir saistīts ar 
uzņēmumiem. Tas ir tas mazais 
mirklis, kad kāds uzņēmums 
atsūta ziņu, ka ar savu produktu 
tikuši kādā veikalu ķēdē vai arī 
veiksmīgi noslēguši līgumu un 
sāks sadarboties ar kādu 
Amerikas partneri. 

Lielākais izaicinājums droši 
vien ir būt prom no mājām, 
prom no Latvijas, un šeit uz 
vietas veidot jaunu darba vidi 
un draugu loku, kas var pa -
līdzēt Latvijas uzņēmumiem. 

Jāsaka, ka man ir arī paveicies, 
jo Sanfrancisko ir ļoti aktīva 
Latviešu biedrība, un tas ir kā 
atbalsta punkts, kā vietējās lat-
viešu mājas. Tā ir iespēja satikt 
citus latviešus, un liela daļa no 
tiem ir kļuvuši par draugiem. 
Esmu iestājies biedrībā, pēc ie -
spējas cenšos piedalīties sabied-
riskos pasākumos, aicinu arī 
citus. Tā ir māju sajūta, ko varu 
iegūt latviešu vidū.

Pārstāvniecībā tu esi viens 
pats, un jādomā, ka darba 
slodze ir pamatīga. Kā tu at -
pūties?

Nedēļas nogalēs, līdzīgi kā 
Latvijā, cenšos iet kādā pār gā-
jienā, daba šeit ir ļoti skaista. 
Viens no maniem vaļaspriekiem 
ir arī burāšana, un jau vairākas 
reizes ir izdevies burāt San fran-
cisko līcī, ceru to arī turpināt.

Vairāk informācijas par foru-
mu “Spotlight Latvia” Denverā 
LIAA mājas lapā: http://www.
liaa.gov.lv/lv/pasakumi/dzivibas-
zinatnu-nozares-uznemeju-dali-
ba-lr-ekonom-min-ralfa-nemiro-
kunga-vizite-asv-denvera un 
foruma mājas lapā: https://spot-
lightlatvia.com/ un ALA mājas 
lapā: http://www.alausa.org/lv/.

// FOTO: Taira Zoldnere un 
LIAA publicitātes foto

Spe cifiski mūsu, ASV pārstāv-
niecībai ir arī īpašs uzdevums – 
sniegt visu iespējamo atbalstu 
Latvijas jaunuzņēmumu un start-
apu darbam. Piemēram, šie uz -
ņēmumi var izmantot pār stāv-
niecības darba telpas bez mak-
sas, mēs palīdzam ar kontaktu 
dibināšanu, tīklošanos. Mūsu 
uzdevums ir arī veicināt Latvijas 
tēla pozitīvu atpazīstamību.

Vai cilvēki Latvijā ir informēti 
par iespēju izmantot LIAA pār-
stāvniecības atbalstu Amerikā?

Es ceru, ka jā. Pēdējos divus 
gadus mēs intensīvi sadarboja-
mies ar Amerikas-Latvijas Tirdz-
niecības palātu (Amcham) un 
Latvijas Tirdzniecības un Rūp-
niecības kameru. Piedalāmies 
viņu rīkotos pasākumos, stāstām 
par iespējām un atbalstu, ko 
piedāvā LIAA pārstāvniecības. 
Bez tam arī LIAA ir plaša 
kontaktu datu baze, un šiem 
kontaktiem regulāri tiek izsūtīti 
aktuālie piedāvājumi – kā dalība 
kādā izstādē vai tirdzniecības 
misija, vai LIAA organizēts biz-
nesa brauciens, bieži vien ar 
līdzfinancējumu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Kā pārstāvniecībai ir veicies 
kopš atjaunošanas?

Gribu minēt Amerikas – 
Latvijas biznesa forumu 2017.
gada oktobrī “Spotlight Latvia” 
Čikāgā, kas tika rīkos sadarbībā 
ar Latvijas Goda konsulu Čikāgā 
Robertu Blumbergu, Amerikas 
latviešu apvienību un LR vēst-
niecību. Tas bija vēsturiski lie -
lākais ASV-Latvijas biznesa fo -
rums ar vairāk kā 250 dalīb nie-
kiem. Pēdējā gada laikā Latvijas 
uzņēmēji veiksmīgi ir piedalī-
jušies vairākās izstādēs ASV, kā 
piemēram, “New York Now” – 
innovatīva dizaina, interjera un 
plaša patēriņa preču izstādē, 
bērnu apģērbu un modes izstādē 
“Playtime New York”, pārtikas 
preču izstāde “Fancy Food Show”. 
Pavisam nesen divi Latvijas ve -
ļas ražotāji piedalījās izstādē 
“CourvExpo 2019” Ņujorkā. Lie -
lākā daļa Latvijas uzņēmumu, 
kas apmeklē šīs izstādes ir ļoti 
apmierināti, dažiem pat ekspo-
zīcijas laikā jau ir izdevies “at -
pelnīt” izdevumus ar konkrētiem 
pasūtījumiem. Varu teikt, ka nā -
kotnes potenciāls ir milzīgs.

 No tirdzniecības misijām kā 
nozīmīgāko gribu minēt inno-
vatīvo technoloģiju uzņēmu-
miem organizēto misiju uz San-
francisko. To rīkojot, sadarbo jā-
mies ar vairākām organizācijām 
šeit uz vietas un Latvijas orga-
nizācijām, tajā skaitā TechChill. 
Dalībniekiem bija iespēja ap -
meklēt pasaules vadošos biznesa 
akseleratorus, kā arī tikties ar 
investoriem un prezentēt savu 
uzņēmumu.

Kā varētu raksturot Latvijas 
jaunuzņēmumus, kas dodas uz 
ASV biznesa akseleratoriem?

 Jaunuzņēmumi var būt ļoti 
dažādi, sākot no viena vai dažiem 
cilvēkiem ar interesantu ideju, 
un beidzot ar vairāku simtu 
darbinieku lielu, strauji augošu 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība 
palīdz atrast jaunus tirgus un partneŗus Amerikā

LIAA ASV pārstāvniecības vadītājs Toms Zvidriņš intervijā Tairai Zoldnerei

Latvijas nacionālais stends dizaina un interjera izstādē “NY NOW”

Latvijas technoloģiju uzņēmumu delegācija Sanfrancisko

Jaunuzņēmumu vizīte vienā no pasaules vadošajiem akseleratoriem 
“500 Startups”

pat gadījumi, ka akselerators pats 
uzaicina jaunuzņēmumu pro-
grammā, kas nozīmē, ka produk-
tam ir milzīgs potenciāls. Pro-
grammas parasti ilgst trīs vai 
četrus mēnešus, tas ir ļoti in -
tensīvs laiks, kad tiek attīstīts 
produkts, meklētas investīcijas 
un klienti. Akseleratora finan-
ciālais atbalsts parasti ir ap simts 
tūkstošiem dolāru, par ko pretī 
akselerators saņem 6-10 % no 
uzņēmuma daļām. 

Kādi ir pārstāvniecības lie lā-
kie šī gada plāni? 

Tuvākais lielais notikums būs 
otrais Latvijas biznesa forums 
“Spotlight Latvia” šī gada 2. maijā 
Denverā, ko rīkojam sadarbībā ar 
Amerikas – Latvijas tirdznie cī bas 

Kādus dalībniekus jūs sa -
gaidāt šajā forumā?

Vispirms gribu minēt, ka savu 
dalību “Spotlight Latvia” forumā 
ir apstiprinājis Latvijas Eko no-
mikas ministrs Ralfs Nemiro. 
Savukārt LIAA ir izsludinājusi 
pieteikšanos šim braucienam savā 
mājas lapā. Pirms foruma uz -
ņēmējiem rīkojam arī trīs dienu 
vizīti Kalifornijā, kur būs iespēja 
viesoties pasaules vadošo ak  se-
leratoru programmās, Bērklijas 
un Stenforda universitātēs, kā arī 
specifiski piemeklēsim citas ie -
spējas atkarībā no tā, kādi uz -
ņēmumi pieteiksies braucienam. 
Jāpiebilst, ka LIAA piedāvājums 
ietveŗ arī līdzfinancējumu, uz 
kuŗu var pieteikties mazie un 

Ja uzņēmumu interesē atrast jau-
nus tirgus un partneŗus Amerikā, 
domāju, ka šogad šī būs viena no 
labākajām iespējām.

Ar ko vēl Denvera varētu būt 
interesanta latviešu uzņē mē-
jiem?

Denverā šogad notiek Ame-
rikas latviešu apvienības gads-
kārtējais kongress, kas ļaus arī 
kongresa apmeklētājiem pievie-
noties forumam. Otrs – forumu 
organizējam sadarbībā ar lat-
viešu uzņēmēju Jāni Bergu, kas 
Denverā vada kompanijas “SAF 
Tehnika” ASV biroju. Bez tam 
Kolorādo pavalstī veselīgā dzī-
vesveida nozares ir ļoti attīstītas, 
jo tās apkārtne ar kalniem, 
ūdeņiem, dabas takām ir īpaši 
piemērota tūrismam un aktī vi-
tātēm dabā. Mūsu mērķis, or -
ganizējot forumu, ir veicināt 
ieinteresētību gan no amerikāņu 
biznesa cilvēku puses, gan no 
tiem latviešiem Amerikā, kas 
saistīti ar attiecīgajām nozarēm. 
Ir pagājuši divi gadi kopš 
“Spotlight Latvia” Čikāgā, un 
mēs redzam, ka ir izveidojušies 
veiksmīgi biznesa kontakti un 
sadarbības modeļi. Tieši tāpēc 
gribam katru otro gadu rīkot 
Latvijas biznesa forumu 
Amerikā. 

Vēl šogad jau trešo gadu pēc 
kārtas plānojam piedalīties di -
zaina izstādē “New York Now”, 
par kuŗu ir milzīga interese. No 
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Dziļš un vērienīgs pētījums
par Latvijas mūzikas vēsturi
Arnolds Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā.

Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953: – LU LFMI, 2018, 679 lpp.

Mūzikologa Arnolda Klotiņa 
akadēmiskais pētījums, kas nā -
cis klajā Latvijas Universitātes 
Literātūras, folkloras un māk-
slas institūtā aizvadītā gada 
beigās, lasītāju uzrunā ne tikai 
ar milzīgo apjomu (lasi – lap-
pušu skaitu), bet arī ar zi  nāt-
nisku vērienu. Izsekojot dažā-
dām mūzikas dzīves norisēm, 
virknējot faktu pie fakta, apzi-
not ne tikai mūzikas materiālu, 
kas pēckaŗa desmitgadē skan 
koncertos, operā, radio, koŗos 
un dziesmu svētkos, bet arī pro-
cesus, kas skaŗ mūzikas iz  glī-
tību, atskaņotājmākslu, mūzi-
kas kritiku un presi, Kompo-
nistu savienības aktīvitātes, 
autors paveŗ plašu kultūras un 
visas sabiedriskās dzīves pano-
rāmu, kuŗā tiek iezīmēti arī 
jautājumi par kolaborāciju un 
mūziķu pretošanos režīmam. 

Šis darbs savā ziņā turpina 
A. Klotiņa iepriekšējā grāmatā 
„Mūzika okupācijā” (2011) ana-
lizēto problēmu loku, kuŗa  gal-
venā ass ir mākslas un varas 
attiecības. Pēckaŗa desmitgadē 
mākslai, tai skaitā arī mūzikai, 
uzspiestais staļiniskā totalitā-
risma modelis prasīja valsts 
ideoloģijas apkalpošanu. Grā-
matas priekšvārdā lasām: 
„Māksla – ideoloģijas kalpone. 
Bet māksla – un it īpaši mūzika 
sava bezpriekšmetiskuma dēļ – 
varēja būt arī vienīgais ko  mu-
nikācijas veids, ko vara nespēja 
ideoloģiski pilnīgi pakļaut. Ļau-
dis pulcējās koŗos un dziesmu 
svētkos, amatieŗu teātŗa kopās 
un lietišķās mākslas pulciņos, 
nebūdami brīvi no oficiālās 
ideoloģijas spiediena, taču īste-

ni šīs mākslinieciskās darbības 
formas bija gandrīz vienīgās 
legālās pulcēšanās un izpaus-
mes formas, kuŗās nacionālā 
pašapziņa varēja saglabāties un 
tikt pārmantota.” (13.lpp.)

Chronoloģiski pētījumā ir di -
vas daļas. Pirmā aptveŗ 1944 – 
1946 gadus – kaŗa izskaņu un 
pēckaŗa atgūšanos, otrā 1947 – 
1953 –  bezierunu totālitārisma 
posmu. Jau tikai iepazīstoties ar 

prasībām, kas izvirzītas mū -
ziķiem, –  no vienas puses un 
radošajām personībām – no 
otras. Bez liekas beletristikas 
fakti runā paši par sevi. Līdz ar 
to līdz dzīlēm atklāts laikmeta 
traģisms un atsevišķu perso-
nību likteņu sarežģījumi un 
drāmas. Un katram lasītājam 
iespējams uzšķirt jau saturā 
pieminētās lappuses un uzzināt, 
kas šajā desmitgadē notika, 

darbiem par Jurjānu Andreju, 
Jāzepu Vītolu un citiem, tajos 
galvenais ir precīza faktu izpēte, 
interpretācija un to zinātniska 
argumentācija. Viņa darbus 
rak sturo nopietnība un dzi -
ļums, kas netiek panākta ar 
kādiem publicistiskiem paņē-
mieniem. Pētnieka stils ir no  -
svērti akadēmisks, taču tas 
rosina arī lasītāju iedziļināties, 
sekot autoram un vispārinā-

satura rādītāju vien, var  gūt ie -
skatu par dētalizētu un rūpīgi 
mērķtiecīgu  pieeju pētāmā laik-
meta materiālam. Galvenā vē -
rība veltīta archīva materiāliem, 
neizslēdzot arī citas laikmeta 
liecības, taču uzlūkojot tās arī 
kritiski, – to gadu presi, me -
muārliterātūru, citu pētnieku 
publikācijas. 

Grāmatas plašais teksta ma -
teriāls ievelk, raisa vēlēšanos 
uzzināt vēl un vēl par perso nī-
bām, notikumiem, oficiālajām 

piemēram, ar Emili Melngaili, 
Jāzepu Mediņu, Alfrēdu Kal-
niņu, Paulu Līcīti, Jēkabu 
Graubiņu vai Arvīdu Žilinski.

Grāmatai pievienots nopietns 
akadēmiskais aparāts: teksta 
kop savilkums angļu valodā, 
avotu, bibliografijas un personu 
rādītājs.

Arnolds Klotiņš (1934) ir 
latviešu kultūras aprindās cie-
nīta un atzīta autoritāte. Tā 
iegūta ar pētījumiem par Al -
frēda Kalniņa personību, ar 

jumu par lasīto izdarīt pašam.  
Arnolda Klotiņa viedoklis ar -

vien ir vērā ņemams, ne velti 
viņš savulaik iedibināja Latviešu 

LATVIEŠU LIKTEŅSTĀSTI

Gaŗāki un īsāki dzīvesstāsti 
virmo sarunās, paliek rak -
stāmgaldu atvilktnēs vai pazūd 
interneta džungļos. Daudzi 
iznirst domu jūrā un drīz vien 
atkal nogrimst nebūtībā. Bet 
bērniem un mazbērniem savu 
tuvinieku dzīvesstāsti ir vis  pla-
tākais un patiesākais ceļš uz 
vēsturi, uz sapratni par to, no 
kurienes nākam un kurp būtu 
jādodas. Tāpēc Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienība (LĀZA) 
savā „vēstures logā” cer ieraudzīt 
arī jūsu ģimenes stāstu. Tā būs 
ne tikai jūsu dzimtas vēsture, bet 
arī Latvijas un pasaules me -
dicīnas vēsture. Lūdzam stāstus 
sūtīt elektroniski uz laza@laz-
ariga.lv. Tie būs gan LĀZA 
mājaslapa, gan arī laikraksta 
Laiks lapaspusēs. 

Onkologs profesors Roberts 
Ozols saviem mazbērniem un 
mums atstājis stāstu par savu 

Platākais ceļš uz vēsturi
mammu zobārsti Marinu Ozolu. 
Šoreiz LĀZA vēstures logā   
Marinas Ozolas dzīvesstāsts. 

Marinas Ozolas dzīvesstāsts
Viena no sabiedriski aktīva-

jām trimdas latvietēm Marina 
Ozola 2018. gadā pārkāpa simt-
gades slieksni. Viņa vēlējās kļūt 
par zobārsti, piepildīja šo sapni, 
bet savā profesijā strādāja 
pavisam neilgi. Vēstures notiku-
mi mainīja jaunās ārstes dzīves 
plūdumu un 1944. gadā aiznesa 
viņu prom no Latvijas. 

Marinas Ozolas dzīvesstāsts 
sākas ar stāstu par viņas māti 
Mariju. Marija ir dzimusi 
Pukstu ģimenes saimniecībā 
“Pēterēni” Madonas novadā 
1885. gadā, laikā, kad Latvijā 
valdīja cariskā Krievija. Marijas 
vecāki, būdami vienkārši lauku 
cilvēki, tomēr saprata izglītības 
nozīmi, un Marija bija viena no 
pirmajām savas paaudzes sie - Marina un Roberts Ozoli ap 1937. gadu

vietēm Latvijā, kas ieguva aug-
stāko izglītību. 1914. gadā viņa 
bija studente Sanktpēterburgā, 
Krievijā. Tur viņa satika un 
apprecējās ar kādu citu latviešu 
studentu - Robertu Zeileru. Kad 
Roberts Zeilers absolvēja augst-
skolu un kļuva par inženieri, 
viņš kopā ar jauno sievu devās 
strādāt uz Petrozavodsku Krie-
vijā. 1917. gada 30. decembrī 
piedzima Marina Zeilers. 

Kad Latvija ieguva neatkarību 
1918. gadā, Zeileru ģimene 
pārcēlās atpakaļ uz Madonu. 
Tomēr Roberts Zeilers atstāja 
savu tobrīd jau grūto sievu un 
mazo meitiņu, lai atgrieztos 
darbā Petrozavodskā laikā, kad 
arī Krievijā kaujas bija beigušās. 
Krievijā viņš saslima ar tīfu un, 
gulēdams nāves gultā, uzzināja 
par sava dēla Gurija pie dzim-
šanu Latvijā.

(Turpināts 7. lpp.)

mūzikas balvu, lai veicinātu 
jaunu skaņdarbu tapšanu. Bet 
par cienījamu un nozīmīgu 
darbu mūzikas vēsturē mūzi-
kologs savulaik saņēma Lielo 
Mūzikas balvu 2012. Piebil dī-
sim, ka pērnā gada beigās, pa -
visam drīz pēc jaunā pētījuma 
nākšanas klajā,  Latvijas Zinātņu 
akadēmija starp divpadsmit 
2018. gada Latvijas zinātnes 
izciliem sasniegumiem atzina 

arī A. Klotiņa vē -
rienīgo pētījumu 
„Mūzika pēckara 
staļinismā”, uz  sve-
ŗot, ka tajā „pirmo 
reizi pēc valsts ne -
atkarības atjauno-
šanas sniegta ap  -
tveroša pēckaŗa des -
mitgades (1944–
1953) mū  zikas no -
rišu aina uz Lat-
vijas PSR polītisko 
un sabiedrisko ko -
līziju fona”. 

Jaunā grāmata 
kopā ar jau pie -
minēto izdevumu 
„Mūzika oku pā-
cijā” lasāma kā 
latviešu mūzikas 
vēsture, aptveroša, 
detālizēta un dziļa. 
Tā daudz ko iz -
skaidro pretrunī-
gajās laikmetu 
griežu norisēs, 
liekot ieraudzīt 
mū  zikas svētīgo 
lomu mūsu tautas 

garīgo un dvēseles pamatvēr-
tību uzturēšanā un saglabāšanā 
dzimtenē. 
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„Saknes jau netika pušu rautas...”
Nākusi klajā Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmata „Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos 

Zviedrijā”: – Rīga, LU Literātūras, folkloras un mākslas institūts,2019,542 lpp.LIGITA KOVTUNA

No kreisās: Andrejs Johansons, Jānis Kārkliņš un Veronika Strēlerte 
1953. gadā Stokholmā. Fotografs nezināms

Ingrīda Vīksna

Laivu ļaudis

Mans sapnis nav sapņojams miegā,
Mans sapnis ir negants un kvēls –
Tas deg kā ērkšķu krūms sniegā,
Tas moka kā lietuvēns miegā –
– Celies! Celies! Ir vēls!
Viņš dzina mani pār jūru,
Vai vasara, rudens vai sals,
Kaut lauzis vējš mastu ar buru,
Man jābrauc, man jābrauc pār jūru,
Līdz sapnim vai dzīvei būs gals.
Man nebēgt no likteņa mana –
Ne dzisīs man sapnis, ne rims.
Aiz nāves vēl nebūs man gana –
Līdz tēvzeme, tēvzeme mana
No sapņa atkal reiz dzims.

Pirmpublicējums Londonas Avīzē,
1985. gada 4. oktobrī

Mūsu laikrakstu trimdas lite-
rātūras lauka cītīgā kopēja un – 
nebūs pārspīlēts – vislabākā un 
visdziļākā pārzinātāja literā tūr-
zinātniece Inguna Daukste-
Silasproģe paveikusi milzu 
darbu – nācis klajā 542 lappušu 
biezs, faktiem, attēliem atmi-
ņām, pētījumiem un... arī emo-
cijām bagāts darbs. Grāmata ir 
smaga (pēc svara, ne pēc vēs-
tījuma rituma!) un iespaidīga, 
ar „zinātnisko aparātu”, kas 
ietveŗ ne tik vien bibliografiju 
un personu rādītāju, bet pat 
Zviedrijas vietvārdu skaidroju-
mu un literāro sarīkojumu 
chronoloģiju (laikā no 1944. 
līdz 1953. gadam) utt.

Grāmatas satura nodaļas sa -
kārtotas trīs lielās grupās – 
Kurzemē, Gotlandē, Zviedrijā; 
vāka noformējumā un iekšlapu 
fotoattēli – pašas autores uz -
ņemti. Ievada un priekšvārda 
teksti – ja vien grāmata nonāks 
ieinteresēta lasītāja rokās, pro-
tams, –jau ar pirmajām rindām 
liks saprast, ka zinīgā un skolotā 
pētniece stāstīs aizrautīgi, emo-
cionāli un patiesi. Turklāt – ar 
pašas klātbūtnes esamību. In -
guna pratusi cieši sasaistīt vēs-
turisko fonu ar cilvēku likteņ-
stāstiem, vēstot par savu izpētes 
jomu – literātūru, kas nepārstāja 
būt dzīva un attīstīties arī laik-
meta visdrūmākajos brīžos. 
Viņa raksta: „Būtiski šķita pē  tī-
jumā atgādināt, ka arī literārs 
teksts var kļūt par vēstures iz -
ziņas starpnieku, jo tajā at -
plaiksnī spēcīga izjūtu gamma un 
pārdzīvojums. Arī literāri teksti 
var kalpot par būtisku Lat vijas 
vēstures izpētes avotu, veidot 

izpratni par Latvijas 20. gad-
simta vēsturi un daudzo latviešu 
likteņiem šajos vēs tu risko no -
rišu krustpunktos.” Un vēl: „Arī 
to esmu mēģinājusi apjaust 
savos pētījumos – kā ir dzīvot 
svešā zemē un citas valodas 
vidē”, un „esmu centusies mek-
lēt ceļus, kas cauri svešu mam 
bēgļus un trimdiniekus atveda 
atpakaļ brīvā Latvijā, jo saknes 
jau netika pušu rautas – tās ne -
redzami patvērās un cauri un 
pāri zemēm, jūrām, okeā niem 
saaudās vienotā spēkā – latvieša 
gara spēkā.”

Grāmatā ir arī daudz dzejas 
un prozas citējumu – laikmetu, 
autorus un noskaņas precīzi un 
spilgti raksturojoši. Autorei iz -
devies darbu, kas ierindojams 

cionāli šis ir vissmeldzīgāk ta -
pušais darbs, jo līdzpārdzīvoju 
laivu braucēju un bēgļu stāstus. 
Tas bija līdz sirds dzīlēm sāpīgi, 
tomēr šī pieredze mani arī ba -
gātināja, mācot saprast un no -
vērtēt – brīvību, savu zemi, savu 
valodu un savus vistuvākos cil-
vēkus. Un arī skaidrāk apjaust 
to, ka dzīve ir pārpilna tādu 
liktenīgu un smagu pār bau dī-
jumu, kas nav samērojami ar 
ikdienišķām nedienām un 
mirklīgām grūtībām.”

Prieks arī par grāmatas at -
balstītāju „ģeografiju” – to vidū 
gan Latvijas Valsts Kultūr ka pi-
tāla fonds, Haralda Biezā fonds, 
kā arī Latviešu fonds Amerikā 
un PBLA Kultūras fonds.

Atliek vien novēlēt grāmatai 

laimīgu ceļu pie lasītājiem, bet 
aitorei – ražīgu un sekmīgu 
turpmāko darbu!

akadēmisko pētījumu plauktā, 
padarīt par emocionāli pul sē-
jošu, raiti lasāmu un bezgala 
interesantu lasāmvielu. Inguna 
to arī atklāti izskaidro: „Emo-

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Pusaudzes meitenes gaitas, 
nonākot Amerikā un iepazīstot 
līdz šim svešo zemi un ļaudis. 

Grāmatā autore stāsta par
saviem pirmajiem deviņiem 
gadiem ASV. Skolas gaitas, 

draudzenes, pirmie peļņas darbi, 
sapņi un ilgas.

USD 25,–

Māra Celle.

MEŽAPARKA
MEITENE UZAUG 
AMERIKĀ

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!

USD 25,–

Agate Nesaule.

ZUDUŠIE
SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību

Zigfrīds fon Fēgezaks.

BALTIEŠU GREDZENS

Interese par šo grāmatu 

sabiedrībā uzviļņojusi sakarā 
ar tāda paša nosaukuma izrādi 

Latvijas Nacio nālajā teātrī. 
Režisors Viesturs Kairišs: “Viņi 
bija daļa no mums. Viņi kopā 
ar latviešiem izveidoja latviešu 
nāciju. Vācbaltieši, kas palika 

bez savas dzimtenes 1939.gadā.”
USD 35,– 

Laika grāmatas, mūsu redakcijā izdotās grāmatas, turpmāk, lūdzu, pasūtiniet, adresi un čeku 
sūtot Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Pasūtinājuma cenā iekļauti arī pasta izdevumi.

Uzmanību, grāmatu draugi!
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KAMENA KAIDAKA

LATVIEŠU LIKTEŅSTĀSTI

Platākais ceļš uz vēsturi

IN MEMORIAM

(Turpināts 18. lpp.)

INĀRA JANSONE

Baiba Rudzītis Pinnis
(1945. gada 6. oktobris – 2019. gada 12. marts)

Baiba dzimusi 1946. gada 
oktobrī Veidenē, Vācijā Ilgas un 
Daiņa Rudzīšu ģimenē. Lik-
tenim bija labpaticies, ka viņa 
bija Latvijas Valsts kancelejas 
pirmā direktora Dāvida Rudzīša 
mazmeita. Bērnību un augst-
skolas gadus Baiba pavada ļoti 
aktīvā trimdas latviešu sabied-
rībā, apmeklējot latviešu skolu, 
tautasdejas, gaidu kustību, viņa 
arī darbojusies Daugavas Vana-
gos, kopā ar vecākiem bija ļoti 
aktīva Detroitas latviešu sa -
biedriskajās rosībās. Detroitā 
Baiba arī iestājās korporācijā 
Imeria, kur pildīja vairākus 
amatus. Pārcēlusies uz Ņujorku, 
kur turpināja strādāt par lielā 
telekomunikāciju uzņēmuma 
Nynex finanču direktori, viņa 
aktīvi darbojas arī latviešu 
sabiedrībā.

Te Baiba Rudzītis iepazinās ar 
korporācijas Lettica fil. Mar-
ģeru Pinni, un drīz vien abi 
salaulājās. Jaunā ģimena nopir-
ka māju Sleepy Hollow, Ņujorkas 
pavalstī. Abi vienmēr bijuši ļoti 
aktīvi sabiedriskajā dzīvē, ne -
raugoties uz lielo aizņemtību 
savas karjēras veidošanā. Baiba 
un Marģers ļoti aktīvi piedalījās 

arī amerikāņu polītiskajā dzīvē 
ar mērķi veicināt Latvijas atbal-
stu ārzemēs. Baiba darbojās 
Amerikas sieviešu republikāņu 
organizācijā, bet abi ar Marģeru 
– Batun( The Baltic Appeal to 
the United Nations). Turklāt –  
viņi kopā ar Baibas tēvu Daini 
Rudzīti darbojās Amerikas 

valsts viņa darbu novērtējusi ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. Pirms 
diviem gadiem Baiba Mūžībā 
pavadīja tēvu Daini Rudzīti un 
bija sākusi iemūžināt viņa dzī-
ves veikumu.

Baiba bija iesaistījusies arī 
Ņujorkas operas ģildē, Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomē, 
studenšu korporāciju kopā, 
Jon   keru baznīcā, viņa bija ļoti 
aktīva Daugavas Vanadze. 
Ik viens sarīkojums Ņujorkas 
draudzes telpās,  Katskiļos vai 
Priedainē vienmēr bija Baibas 
atbalstīts. Mākslinieki un citi 
viesi tika viesmīmīlīgi uzņemti 
Baibas mājās. Rīt Jonkeru baz-
nīcā Pankūku brokastis, bet būs 
jāiztiek bez Baibas vārītā dzēr-
veņu ievārījuma, arī Ņujorkas 
draudzes skolas sarīkojumu 
svinēsim bez viņas.

Baiba aizgāja Mūžībā 12. mar-
tā Ņujorkā.

Jūdzat bērus, jūdzat raudus,
Vedat mani kalniņā.
Pārnāk jūsu bēri, raudi,
Es mājās nepārnākšu.

Lai Baibai vieglas smiltis!

«LATVIJAS GRĀMATA» 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

SIA «L. Grāmata»
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Citos Latvijas apgādos
izdotās grāmatas varat pasūtināt

Jaunā atraitne Zeilers strādāja 
lauku darbus un arī kādā birojā 
Madonā, kur satikās un vēlāk 
arī apprecējās ar Hermani 
Laugi. Ģimene pārcēlās uz Rīgu, 
kad 1927. gadā Hermanis Lauge 
kļuva par galveno kasieri 
Latvijas Bankā.

Marina jau ļoti agrā vecumā 
izlēma, ka vēlas kļūt par zob-
ārsti. Viņa cītīgi studēja un tika 
uzņemta Rīgas 1. vidusskolā. Te 
viņa iepazinās ar savas dzīves 
mīlestību – savu matemātikas 
skolotāju Robertu Ozolu. Ro -
berts bija gaŗa auguma, iz  ska-
tīgs, gudrs un arī izcils spor-
tists. Viņš bija riteņbraukšanas 
čempions un cīnījās par Latviju 
1928. gada olimpiskajās spēlēs 
Amsterdamā. Viņi apprecējās 
1937. gadā, un tajā pašā gadā 
Marina iestājās Latvijas Univer-
sitātes Zobārstniecības fakul-
tātē. Turpmākos 65 gadus, līdz 
Roberta nāvei 97 gadu vecumā 
2002. gadā Amerikā, viņi bija 
nešķiŗami.

Marinas un Roberta idillisko 
ģimenes dzīvi, kad abi Rīgā 
strādāja un studēja, bet vasaras 
pavadīja lauku saimniecībā 
Madonā, sašķobīja Otrais pa -
saules kaŗš. Kad 1941. gadā 
krievu armija okupēja Latviju, 
Roberts baidījās no deportā-
cijas, un viņi ar Marinu pameta 
savu dzīvokli, lai paslēptos kopā 
ar vecākiem citur Rīgā. Roberta 

(Turpināts no 5. lpp.) bailes bija pamatotas. Vakarā, 
kad krievu komisāri ieradās, lai 
Ozolus arestētu, Marinai un 
Robertam uzticamais mājas 
sargs pārliecināja viņus, ka 
Ozolu nav un nav zināms, kur 
viņi ir. Vēlāk Marina vairākas 
nedēļas bija spiesta strādāt 
aptiekā ārpus Rīgas, un kādu 
laiku Roberts baidījās, ka nekad 
vairs sievu neredzēs. Marinas 
jaunāko brāli Guriju arestēja un 
ieslodzīja čekas pagrabos (KGB) 
par patriotisku studentu kor-
porācijas dziesmu dziedāšanu 
Vecrīgā. Marija neatlaidīgi cen-
tās panākt sava dēla atbrīvo-
šanu, un pēc vairāku nedēļu 
izmisīgiem pūliņiem Latvijas 
komūnisti Marinas brāli atbrī-
voja. Gurijs nekad nerunāja par 
to, ko bija redzējis un izcietis 
čekas gūstā.

Marina Ozola 1942. gadā, 
vācu okupācijas laikā, absolvēja 
Universitāti un kļuva par zob-
ārsti. Divus mēnešus pēc augst-
skolas absolvēšanas viņai pie -
dzima dēls Jānis. Marina kādu 
laiku strādāja par zobārsti stu-
dentu poliklīnikā Rīgā. Vācu 
okupācija vienmēr asociēsies ar 
terroru pret ebrējiem. Marinas 
studiju biedrene un prakses 
kolēģa  Zobārstniecības fakul-
tātē bija jauna ebrēju meitene, 
ko, tiklīdz Rīgā ieradās vācieši, 
no augstskolas atskaitīja. Šo 
savu studiju biedreni Marina 
ieraudzīja kopā ar citiem viņas 
tautiešiem ejam pa Rīgas ielām 

kolonnā, ko apsargāja kareivji. 
Iespējams, tas bija viņu nāves 
ceļš uz nošaušanas vietu Rum-
bulas mežā. Meitene pamanīja 
Marinu un iekliedzās: “Marina, 
palīdzi man!” Tumšās atmiņas 
un vainas apziņa, ka neko nevar 
palīdzēt, uz mūžu palika kopā 
ar Marinu.

1944. gads Latvijai un tās 
cilvēkiem bija nemiera pilns. 
Lielas pārmaiņas skāra tūksto-
šiem cilvēku, ieskaitot Ozolu 

Madonā. Sarkanā armija vir-
zījās uz priekšu ātrāk, nekā 
gaidīts, un, kad kļuva skaidrs, 
ka Madona drīz kritīs krieviem, 
Roberts, Marina un 2 gadus 
vecais Jānis pēdējo reizi at  va-
dījās no „Pēterēniem” un devās 
uz Rīgu. Viņi bija tikuši līdz 
Ērgļiem, kad Marinai sākās 
dzemdības. Roberts nolēma, ka 
būs drošāk, ja aizvedīs Marinu 
uz slimnīcu Ērgļos, bet pats ar 

un ļoti trūka pārtikas. Tomēr 
Ozolu ģimenei atkal uzsmaidīja 
veiksme – Roberta māte bija 
vāciete (Voss), un viņas ģimenes 
māja atradās ārpus Frankfurtes. 
Tā bija iespēja ģimenei pavadīt 
pēdējos sešus Otrā pasaules 
kaŗa mēnešus Vācijas rietumu 
daļā, kas nonāca amerikāņu 
kontrolē, nevis austrumos, kas 
drīz vien palikta aiz dzelzs 
priekškara. Izbēdzis no komū-
nistiem, Ozols atkal pārlie ci-
nājās par dievišķo labvēlību, kas 
viņa ģimeni paglāba no nā -
kamajām dzīvības briesmām, 
šoreiz no debesīm. 

B-29 bumbvedēju uzlidojumi 
Frankfurtei un tās apkārtnei, 
kaŗa beigām tuvojoties, kļuva 
arvien biežāki. Bombardētas 
tika pat priekšpilsētas, ieskaitot 
arī Vosu mājvietu. Tuvējās 
mājas bija pārvērtušās par gru-
vešiem, bet Vosu māja, par spīti 
bumbām, kas krita pagalmā un 
augļu dārzā, palika neskarta un 
necieta arī nama iedzīvotāji.

Kaŗa beigās desmitiem tūk-
stošu austrumeiropiešu bija 
sa biedroto aizsardzības zonā. 
Staļins uzstāja, lai bēgļi tiek 
piespiedu kārtā atgriezti dzim-
tajās vietās, tomēr ASV prezi-
dents Trūmens pateica “nē”. 
Rietumu valstīm bija vajadzīgi 
4-5 gadi, lai pieņemtu imig-
rācijas polītiku un noteikumus, 
pirms tās bija gatavas uzņemt 
bēgļus, kas bija izmitināti pār-
vietoto personu nometnēs (DPC) 
un gaidīja savu nākotni. 

Lai arī apstākļi bija smagi un 
izsalkums vienmēr bija blakus, 
dzīve Marinas un Roberta pa  -
plašinātajai ģimenei turpinājās. 
Roberts strādāja dažādus dar-
bus, Marina praktizēja kā zob-
ārste Apvienoto Nāciju Palī-
dzības un rehabilitācijas ad  mi-
nistrācijā (UNRRA). Viņa bija 
arī starp tiem ārstiem, kas 1947. 
gadā nolēma dibināt Latviešu 
ārstu apvienību trimdā (pēc 
1951. gada pārdēvētu par Lat-
viešu ārstu un zobārstu ap  -
vienību). 1948. gadā Marinai 
piedzima meita Laima. Marinas 
un Roberta vecāki palīdzēja 
rūpēties par trim mazbērniem. 
Ozoli nodibināja draudzīgas 
attiecības ar citiem bēgļiem no 
Austrumeiropas. Raivo Hiello 
no Igaunijas kļuva par jaunā 
Roberta krusttēvu.

Marina un Roberts Ozoli ap 1937. gadu

ģimeni. 1905. gadā dzimušo 
Robertu vācu armijā neiesauca. 
Tovasar Marina bija stāvoklī un 
gaidīja sava otrā bērna pie -
dzimšanu lauku saimniecībā 

Jāni dosies uz Rīgu, bet pēc sie-
vas un bērniņa atgriezīsies. 
Viņu dēls Roberts piedzima 26. 
jūlijā, kad liela daļa Latvijas 
zemes ap Madonu jau bija 
krievu kontrolē. Roberts turēja 
savu vārdu un, apbruņojies ar 
degvīna pudelēm kukuļiem, 
devās atpakaļ uz Ērgļiem, lai 
nogādātu savu mazo dēlu un 
Marinu drošībā Rīgā. Viņu 
pavadīja veiksme.

Tikai divus mēnešus vēlāk 
Rīgu ielenca Sarkanā armija un 
vācu kapitulācija bija nenovēr-
šama. Atkal Roberts un Marina 
bija smagas izvēles priekšā. 
Palikšana Rīgā nebija iespējama, 
jo deportācija uz Sibiriju šoreiz, 
visticamāk, būtu neizbēgama 
un brīvība noteikti tiktu zau-
dēta. Visa ģimene – Roberts, 
Marina un viņu dēli, Marija un 
Hermanis, kā arī Roberta vecāki 
Jānis un Lidija – pameta Lat-
viju. Emigrācija uz Vāciju ar 
laivām un vilcieniem bija bīs-
tama, jo īpaši, ceļojot ar divus 
mēnešus vecu zīdaini un divus 
gadus vecu bērnu, jo nemitīgi 
bija krievu uzbrukuma draudi 

latviešu apvienībā. Baiba veik-
smīgi sadarbojās ar Latvijas 
vēstniecību Vašingtonā un 
ANO misiju Ņujorkā. Marģers 
aizgāja Mūžībā 2015. gada 9. 
janvārī. Jāpiebilst, ka Latvijas 
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Renāte un Ansis Gusleni ar bērniem Anša vecmāmiņas 100 gadu jubilejā

Trimdas bērnu bērns Renāte Guslena
Ar Renāti man bija iespēja 

iepazīties jau pirms kādiem 15 
gadiem, kad rakstīju rakstu ser-
iju par tiem trimdas latviešiem, 
kas, uz Latviju atbraukuši, jutās 
te kā mājās. Šodien viņa ir 
atnākusi pie manis atkal, lai 
pastāstītu, kas ar viņu un ģimeni 
ir noticis pēc tam. Toreiz ar 
nelielām izmaiņām es biju uz -
rakstījusi šo informāciju at -
stāsta formā.

Satikos ar trimdas latviešu 
sabiedrībā augušu meiteni, kas 
dzimusi, uzaugusi un izskoloju-
sies Čikāgā Reinfeldu ģimenē. 
Abi vecāki viņai bijuši latviešu 
volejbola komandās laikā, kad 
visi latviešu sportisti vēl prata 
runāt labā latviešu valodā un 
bija aktīvi arī citās latviešu 
nodarbībās. Tādēļ ir saprotams, 
ka Renāte arī izauga par latvieti. 
Tagad viņa jau gandrīz 22 gadus 
dzīvo un strādā Latvijā, Čikāgā 
IIT (Illinois Institute of Tech-
nology) un universitātē Valen-
cia. Viņa ir izskolojusies ķīmijas  
inženieŗu fakultātē, speciā li zē-
joties vides inženieŗu zinātnē. 
Vienu gadu viņa pavadījusi kā 
apmaiņas studente Spānijā, tur-
klāt spāņu valodu viņa mācī-
jusies jau skolā. Gads Spānijas 
universitātē palīdzējis apgūt šo 
valodu daudz pilnīgāk, jo dzī-
vojusi vietā, kur angliski runā 
maz un latviski, protams, ne  -
maz. Viņa izgājusi arī latviešu 
skolas – Krišjāņa Barona skolu 
Čikāgā, Gaŗezera Vasaras vi -
dusskolu, turklāt vairākas va -
saras Gaŗezerā ir strādājusi par 
audzinātāju. 

Latvijā Renāte pirmo reizi 
ciemojās 1990. gadā kā viena no 
Dzelmiešu grupas dejotājām, 
tieši uz Dziesmu svētkiem, kur 
piedalījās vairāki koŗi un tau-
tasdeju grupas no Rietumiem. 
Tas, liekas, ir bijis sākums viņas 
mīlestībai uz Latviju, jo pēc 
studiju beigšanas 1997. gadā 
Renāte bija izlēmusi vienu gadu 
padzīvot un pastrādāt Latvijā. 
Darbu viņa bija dabūjusi vides 

konsultācijas firmā, kas pie de-
rēja Amerikas latviešiem, un 
sarunājusi, ka vienu gadu Lat-
vijā nostrādās. Renāte pastāsta, 
ka dzīvot gadu Latvijā ir bijis 
daudz savādāk nekā atbraukt 
tikai uz pāris nedēļām. Iepa-
zīšanās ar citiem jauniešiem ir 
bijusi viegla un vienkārša sa -
karā ar darbu un volejbolu, ko 
spēlē arī Renāte, tāpat kā viņas 
vecāki savā jaunībā. Bez tam 
viņai Latvijā ir arī viņas gada 
gājuma radi, kas viņas dzīvi 
Latvijā jau sākumā ir padarījuši 
interesantu. Viņa ir arī satikusi 
vairākus bērnības draugus, kuŗi 

Usmas baznīcā – Brīvdabas mū -
zejā, kāzu viesības Jaunpilī, pie 
tam ar daudz radiem un drau-
giem kā no Amerikas, tā arī no 
Latvijas. 

Ģimene ir iegādājusies paši 
savu māju un tagad dzīvo 
Ikšķilē. Kad māju nopirka, tā 
bija gandrīz kā grausts, bet 
tagad tā ir pilnībā izremontēta, 
un vienas puķu dobītes vietā 
tagad viss ir sakopt, apstādīts  
un at  jaunots, un arī ģimene ir 
pie  augusi no viena līdz trim 
bēr  niem. Sākumā Renātei trau-
cēja tas, ka uz ielas un veikalos 
dzirdēja par daudz krievu va -

teresants laika periods, jo mums 
sporta skoliņas bija gan Ikšķilē, 
gan Salaspilī, un pa reizei pie 
mums skolojās ap 300 bērnu. 
Interesanti bija sadarboties arī 
ar pašvaldībām, kas mums deva 
financējumu, mēs organizējām 
dažādus turnīrus un braukājām 
gan uz Krieviju, gan Igauniju, 
Lietuvu, Ukrainu un citur. Šīs 
valstis nereti arī viesojās pie 
mums. 

Pēc pieciem gadiem sporta 
skolā man gadījās parunāties ar 
bijušiem kolēģiem no firmas 
Exigen. Viņi bija nodibinājuši 
firmu Evolution Gaming. Tā ir 

nākumi ir vairāk administrā-
tīvi. Angliski es sauktos Head of 
IT Business Operations, starp 
citu,man tur strādā daudz 
bijušo kolēģu. 

Manam vīram Ansim vēl 
arvien ir pašam savs uzņēmums, 
kas sadarbojas ar to firmu, kuŗā 
Ansis savulaik strādāja Ame-
rikā. Viņi zīmē kartes un pēta 
no Amerikas atsūtītos datus, 
kas iegūti ģeoloģiskos urbumos. 
Viņa klienti ir amerikāņi. 
Amerikā katram štatam ir katru 
gadu jāiesniedz atskaites, un 
darba Anša firmai netrūkst. 

Lita pašlaik ir astotajā klasē, 
viņai februārī palika 14 gadu, 
viņa ir ļoti gaŗa un spēlē basket-
bolu. Reinis ir sestajā klasē un 
Pē  terītis trešajā, viņš arī tagad 
vēl dara palaidnības. Skolotāji 
gan saka, viņš ir loti labsirdīgs 
un mīļš. Diezgan bieži mēs visa 
ģimene braucam uz Ameriku 
apciemot vecmāmiņu. Mans 
tētis nomira, kad man bija 
trīspadsmit gadu, bet viņam 
tikai piecdesmit pieci. Mammai 
tagad ir 79 gadi, un viņa pie 
mums šad un tad atbrauc. 
Pagājušo gadu mēs bijām pie 
viņas Amerikā un ciemojāmies 
divus mēnešus. Bērniem tas ļoti 
patika. 

Latvijā pēc Reiņa piedzim-
šanas es izdomāju, ka man vēl 
jāpapildina sava izglītība, un es 
iestājos Riga Business School, 
kas ir daļa no Rīgas techniskās 
Universitātes (RTU), tā ir viena 
no labākajām augstskolām Lat-
vijā. Tur es mācījos diezgan ilgi, 
jo man bija ne tikai darbs, bet 
mājās trīs bērni. Skolu  pabei-
dzu 2013. gadā ar ļoti labām 
sekmēm un maģistra gradu 
biznesa vadībā. Tas man ir ļoti 
daudz palīdzējis tālākajās darba 
gaitās. 

Latvijā mums patīk ne tikai 
daba un tas, ka viss te ir tik tuvu 
un viegli pieejams. Te ir skaistas 
upes un ezeri, jūra un mežs tik 
tuvu Rīgai. Te viegli pieejama ir 
arī kultūras dzīve, un tā nav 
dārga, salīdzinot ar cenām pa -
saulē. Nereti aizejam uz teātri 
vai kādu koncertu, jo man ļoti 
patīk simfoniskā mūzika. Bēr -
niem te ir iespēja darboties 
dažāda veida pulciņos un spor-
tot. Arī es pati vēl arvien spēlēju 
volejbolu, kā mani vecāki savā 
jaunībā. Latvijā apstākļi arī 
citādi ir stipri vien uzlabojušies, 
kopš laika, kad es te pārcēlos.” 

Pirms atvadīties Renāte savā 
telefonā man parāda ģimenes 
fotografiju, kur tiek svinēta 
Anša vecmāmiņas simtā dzim-
šanas diena. Vecmāmiņa ir 
nedaudz dienu par Latviju 
vecāka, un ir lepna, ka varējusi 
svinēt savu simto gadu kopā ar 
Latviju. 

Ja es Renāti sagaidīju, uz  ru -
nājot uz „Jūs”, tad atvadoties jau 
uzrunāju viņu uz „tu”, jo man 
viņa liekas tik mīļa un tuva, it 
kā būtu manis pašas meita. Un 
es priecājos, ka viņa ir viens no 
tiem trimdas bērnu bērniem, ar 
ko man ir bijusi izdevība 
iepazīties. Turklāt viņa Latvijai 
audzina trīs burvīgus bērniņus.

tai laikā jau dzīvoja Latvijā. 
Tagad šis viens gads ir jau 
izvērties gandrīz par vairāk 
nekā diviem gadu desmitiem, 
viņa ir apprecējusi Ansi Gus-
lenu, jaunekli no Latvijas, kuŗš 
pēc sešiem Amerikā pavadītiem 
gadiem tomēr ir izvēlējies at -
griezties Latvijā. Renāte vēl 
piemin, ka laulības notikušas 

lodu. 
Tagad, 13 gadus vēlāk, Renāte 

atkal ir pie manis un pati 
pastāstīs par to, kas ar ģimeni 
pa šo laiku ir noticis. 

„Pirmā meitiņa Lita piedzima 
2005. gadā, tad 2006. gadā pie -
dzima brālis Reinis. bet ma -
zākais Pēteris piedzima 2009. 
gadā. Sākumā mēs bijām plā -
nojuši ģimeni ar pieciem bēr-
niem, bet tagad vīrs smejas, ka 
ar esošo bērnu skaitu pietiek. 
Kad Pēterītis bija kādus astoņus 
deviņus mēnešus vecs, mēs 
nopirkām labradora kucēniņu, 
un puisēns uzauga kopā ar to. 
Tāpēc viņam ir cita izpratne par 
dzīvi. Māsa ar brāli jau bija 
mazliet vecāki un viņu savās 
rotaļās neiekļāva. 

Firmā Exigen nostrādāju 14 
gadus, tad divatā ar kādreiz 
pazīstamo basketbolistu Igoru 
Miglinieku Ikšķilē atvērām bas-
ketbola skolu. Viņš dzīvo Ik -
šķilē, un viņa sieva ir mana vīra 
kādreizējā bērnības draudzene 
Un tā kā es pati esmu daudz 
nodarbojusies ar sportu, viņš 
mani uzaicināja sporta skolu 
uzsākt kopā. Tur es strādāju par 
skolas direktori kādus piecus 
gadus. Skola saucās „Igora 
Milglinieka sporta skola”. Tur 
pārsvarā bija basketbola no -
darbības, nedaudz volejbols un 
vieglatlētika. Latvijā sporta sis-
tēma ir nedaudz savādāka nekā 
Amerikā. Tas man bija ļoti in -

firma, kas izstrādā visādas in -
teresantas un dažkārt komiskas 
kazino spēles. Daudzi pa  saules 
kazino pērk mūsu spēļu risi-
ājumus un piedāvā saviem kli-
entiem. Tas arī ir viens IT 
uzņēmums. Mums Rīgā ir arī 
divas tādas fiziskas studijas. Tur 
ir uzklāti atbilstošie galdi, pie -
mēram, „Black Jack” galds, mei-
 tenes skaistās kleitās kā ikvienā 
īstā kazino stāv pie galdiem un 
dala kārtis. Spēlētājs var būt 
jebkur. Viņš var būt Indijā, viņš 
var sēdēt Austrālijā, Lielbri-
tānijā, Ķīnā vai Āfrikā. Viņš 
vienkārši pieslēdzas un spēlē to 
spēli. Pie viena galda var spēlēt 
nezin cik spēlētāju. Mēs viņus 
vienkārši neredzam. Mums ir 
tikai datoru programma, kas 
mums pasaka, ko viņš grib. 
Spēlētājiem ir segvārdi, un mēs 
nekad nezinām, kas un kur viņi 
ir. Pastāv vesela pasaule, kas to 
dara izklaides pēc, un tie nav 
nabadzīgi cilvēki, tie ir cilvēki, 
kuŗiem ir pietiekami liels bu -
džets, ko viņi veltī savai izklai-
dei. Ja man ir patīkamāk no -
pirkt kādu koncerta vai teātŗa 
biļeti, tad viņam ir svarīgāk 
kādu laiku nodoties šādai iz -
klaidei. Saprotams, ka vinnēt 
kaut ko ievērojamu ir ļoti maz 
iespēju. Šajā darbā es jau esmu 
trīs gadus, un mans amats ir 
iekšējā IT departamenta vadība. 
Tas ir departaments, kas iz -
strādā šīs spēles, un mani pie -

MĀRIS VISENDORFS
“LATVIJAS ARMIJAS KAŖA ORĶESTŖI. 

1919–1940”. 

Latvijas armijas kaŗa orķestŗu 
vēsturi no 1919. līdz 1940. 
gadam sīki izpētījis, detalizēti 
un vienlaikus raitā un pievilcīgā 
stāstījumā ietērpis or  ķestŗu 
diri ģents, mū  ziķis un mū  zeja 
spe  ciālists Māris Visen dorfs 
grāmatā “Latvijas armijas kaŗa 
orķestŗi. 1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā 
iesējumā, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–
t.sk. pasta izdevumi.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S
Ārlietu ministrs 

Apvienotajā Karalistē
16. martā ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs Latvijas vēstniecībā Ap -
vienotajā Karalistē Londonā tikās 
ar Latvijas diasporas pārstāvjiem, 
lai pārrunātu Latvijas diasporas 
polītiku, tostarp nesen pieņemto 
Diasporas likumu un tā praktisko 
ieviešanu, kā arī diasporai aktuā-
los jautājumus saistībā ar Apvie-
no tās Karalistes izstāšanos no 
Eiropas Savienības.

“Apvienotajā Karalistē izveidoju-
sies šobrīd lielākā Latvijas diaspo-
ra, jo Lielbritanijā dzīvo, strādā vai 
studē vairāk nekā 100 000 tau tie-
šu. Vēlētos izteikt jums pateicību –  
nosacīti vecās trimdas pārstāv -
jiem, par jūsu ticību Latvijas neat-
karības atdzimšanai un par jūsu 
atbalstu Latvijas atjaunošanai. Vē -
los pateikties arī kopienas jauna-
jiem pārstāvjiem, kuri, dažādu ie -
meslu vadīti, ieradušies Lielbrita-
nijā nesen, saglabā saites ar Latviju 
un cenšas dot savu ārtavu Latvijas 
attīstībai. Latvijai ir vajadzīgi cil-
vēki,  kas, neskatoties uz etnisko 
vai valstisko piederību, uztur un 
veido saikni ar Latviju. Diasporas 
polītika pēdējā dekādē strauji vei-
dojusies, pateicoties lielajam emig-
rācijas vilnim, nonākot līdz Dia-
sporas likuma pieņemšanai pagā-
jušā gada beigās. Esam gatavi strā-
dāt, lai tie cilvēki, kuŗus pārstāvat, 
nezaudētu saikni ar Latviju,” sacīja 
E. Rinkēvičs.

Ministrs klātesošos informēja, 
ka Diasporas likums ir stājies spē-
kā šā gada janvārī un šobrīd norit 
vairāku Diasporas likumam pa -
kār toto tiesību aktu un likumpro-
jektu izstrāde un ieviešana. Dia-
spo ras likuma ieviešana ir definēta 
par vienu no jaunās valdības prio-
ritātēm.

Tāpat ministrs apliecināja, ka ir 
paredzēts turpināt atbalstīt līdzši-
nējās iestrādes izglītības un kul-
tūras jomā, nodrošinot sistemā-
tisku un ilgtermiņa atbalstu tam 
nesavtīgajam un entuziastiskajam 
darbam, ko ikdienā brīvprātīgi 
veic  diasporas skolu skolotāji, dia-
sporas organizāciju un mākslinie-
cisko kopu vadītāji. “Ikviens no 
tautiešiem Lielbritanijā veido Lat-
vijas tēlu. Tādēļ jūs pamatoti varat 
būt aktīvi un redzami. Ar jūsu ie -
saisti Apvienotās Karalistes va  ras 
pārstāvjiem ir jāsadzird Latvijas 
un visu Baltijas valstu aktuālie iz -
aicinājumi un nepieciešamība tos 
risināt kopā ar Apvienoto Kar a-
listi,” aicināja ārlietu ministrs.

*
Izziņa. Saskaņā ar 2019. gada 

11. marta Iedzīvotāju reģistra da -
tiem, par savu dzīvesvietu Ap -    
vie no tajā Karalistē ir norādījuši 
74 400 Latvijas pilsoņi un 474 
nepilsoņi. Uzturēšanos Latvijā ir 
reģistrējuši 1 085 Apvienotās Kara-
listes pilsoņi, bet dzīvesvietu Lat-
vijā ir norādījušas 1 072 personas, 
kuŗām ir Latvijas un Apvienotās 
Karalistes pilsonība, savukārt savu 
dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē 

ir norādījušas 2 433 personas, ku -
ŗām ir Latvijas un Apvienotās Ka -
ralistes pilsonība.

***
Atceras diplomāti 
Margrietu Sanderi

Aprit 120 gadu, kopš dzimusi Lat-
vijas diplomāte, speciāliste Tau tu 
Savienības darbvedības un orga-
nizatoriskajos jautājumos Mar-
grieta Sandere, dzim. Buša (14. 
03.1899. Rīgā – 28. 04.1979. Rīgā).

Margrieta Buša dzimusi 1899. 
gada 14. martā Rīgas nama līdz-
īpašnieku ģimenē. 1915. gadā ar 
zelta medaļu beidza Rīgas Lomo-
nosova sieviešu ģimnaziju. Turpi-
nāja izglītību turpat pedagoģiska -
jā klasē, ko absolvēja 1916. gadā. 
Pirmā pasaules kaŗa laikā Jurjevā 
(Tartu) ieguva mājskolotājas kva-
lifikāciju. 

1916. – 1919. gadā bija mašīn rak - 
s tītāja Dzelzceļu pārvaldē Petrogra-
dā (Pēterburgā), pēc tam skolotāja 
Rīgā, bet lielinieku laikā 1919. ga  da 
pirmajā pusē – kancelejas pārzine 
Arodbiedrību centrālbirojā. Kopš 
1925. gada M. Sandere no valsts 
civildienesta amata pārgāja diplo-
mātiski konsulārajā dienestā: V 
die nesta pakāpē (II šķiras sekre-
tāre) un 1926. gadā – IV dienesta 
pakāpē (I šķiras sekretāre). Tā bija 
augstākā pakāpe, ko Latvijas pir-
majā neatkarības laikā diplomā-
tiski konsulārajā dienestā varēja 
ieņemt sieviete

***
Saeima atbalsta 

priekšlikumu pusaudžiem ļaut 
medībās šaut no 16 gadiem

Par spīti gūzmai iebildumu no 
valsts pārvaldes iestāžu un neval-
stisko organizāciju puses, Saeima 
14. martā galīgajā lasījumā atbal-
stīja strīdīgo priekšlikumu izmai-
ņām Ieroču aprites likumā, kas 
ļaus arī 16 gadus veciem pus au-
džiem medībās izmantot medību 
ieroci ar vecāku vai likumisko pār-
stāvju rakstisku piekrišanu un 
Valsts policijas atļauju tiešā ieroča 
īpašnieka klātbūtnē.

32 deputātiem balsojot “par”, 37 
“pret” un četriem atturoties, Saei-
mas deputāti neatbalstīja Danas 
Reiznieces-Ozolas (ZZS) priekš -
li kumu izslēgt likumprojekta 14. 
pan ta otro daļu.

***
Eiroparlamenta vēlēšanās 

sarakstā startēs arī Otto Ozols

Par pievienošanos partiju ap  vie-
nībai Latvijas Reģionu apvie nība 
(LRA) paziņojis rakstnieks Otto 
Ozols. Viņš LRA Eiropas Parla-
menta vēlēšanu sarakstā  startēs ar 
otro numuru. Aktīvs demografi-
jas, ģimeņu ar bērniem polītiskais 
atbalstītājs, Eiropas demokratijas 
un cilvēktiesību vērtību aizstāvis 
vēlēšanās piedalīsies ar savu īsto 
vārdu – Mārtiņš Barkovskis, infor-
mēja Reģionu apvienība. Savu -
kārt saraksta pirmais numurs būs 
apvienības vadītājs Edvards Smi l-
tēns.

“Esam gandarīti, ka LRA biedru 
rindas papildinās ar spilgtiem un 
zinošiem cilvēkiem, kuriem rūp 
Latvijas nākotne Eiropas Savie nī-
bas ietvarā. LRA apvieno visus Lat-
vijas reģionus, lai aizstāvētu mū su 
iedzīvotāju un valsts na  cio nālās 
intereses arī Eiropā,” paziņojumā 
plašsaziņas līdzekļiem norādījis 
Smiltēns.

***
Krievijas pārstāvji 

EDSO bruņojuma kontrolē 
inspicē Ādažu bazi

Trīs Krievijas bruņoto spēku 
pār  stāvji no 18. līdz 20. martam 
Eiropas Drošības un sadarbības 
drošības organizācijas (EDSO) 
pa   sākumu laikā un saskaņā ar 
Vīnes dokumentu veiks bruņo-
juma kontroles inspekciju Latvi jā, 
informē Aizsardzības ministrijā 
(AM). Inspekcijas vizītes mērķis  
ir apmeklēt Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) Sauszemes 
spēku Mechanizēto kājnieku bri-
gā di Ādažos, lai pārbaudītu, vai 
ik  gadējā EDSO iesniegtā vispārējā 
militārā informācija par Sausze-
mes spēku Mechanizēto kājnieku 
brigādi atbilst ziņotajam. AM no -
rāda, ka atbilstoši EDSO kvotām 
Latvijai ir jāuzņem viena novēr - 
tē juma vizīte un trīs bruņojuma 
kontroles inspekcijas gadā. Ana lo-
ģiski arī Latvija veic bruņojuma 
kontroles inspekcijas un novērtē-
juma vizītes pārējās EDSO dalīb-
valstīs.

***
Par Latvijas 

valstspiederīgajiem Sīrijā
Valsts drošības dienesta (VDD) 

priekšnieks Normunds Mežviets 
norāda, ka vairāki Latvijas valsts-
piederīgie uzturas terroristiskās 
or  ganizācijas Daesh kontrolētajās 
territorijās Sīrijā. Ir sākti četri kri-
minālprocesi par valstspiederīgo 
dalību konfliktā Sīrijā. Viena šāda 
persona – Mārtiņš Grīnbergs – at -

griezās Latvijā un ir notiesāts par 
savām darbībām.

Šobrīd VDD rīcībā esošā in  for-
mācija neliecina, ka vēl kāds no 
minētajiem cilvēkiem plānotu at -
griezties Latvijā, tomēr brīdināja, 
ja tas notiks, personas tiks sodītas. 
Mežviets arī atzīmēja, ka Latvijā ir 
tendence pieaugt studentu skai-
tam no terrorisma riska valstīm. 
Viņi studē ne tikai Rīgas, bet arī 
reģionālajās augstskolās. Šī ir vie-
na no riska grupām, kam VDD 
pievērš uzmanību migrācijas un 
pretterrorisma kontekstā. Ar katru 
gadu Latvijā pieaug cilvēku skaits, 
kuŗi pieņem islāma reliģiju, ar kat-
ru gadu pieaug arī islāmticīgo stu-
dentu skaits Latvijā. Kopienai ir 
tendence paplašināties.

***
16. marta akcija noritēja mierīgi

Vairāk nekā 1000 cilvēku devās 
tradicionālajā biedrības Daugavas 

Vanagi Latvijā rīkotajā leģionāru 
atceres gājienā pa Vecrīgas ielām 
no Rīgas Svētā Jāņa baznīcas uz 
Brīvības pieminekli.

Gājiena dalībniekiem rokās bija 
gan ziedi, gan Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas karogi. Kādai cilvēku 
grupai rokās bija īpaši liela izmē -
ra Latvijas karogs bez kāta. Gājie-
nā devās arī vairāki apvienības 
Visu Latvijai/Tēvzemei un brīvī-
bai/LNNK polītiķi, tostarp Imants 
Parādnieks, Raivis Dzintars, Jānis 
Iesalnieks, Aleksandrs Kiršteins 
un Edvīns Šnore. 

Ko darīt ar 
leģionāru piemiņu?

Vēsturnieks Uldis Neiburgs, kam nesen iznākusi grāmata Grē-
ka un ienaida liesmās intervijā Egīlam Zirnim (Sestdiena) stāsta 
par Otrā pasaules kaŗa ietekmi uz Latviju, tās iedzīvotājiem. Sva-
rīgs ir Neiburga viedoklis par pretrunīgi vērtēto  16. martu. Kā 
būtu pareizāk atzīmēt Leģionāru piemiņas dienu? Mūsu lasītāju 
ieskatam daži fragmenti no intervijas.

Neiburgam tika jautāts, vai attiecībā 
uz Otro pasaules kaŗu Latvijā vie-

na no smagākajām nav tā sauktā 
mazākā ļaunuma problēma, 
proti, latviešiem no diviem to  -
tālitāriem režīmiem mazākais 
ļau nums bija nacistiskā Vāci ja, 
bet Latvijas ebrējiem – PSRS?    

Jā, Latvijas sabiedrība tika sa -
šķelta. Ne vienmēr dalījums bija 

tik izteikts, piemēram, nevar apgal-
vot, ka Latvijas krievi visi gaidīja Sar-

kano armiju. Latvijā iekļuva arī tūksto-
šiem cilvēku no vācu ieņemtajiem PSRS apgabaliem, turklāt daļa 
no tiem sociālekonomisku vai citu iemeslu dēļ brīvprātīgi devās 
līdzi vācu armijai, kad tā atkāpās uz rietumiem. 

Tā ir problēma arī mūsdienās, atskatoties uz kaŗa notikumiem 
un ieņemot kādu poziciju. Tikko atkal ir nākusi Nacionālās ap -
vienības iniciātīva par 16. martu kā oficiālu leģionāru piemiņas 
dienu. Tajā var redzēt gan plūsus, gan minusus, bet, ja mums 
būtu skaidrāka nostāja, izceļot trešo ceļu un saprotot, ka abas 
oku pācijas bija sliktas, ja mēs to liktu savā atmiņu polītikā, varbūt 
būtu labāk... 

Tie, kas grib svinēt 9. maiju, var teikt, ka arī leģionāri kaŗoja 
svešā armijā. Būtu jau labāk koncentrēties uz kaut ko vienu 
vienojošu, bet ir jānomainās paaudzēm, lai kaut kas notiktu. (..)

Bijušo leģionāru tagad gandrīz vai nav palicis, vairāk ir gaisa 
spēku izpalīgu, tātad tagad tā ir tīri polītiska iniciātīva, kuŗai maz 
sakara ar vēsturi. Problēma ir šāda: ja reiz 90. gados pieņēma le -
ģio nāru piemiņas dienu, pie tā vajadzēja turēties, skaidrot un ne -
mētāties. Ja pēc tam no tās dienas atteicās, tagad, manuprāt, ir 
par vēlu darīt kaut ko citu, tas vilciens ir aizgājis. 

16. marts ir svarīga diena tiem latviešiem, kuŗu piederīgie ir 
bijuši leģionā. Cilvēku brīvas gribas izpausme būtu šajā dienā likt 
ziedus pie Brīvības pieminekļa...

Latviešu leģionāri ir Latvijas pilsoņi, par kuŗiem Otrā pasaules 
kaŗa laikā Latvijas valsts nevarēja parūpēties, būdama de facto 
okupēta. Mūsdienās izceļam Latvijas Centrālo padomi un tās 
memorandu, bet, atvainojos, Pauls Kalniņš, kuŗš 1944. gada 8. sep-
 tembrī parakstīja deklarāciju par Latvijas neatkarības atjauno-
šanu, kas gan palika uz papīra, neizteica nekādus protestus ne 
pret holokaustu Latvijā 1941. gadā, ne pret leģiona izveidošanu 
1943. gada pavasarī. Šāda piemiņas diena būtu cieņas izrādīšana 
savas valsts pilsoņiem, kas bija ierauti kaŗā. Bet taisīt to par va -
roņu dienu... Diemžēl šie kaŗā ierautie cilvēki ne tikai cīnījās sve-
šu varu pusē, bet gan leģionā, gan Sarkanarmijā cīnījās nozie-
dzīgu totālitāru režīmu pusē. To neredzēt būtu tuvredzīgi.    

Drošības policijas priekšnieks 
Normunds Mežviets // Foto: LETA
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Vēlāk portāls precīzēja premjēra 
teikto: “Latvieši un igauņi mums, 
varētu domāt, visā pilnībā būtu 
brāļi, taču tā nav. Runājot par to 
pašu Latviju, ekonomikā tā ir vie-
na no mūsu lielākajām konku - 
ren tēm.”

***
Pirms 190 gadiem reģistrēja 

gājputnu atlidošanu
Šogad 12. martā apritēja 190 ga -

du, kopš Latvijas territorijā uzsāk -
ta putnu pavasara atlidošanas lai-
ka reģistrēšana. Pirmais reģistrē-
tais putns toreiz bija lauku cīrulis, 
kuŗu pamanīja Jelgavā. Zīmīgi, ka 
arī šopavasar pirmais atlidojušais 
gājputns, kas reģistrēts latvijasput-
ni.lv, bijis tieši lauku cīrulis, kuŗu 
februāŗa vidū pamanīja Skrundas 
novadā. 

Var uzskatīt, ka pirms 190 ga -
diem tika aizsākta Latvijas orni to-
loģija, kas nu jau izaugusi līdz pla-
šam putnu vērotāju un reģist rē tāju 
aktīvistu pulkam visā Lat vijā.

***
Bērzainē viesojās 
deju kopa Rīdze 

Latviešu centrā Bērzaine, Dien-
vidvācijas pilsētā Freiburgā, vieso-
jās Rīgas pamatskolas Rīdze deju 
kopa. Bērzaine ir aktīvs Vācijas, 
Francijas un Šveices latviešu centrs 
un viesu nams, kuŗu, apceļojot 
Eiropu, ir iecienījuši latvieši no 
visas pasaules.

Tautasdeju kopa Rīdze ir dibi-
nāta 1992. gadā, kad tas vēl saucās 
Rīdziņa, bet no 2016. gada nosau-
kums ir Rīdze. Katru gadu Rīdze 
dodas tālākos koncertbraucienos. 
2016. gada rudenī  Rīdze pirmo 
rei zi piedalījās starptautiskajā fes-
ti vālā Ķīnā, Pekinā.

***
Atklāj fotoizstādi “Latviešu 
trimdas paaudzes Zviedrijā 

Friča Forstmaņa fotografijās”

20. martā Latvijas Universitātes 
(LU) Bibliotēkā atklāja fotoizstādi 
“Latviešu trimdas paaudzes Zvied -
rijā Friča Forstmaņa fotografijās”.

Fricis Forstmanis (1906-2004), 
sabiedrībā labāk pazīstams kā dzej-
nieks un atdzejotājs Fricis Dzies-
ma, Latviju pameta 1944. gada no -
vembrī, lai bēgļu laivā dotos uz 
kaŗa neskarto Zviedriju. Forst ma-
nis savā dzīvē bijis ne tikai dzej-

Kāds akcijas dalībnieks Latvijas 
Radio skaidroja, ka piedalās, jo 
pašlaik polītiskie risinājumi vides 
jomā ir īstermiņa, polītiķi nedomā 
par nākotni, turklāt klimata pār-
maiņas problēmas jārisina visai 
pasaulei kopā, nevar tikai Eiropas 
Savienība viena kaut ko darīt,  jā -
būt arī Ķīnas, Krievijas, ASV ie -
saistei.

***
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

piedalīsies Jaunā Saskaņa
Partiju apvienība Par alternatīvu 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ga -
tavojas startēt ar nosaukumu Jau-
nā Saskaņa. Šāda iecere izraisījusi 
ar to nesaistītās partijas Saskaņa 
pārstāvju sašutumu. Pagājušā ga  da 
rudenī savas balsis šai partiju ap -
vienībai atdeva mazāk nekā pus-
procents vēlētāju, līdz ar to par-
lamentā tā neiekļuva. Gatavojoties 
EP vēlēšanām, apvienība oficiāli 
mainījusi savu nosaukumu uz 
Jaunā Saskaņa. Sociāldemokra tis-
kās partijas Saskaņa Saeimas frak-
cijas vadītājs Jānis Urbanovičs Lat-
vijas Radio izteica sašutumu par 
šo situāciju. Jaunā Ssakaņa reģis-
trēta likumīgi – abu polītisko spē-
ku nosaukumi patlaban pilnībā 
atšķiras – Nila Ušakova (Saskaņa) 
vadītā partija ir sociāldemokratis-
kā partija Saskaņa, bet apvienības 
nosaukums ir polītisko partiju ap -
vienība Jaunā Saskaņa.

Jaunās Saskaņas līderis Juris Žu -
rav ļovs

“Šai vecajai Saskaņai laiki bei-
dzas,” uzskata Jaunās Saskaņas lī -
deris Juris Žuravļovs. “Viņiem ir 
go  dīgi jāpasaka, ka mēs maldinā-
jām vēlētājus, maldinājām cilvē-
kus, mums nekas neizdodas, vien-
kārši mēs gājām, lai dabūtu algas, 
kaut kādas siltas vietas. Bet neko 
praktiski saviem vēlētājiem viņi 
nav darījuši,” uzsvēra Žuravļovs. 
Viņš cer uz kādreizējā Tautas sa   - 
s kaņas partijas vadītāja Jāņa Jur-
kā na atbalstu. Viņš nekandidēs 
vē  lēšanās, taču, kā saka Žuravļovs, 
varētu būt goda priekšsēdis. Jur-
kāns jebkādu saistību ar partiju 
noliedz.

***
“Latvieši mums nav brāļi...”
Lietuvas premjērministrs Sau -

ļus Skvernelis darījis Lietuvai kau-
nu starptautiskā mērogā, paziņo-
jusi prezidente Daļa Grībauskaite, 
lūgta komentēt presē izskanēju -
šos premjēra izteikumus par Lat-
viju. Kā ziņoja Lietuvas sabiedris-
kās raid organizācijas ziņu portāls 
Lrt.lt, Skvernelis, kas maijā gaidā-
majās vēlēšanās gatavojas kandi-
dēt uz prezidenta amatu, tiekoties 
ar vēlētājiem, izteicis apgalvoju-
mu, ka latvieši lietuviešiem “nav 
brāļi, bet konkurenti daudzās jo -
mās”. Pats Skvernelis neilgi pēc tam 
savā Facebook profilā gan skaidro-
ja, ka viņš neesot citēts precīzi, un 
apsūdzēja Lrt.lt, ka tas sabiedrībai 
sniedzis tendenciozu un izkro p ļo-
tu informāciju, cenšoties mest ēnu 
uz viņu un sanaidot kaimiņvalstis.

Dalībnieki dzie dāja patriotiskas 
dziesmas, dažiem no viņiem rokās 
bija transparenti, kuŗos pausts no -
sodījums komū nis mam, nacis-
mam, kā arī pausts atbalsts de  - 
o  ku pācijai. Policisti pie Brīvības 
pie  mi nekļa novērsa kāda mutiska 
strī  da pāraugšanu fiziskā kon-
fliktā, tomēr arī tā dalībnieki aiz-
turēti netika. Strīds izcēlās starp 
kādu sievieti un citiem cilvēkiem, 
kuŗi dažādās valodās apmainījās 
ar viedokļiem par krievu tiesībām 
Latvijā. Sieviete, kuŗa oponēja pā -
r ē jiem, klātesošajiem parādīja  vi -
dējo pirkstu. Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes priekšnieks Ju -
ris Šulte pēc pasākumu noslē gu-
ma žurnālistiem atzina, ka 16. marts  
aizvadīts mierīgi, policija strā dāja 
pēc iepriekš speciāli iz  strā dāta 
plāna un neviens admi nistrātīvais 
pārkāpums nav kon statēts. Līdz ar 
to neviena persona nav aizturēta 
un nav izrakstīts ne  viens admi-
nistrātīvā pārkāpuma protokols.

***
Lestenē piemin kritušos 

leģionārus
Lestenes Brāļu kapos 16. martā, 

pieminēja Otrā pasaules kaŗā kri-
tušos. Uz leģionāru kapavietām 
gūla ziedi, un uz svētbrīdi Lestenes 
baznīcā un kapos sapulcējās vai-
rāki simti cilvēku. Daudzi Lestenē 
ieradās krietnu brīdi pirms atce -
res sarīkojuma, lai klusi un privā -
ti pieminētu karā zaudēto tēvu, 
brāli, radinieku.

1944. gadā no 16. līdz 18. mar-
tam notika kauja pie Veļikajas 
upes Krievijā. Tur pirmo un vie-
nīgo reizi kaŗa laikā abas latviešu 
leģiona divīzijas kopā cīnījās pret 
Sarkano armiju. Pie Veļikajas upes 
bojā gājuši divi tūkstoši latviešu 
kaŗavīru. “Marta kaujās piedalījos 
Veļikaja upes krastos. Daudzi krita 
gūstā,  arī vada komandieris. Maz 
palikuši, kas tur bija, vairs nevar 
satikt,” sacīja leģionārs Jānis Spičs.

***
Skolēni un studenti 

Rīgā vienojas akcijā pret 
klimata pārmaiņām

Vairāki simti, studentu un citu 
interesentu 15. martā Vērmanes 
dārzā pulcējās, lai kopīgi dotos gā -
jienā uz Saeimu “Globālā streika 
nākotnei” ietvaros. Akcija norisi-
nājās vairāk nekā 98 valstīs visā 
pasaulē, un tās dalībnieki piepra-
sīja steidzamu polītiķu rīcību kli-
mata pārmaiņu mazināšanā un 
Pa  rīzes klimata vienošanās īste no-
šanā. Protestētāji pauda neizpratni 
par valdības un līdzcilvēku vienal-
dzību globālās krizes risināšanā.

nieks, žurnālists, bibliotekārs un 
grāmatu iesējējs, bet arī talantīgs 
fotografs, kuŗš ar savu kameru ir 
dokumentējis gan latviešu trim-
das aktīvitātes Zviedrijā, gan vei-
do jis izteiksmīgus laikabiedru 
por tretus.

***
Latvijas balets par godu 

Simtgadei aicina uz koncertu 

Latvijas Nacionālās operas Lie-
lajā zālē 19. martā  notiks starp -
tau tisks baleta koncerts “Lieliskais 
ba  leta gadsimts”, kuŗā satiksies 
Lat vijas Nacionālā baleta solisti un 
mākslinieki, kā arī triju Baltijas 
valstu baletskolu – Tallinas baleta 
skolas, Lietuvas Nacionālās M. K. 
Čurļoņa mākslu skolas un Rīgas 
Choreografijas vidusskolas au - 
  dz ēk ņi. 

***
Tautas frontes mūzejā notiks 
diskusija “Roks pret tankiem”

Tautas frontes mūzejs sadarbī bā 
ar Konrāda Adenauera fondu 21. 
martā aicina uz sarīkojumu, kas 
veltīts 1989. gada no 17. līdz 19. 
martam Latvijas Tautas frontes 
rīkoto akciju kopumam – kon-
certiem “Roks par neatkarību”, kas 
toreiz norisinājās Sporta pilī Rīgā.

KANADA. 10. martā Otavas Latviešu evaņģēliski luteriskās 
Miera draudzes namā notika Oskara Kalpaka piemiņas sarīkojums, 
kuŗā uzrunu teica Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums, 
aicinot katru dienu iestāties par Latviju, celt to drošu un kā labklājības 
valsti mums visiem.

ĒĢIPTE. Vēstniece Iveta Šulca tikās ar tulku Mohamedu Ra -
madānu (Mohamed Ramadan), kurš ir iztulkojis Daces Rukšānes 
romānu “Kāpēc Tu raudāji?” uz arabu valodu. Grāmatu Ēģiptē šogad 
izdeva izdevniecība Sefsafa Publishing ar nosaukumu “Katrīna”, un 
romāns ir pieejams Ēģiptes grāmatnīcās. Tulks norādīja, ka tā bija 
viņa paša iniciātīva iztulkot šo grāmatu pēc tam, kad to izlasīja pirmo 
reizi Vācijā. M. Ramadāns skaidroja, ka Latvija nav plaši pazīstama 
Ēģiptes sabiedrībā, taču tā ir unikāla salīdzinājumā ar vairāk pazīs-
tamākām Eiropas valstīm. 

UNGĀRIJA. 11. martā Latvijas vēstniecībā Budapeštā notika 
vēstnieka V. Heniņa tikšanās ar Budapeštas Corvinus universitātes 
Sociālo zinātņu un starptautisko attiecību fakultātes studentiem, kas 
pārstāv studentu organizāciju ,,Eiropas lietu un diplomātijas māja’’. 
Tikšanās notika organizācijas īstenotās Talantu programmas ietva-
ros, kuŗas mērķis ir sagatavot vispusīgus starptautisko attiecību 
speciālistus. 

Tiekoties ar vēstnieku, studen-
ti tika iepazīstināti ar Latvijas 
ārpolītikas veidošanas princi-
piem un ārpolītikas prioritātēm, 
kā arī Latvijas nostājām aktuā la-
jos starptautiskajos, ES un dro šī-
bas polītikas jautājumos. Ņemot 
vērā studentu interesi par ES 
enerģētikas polītiku un starp tau-
tiskās  sadarbības aspektiem enerģētikas jomā, īpaša uzmanība 
sarunā tika pievērsta Latvijas un Eiropas aktuālajiem enerģētiskās 
drošī bas jautājumiem, tai skaitā ES Enerģētikas savienības stipri nā-
šanai un energoresursu piegāžu diversifikācijai.

Latviju starptautiskajā konkursā  
pārstāvēs koris Maska

Žūrija lēmusi, ka Latviju koŗu 
Eirovīzijā pārstāvēs Babītes nova da 
jauktais koris Maska, kas pērn ie  gu va 
pirmo vietu XXVI Vispā rējo lat-
viešu Dziesmu un XVI De  ju svēt ku 
koŗu konkursa finālā jeb “Dzies mu 
karos”, informēja Latvijas Tele vī zijā.

Atlasei Jāņa Ozola vadītais koris 
pie teicās, iesniedzot sagatavotu 
priekš nesumu koŗmeistares Lau ras 
Jēkabsones radītajam skaņ darbam 
“Pērkoņtēvs”. LTV Kultū ras raidīju-
mu redakcijas vadītāja Ieva Rozen-
tāle norāda, ka koŗa piedāvājums 
“ir iespaidīgs ne vien mūzikāli, bet 
arī vizuāli”. Koris pa  rūpējies ne vien 
par mūzikālo kva  litāti, bet arī par 
choreo gra fiju. “Īpašais savienojums – 
augst vēr tīgs mūzikālais priekšne - 
s ums un pārliecinoša vizuālitāte ir 
atslēga uz panākumiem koŗu Ei -
rovīzijā,” uzskata Ieva Rozentāle.

***
Nosvinēta Gata Šmita 

vēsturiskās drāmas 
“1906” pirmizrāde

13. martā kinoteātrī Forum 
Cinemas pirmizrādi piedzīvoja re -
žisora Gata Šmita krimināldrā ma 
“1906”.  Ar to tiek noslēgta pro - 
g ramma “Latvijas filmas Latvijas 
Simtgadei”. Filma uz ekrāniem 
Lat  vijā nonāk, sākot no 15. marta. 
Fil mas pirmizrādē piedalījās ra -
došā filmas komanda kuplā skaitā, 
aktieri – Mārtiņš Kalita, Inese Pu -
dža, Kaspars Zvīgulis, Kaspars 
Dumburs, Toms Auniņš, Latvijas 
Kultūras ministrijas pārstāvji, 
kino industrijas dalībnieki, radi, 
draugi un daudz citu viesu.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons
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Jau savā šāgada uzrunā Fede-
rācijas sapulcē Krievijas Federā ci-
jas prezidents Putins bija spiests 
atzīt, cik daudzas un sāpīgas so -
ciāla rakstura problēmas vēl at -
risināmas. Apzinoties, ka viņa 
reitings krīt un tauta sāk “sadzir-
dami” kurnēt, Vladimirs Vladi-
mirovičs nu mēģina apreibināt/
apdullināt savus 146 miljonus 
pavalstnieku, liekot sastiķēt īpa-
šu “trofeju vilcienu” ar nosauku-
mu “Sirijskij perelom” – Sīrijas 
lūzums. Doma bija tāda: tāpat kā 
Staļingradā bija lūzums pa -
domju-vācu (pardon, “Lielā Tē -
vi jas”) kaŗā, 2015. gada septembrī 
uzsāktā bruņotā Krievijas inter-

Putins potē patriotismu.
“Trofeju vilciena” triks

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

vence Sīrijā nu panākusi lūzu  -
mu: brutālais Asada režīms pa -
glābts no sabrukuma, un Kremlis 
nostiprinājies Vidusjūras aus - 
t rumkrastā.

Vārdu sakot, 23. februārī – Sar-
kanarmijas jeb “vīriešu” dienā – 
Maskavā startēja “trofeju vil-
ciens”: 20 vagoni ar kaŗa techni-
ku, kas iegūta, sakaujot “terroris-
tus” – t.i., visus Asada režīma 
pre tiniekus. Vilcienam jāapstājas 
61 Krievijas pilsētā un pēc 75 
dienām jāatgriežas Maskavā –     
9. maijā, Uzvaras svētkos.

Kopsummā “trofeju vilcienam” 
jānobrauc 28 tūkstoši kilometru, 
un viens šīs trases posms ir sim-

boliski nozīmīgs: no Sevastopo-
les – pa “Krimas tiltu” – līdz 
Murmanskai – tepat pie NATO 
dalībvalsts Norvēģijas robežas. 
Pa pamata trasi – austrumu vir-
zienā – vilciens 27. martā sa -
sniegs Vladivostoku pie Klusā 
okeāna.

Katrā pieturā uz perona – ka -
reivju goda sardze, par kārtību 
gādā “Rosgvardijas” vīri un daž-
viet kazaki, pareizticīgo prieste-
ris šo vilcienu svētī un braši pui-
kiņi sarkanās beretēs – “junarmi-
ja” demonstrē stāju. Un katrā 
pieturā – uzmanību! – ir “atlases” 
(otbor) punkts, kur var pieteik-
ties kaŗa dienestam pēc kontrakta.

Trofejas – viens tanks, vairākas 
bruņumašīnas, tostarp viena ar 
ANO emblēmu, kas tika sašauta 
Golanas augstienēs, pie Sīrijas un 
Izraēlas pamiera līnijas, lērums 
automātu, pretgaisa šaujamo, 
dro ni. Ekspozicijā tiek cildināta 
Krievijas kaŗa aviācija, kas bija 
izšķirīgā, sasniedzot to lielo “lū -
zumu”. Taču tiek noklusēts, ka šo 
“Putina ērgļu” bumbas tika mes-
tas uz slimnīcām, maiznīcam (!), 
bērnudārziem.

Tā vien šķiet, ka viss šis jam -
padracis ar “trofeju vilcienu” ir 
“nacionālā līdera” Putina izmi-
sīgs mēģinājums atdzīvināt pirms 
pieciem gadiem iedegušos impe-

risko “lielkrievu jūsmu” un lielum  - 
māniju.

Taču diez vai Putinam izdosies 
apklusināt rūgtumu un protes-
tus, kas izpaužas sociālajos tīklos 
sakarā ar to pašu “trofeju vilcie-
nu”: “Visas trofejas jau sen ir 
Krie vijā – trūcīgie pensionāri, 
slimie bērni, niecīgās algas un 
banditiskā vara.” Un cits ieraksts: 
“Šis vilciens ir kaunpilns skats, 
īstenībā tā ir kaŗa propaganda. 
Tad jau labāk iekraujiet vilcienā 
notriekto krievu lidmašīnu atlie-
kas, bojāgājušo ģīmetnes – eks-
po nātus, kas parāda par šīm “tro-
fejām” samaksāto cenu”.

Šis vērmeļu piliens ir īsti vietā.

Nevienam nav īsti zināms, cik 
Latvijas valstspiederīgo dzīvo 
Lielbritanijā, bet skaidrs, ka viņu 
ir daudzi, daudzi tūkstoši. Jo Liel-
britanija bija viena no pir majām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
kuŗa savu darba tirgu atvēra val-
stīm, kas savienībā bija iestājušās 
2004. gadā. Sākumā migrantu 
straume Rietumu virzienā bija 
neliela, bet tad nāca 2008. gads  
ar globālo ekonomisko krizi, un 
straumīte ātri vien kļuva par 
strauji plūstošu upi. Man pašam 
ir labs draugs, kuŗš pāris gadu 
nodzīvoja Londonā un strādāja 
par apsargu, jo gribēja palīdzēt 
savai mammai nomaksāt hipo-
tekāro kredītu par viņas dzīvokli. 
Puisis atgriezās mājās, kad bija 
pietiekami naudas nopelnījis, ta  ču 
šai ziņā viņš bija liels retums. 
Spriežot pēc ierakstiem interne-
tā, mūsu tautieši Lielbritanijā 
(un ne tikai) lielākoties ir iedzī-
vojušies. Daudzi, kuŗi dzīvi sāka, 
piemēram, kā zemeņu lasītāji vai 
kā istabenes viesnīcās, ātri vien 
uzdienējās uz krietni augstākiem 
amatiem. Ne velti latvieši pazīs-
tami kā čakla tauta. Daudzi no 
mūsu valstspiederīgajiem svešu-
mā ir apprecējušies, sākuši vei-
dot ģimenes. Kolīdz piedzimst 
bērni, ir jautājums par viņu sko-
lošanu, taču, ja sīkais sāk iet britu 
bērnudārzā un pēc tam skolā, 
saites ar jauno mītnes zemi kļūst 
arvien ciešākas un ciešākas. Vai-
rāk kārt nācies lasīt stāstus par 
ģimenēm, kuŗas atgriezušās Lat-
vijā ar jau paaugušu atvasi, kam, 
izrādās, Latvijas skolās ir paga-
lam grūti iejusties, it īpaši tad, ja 
latviešu valoda “klibo”. Zināmā 
mērā situāciju var salīdzināt ar  
tā dēvēto veco trimdu. Sabrūkot 
Padomju savienībai, ļoti daudzi 
cilvēki sāka domāt par atgrieša-
nos Tēvzemē, taču – mītnesze-
mēs ir māja, hipotekārais kre -
dīts, darbs, skola, savs kardio-
logs... Pre cīzs remigrantu skaits 
nav zināms, bet, pēc maniem no -

Juku laiki karaļvalstī

vērojumiem, cilvēku, kuŗi pārcē-
lušies uz dzīvi Latvijā, nemaz nav 
tik daudz .

Šobrīd tiem, kuŗi jaunajos lai-
kos ir pārcēlušies uz Lielbritaniju, 
nākas nervozēt, jo, kā zināms, 
pirms pāris gadiem, tieši vasaras 
Saulgriežos, kad gaisā lidinās 
visādi mošķi un raganas, ar ne -
lie lu balsu vairākumu briti no -
bal soja par izstāšanos no Eiropas 
Savienības. Galvenais – gan kriet-
ni melīgais – arguments, kas lika 
nosvērties par labu šai domai, 
bija migrantu invāzija un apgal-
vojumi, ka ES savienība grasījās 
uzņemt Turciju par dalībvalsti, 
un tad vai visi 80 miljoni turku 
pārcelšoties uz Lielbritaniju un 
vietējiem atņemšot darbu. Bija 
arī “arguments,” ka, izstājoties no 
ES, Lielbritanijai piepeši uzra dī-
šoties 350 miljoni sterliņu mār ci-
ņu nedēļā, ko veltīt veselības ap -
rūpei. Apgalvojums, kuŗam var 
noticēt tikai izmisīgi lētticīgi 
ļautiņi! Attiecībā uz migrantiem 
rūkšana bija jau ilgi, pirms prem-
jers Deivids Kamerons nolēma 
savu polītisko likteni glābt ar 
solījumu, ka tautai būs iespēja 
balsot par jautājumu, vai izstāties 
no Eiropas Savienības, vai ne. 
Pie ļauju, ka Kamerona kungs pat 
ļaunākajos sapņos nevarēja iedo-
māties, ka balsojums būs par 
la  bu aiziešanai, un ne velti drīz 
pēc referenduma viņš atteicās no 
amata un atgriezās privātajā dzī vē.

Galvenā referenduma nelai  -
me, manuprāt, bija tāda, ka jautā-
jums bija pagalam vienkāršs – 
iekšā vai ārā? Ne mirkli neiedzi-
ļinoties, ko izstāšanās īsti nozī-
mētu. Ekonomisti un citi eksper-
ti brīdināja, ka, visticamāk, izstā-
šanās stipri kaitēs valsts tautsaim-
niecībai, taču iepriekš minētie 
meli un skaļie apgalvojumi bija 
pārlieku pārliecinoši. Taču D. Ka -
merona vietā bija stājusies prem-
jere Terēze Meja un bija laiks sākt 
konkrētas sarunas. Pirmkārt, Bri-
 sele nevarēja piedāvāt īpašu pre-

tim nākšanu, jo arī citās dalīb-
valstīs radikāli noskaņoti ļaudis 
prasīja iespēju izstāties no ES. 
Francijā – Marina Lepēna ar do -
mubiedriem, arī Ungārijā un Po -
lijā atradās polītiķi, kuŗiem ar 
Eiropas Savienību bija lieli strīdi 
par demokratijas un pilsonisko 
tiesību apspiešanu.

Taču otrkārt un galvenokārt – 
Lielbritanija Eiropas Savienībā 
iestājās 1973. gada sākumā. Di -
vus gadus pēc tam bija pirmais 
referendums valsts vēsturē, kuŗā 
vēlētājiem jautāja, vai tie ir gatavi 
iestāsties Eiropas ekonomiskajā 
kopienā. Toreiz 67 procenti atbil-
dēja – jā. Lielbritanijas 46 gadus 
šai savienībā var salīdzināt ar lau-
lātu pāri, kuŗš pēc gariem kop-
dzīves gadiem nolemj šķirties – 
tad ir jāpieņem daudz smagu lē -
mumu, tostarp – kas notiks ar 
pāra draugiem? Tas Londonai ir 
ļoti būtisks jautājums, jo nebija 
taisnība tiem polītiķiem, kuŗi ap -
galvoja, ka pēc izstāšanās valsts 
varēs brīvi noslēgt tirdzniecības 
līgumus ar citām valstīm. Ar Ei -
ropas Savienības dalībvalstīm tas 
nebūs iespējams, jo tas tomēr ir 
koptirgus ar visu no tā izrietošo. 
Savukārt, Amerikas Savienotās 
valstis ir skaidri likušas saprast, 
ka, piemēram, Lielbritanijai būs 
jāakceptē ar hormoniem apstrā-
dāta liellopu gaļa un ar chloru 
apstrādāta vistas gaļa. To patē-
rētāji Lielbritanijā nu nekādi ne -
grib. 

Aizvadītajā nedēļā Lielbrita-
nijas parlamentā bija trīs balso-
jumi par temu Brexit. Vispirms 
deputāti noraidīja T. Mejas pie-
dāvāto plānu, ko viņa bija saska-
ņojusi ar Briseli. Tā bija otrā 
reize, kad Londonas “gudrās gal-
vas” tā izdarīja, turklāt pirmajā 
reizē nē balsotāju skaits bija viens 
no lielākajiem parlamenta vēs tu-
rē. Otrā piegājienā pret balsoja 
149 deputāti. Brīdī, kad rakstu   
šo komentāru, vēl nav zināms, 
vai visas pārējās ES dalībvalstis 

piekritīs Londonas līgumam pa -
garināt izstāšanās termiņu. Bla-
kus jautājums, starp citu, ir par 
to, ka maijā briti būs spiesti pie-
dalīties Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās, ja termiņš tiks pagarināts 
līdz jūnijam. Grūti spriest, vai 
kāds gan gribētu būt kandidāts, 
zinot, ka termiņš, iespējams, būs 
tikai dažus mēnešus gaŗš.

Ko Terēze Meja cer panākt? 
Eiropas Savienība ir ļoti skaidri 
pateikusi, ka tā nesāks sarunas 
par norunātā lēmuma grozīšanu. 
Līdz ar to, vai nu galu galā par-
laments darījumu apstiprinās 
(par to paredzēts balsojums šo -
nedēļ – otrdien vai trešdien), vai 

arī iestāsies ļoti gaŗš neskaidrību 
periods. Kam tas vajadzīgs?

Latvijas Saeima pirms pāris 
nedēļām pieņēma vairākus liku-
mus sakarā ar Lielbritanijas iz -
stā šanos, tostarp par nepiecie ša-
mību paplašināt valsts muitas 
dienestu, ja Lielbritanija piepeši 
taps par “trešo” valsti ar visu no 
tā izrietošo. Runa ir par vairā-
kiem miljoniem eiro, kuŗi, lieki 
teikt, derētu citiem mērķiem. 
Līdz ar to secinājums var būt 
tikai viens – vai vislabāk nebūtu 
Mejas kundzes valdībai pateikt: 
“Piedodiet, mēs tā negribējām!” 
un no muļķīgā plāna atteikties 
pavisam?

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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Gleznā Gaujas senleja un Si  gul-
das Ordeņa bruņinieku pils va  re-
nie mūri kļūs par krāšņu ietvaru 
aizraujošam mūzikālajam noti-
kumam – no 26. jūlija līdz 28. jū -
lijam pilsdrupu estrādē jau 27. 
reizi notiks Opermūzikas svētki, 
kur līdz ar mūsu pašu zvaigznēm 
piedalīsies arī citzemju viesi – 
Pjērs Privo, ko Latvijas oper mū-
zikas draugi jau labi zina un pa -
guvuši iemīlēt, Asmina Grigorja -
na no Lietuvas, Kamen Chanev  
no Bulgārijas, Perrine Madoeuf no 
Francijas.

Daudzkārt dzirdēti apgalvoju-
mi, ka Latvija ir opermākslas fe -
nomens, jo mūsu mazā valsts dā -
vājusi tik daudz pasaulē slavinātu 
dziedoņu. No otras puses, tukšā 
vietā spēcīgs dziedātājs nevar ras-
ties, un mūsu operas kultūrai ir 

senas saknes un cildenas tradici-
jas. Pie tām pieskaitāmi arī Daiņa 
Kalna rīkotie Opermūzikas svēt -
ki, kuŗos gadu no gada piedalās 
jau nie talanti, kā arī Latvijas oper-
māk slas spīdekļi un pasaules 
zvaig znes. Siguldā pabijusi tagad 
pasaules lielāko slavenību plejādei 
pieskaitāmā Anna Netrebko, un 
tieši D. Kalns kļuva par Maijas Ko -
vaļevskas spožā talanta pirmo cil-
dinātāju. Šī Eiropas, Ziemeļu un 
Dienvidamerikas, Japānas un Aus -

Pošamies uz Siguldas Opermūzikas svētkiem!
Ventiņu lakstīgalai par godu

t rālijas operteātros dziedājusī māk-
sliniece gadu no gada uzmirdz 
Siguldā. Šogad Kovaļevska atvei-
dos titullomu Džakomo Pučīni 
operas Toska uzvedumā (režisors – 
Guntis Gailītis, Skarpijas lomā – 
Pjērs Privo), jo katru gadu īpa ši 
šiem svētkiem top operas izrāde. 

Šogad tiks at  gādināts par, ie -
spē jams, pašu pir mo Vakareiropā 
uz  lēkušo Lat vijas opermākslas 
zvaig zni – Alīdu Vāni. Viņas gad-
skaitļus iezīmē divi devītnieki: 
Alī da Elizabete Vāne dzimusi 
1899. gada 11. ok  tobrī un no šīs 
zemes aizsaukta 1969. gada 27. 
februārī. Arī Maijai Kovaļevskai 
šis ir jubilejas gads – pasakainā 
soprāna īpašniece pa  saulē nākusi 
1979. gada 21. sep tem brī…

“Katrs operas uzvedums ir tīrs 
prāta darbs, jūtas ieliek tikai dzie-

dājumos un tēlojumā,” uzskatīja 
pasaulslavenā latviešu operdzie-
dātāja Alīda Vāne, kas savā mūžā 
nodziedāja 40 lomas. Diemžēl Lat-
vijā viņa kļuva par izraidīto, bija 
spiesta apmierināties ar paliekām 
no mūzikālās dzīves galda, bet 
sakāmvārds, ka Tēvzemē jau pra-
vieti neciena, ir mūžsens un pa -
tiess…

Bērnību dziedātāja aizvadīja ne -
tālu no jūras, Tārgales ciema Jaun-
alkšņos. Vecvectēvs saimniecību 

bija ieguvis no Tārgales barona, 
līdz īpašums tika sadalīts trim 
dēliem. Jānis Vāne blakus Diž-
alkšņiem uzcēla Jaunalkšņus, iz -
tiku pelnīja darbā uz kuģiem. 
1902. gadā Jānis devās peļņā uz 
Ameriku – Misūri štata svina rak-
tuvēm, dažus gadus vēlāk pie viņa 
pāri okeānam devās arī sieva Teo-
fila ar septiņgadīgo Alīdu. Sākot 
skolas gaitas svešajā zemē, viņai 
palīdzēja no mājām līdzpaņemtā 
mandolīna – meitene drīz vien 
iemācījās nostrinkšķināt ameri-
kāņu dziesmiņas. 

1910. gadā Vānes pārcēlās uz 
Bostonu, kur apmetās Grīna un 
Henkoka ielu stūrī. Jānis sāka strā-
dāt vagonu rūpnīcā, Alīdai pavē-
rās iespēja sākt mācīties klavier-
spēli. Talantīgā meitene apguva arī 
vijoli, un skolotāji vecākus mu  di-
nāja atļaut meitai turpināt mū -
zikas studijas. Taču Teofila tā arī 
nebija iejutusies starp ameri kā-
ņiem, 1914. gadā viņa ar meitu 
atgriezās Latvijā, nenojaušot kaŗa 
briesmas. Kaŗam sākoties, Vānes 
atgriezās ASV. 

Alīda neuzdrošinājās sapņot 
pat par dziedāšanu. Viņa iestājās 
Tirdzniecības skolā, joprojām tur-
pināja vingrināties vijoļspēlē, uz -
stājās latviešu sarīkojumos. Kad 
vecāki, redzēdami meitas panā ku-
mus, beidzot atvēlēja līdzekļus 
mū  zikas studijām, Vāne dziedā-
šanu sāka mācīties pie Bostonas 
profesora Viljama Vitnija, un viņš 
skubināja doties uz Italiju. 

1922. gadā Alīda Vāne ar māti 
beidzot kāpa tvaikonī, lai sāktu 
jūras ceļu uz visu dziedoņu sapņu 
zemi Italiju. Milānā viņa studēja 
pie Mario Vanco, par viņas debiju 
kļuva Dezdemonas loma 1925. ga  da 
28. aprīlī Bustoarsīcijas pil sētiņas 
Teatro Sociale. Kritiķu sprie dumi 

bija vienprātīgi – tēls bijis patiess 
un dziļi izjusts, balss – apveltīta ar 
ārkārtīgi skaistu tembru. 

Drīz vien Alīda tika angažēta pa -
stāvīgam darbam Dženovas Car lo 
Felice teātrī. Sekoja Bosto nas laik-
raksta atsauksme: “Kem bri džas 
meitene gūst panākumus ita liešu 
operā! Lieliskas balss dotī bas un 
skaista intonācija apvienojas ar 
pievilcīgu personību.” Sekoja an -
gažementi Merano, Neapoles un 
Boloņas operteātros, Triestē, Turī-

nā, Palermo un Ferārā, Spēcijā un 
Varēzē, dziedot itaļu operās, re -
per tuārā bija arī Vāgnera un citu 
autoru lieldarbi. Tad Vāne piekri -
ta piedalīties ceļojošas opertrupas 
Stadium Opera Co rīkotās vasaras 
izrādēs dažādu Amerikas pilsētu 
stadionos, un, piemēram, Klīvlan-
dē no 1931. gada 28. jūlija līdz       
2. augustam notikušās Aīdas un 
Karmenas izrādes kopā pulcējušas 
apmēram 88 tūkstošus klausītāju. 

Sekoja San Carlo Opera Com-
pany piedāvājums, kuŗa ietvaros 
Vāne uzstājās Ņujorkā, Providen-
sā un Bostonā. 1933. gada decem-
brī Alīda Vāne beidzot nodziedāja 
ilgi kāroto titullomu operā Toska 
Boloņas teātrī Arena del Sole. Se -
koja arvien jaunu lomu iestu dē-
jumi un ceļojumi ne tikai uz Parīzi 
un Londonu, bet arī Dienvid-
amerikas opernamiem. 

Ziņas par neparasti apdāvinātās 
latviešu mākslinieces jaunākajām 
lomām turpmāk ik pa brīdim pa -
rādījās Illustrētajā žurnālā vai At -
pūtā. Sak’, kaut kur tālumā mīt un 
skaisti dzied Ventspils puses lak - 
s tī gala, par ko esam lepni un lai-
mī gi. Taču Rīgas opernama vadība 
necentās pēc iespējas ātrāk anga-
žēt Vāni vietējām izrādēm. Vien 
1937. gadā Alīda debitēja mūsu 
Baltajā namā, un sekoja jūsmīgas 
atsauksmes. Diemžēl dziedātāju 
mulsināja pašas vājā latviešu valo-
das prasme – viņa runāja, kā mājā 
ierasts, ventiņu izloksnē, bet savas 
operu partijas dziedāja italiski, kas 
pie mums toreiz nebija pieņemts. 

1939. gada Atpūtā ievietots Vā -
nes foto no Litenes kaŗavīru no -
metnes, kur viņa redzama formā 
un ar ieroci rokās. Ventspilī viņa 
dziedājusi koncertā, kuŗa ienā-

kumi veltīti Aizsargu pulkam – 
šādas ziņas nepalika nepamanītas 
jaunās varas kultūras noteicējiem, 
un pēc 1940. gada 17. jūnija Vānes 
uzvārda vairs nebija operteātŗa 
štata sarakstā. Kaŗa gados dzie dā-
tāja iesaistījās Tautas palīdzības 
kustībā, kuŗas ietvaros rīkoti kon-
certi latviešu kaŗavīriem. 

30. gadu beigās dziedātāja bija 
iegādājusies nelielu dzīvoklīti Rī -
gā, Lāčplēša ielā, bet pēc kaŗa tajā 
ie  mitinājās “atbrīvotāji”, no kuŗu 
ķet nām izdevās izglābt vien dīvā-
nu un nedaudz drēbju. Vāne tika 
pieņemta solistes darbā Latvijas 
filharmonijā, devās  savu balsi rā -
dīt provinces klausītājiem, uz kon-
certiem kratoties vaļējās kravas 
mašīnās vai zemnieku ratos. Vien 
1950. gadā viņas balss burvību at -
kal varēja izbaudīt uz operas ska-
tuves – Masku balles izrādē, jo… 
bija saslimušas visas trīs štata so    - 
l istes. Zālē ovācijas bijušas vien-
kārši neaprakstāmas, un panāku-
mi nodrošināja vēl dažas vieso-
šanās Masku ballē arī 1951. gadā. 
Taču ne šīs izrādes, ne arī kon -
certus “nepamanīja” ne kritiķi, ne 
radiofona darbinieki. Vienīgais 
Alī das Vānes balss ieraksts tapis 
Italijā 30. gados – kopā ar citiem 
solistiem fragmentā no operas 
Masku balle.

Aizvadītā gadsimta 60. gados 
Rīgas pašvaldība dziedātāju bei-
dzot aplaimoja ar dzīvokli Pa -
domju, tagadējā Z. A. Meierovica 
bulvārī, kur viņa, būdama Teātŗa 
biedrības vokālā konsultante, va -
dīja stundas. Tagad Vānes dzīvok -
lī dzīvo komponists Raimonds 
Pauls, bet dziedātājas dzimtās mā -
jas palēnām brūk kopā.

Vairāk info www.opersvetki.lv

Alīda Vāne 1926. gadā

Maija Kovaļevska preses konferencē kopā ar Daini Kalnu (pa labi) un Siguldas galvu Uģi Mitrēvicu

Operas režisors Guntis Gailītis (pa labi) un diriģents Atvars Lakstīgala

DAIGA
MAZVĒRSĪTE
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Mantojums, ko Imants Lanc-
ma nis devis Latvijas kultūr vēs tu-
rē, strādājot Rundāles pils direk-
tora amatā, darbojoties Likteņ-
dārza idejas īstenošanā, citu pašu 
nozīmīgāko Latvijas garīgo vēr-
tību saglabāšanā un celšanā,  ir 
nenovērtējams, no tā smels vēl 
daudzas  paaudzes. Tā ir pilnīga 
un absolūta ziedošanās idejai un 
darbam. Lai  atšifrētu šī godavīra 
dzīves, darba un personības ko -
du, ir jāraksta grāmata, intervijā 
to var visu ieskicēt. Ceļš uz in -
tervijas vietu ‒ Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju  – ved cauri Es -
pla nādei, garām Rainim. “Gūt 
var dodot”... varbūt šie ir īstie 
atslēgas vārdi?

I. Lancmanis. Man nav tādas 
sajūtas, ka  būtu kaut ko devis ‒ 
es vienkārši esmu vienmēr darī-
jis to, kas katrā brīdī ir bijis vaja-
dzīgs, ko esmu gribējis darīt. Un 
visu laiku es guvu, un man nekas 
būtībā nebija jādod. Vienkārši 
bija visu laiku jādarbojas, gūstot 
neiedomājami daudz, jo Rundā -
le jau ir viena bezgalīga dāvana. 
Tā bija vieta, kuŗā es varēju aiziet 
citā pasaulē un kur es varēju īste-
not savu vīziju. Tā bijusi vēlēša -
nās pagriezt laika ratu atpakaļ un 
zināmā mērā salīdzināt, kāda 
pasaule ir šajā brīdī un kāda tā  
bijusi pirms gadsimtiem: ko vērti 
ir cilvēki, ko vērta  kultūra, kas šo -
 brīd top. Tas, kas pēc piecdesmit 
gadiem ir noticis, man liekas glu-
ži vai pārdabiski.

Rundāle jums bija dota kā 
iespēja īstenot, izdzīvot savus 
sapņus?

Tas nav pat dots – tas ir apbērts 
ar dāvanām, ar iespēju darboties 
tādā laukā, kas mani aizrauj. Un 
ja vēl tam ir rezultāts, nevis tā 
bijusi tikai  cīnīšanās ar vējdzir-
na vām, ir uzbūvēta jauna reāli-
tāte. Būtībā man ir bijusi iespēja 
dzīvot tajā ļoti krāsainajā pasau-
lē, kas ir šī senā māksla, senā kul-
tūra. 

Sākums gan laikam nebija 
viegls?

Es ļoti labi atceros 1964. gada 
aprīli, kad mēs iegājām pilī, kā -
da tā bija toreiz... Bija jādomā  
par pils atdzimšanu, acīmredzot 
mums bija tāda misija. Rundāles 
mūzejs kļuva par vietu, kur  it kā 
zaudētā kultūra tika vākta vien-
kopus – muižnieciskā, vācbal tie-
šu māksla un pasaule, vecā,  aris to-
krātiskā kultūra, kas bijusi “no  -
tiesāta” un 20. gadsimtā sodīta par 
visiem gadsimtu un gadu tūk - 
s tošu grēkiem ‒ par kungu nežē-
lību, mantkārību, varaskāri. Tieši 
tajā brīdī bija noticis kāds pavēr-
siens, atļauja to darīt. 

Tomēr nekas pats par sevi 
nenotiek, notiek tad, ja kāds 
dara, virza. 

Vienmēr esmu gribējis kaut 
ko panākt, un šī darbošanās ‒ 
varbūt tā ir zināma apsēstība? 
Varbūt citiem savu dzīvi gribas 
sadalīt: darbs, atpūta, ģimenes 
dzīve, izklaides. Mēs kopā ar sie-
vu darījām vienu darbu un do -
mājām vienu domu, un izklai-
dēm ārpus tā mums nebija ne 
laika, ne vēlēšanās. Līdz ar to viss 
darbs ritēja vienā virzienā, un 
tad var izdarīt ļoti daudz. Un vēl ‒ 

Par pilīm, Likteņdārzu un savu likteni
Imants Lancmanis intervijā Irēnai Bērziņai

jābūt īstajā brīdī īstajā vietā, un  
ir jābūt Providences atļaujai to 
darīt. Jā, bija pienācis laiks...  laiks 
akmeņus salasīt. Soli pa solim 
viss tika lēnām virzīts, tas man 
sagādājis neprātīgu baudu.

Vai Rundālē ir vēl kas būtisks 
paveicams?

Protams! Nupat no Francijas ir 
atvesta brīnišķīga rokoko garni-
tūra – sofa ar sešiem krēsliem, ar 
gobelēnu apvilkta, ar La Fontēna 
fabulu sižetiem. Te ir lapsa un 
dzērve – stāsts ir burvīgi izausts 
gobelēnā, kas  saglabājies kādus 
250 gadus, ir ļoti labā stāvoklī. 
To mums izdevās nopirkt izsolē. 
To novietosim telpā  pirms her-
coga guļamistabas. Tur ir arī visi 
hercogu un ārzemju valdnieku 
portreti. Esošie krēsli ir kopijas, 
kas izgatavotas pirms 40 gadiem, 
un es vienmēr esmu domājis: 
vai, vai – tas ir zem līmeņa, vaja-
dzētu nomainīt! Un tagad ir dota 
ie  spēja, tas ir pavisam neticami. 

Nemaz tik bieži negadās, ka tiek 
izsolīta šāda unikāla sofa un krēs -
li. Tāds neliels stāsts par  mū su 
centie niem un piepildītajām ce -
rībām. 

Vai nav tā, ka, pabeidzot kā -
dus darbus, atkal jau kaut kas 
jāuzsāk no jauna?

Tā ir gan. Restaurācija kā tāda 
ir pabeigta, tagad jāveic tikai uz -
turēšanas darbi. Aktuālākais ir 
pils jumta seguma nomaiņa. Paš-
laik ir padomju laika nožēlo ja-
mais skārds, vispār jābrīnās, ka 
tas vēl nav sabrucis.

Esat ceļā uz Rundāles pils 
kompleksa iekļaušanu UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā? 

Tāda iespēja jau bija piedāvāta 
pirms gadiem desmit, bet tolaik 
nebija pabeigti pils restaurācijas 
darbi. Tikai pagājušajā gadā pa -
beidzām interjera iekārtošanu 
un, iekārtojot dekorātīvās māk -
s las ekspozīciju, pabeidzām arī 
pils palīgtelpu restaurāciju. NU 

varam piedāvāt pili visā tās 
krāšņumā.

Vai jums ir kāda īpaši tuva 
mūzeja kollekcija?

Mūsu mūzeja pulksteņu kollek-
cija vienmēr ir bijusi “mana ko  l-
ekcija”, ko es pats aprūpēju. Tu -
vā kajā laikā rakstīšu tās aprakstu.

Vai Rundāles pils bieži saņem 
ziedojumus?

Ziedojumi ir bijuši, bet ne -
daudz. Būtiskākais pagaidām ir 
un paliek Borisa un Ināras Tete-
rovu ziedojums, kopā ap miljonu 
eiro. Ziedojums tika izlietots res-
taurācijai, kas tolaik bija svarīgi. 
Arī princis Bīrons ir mūs atbal-
stījis, devis naudu vairāku Run-
dāles pils telpu restaurācijai, zie-
dojis arī savas dzimtas relikvijas. 
Ziedojot kultūrai, cilvēks savu 
vārdu atstāj nākamībai – tur ir 
tas naudas spēks, ziedojuma bū -
tība, ja turklāt redzi, kā pasaule 
mainās, kļūst labāka, skaistāka ar 
tavu līdzdalību, tavu palīdzību. 
Piemēram, Amerikā vairums mū -
zeju ir privāti vai pastāv no zie-
dojumiem,  Latvijā diemžēl nav 
šādas tradicijas.

Potenciālie ziedotāji droši 
vien gribētu zināt, kādas kon-
krētas lietas būtu jāatbalsta?

Darbojas Rundāles pils atbal-
sta fonds, var atbalstīt konkrētu 
eksponātu iegādi, piemēram, lai 
atgrieztu brīnišķīgus mākslas dar-
bus, kuŗi no Latvijas sen aiz ce ļo-
juši. Tos var nopirkt un atgriezt 

Latvijai, un tā būtu ārkārtīgi cēla 
rīcība. Es būtu ļoti priecīgs un 
gandarīts, ja kāds atbalstītu 
Run dāles pils baznīcas mākslas 
kollek cijas restaurāciju. Pagāju ša-
 jā gadā pils staļļos atklājām eks-
pozīciju ar vairākiem restau rē-
tiem altāriem, taču darbs jātur-
pina, tas ir ilgstošs process. Al  tā-
ri, altārgleznas, kokgriezumi no -
nā kuši mūzejā ļoti bēdīgā stā-
voklī, ir vajadzīga vērienīga res-
taurācija.

Darbs mūzejā laikam ir ne -
beidzams?

Patiešām. Sākotnējās pieticīgās 
ieceres ir pāraugušas citā līmenī. 
Mēs gribam, lai katrs eksponāts 
ir izcils, un glezna lai ir šedevrs. 
Līdz ar to esošās gleznas un mē -
beles nemitīgi papildinām un no -
mainām, tādējādi veidojot  no -
zīmīgu kollekciju. Cenšamies pa -
nākt, lai Rundāles pils būtu ne 
tikai hercoga vasaras rezidence, 
bet lai tā ir nozīmīgs Latvijas 
māk slas mūzejs, kuŗā katrs 
priekšmets būtu īpašs. 

Reālitātē gan dzīvojam la -
mināta laikmetā?

Jā, savulaik cilvēki meta ārā 
ozolkoka mēbeles un sāka pirkt 
galdus ar ļodzīgām kājām, iz  -
mai nījās dzīvokļu iekārtojums. 
Sapirkuši visu to moderno, jau-
no, bija pārsteigti, ka gal diņš ļo -
gās, iepriekšējais gan, ko izmeta 
ārā, bija tāds stabils. Vil šanās! 
Neticami, ka tas notika piec-
desmito gadu beigās – šis pa -
vērsiena punkts, jaunās tenden-
ces. Tie bija mēģinājumi atbilst 
Rietumu pasaules dzīves un 
modes standartiem.

Lamināts – tā ir vienkāršība, to 
var viegli nomazgāt, par to nav 
īpaši jārūpējas. Tie nav kokgrie-
zumi, kuŗos krājas putekļi un kas 
jākopj. Šādā lamināta interjerā 
starp lamināta priekšmetiem var 
ērti funkcionēt. Zināmā mērā 
šādi laminējam arī savu domā-
šanu un pasaules uztveri, savu 
priekšstatu par dizainu, par 
mākslu.

Vai tagad, kad nav jāpilda 
direktora pienākumi Rundālē, 
vairāk laika var veltīt gleznie-
cībai, rakstniecībai? 

Gleznošana kaut kādā ziņā ir 
ceļojums, tāda ielēkšana izplatī-
jumā, īpaši sagatavošanās pro-
cess. Piemēram, cikls “Piektais 
bauslis” patiesībā bija cīņa ar ma -
nām mānijām, ar manām fobi-
jām, bērnībā iemantotām bailēm  
no kaŗa un manu dziļo alerģiju 
pret visām iespējamām revolū-
cijām, kādas vien var būt. Glez-
nojot šo ciklu, es daudz domāju 
par labo un ļauno, par tiem pa -
mudinājumiem, kas cilvēkus ved 
kaŗā un revolūcijā. Tas bija sava 
veida terapijas process. Tagad es 
kaŗu uztveru ļoti racionāli. 

Esat stāstījis, ka arī jaunāka -
jā gleznā tiks iestrādāts Bībeles 
motīvs?

Jā, vienmēr esmu gribējis to 
gleznot, un, ieraugot vienu lat-
viešu ģimeni, radās pamudinā-
jums. Bībeliskie sižeti katrai tau-
tai ir savi. Katra tauta tos ierau -
ga caur citu temperamentu, caur 
citu veidolu. 

Imants Lancmanis: “Ziedojot kultūrai, 
cilvēks savu vārdu atstāj nākamībai – 
tur ir tas naudas spēks, ziedojuma bū  tī-
ba, ja turklāt redzi, kā pasaule mai nās, 
kļūst labāka, skaistāka ar tavu līdzdalī-
bu, tavu palīdzību.” 

(Turpinājums 16. lpp.)
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Dzīvībai Āfrikā nav liela nozī-
me, kamēr bēres Ganā ir viens no 
cilvēka mūža svarīgākajiem no  ti-
kumiem. Tās parasti notiek vai-
rākas dienas laikā no ceturtdie-
nas līdz svētdienai. Pēc ciemata 
noformējuma, sērotāju krāsaini 
tumšajiem apģērbiem un liela -
jām tumbām centrālajā laukumā, 
no kuŗām skan apdullinoši skaļa 
popmūzika, uzreiz var saprast, kas 
noticis. Leģendāri ir Ganas zārci-
nieki, kuŗi pēc pasūtījuma var iz -
gatavot zārku: automašīnas, mā -
jas, kokakolas bundžas vai citā 
oriģinālā formā.

Tirgi Āfrikā ir dzīvīgas vietas, 
kaut kas līdzīgs dabas mūzeja un 
dārzeņu veikala apvienojumam. 
Brīžiem drausmīga netīrība jau-
cas kopā ar visdažādākajām sma-
kām, no kuŗām pēcpusdienas svel-
mē neizturamākā nāk no ga  ļas 
tirgotavām. Tiek tirgots viss, sā -
kot ar pārtiku, kurināmo, hum-
palām, ķīniešu šmotkām un bei-
dz ot ar vudū precēm. Pēdējās ma ni 

MĀRCIS KALNIŅŠ

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

interesēja visvairāk. Atsaucīgie pār-
devēji, pagodināti par netipisko 
bālģīmja interesi, pacietīgi skaid-
roja, kā būtu izmantojama viņu 
prece. Piemēram, eža kažoks, pēc 
viņu domām, itin labi noder pret 
saduršanu ar nazi, savukārt kal-
tēts hameleons, kas nelāgi ož, nes 
mājai svētību. Tur bija arī kaltē -
tas krokodilu ādas, bruņurupuču 
bruņas, balti mērkaķu galvaskau-
si, sikspārņi un čūskas. Juceklīgo 
skaidrojumu dēļ nesapratu, no kā 
pasargās šo dzīvnieku nogalinā-
šana. Apmēram 60 procenti kal-
tēto dzīvnieku izmantojami po -
ten ces uzlabošanai, nedaudz ma -
zāks procents palīdz ar grūtnie cī-
bu saistītos jautājumos. Vudū ir 
vienlīdz iecienījuši kā Ganas mu -
sulmaņi, tā arī kristieši, tomēr 
“preču” pielietojums atšķiras, jo 
katra ciemata burvim ir savas 
īpašas metodes to izmantošanā.

Nākamajā rītā pirms stundu 
sākuma apmeklēju vietējo skolu, 
lai aprunātos ar skolotājām un 
direktoru. Tā ir privāta skola un, 
tāpat kā mana naktsmītne, pieder 

presbiterāņu baznīcai. Acīmre-
dzot Ganā nestrādā princips 
“nauda seko skolēnam”, jo at  šķi-
rībā no valsts skolām mācības ša  jā 
ir par maksu (tikai apmēram ga  du 
ir atcelta mācību maksa daudzās, 
bet ne visās valsts skolās). Atka rī-
bā no vecuma grupas, sākot no 
trīs gadiem pirmsskolā līdz vi -
dusskolai: 20 līdz 40 eiro semestrī 
plūs ēšana (citās skolās mācību 
maksa var būt ievērojami aug - 
s tāka), bet, kā minēja direktors, 
daudziem apkaimes vecākiem šī 
summa ir nesamaksājama, tādēļ 
bērni strādā visdažādākos dar-
bus, lai nopelnītu.

Krāsainās formās tērptie sko lē-
ni ierodas īsi pēc septiņiem. Šķiet, 
viņiem ir kādas dežūras, jo dau-
dzi, smejoties un putekļiem grie-
žoties, uzkopj skolas telpas un 
pagalmu. Mācības sākas pulksten 
8.30 ar kopīgu pulcēšanos skolas 
pagalmā un beidzas 15. Kā otru 
lielāko problēmu direktors mi  nē-
ja skolotāju atalgojumu, jo pri vā-
tās skolas nespējot konkurēt ar 
valsts sektoru, ierēdņu algas esot 
daudz augstākas.

Bērni Āfrikā ir brīnišķīgi un ne 
vienu reizi vien mani ir glābuši 
no nepatikšanām, parādot ceļu 
vai vietu, kur atrast kaut ko ēda-
mu. Lai gan dzīves apstākļi dau-
dziem no viņiem nav viegli, viņi 
ir enerģijas pilni un smaidīgi. 
Da udzi jau no mazotnes pieskata 
savus brāļus un māsas, bieži var 
redzēt, ka mazi bērni savās gaitās 
apkārt nēsā uz muguras piesietus 
jaunākos radiniekus. Vēl biežāk 
var redzēt, ka mazi bērni stiepj   
uz galvas milzīgas ūdens kannas 
vai bļodas. Neredzēju nevienu 
bērnu, kuŗš spēlētos ar Lego vai 
kendamu. Pirmsskolas vecuma 
bērniem joprojām populārākā 
spēle ir vecas motocikla vai auto-
mašīnas riepas vadīšana ar koka 
nūjas palīdzību. Vecākie bērni 
lab prāt spēlē Wali, vikipēdija to 
dēvē par “abstraktu stratēģijas 
spē li”. Šai Rietumāfrikā populā-
rajai galda spēlei ir astoņi iedo-
bumi, kuŗos, skaitot un ievērojot 
katrā ciematā nedaudz atšķirīgus 
noteikumus, tiek mesti balti ak -
mentiņi. Daži bērni sērfo ar sa -
lauztiem, pludmalē atrastiem sēr-
fa dēļiem. Citiem nav pat tādu, 
tāpēc vilņu izbaudīšanai ar izci-
lām sekmēm tiek izmantoti arī 
parasti koka dēļi. Tomēr svarīgā-
kā spēle Ganā ir futbols, jebkuŗš 
brīvs brīdis un vieta tika izman-
tota, lai padzenātu bumbu. Vai-
rākos ciematos puikas teica, lai 
atvedu futbola bumbu, kad nā -
kamreiz braukšu turp. Tā noteikti 
ir daudz labāka alternatīva par 
saldumiem.

Gandrīz tikpat svarīgs problēm -
jēdziens kā laiks Āfrikā ir nepro g-
nozējamība. Situācijām piemīt 
tendence neticami strauji mainī-
ties. Mierīgas situācijas jebkuŗā 
brīdī var pārvērsties draudīgās 
un otrādi. Vienmēr ir jābūt gata-
vam negaidītiem pavērsieniem 
un proaktīvai rīcībai.

Ne gluži šādas rīcības dēļ netī-
šām nonācu pagrīdes regeja stu-
dijā. Šķita, ka tādas vietas mūs-
dienās vairs neeksistē. Viss sākās, 
kad pēc vakariņām Keipkoustas 
ielās man uzklupa trīs apkārt kle-

jojoši suņi. Nezinu, kas viņiem 
bi ja lēcies, diena par karstu vai –
pilnmēness spieda uz smadze-
nēm. Parasti suņi šeit ir mierīgi 
un dauzās savā starpā vai stun-
dām vienatnē veras okeanā. No 
dusmīgajiem suņiem palīdzēja 
at  brīvoties man blakus ejošie, ne -
pazīstamie vīrieši. Šis starpga dī - 
j ums bija pietiekams iemesls, lai 
sāktu sarunu, izrādījās arī viņi de -
vās uz bāru okeana krastā, vies-
nīcā, kuŗā biju apmeties. Viens 
no viņiem bija skolotājs, bet otrs 
tirgotājs. Pa ceļam skolotājs stā s-
tīja, ka apmēram 40 procenti 
Ganas bērnu neapmeklē skolu, 
ka daudzi skolā nāk pie viņa un 
saka, ka nav ēduši, un, ja tas ir 
iespējams, viņš dalās ar savām 
pusdienām vai iedod naudu pār-
tikai. Reizēm viņš pērk saviem 
skolēniem kurpes vai apģērbu, 
lai to trūkums netraucētu ap -
meklēt skolu un, ja zvejnieku 
bērni padzird, ka tēvs atgriezies 
ar lomu, tie nekavējoties pamet 
stundas un skolā atgriežas vien 
tad, kad darbs ostā pabeigts. Viņš 
stāstīja arī to, ka dažiem bērniem 
nav, kas palīdz ar mājasdarbiem, 
jo vecāki nekad nav apmeklējuši 
skolu un nespēj paskaidrot, kā 
risināmi mājasdarbu uzdevumi. 
Turpinājām sarunu viesnīcas bā -
rā, līdz viens no biedriem devās 
plūdmalē “paplašināt apziņu”, bet 
otrs, nevarēdams sagaidīt viņa 
atgriešanos, aicināja mani apcie-
mot citus savus draugus.

Izrādījās, pārējie viņa draugi 
va  karēja jūras konteinerā iekār-
to tā pagrīdes mūzikas ierakstu 
studijā. Studija fokusējās uz re -
geja ierakstiem, un tās ieeja bija 
maskēta par parastu, garlaicīgu 
suvenīru veikalu. Bez regeja atri-
būtikas konteinerā bija arī inte-
resantas 30. – 50. gadu Āfrikas 
vi  nila plates, senas koka maskas 
no dažādām valstīm, gandža, kan -
dža un citi artefakti. Fonā ne  skai-
tāmas reizes atkārtojās ie  priekšē-
jā vakarā veiktais ieraksts, telpu 
pildīja dūmi un kaismīgi skaļas 
diskusijas Āfrikas stilā par apbe-
dīšanas rituāliem un to ētis kajām 
robežām. Sarunu biedri strīdējās, 

vai ir pieņemami bēru laikā aiz-
tikt mirušo. Ja pareizi sapratu, 
Ganā ir tradicija mirušo izcelt no 
zārka un “padot pa ro  kām”. Ka -
merūniete, cik iespējams skaļi, 
centās oponēt, uzstājot, ka zār-
kam jābūt slēgtam un mirušie 
nav jāapgrābsta, kam ganieši ne -
pie krita, visādi cenšoties pamatot 
šīs tradicijas nozīmīgumu.

Ir cilvēki, kuŗi apgalvo, ka bijuši 
Āfrikā, bet reālitātē pārvietoju-
šies kondicionētos džipos un pā -
rējā laikā nav izgājuši ārpus ap -
sargātām, dārgām viesnīcām – 
mazās Eiropas vai mazās Ame ri-
kas. Īsto Āfriku tā nevar ieraudzīt 
un iepazīt. Tāpat par šo daudzvei-
dīgo kontinentu un tā iedzīvo tā-
jiem nevar spriest pēc kādas vie-
nas valsts, jo no Vidusjūras līdz 
Labās Cerības ragam ir daudz un 
dažādu Āfriku, daudz sirsnīgu 
cilvēku un arī daudz cilvēku, 
kuŗiem nepieciešama mūsu palī-
dzība, nevis ignoranta novērša-
nās. Ne vienmēr tā ir nauda vai 
materiāli labumi, nereti daudz 
vairāk tiek novērtēta atklāta un 
iedrošinoša saruna. Ar draugiem 
jokoju, ka Āfrikā strādāju par 
tā  du kā psīchoterapeitu bez ser-
tifikāta.

Lai arī šis ceļojums nebija viegls, 
skaidri zinu, ka pelēkākajās Eiro-
pas dienās ilgošos pēc savas alma 
mater: Āfrikas saules, brīvības, 
ne  gaidītiem pārsteigumiem vai 
piedzīvojumiem un smaidīgiem 
cilvēkiem!

(Nobeigums no Nr. 10)
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(Turpināts no Nr. 09)

Profesora Ludolfa Liberta 
izstāde Ņujorkā

Profesors Ludolfs Liberts kļuvis 
pirmais latviešu DP gleznotājs, 
kas varējis atklāt savu izstādi tieši 
Ņujorkā. Ērtajās Public Librarv 
Hud son Branch telpās izstādītas 
25 profesora eļļas gleznas, to vidū 
četras Rīgas ainavas, 13 temperas 
un sēpijas un sešas oriģinālli to gr a-
fijas – krājums, kas Ņujorkas ap -
stākļos ir visai liels.

Profesors Liberts pats paskai d-
ro, ka pirmais alcinājums rīkot 
izstādi pienācis jau priekš diviem 
gadiem, kad viņš pats vēl bija 
Vācijā. Toreiz izstādes sarīkošana 
techniski nebija iespējama.

***
“Dainas” koris dzied

Kanadas Latviešu klubs Toronto 
un brīvmāksliniece Ērika Freima-
ne ar šejienes dziesmu draugiem 
veikuši darbu, kam būs paliekama 
nozīme latviešu sabiedriskajā dzī-
vē – nodibināts koris “Daina”, kas 
16. martā pirmo reizi stājās pub-
likas priekšā. Bija patīkami redzēt, 
ka tautiešiem interese par latviešu 
dziesmu nav zudusi, jo lielā zāle 
bija ļaužu pilna. Redzēja daudz 
tādu seju, kas nebija manītas ne -
vienā citā sarīkojumā, sapulcē vai 
deju vakarā. Kuplā skaitā bija ie -
radušies arī angļu viesi ar ģenerāl-
konsulu Brisonu priekšgalā. Jauks 
bija skats, kad skatuvē pulcējās 
koristi tautas tērpos. Domās mēs 
atkal uz brīdī bijām it kā dzimtenē... 
Un tad pašas dziesmas! Jau kon-
certa pirmajā daļā “Upe un cilvēka 
dzīve” bija jāatkārto. Programmas 
pirmo daļu pabeidza viesis – so    - 
l ists lietuviešu baritons Bronius 
Ma  rijošius ar Freimanes dziesmu 
“Latvija”, par ko autore saņēma 
ziedu veltes.

Koncerta otrā daļa bija veltīta 
tautas dziesmām. Tās skanēja 
jauki un pacilājoši. Daudzas bija 
jāatkārto un jādod piedevas. Pub-
lika negribēja vien šķirties. Kā 
solists piedalījās Z. Zentiņš. Pēc 
koncerta ģenerālkonsuls Brisons 
koŗa vajadzībām nodeva 20 do  la-
rus. Diriģentes E. Freimanes un 
koristu darba pirmais posms va -
nagojies ar labiem panākumiem. 
Lai dziesmu gars Toronto latviešos 
dzīvs būtu arī turpmāk!

***
Kalpaka piemiņai

Atceroties Latvijas Brīvības cīņu 
dienas un sekojot Latvijas brīv-
valsts svētām tradicijām, Ameri-
kas Latviešu Tautiskā savienība 
Bostonā 11. martā rīkoja Kalpaka 
vakaru, kas bija pulcinājis vairāk 
nekā 200 tautiešu. Par Kalpaku un
Latvijas Brīvības cīņām izjustu 
runu teica Dr. A. Grinups, uzsvēr-

dams Kalpaka lielo patriotismu, 
kaŗavīra drošsirdību un ticību Lat-
vijas brīvībai. Vakara programmu 
kuplināja dubultkvartets “Tēvija” 
un solists tenors R. Valdmanis, no -
dziedot vairākas patriotiskas dzie s -
mas un kā arvien izpelnoties tau-
tiešu atsaucību un atzinību. Vec-
bostonietis A. Stone Kalpaka va  ka -
ra norisi uzņēma skaņu lentē, kam 
vēlākajās dienās var būt kul tūr-
vēsturiska nozīme latviešu trim-
das laika pētījumos. C.

***
Varoņu atcere

Pirmā pasaules kaŗa Tīreļpurvā, 
Nāves salā un Ložmetēju kalnā 
kritušo varoņu – latviešu strēlnie-
ku – piemiņas brīdi Minesotas pa -
valsts latvieši atzīmēja 6. janvārī ar 
dievkalpojumu Centrālajā lute rā-
ņu baznīcā, Minneapolisā, ko va -
dīja māc. Pēteris Langins. Pēc 
diev kalpojuma notika svinīga sa -
nāks me ar mūzikāliem priekšne-
sumiem un referātu par strēlnieku 
cīņām, ko lasīja šo kauju līdzgait-
nieks Arvīds Kleistbergs. Sanāk-
smes dalībnieki savāca arī ziedo-
jumus pēdējā kaŗa cīnītāju atbal-
stam, kuŗi ārstējas Vācijā, Heilin g-
hafenas sanatorijā. R. A.

***
Rietumvācijā pa ceļiem, 

kuŗus neizpauž, 
saņemts autentisks ziņojums par 
apstākļiem Latvijā un Baltijas val-
stīs vispār. Ziņojums raksturo boļ-
ševiku okupantu terroru,  partizā-

nu cīņas, Latvijas tagadējo iedzī-
vo tāju sastāvu un vēl palikušo lat-
viešu noskaņojumu. Pēdējā 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-
tuvā 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 kustī -  
bā. Tas varētu būt starp 150  000 
līdz  200 000. Tāpat vēl 1948. gadā 
Latvijā ienākuši daudz tā saukto 
“maišelnieku”, kuŗu skaits precīzi 
nav nosakāms. (..) Zīmīgi, ka ik -
viens krievu virsnieks savu latvie -
šu sievu – pa lielākajai daļai tās ir 
fabriku kantoristes – jau pēc da -
žiem kopdzīves mēnešiem aizsūta 
pie saviem vecākiem uz Krieviju. 
Kāpēc to dara. tas vēl nav noskaid-
rots. 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 -
vienota partizānu grupa uz šosejas 
pie Strenčiem iznīcinājusi kādu 
augstāku MVD virsnieku – lat-
vieti. MVD šai partizānu akcijai 
atbildējusi ar turienes lauku ie  dzī-
votāju pārvietošanu uz Kalugas 

apgabalu. Pirms nepilniem diviem 
gadiem saņemta ziņa, ka latvietes 
Lūcijas Gaišes nodevības dēļ (G. bi -
jusi precējusies ar Sarkanarmijas 
kapteini krievu Vorobjovu) Gul-
benes Alūksnes mežos krituši vai-
rāki latviešu virsnieki.

***
ASV vēsturnieki pārrunā 

Baltijas problēmas
Gadiem mijoties, pēdējais lielā-

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 Savieno-
tajam Valstīm, bet arī no Kanadas 
un Dienvidamerikas, kā arī viesi 
no Ķīnas, Japānas un Šveices.

Ar dažu amerikāņu organizāciju 
atbalstu kongresā kā pilntiesīgs 

Ludolfs Liberts. „Torņakalns”. 1920. gadu sākums. Audekls, eļļa. 53,5 x 65 cm

amerikāņu vēsturnieku saimes lo -
ceklis varēja piedalīties arī jaunais 
latviešu vēstures doktorands Ed -
gars Andersons un ungāru dok-
tors Lukāčs.

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

Latvijas atbrīvošanu un latviešu 
uz  devumiem. “Mūsu cerības tiks 
piepildītas, mēs ATGRIEZĪ SI-
MIES mūsu zemē, bet mums arī 
jāsaprot, ka mūsu liktenis izšķir-
sies nevis neatkarīgi no citiem pa -
saules jautājumiem, bet reizē un 
kopā ar tiem. KAD šis brīdis pie-
nāks, to nezinām, bet mums uz to 
jāsagatavojas”, teica sūtnis J. Feld-
manis 28. janvārī Bostonā uzru nā-
dams turienes tautiešus viņu sa -
rīkojumā. Sūtnis uzrunā vēl tei ca: 
“Mūsu zeme gan okupēta, valsts 
prezidents un pēdējās liku mīgās 
valdības locekļi gandrīz visi de -
portēti vai nogalināti un tomēr jūs 
šodien redziet savā priekšā Lat vi-
jas pilnvaroto pārstāvi Savienota-
jās Valstīs, kam ir tiesības runāt 
Latvijas valsts vārdā un ko uzklau-
sa un ar ko rēķinās.”

***
Radara vadītas raķetes lido no 

Ļeņingradas uz Pēnemindi
Padomju techniķi panākuši ame-

rikāņus tālšāviņu attīstībā, uz  mon-
tējot raķešu izšaušanas ierīces arī 
uz aviācijas bazes kuģiem, ziņo 
ame rikāņu licencētais Berlīnes 
laik raksts Tagesspiegel. Tas pats 
laik raksts apgalvo arī, ka padomju 
techniķi tagad izšaujot raķetes, 
kas, radara vadītas, lido starp Ļe -
ņingradu un agrāko vācu “V” ie  - 
r o  ču izmēģināšanas staciju Pēne-
mindē Austrumprūsijā. Laik  rak sts, 
kas atsaucas uz mājās pārn kušu 
vācu gūstekņu liecībām, ap  galvo, 
ka raķešu izšaušanas ierīces krievi 
esot uzmontējuši agrākajam vācu 
bazes kuģim Graf Zeppelin. Atjau-
notajā Pēnemindes izmēģi nāju-
mu stacijā darbojoties krievu un 
vācu techniķi.

***
Krusttēvs Džo – 

Goda Pūcesspieģelis
Vācieši par slavenā Tila Pūces-

spieģeļa dzimšanas vietu uzskata 
nelielo Melnas pilsētiņu valsts rie-
tumos. Gada svētku gadījumā Mel-
 nas birģermeistars atļāvies īstu 
Pūcesspieģeļa joku, aizsūtīdams 
šādu telegrammu Josifam Staļi-
nam Kremlī: “Ievērojot Jūsu nepa-
rastās Pūcesspieģeļa spējas, kas iz -
paužas Jūsu centienos radīt īstu 
Pūcesspieģeļa mieru pasaulē, es lū  -
dzu Jūsu ekselenci pieņemt goda 
pilno tituli – goda Pūcesspieģelis.” 
Cik zināms, Melnas birģermeistars 
atbildi nav saņēmis.

(Turpinājums sekos)Edgars Andersons
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 10) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Atika. 5. 

Megnis. 7. Kupons. 10. Tal-
ma. 11. Pirāti. 12. Nātres. 
13. Lafetes. 16. Bauska. 19. 
Tabaka. 22. Librets. 23. Po -
ruks. 24. Fagots. 25. Bal-
zaks. 26. Teniss. 28. Termas. 
30. Rasists. 35. Edikts. 37. 
Romuls. 38. Italo. 39. Skon-
to. 40. Nevada. 41. Melot.

Stateniski. 1. Pastila. 2. Bikla. 
3. Vakance. 5. Maputu. 6. Gori. 8. 
Ogre. 9. Sesija. 14. Fa  bu las. 15. 
Trepaks. 17. Acone. 18. Kokss. 
20. Asare. 21. Kūtra. 27. Nobels. 
29. Minska. 31. Aksioma. 32. 
Toronto. 33. Kito. 34. Aula. 36. 
Valle.

ka tajā nekad neiešu, zinot, ka  
tas ierauj, dažkārt pat pazudina, 
bet galvenais – novirza no sava 
mērķa. Mani galvenokārt inte-
resē tas, ko es daru, mana misija 
ir tas, ko varu paveikt vislabāk. 
Jāpabeidz glezna un tad metīšos 
pie datora. Es vēl tagad jūtos kā 
ceļojuma sākumā.

Ar ziedojumu nodrošināts 
publicitātes projekts.

Esmu vairākkārtīgi atteicies no 
pārrunām ar partijām. Tas ir ļoti 
pagodinoši un ļoti patīkami, bet 
mani tas nesaista. Es justos tā kā 
būrī. Lai ieņemtu kādu amatu, ir 
jābūt godkārei, varaskārei, jābūt 
ekstravertam cilvēkam, kuŗš grib 
būt sabiedrībā. Es neesmu tam 
dzimis, līdz ar to atteicos no sa -
ru nām par jebkādiem amatiem, 
īstenībā no jebkādām sarunām 
par polītiku. Zvērēju savai sievai, 

tuva, labi izprotama ikvienam, 
tās ir atmiņas, kas jāsaglabā. Tur-
klāt Likteņdārzs top kā īsti lat-
viska vide – ar kokiem, akme  - 
ņ iem, ūdeņiem, ļoti piemērota 
vieta, kur glabāt atmiņu.

Kā jūsu ģimenei izdevās pēc-
kaŗa gados palikt Latvijā, izdzī-
vot?

Mans tēvs ienīda komūnismu. 
Atceros četrdesmito gadu bei -
gas,  gaisotni, kāda tolaik valdīja 
Rīgā – cilvēki gandrīz nekad  ne -
sarunājās, bailes bija tādas, ka cil-
vēki pat mājās sačukstējās. Bai sie 
deportācijas gadi. Pusgadsimtu 
pavadījām padomju melu, no -
de vības un zaglīguma sistēmā, 
diem žēl sekas jūtamas vēl šobrīd. 
Jāpaiet laikam, lai sajustu būtis-
kas pārmaiņas, un es ticu, ka pēc 
dažiem gadu desmitiem dzīvo-
sim daudz sakārtotākā valstī.

Esat aicināts iesaistīties po  lī-
tikā visaugstākajā līmenī?

svešā mājā un uzsākt tajā dzīvot – 
tas nemaz nav tik vienkārši. Ir 
mājas, kas jau celšanas brīdī ir 
nolemtas bojāejai. Un ir priecīgas 
mājas, kas omulīgi dzīvo cauri 
gadsimtiem. 

Jūs bijāt arī pie Likteņdārza 
izveides šūpuļa.

Tas bija sarežģīts process – pie-
ņemt lēmumu par labāko pro-
jektu. Konkurss bija aizklāts, ne -
zinājām konkursa dalībniekus. 
Ieceres pamatā bija  radīt izjūtas 
caur dabu, caur noskaņām, caur 
cilvēku iekšējām sajūtām. 

Latvieši nav lieli meditētāji. 
Latvieši ir gana vitāli, dzīves prie-
cīgi, uz āru vērsti. Viņi nesēdēs 
ilgi un neskatīsies saulrietā vai 
akmenī, pārdomājot cēlas lietas. 
Īpaši jau jaunajai paaudzei vajag 
daudz informācijas, lai būtu ko 
pārdomāt, kur ir tā drāma, tās 
emocijas, kas paliktu atmiņā. 
Lik teņdārza tema, filozofija ir 

Uzskatu, ka latviešiem ir sava 
svētā ģimene, un tāpēc manā 
gleznā viņi ir ietērpti latviešu 
zemnieku tērpos, kas ir vienkāršs 
un nepretenciozs, ar zināmu es -
tētismu, kaut kas ļoti krietns. 
Nelielā pārģērbšanās šo ģimeni 
neticami izmainīja, pārvērta – 
tajā izpaudās pieticīgums un sa -
derība ar latvisko dabu. 

Jūs rakstāt par māju un ēku 
likteņiem. 

Tas ir kā aizraujošs ceļojums 
pagātnē – uzburt māju, kuŗas 
nav. Es to atdzīvinu grāmatā. 
Drī zumā taps “Kurzemes muižu 
sējums”,  ne tikai  par muižu kā 
ēku, bet par  dzīviem cilvēkiem 
tajā. Īstenībā ir cilvēks, kas to 
uzceļ, izveido. Māja atspoguļo tās 
īpašnieku. Rundāle, piemēram, 
ir Bīrona neprāts. Katra māja nes 
līdzi savu likteni, un ienākt kādā 

Par pilīm, Likteņdārzu un savu likteni

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

(Turpināts no 13. lpp.)

Līmeniski. 3. Vēršu cīņas da -
lībnieks. 5. Pilsēta Vācijas vidie-
nē. 9. Jautra, bravurīga. 10. Ap -
dāvināts cilvēks. 11. Nigēras gal-
vaspilsēta. 14. Turcijas galvas pil-
sēta. 16. F. Dostojevska ro  māns. 
17. Vīrieša vārds (janv.). 18. 
Kurp nieka darbarīki. 20. Vīrieša 

vārds (janv.). 24. Atdarinājums. 
26. Peldēšanas stils. 27. Apkam-
pieni. 28. Vieglas konstrukcijas 
vienstāva celtnes. 30. Pasaules 
daļa. 31. Glezniecības technika. 
32. Ēdamas gliemenes. 33. Mīļā kās.  

Stateniski. 1. Šajā dienā. 2. Ve -
caine. 3. Sava laikmeta prasībām 

atbilstošas. 4. Audu vai or -
gānu bojājumi ārējas ie  -
dar bības rezultātā. 6. Ap -
dzī  vota vie ta Dobeles no -
vadā. 7. Ap  lūkot. 8. Ž. Bizē 
opera. 12. Agamemnona 
mei ta sen grieķu mītoloģi -
jā. 13. Tie sas iestāžu sistē-
ma. 15. Latviešu gleznotājs 
(1864-1897). 16. Dzīvoja-
mās telpas. 19. Rīgas pilsē-
tas daļa. 21. Venecuēlas gal-
vaspil sē ta. 22. Veltes. 23. 
Ezers Vid zemē. 25. Vulkā-
nisks iezis. 28. Nošu raksta 
zīme. 29. Sengrieķu pilsēt-
valsts.
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Nodibinājums “Kokneses fonds” līdz 1. aprīlim aicina pieteik-
ties Likteņdārza komandai – pozitīvu, enerģisku un atsaucīgu ad -
ministratori/u! Gaidīs CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: likten-
darzs@koknesesfonds.lv, tālrunis: +371 25495544. Darba laiks būs 
no jūnija līdz oktobrim, arī brīvdienās un svētku dienās. 

“Kokneses fonda” rīkotajā konkursā par labskanīgāko nosau-
kumu topošajai Likteņdārza daudzfunkcionālajai sabiedriskajai 
ēkai. No iesūtītajiem 112 priekšlikumiem no ASV, Anglijas, Francijas, 
Vācijas, Latvijas un citām vietām žūrija par labskanīgāko atzina 
Ārijas Āres piedāvāto nosaukumu “Saullēkta nams”, piešķirot vērtīgu 
balvu. Fonda padomes priekšsēde Sandra Kalniete vēlas arī pateik-
ties par iedvesmojošo nosaukumu “Trejdeviņu spēku nams” autoram 
Mārtiņam Bumbierim, dāvājot Latvijas bankas pērn Likteņdārzam 
veltīto sudraba monētu. 

Bauskā 25. martā plkst. 14 pie Viļa Plūdoņa pieminekļa būs 
skolēnu literāri radošo darbu konkursa noslēgums, veltīts dzejnieka 
145. gadu jubilejai. Plkst. 18:15 notiks Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas dienai veltīts atceres brīdis pie represēto piemiņas ansambļa 
Brīvības bulvārī, bet plkst. 19 koncerts Bauskas Svētā Gara ev. lut. 
baznīcā. 

Gulbenē 25. martā plkst. 12 atceres brīdis dzelzceļa stacijā pie 
piemiņas zīmes polītiski represētajiem. Pēc tam vēl brīdi būs ie -
spēja uzkavēties stacijas ēkas uzgaidāmajā telpā, lai, malkojot karstu 
tēju, kavētos atmiņu stāstos un kopīgi dziedātu dziesmas, kas spē-
cināja, arī esot svešumā.

Sēlpils pagasta dzelzceļa stacijā “Daugava” 25. martā plkst. 16 
atceres brīdis Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņai. Kopumā no 
Sēlpils uz Sibiriju izveda 19 ģimenes ar vairāk nekā 50 cilvēkiem, no 
Salas ciema 25 ģimenes ar 89 cilvēkiem un no Biržu ciema Daugavas 
stacijā nogādāja 47 ģimenes ar 151 cilvēku.

Smiltenē 25. martā plkst.12 būs piemiņas brīdis un ziedu no -
likšana pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene”, bet plkst. 12.45 ikviens 
interesents ir laipni aicināts uz Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
kino zāli, kur demonstrēs latviešu dokumentālo filmu “100 gadi esī-
bas vējos”. Ieeja bez maksas. 

Valkas novada Kārķos 22. martā plkst. 12 notiks komūnistiskā 
genocīda upuru piemiņai veltīts atceres brīdis “Likteņsliedes, 
dzirnas un upes” pie Pelēkā akmens. Plkst. 12.30 tautas namā tik-
šanās ar polītiķi, žurnālistu Daini Īvānu. 

Kuldīgā 15. un 16. martā ar unikālu šovu izgaismoja platāko 
ūdenskritumu Eiropā – Ventas rumbu, kas ir viens no Kuldīgas 
pilsētas simboliem. Bija iespēja vērot arī gaismas instalāciju uz Alekš-
upītes ūdenskrituma – atrodas netālu no Kuldīgas senā tilta un gūt 
garšas baudījumu Kuldīgas restorānu nedēļā atvērtajos 12 restorānos 
un kafejnīcās.

Kuldīgas novada mūzejā līdz 31. martam apskatāma 2018.gadā 
Kuldīgā skatītākās latviešu filmas “Nameja gredzens” krāšņāko 
13. gs. raksturīgo tērpu ekspozicija, ko radījusi kostīmu māksliniece 
Sandra Sila. Veidojusi tērpus arī filmām “Rīgas sargi”, “Džimlairūdi”, 
“Kaupēns”, kā arī “Sapņu komanda 1935”, “Rūdolfa mantojums”, 
“Dancis pa trim” un “Rudens rozes”, kur profesionālo veikumu aplie-
cina piešķirtā balva “Lielais Kristaps”.

Daugavpils mūzejā “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” 15. martā 
atklāja izstādi “Izcilie Latgales ebrēji”. Pastāvīgajā ekspozīcijā pie-
cos stendos izvietota informācija par 125 izcilām personībām, kas 
dzimuši, mācījušies, strādāja vai joprojām dzīvo Latgalē. To vidū ir 
arī ebrēji no Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Jēkabpils (Krustpils), Lī  vā-
niem u.c. Latgales pilsētām. Izstāde tapusi ar Kultūras ministrijas un 
Dienvidlatgales NVO centra atbalstu.

Rīgas kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 14. martā norisinājās “Gada 
balvas medicīnā 2018” svinīgā ceremonija. Sabiedrības balsojumā 
“paldies!” tika teikts 2 746 dažādu jomu medicīnas speciālistiem. 
Tomēr ar nomināciju Gada ģimenes ārste apbalvoja Broņislavu 
Elksniņu no Daugavpils, Gada zobārsts – Danielu Veremeju no 
Mazsalacas slimnīcas, Gada ārsta palīgs – Elitu Skrējāni no Vecsaules 
pagasta, Gada māsa – Līgu Svarinsku no Jērcēnu pagasta veselības 
punkta, Gada vecmāte – Sanitu Zemīti no Jelgavas slimnīcas, Gada 
farmaceits – Lauri Bernānu no Liepājas “Euroaptieka”, Gada funk-
cio nālais speciālists – fizioterapeiti Madaru Ķikāni no Valmieras 
fizioterapijas centra “Alakris”, bet ar nomināciju Gada slimnīca godi-
nāja Jūrmalas slimnīcas kolektīvu. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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PĒRK
LATVIEŠU UZŅĒMUMS
SIA „MEŽA
APSAIM NIEKO TĀJS“
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
UN CIRSMAS.
Tālr. +371 26106212.

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

(Turpinājums 20. lpp.)

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

Tālr.+37126157008; 
e-pasts ingmars.
varpins@inbox.lv

PAKALPOJUMI

Sertificēta nekustamā īpašuma 
eksperta pakalpojumi Latvijā. 
edmundsheislers@gmail.com 
Heislers.lv.
Tālr. +371 26624061.

Porziņģis vairs 
nedomā par  

ceļgalu, jūtas lieliski
23 gadus vecais Kristaps 

Porziņģis 13. martā pirmo reizi 
piedalījās pilnvērtīgā Nacio-
nālās basketbola asociācijas 
(NBA) kluba Dalasas Mavericks 
treniņā, turklāt viņa darbībām 
netika uzlikti nekādi iero be-
žojumi. Pēc nodarbības Kristaps 
pauda lielu prieku un izteica 
vēlmi pēc iespējas ātrāk atgriez-
ties laukumā.

„Lai arī bija metieni, kas lido-
ja grozam garām, es treniņā 
jutos tiešām labi, arī fiziski. 
Man jau iepriekš bija liela pār-
liecība par sevi, jo atveseļošanās 
procesā ieguldījām lielu darbu, 
tāpēc man šķita tikai dabiski, ka 
esmu atpakaļ laukumā un 
spēlēju pret saviem komandas 
biedriem,” sacīja Porziņģis. 
„Jūtos pat labāk nekā pirms 
traumas – kustība, skrējiens, 
lēciens ir uzlabojušies. Viss 
šķiet krietni plūstošāk. Esam 
daudz strādājuši pie muskuļu 
nostiprināšanas un biomecha-
nikas. Šis bija gaŗš ceļš, kurā 
nezinājām, kāds būs beigu 
rezultāts. Šādos treniņos, kad 
spēlēju pieci pret pieci, beidzot 
tieku pie nojausmas, kā būs, 
kad atgriezīšos spēlēs. Es vispār 
nedomāju par savu ceļgalu, to 
pat nejūtu. Jūtos lieliski.”

Mārtiņš Līcis
uzvar Arnold 

Strongman USA
Tūkstošiem cilvēku janvāŗa 

vidū pulcējās Dienvidkalifornijā 
pie Santa Monica Pier, lai no -
skatītos Arnold Strongman spē -

Mārtiņš Līcis kopā ar Arnoldu 
Švarcenegeru

kavīru sacensības. Pats Arnolds 
Švarcenegers vadīja pasākumu, 
ko apmeklēja arī vairākas sla-
venības. Šīs sacensības ne tikai 
bija kvalifikācijas turnīrs Arnold 
Strongman Classic, kas notiks 
Columbus, Ohio, bet tas arī bija 
labdarības sarīkojums, kuŗā 
tika vākti līdzekļi Santa Monica 
un Ventura ugunsdzēsējiem.

Latviešu spēkavīrs Mārtiņš 
Līcis ( The Dragon), kuŗš pašlaik 
dzīvo un trenējas Kalifornijā, 
pārspēja savus konkurentus un 
uzvarēja šajās sacensībās. Viņš 
piedalīsies arī Arnold Strongman 
Classic sacensībās Ohaijo 
martā. (Pēc ZA Apskats nr. Jan/
Feb 2019)

Zem basketbola 
groziem

Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) spēlē  Sanantonio 
Spurs savā laukumā pārspēja 
Ņujorkas Knicks – 109:83. Sep-
tītā uzvara pēc kārtas. Māji-
nieku rindās Latvijas uzbrucējs 
Dāvis Bertāns šoreiz iemeta 
deviņus punktus  un bija ko -
mandas septītais rezultatīvākais 
spēlētājs. Mūsu basketbolista 
krājumā arī sešas atlēkušās 
bumbas, rezultātīva piespēle, 
trīs personīgās piezīmes un 
spēlē labākais +/- rādītājs, (plūs 
23), spēlējot 19:43 minūtes.

***
Dairis Bertāns guva savus 

pirmos trīs punktus Nacionālajā 
basketbola asociācijā (NBA), 
viņa pārstāvētajai Ņūorleānas 
Pelicans komandai savā lau-
kumā ar rezultātu 136:138 
(31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 
14:16) pagarinājumā piekāp jo-
ties vienai no līgas pastarītēm 
Fīniksas Suns. Bertāns savā kar-
jēras trešajā NBA spēlē laukumā 
pavadīja desmit minūtes un 34 
sekundes, kuŗu laikā grozā 
raidīja vienu no diviem tāl-
metieniem, bet aizmeta garām 
savu vienīgo divpunktu me -
tienu.

***
Jānis Timma ar 17 punktiem 

debitēja Maskavas apgabala 
Himki komandas sastāvā, palī-
dzot tai izcīnīt uzvaru VTB 
Vienotās līgas spēlē. Himki 
viesos ar rezultātu 96:85 (20:30, 
33:21, 12:16, 31:18) pārspēja 
Igaunijas čempioni Tallinas 
Kalev/Cramo. 26 gadus vecais 
Timma līdz sezonas beigām no 
Grieķijas granda Pirejas Olym-
piakos ir izīrēts Himki, taču viņš 
komandas sastāvā var pieda-
līties tikai VTB Vienotās līgas 
spēlēs un ULEB Eirolīgā 
nespēlēs.

***
Nacionālās basketbola aso-

ciācijas (NBA) aizvadītajā spēlē 
Bruklinas Nets izbraukumā 
zaudēja Oklahomsitijas Thun-
der – 96:108. Viesu rindās Lat-
vijas uzbrucējs Rodions Ku -
rucs devās starta piecniekā, 
iemeta astoņus punktus  un bija 
komandas ceturtais rezultā tī-
vākais spēlētājs. Mūsu basket-
bolista krājumā arī piecas at -
lēkušās bumbas, rezultātīva 
piespēle, četras kļūdas, divas 
pārtvertas bumbas, bloks, četras 
personīgās piezīmes un negatīvs 
+/- rādītājs (mīnus 15), spēlējot 
27:08 minūtes. Kurucs pirmo-
reiz aizpildīja visas statistikas 
ailes.

***
Latvijas klubs TTT Rīga 

Eiropas Sieviešu basketbola 
līgas (EWBL) pusfināla spēlē 
Rostovā pie Donas ar rezultātu 
80:70 (16:20, 16:21, 26:12, 
22:17) uzvarēja Čechijas vie nī-
bu Brno Žabiny. Rezultatīvākā 
ar 25 punktiem bija Šeja Pedija, 
14 punktus iemeta Ieva Kūlīte, 
13 – Aija Brumermane.

***
Pašlaik veiksmīgi spēlējošā 

Latvijas vicečempione bas ket-
bolā VEF Rīga VTB Vienotās 
līgas rēgulārā čempionāta spēlē 
savā laukumā ar rezultātu 89:78 
(30:25, 17:17, 23:18, 19:18) pār-
spēja Saratovas Avtodor, tur-
pinot cīņu par izslēgšanas tur-
nīru. Latvijas vicečempione 
visu turnīru ietvaros pašlaik 
guvusi jau 13 uzvaras pēc kār-
tas, kamēr Vienotajā līgā tai ir 
piecu panākumu serija, kas ļāvis 
pietuvoties izslēgšanas turnīra 
zonai.

bet ceturtajā ugunslīnijā no -
pelnīja divas soda minūtes un 
izkrita no desmitnieka. Ras tor-
gujevs jau trešo reizi nedēļas 
laikā tika pasaules čempionāta 
piecpadsmitniekā, sekojot 14. 
vietai sprintā (9/10 šaušanā) un 
sestajai vietai iedzīšanā (19/20 
šaušanā). Viņa karjēras rekords 
pasaules čempionātos 20 km 
distancē pirms šīm sacensībām  
bija tikai 43. vieta.

Andrejs Rastorgujevs finišē pasaules čempionāta 20 km distancē. 

FOTO: AFP/Scanpix

Lielā sniegputenī risinājās 
PM sacensības 15 km distancē 
ar masu startu. Andrejs Ras tor-
gujevs izcīnīja 25. vietu. Otrajā 
un trešajā šautuvē Rastorgujevs  
pieļāva pa divām kļūdām, uz -
varētājam zaudējot divas mi -
nūtes un 43,5 sekundes. Trasē 
viņam bija tikai 29. ātrākais 
solis no 30 biatlonistiem.

Baiba Bendika un Andrejs 
Rastorgujevs izcīnīja 10. vietu 
pasaules čempionāta sacensībās 
jauktajā pāru stafetē. Viņi visu 
mērķu sašaušanai izlietoja sešas 
rezerves patronas, finišējot vie -
nu minūti un 34,3 sekundes aiz 
uzvarētājiem. Trasē latviešiem 
bija 12. ātrākais solis. Bendika 
abās pirmajās ugunslīnijās katrā 
izmantoja pa divām rezerves 
patronām, stafeti Rastorgu-
jevam nododot 21. vietā. Ras-
tor gujevs visu mērķu sašaušanai 

izlietoja vēl divas papildu pat-
ronas, taču tas netraucēja Lat-
vijas duetam pacelties uz 13. 
poziciju. Bendika savās nā  ka-
majās divās ugunslīnijās šāva 
bez kļūdām, Latvijai saglabājot 
13. poziciju. Noslēdzošajā 
posmā Rastorgujevs pirmajā 
šaušanā aizvēra visus mērķus, 
kas ļāva pakāpties uz desmito 
vietu. Pēdējā šaušanā Latvijas 
biatlonists vēlreiz šāva ne  kļū-

dīgi, paceļoties uz devīto vietu, 
taču nākamie četri sekotāji bija 
septiņu sekunžu robežās aiz 
viņa.

Biatlonistiem 
augstākā –  sestā un 

desmitā vieta
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs Zviedrijā 
ilgāku laiku atradās vadībā pa -
saules čempionātā 20 km dis-
tancē, tomēr divas kļūdas pē -
dējā šaušanā liedza iekļūt vis-
maz trijniekā un viņš ierindojās 
13. vietā.

Sacensības notika sniegainos 
un vējainos laika apstākļos, 
tomēr Rastorgujevs aizvēra pir-
mos 15 mērķus. Pēc otrās un 
trešās šaušanas viņš bija līderis, 
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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).
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 bied-

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

2.aprīlī 11:00 rēgulārā pen-
sionāru kopas sanāksme groziņu 
veidā. Programmā valdes zi  ņo-
jumi, nākotnes darbība un pār-
runas par notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svi nē-
šanu pie kafijas galda. Viesi arvi-
en laipni gaidīti!

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev.lut. draudzes nams 

(3152 17th Ave S).
13.aprīlī 16:00 koncerts. Pia-

nists Juris Žvikovs. Aicina 
latviešu koncertapvienība Mine-
sotā kopā ar TILTS.

ŅUJORKA (NY)
Latvian Mission to the UN (333 

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

23.martā Aleksandrs Anto-
ņenko (tenors no Latvijas) 
uzstāsies Mētropolītēna operā 

Samsona lomā K. Sensānsa 

operā ”Samsons un Dalila”. 
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!

7. aprīlī, pulksten 1:00 pp, 
Priedainē, 1017 Highway 33 
East, Freehold, NJ 07728, Rais-
tera fonda sarīkojums. Iepa zī ša-
nās ar laureāta Uģa Nīgala dzīvi 
un darbiem; dzeja un koncerts, 
izsole, cienasta galds. Ieeja: $20.

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 pilnsap-
ulce. Lūdzam visus biedrus 
piedalīties!

SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

(Apple Mountain, 4519 North 
River rd, Freeland MI 48623).

27.aprīlī gadskārtējais pava-
saŗa sarīkojums sāksies ar kok-
teiļa stundu 17:00, sekos pilna 
bufete 18:00. Pieteikties līdz 13.
aprīlim pie S.Spūles, P.O. Box 
6111, Saginaw MI 48608, tālr: 
989-233-4234 vai R.Martinsons, 

3746 Chilton Dr, Saginaw MI 
48603, tālr: 989-792-9716. 
Iepriekš pieteikšanās ar samaksu 
$ 40, pie kases $ 45. Čeki rakstāmi 
uz ’’Latvian Club of Saginaw’’ 
vārda. SLK valde.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

24.martā 11:30 Kursas 
Draudzīgais aicinājums (pēc 
Dievk.).

4.- 7.aprīlī lietoto mantu tirgus 
Sietlas latviešu centrā.

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

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

30.martā 16:00 (5101 Brittany 
Dr, St.Pete. FL 33715) Clubhouse 
Tudor Room telpās videoizrāde 
– latviešu spēlfilma ’’Homo 
Novus’’, kas veidota pēc Anšlava 
Eglīša romāna motīviem. Ska-
tītāji tiks cienāti ar kafiju, vīnu 
un vieglām uzkodām. Ieejas 
zied., sākot ar $5. Info: 1-917-
755-1391.

2.aprīlī 10:00 Biedrrības valdes 
sēde, kas notiks 5101 Brittany 
Dr, St. Petersburg FL 33715, 
dzīvoj.kompl. kluba telpās, 2.
stāvā, Tudor Room.

Latvijas Vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pieprasīt 
Latvijas Republikas pasi un/vai 

personas apliecību (ID karti) 
Floridā, Fort Lauderdale 2019.
gada 5.un 6.aprīlī. Latvijas vēst-
niecības ASV Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2883, 202-
328-2881. E-pasts: consulate.
usa@mfa.gov.lv 

28.aprīlī 16:00 notiks 4.mai-
jam, Latvijas republikas neat-
karības atgūšanas dienai veltīts 
dziesminieka Karla koncerts, 
pēc kuŗa, pie balti klātiem galdi-
em piknika vietā mielosimies ar 
pašu groziņos atnestiem labumi-
em. Biedrība viesus cienās ar 
vīnu un sieru. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 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. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-
232- 5994, e-pasts: bostonastrim-
dasdraudze@gmail.com, tālr: 

617-232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk.notiek 11:00. Dievk. 
12:00 Bībeles stunda. 

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

• 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. 

Kolaczeks no Polijas emigrēja 
uz Kingstonu, Kanadu, un bieži 
apmeklēja Ozolu ģimeni otrā 
Ontario ezera krastā, kad Ozoli 
jau bija ASV. Marinas brālis 
Gurijs kaŗoja frontē, tika sa -
gūstīts, bet izbēga no gūstekņu 
nometnes un atkal apvienojās 
ar savu ģimeni DP nometnē. 

Ameriku saskaņā ar nolīgumu, 
kas paredzēja, ka viņam būs 
jāstrādā lauku saimniecībā, jā -
būt atbildīgam par mājokli un 
transporta izmaksām. Ozolu 
ģimene 1950. gada februārī 
ieradās Avonā, Ņujorkas štatā, 
lai dzīvotu un strādātu Batzingu 
fermā. Dzīves apstākļi nebija 
labāki par tiem, kas bija DP 
nometnē, un Roberts bija pil -
nīgi nepiemērots fermas dar-
biem. Fermā Marina un Roberts 
satika vēl vienu latviešu imig-
rantu ģimeni – Edgaru un 
Zinaīdu Oļukalns un viņu 
bērnus Andri un Zani. Abas 
ģimenes bija vienlīdz cietušas 
grūtības. Kopš tikšanās brīža 
septiņus gadu desmitus to dzī -
ves ritēja parallēli, un līdz pat 
šai dienai tās joprojām tiek 
uzskatītas par “vienu ģimeni”. 

Tiklīdz viņu imigrantu līgu -
ma saistības bija izpildītas, abas 
ģimenes pārcēlās uz Ročesteru 
NY. Tomēr arī tad „amerikāņu 
sapnis” šķita nesasniedzams 
mērķis. Lai nodrošinātu iztiku, 
Roberts strādāja par sētnieku, 
bet Marina  par mājkalpotāju. 
Tomēr abi meklēja nozīmīgāku 
darbu. Roberts bija pārāk vecs, 
lai kļūtu par skolotāju, un Ma -
rinai praktizēt kā zobārstei 
Amerikā šķita neiespējami. 
Viņai vajadzētu apgūt ļoti raiti 
angļu valodu un vēlreiz studēt 
zobārstniecību pilsētā, kas bija 
tālu no viņu dzīvesvietas. Tas 

nozīmētu, ka uz vairākiem 
ga diem jāatstāj mazie bērni. 
Marina un Roberts nekad vairs 
nestrādāja tajās profesijās, kuras 
tik ļoti mīlēja Latvijā. Lai gan šī 
reālitāte bija stipri skumja, viņi 
nebēdāja par pagātni, bet vei-
doja savu dzīvi jaunajos ap -
stākļos, cik labi vien varēja. 
Roberts strādāja par mašīnistu 
Gleason Works un Marina par 

KAMENA KAIDAKA

LATVIEŠU LIKTEŅSTĀSTI

Platākais ceļš uz vēsturi

Marina Ozola
Marina Ozola kopā ar bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem 
100 gadu jubilejā 2018. gada 30. decembrīTur viņš satika un apprecēja 

Reldu, igauņu medmāsu, kuŗa 
knapi izdzīvoja pēc kuģa – 
hospitāļa apšaudes Baltijas jūrā, 
kur viņa strādāja. Gurijs un 
Relda arī emigrēja uz Kanadu, 
un viņu meita Karina joprojām 
dzīvo Kingstonā, Ontario štatā.

1949. gada nogalē Roberts 
pieņēma lēmumu doties uz 

techniķi reto slimību labo ra-
torijā Ročesteras Universitātes 
medicīnas skolā. Tagad viņu 
galvenais mērķis bija bērnu 
izglītošana.

Marinas amats universitātē 
bija kā zelta ādere, tas no  dro-
šināja pilnu stipendiju viņas 

apgādājamajiem, ja tie vēlējās 
studēt un viņiem bija labas sek-
mes skolā. Visi trīs Ozolu bērni 
absolvēja Ročesteras universitāti 
un turpināja izglītoties: Jānis 
maģistrantūrā inženierzinātnēs, 
Roberts ieguva doktora gradu 
bioķīmijā un MD gradu un 
Laima – doktora gradu peda-
goģijas psīcholoģijā. Tagad 
„ame rikāņu sapnis” bija pie -

pildīts – Marinai un Robertam 
Ozoliem piederēja māja, bija 
jēgpilni darbi un viņu bērni bija 
labi izglītoti un turpināja veik-
smīgu profesionālo karjēru. 
Marija un Hermanis dzīvoja pie 
viņiem un palīdzēja mājas dar-
bos un bērnu audzināšanā, līdz 

aizgāja mūžībā – Marija1985. 
gadā, bet Hermanis 1963. gadā.

Marina un Roberts bija Ame-
rikas latviešu kopienas balsti 
Ročesterā. Viņi bija Latviešu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
dibinātāji, ieņēma vadošos sa -
biedriskos amatus un palika 
aktīvi līdz pat dzīves beigām.

Marinai un Robertam nebija 
nekā svarīgāka par ģimeni. Viņi 
bija atbalstoši un mīloši vecāki, 
kas mīlēja savus bērnus un viņu 
amerikāņu laulātos draugus un 
priecājās par saviem septiņiem 
mazbērniem, katru gadu ap -
meklēja ģimenes kopējos va -
saras svētkus pie Muskoka ezera 
Kanadā. Roberts nomira 2002. 
gadā. Marina tika svētīta ar 
deviņiem mazmazbērniem, kas 
bija viņas “zāles” un deva viņai 
gan fizisku, gan garīgu spēku. 
Viņa dzīvoja patstāvīgi līdz pat 
2017. gada rudenim, kad aiz -
gāja dzīvot pie meitas Laimas. 
2017. gada 30. decembrī viņa 
nosvinēja savu 100. dzimšanas 
dienu kopā ar visu savu ģimeni. 
Viņa cepa piparkūkas un speķa 
pīrāgus, gatavoja galertu no cū -
kas gaļas. Marina nekad ne   aiz-
mirsa nosūtīt dzimšanas die  nas 
apsveikumus visiem bēr niem 
līdz pašām savas dzīves beigām.

Kādā aukstā un klusā ziemas 
rītā Vermontā Marina Ozols 
nomira 101 gada vecumā, mie-
rīgi mājās savā gultā – tas noti-
ka 2019. gada 31. janvārī.
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Sabiedriskā darbiniece un Latvijas patriote

BAIBA RUDZĪTE-PINNE
aizsaukta Dieva mierā.

Dzimusi 1945. gada 6. oktobrī Veidenā, Vācijā,
mirusi 2019. gada 12. martā Bronksā, Ņujorkas pavalstī

2019. gada 12. martā Aizsaules ceļā devusies

BAIBA RUDZĪTE–PINNIS
(1945. VĀCIJĀ–2019. ASV)

Latvijas patriote,
trimdas latviešu organizāciju aktīva dalībniece,

Latvijas Republikas Valsts kancelejas pirmā direktora Dāvida Rudzīša mazmeita.

Savas ģimenes un draugu mīlestības apņemts,
mierīgi Dieva valstībā aizgājis

JĀNIS Z. ROBIŅŠ

(Turpināts no 18. lpp.)

Ar skumjām viņu pieminam un pateicamies par pašaizliedzīgo darbu
ŅUJORKAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU PADOME

Līdzjūtībā un skumjās esam kopā ar Baibas kundzes tuviniekiem un 
draugiem Latvijā un tālumā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KANCELEJA

Par viņu skumst palicēji – 
VIŅA MĪLOŠĀ SIEVA JOAN (56), MEITA KAREN, DĒLS GREG AR ĢIMENI

M ĀSA IDA AR ĢIMENI, BRĀLIS ANDRIS AR ĢIMENI, SVAINIS JEFF AR ĢIMENI 
UN DAUDZI BRĀLĒNI UN MĀSĪCAS LATVIJĀ

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

Liec zobenu zem galvas
un dziļi neiemiedz,
Tavs gods un tēvuzeme 
Tev dziļi dusēt liedz.

(A. Eglītis)

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stunda. 
24.martā Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.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. 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 Zig-
rida 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. 24.martā Dievk. mūsu 
baznīcā nenotiks! Aicinām visus 
draudzes locekļus uz Dievk. ar 
Sv.vak. Vilmingtonā, plkst. 15:00. 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Rd- Rt 261, Vilmingtonā).

Pēc Dievk. kafijas galds groziņu 
veidā. Pakavēsimies atmiņās par 
ilggadējo draudzes locekli un 
Vilmingtonas latviešu skolas 
sko lotāju Rutu Zadziorsku, kuŗa 
aizgāja mūžībā 2018.g. 31.
decembrī, Jūrmalā, Latvijā.

31.martā Dievk. Paankūku 
brokastis pirms Dievk. – 10:00. 
7.aprīlī angļu val. Dievk. ar Sv.
vak. 14.aprīlī Pūpolu svētdienas 
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. notiek 2x 
mēnesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. video 
var skatīt: https://tinyurl.com/
KalLatCh. 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.svētdienā 

10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi notiek 11:00. 20.aprīlī 
11:00 Lieldienas Dievk. ar dievg. 
Diak. Linda Sniedze Taggart. 
Sekos sarīkojums.,

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības 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. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 21.martā 11:00 Bī -
beles 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. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut-
heran  church@gmai l . com. 
Dievk.notiek 13:30. 24.martā 
Dievk. ar dievg. 31.martā Dievk. 
19.aprīlī 17:00 Lielās piektd. 
Dievk. ar dievg. 21.aprīlī 8:00 
Lieldienu 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).

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. 
14.aprīlī Pūpolu svētd. dievk. 
Sekos valdes sēde.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš 
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: kal-
ninsis@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.
s e a t t l e l a t v i a n c h u r c h . o r g 
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. 

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 

dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 24.martā 11:00 Bī -
beles stunda Virziņu dzī  vok lī. 
7.aprīlī 14:00 Dievk. baznīcā. 
14.aprīlī 11:00 Bībeles stunda 
mācītāja A. Pelda dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: 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: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. 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 sadraudzība. 
24.martā Sv.vak. Dievk. Sveiksim 
marta jubilārus! Pēc Dievk. 
draudzes pilnsapulce. 31.martā 
Ģimeņu Dievk. ar Sv.vak. Pēc 
Dievk. latviešu animācijas filmas 
’’Saule brauca debesīs’’ izrāde 
(Latviešu skolā).

• 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!
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(Turpināts no 17. lpp.)

Laura Igaune

Emīls Liepiņš
Arnis Lagzdiņš
// FOTO: LETA
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Baiba Bendika izcīnīja 27. 
vietu 12,5 km sacensībās ar 
kopēju startu.

Bendika nesašāva piecus mēr-
ķus, no uzvarētājas italietes 
Dorotejas Vīreres atpaliekot trīs 
minūtes un 28,9 sekundes. 

Mūsu biatlonistiem pagalam 
neveicās 4x7,5 km stafetē. 
Komanda finišu nesasniedza, jo 
trešā posma izskaņā no līde-
riem atpalika vairāk nekā apli, 
rezultātā – 24. vieta. Latviju 26 
valstu konkurencē posmu veik-
šanas secībā pārstāvēja Alek-
sandrs Patrijuks, Edgars Mise 
un Roberts Slotiņš, bet Andrejs 
Rastorgujevs pēdējā posmā pie 
starta netika.

Sasniegts jauns 
rekords sieviešu 

vesera mešanā
Latvijas vieglatlēte Laura 

Igaune sacensībās ASV pilsētā 
Šarlotā labojusi valsts rekordu 
vesera mešanā. Labākajā mēģi-
nājumā Igaune veseri raidīja 
69,76 m tālumā.

Latvietei bija teicama metienu 
serija, jo viņa nemeta tuvāk par 
67,74 metriem un jau otrajā 
mēģinājumā, metot rīku 69,74 
metru tālu, sasniedza jaunu 
valsts rekordu, kas vēlāk tika 
labots vēl par diviem centi-
metriem. Iepriekšējais Latvijas 
rekords arī piederēja Igaunei, jo 
viņa 2012. gadā veseri aizmeta 
68,94 m tālu. Pašlaik 31 gadu 
vecā Igaune ir trenere ASV 
pavalstī  Ziemeļkarolīnā esošajā 
Elonas universitātē. Šī gada 
pa saules čempionāta kvalifi kā-
cijas normatīvs vesera mešanā 
ir 71 metrs.

Riteņbraukšana
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Emīls Liepiņš no profesionālās 
kontinentālās komandas WB 
Aqua Protect Veranclassic izcī-
nīja augsto ceturto vietu Nī  der-
landē notikušajās vienas dienas 
sacensībās Ronde van Drenthe. 
Finiša spurtā uzvaru svinēja nī -

derlandietis Pims Ligthārts no 
Direct Energie vienības, 217,6 
km gaŗās distances finiša līniju 
šķērsodams pēc piecām stun-
dām 15 mi  nū tēm un 49 sekundēm.

Trīs sekundes lēnāks bija viņa 
tautietis Roberts de Grēfs 
(Alecto), bet cīņā par trešo vietu 
Liepiņš piekāpās italietim 
Nikolam Badžoli (Nippo Vini 
Fantini Faizane). Liepiņš uzva-
rētājam zaudēja 39 sekundes, 
bet no goda pjedestala latvietis 
atpalika vienu (!) sekundi. Par 
ceturto vietu liepiņš saņēma 
100 UCI punktus.

***
Toms Skujiņš no profe sio-

nālās komandas Trek - Segafredo 
izcīnīja 17. vietu Starptautiskās 
Riteņbraukšanas savienības (UCI) 
Pasaules tūres velobrauciena 
Tirreno-Adriatico piektajā pos-
mā, trešo reizi finišēdams 
pirmajā divdesmitniekā. Šajā 
posmā riteņbraucējiem bija jā -
veic 180 kilometri ar trim kā -
pumiem distances otrajā daļā. 
Solo finišā uzvaru svinēja dānis 
Jakobs Fuglsangs no Astana 
vienības, kuŗš finišēja pēc čet-
rām stundām 39 minūtēm un 
32 sekundēm. Savukārt Skujiņš 
bija trīs minūtes un 12 sekundes 
lēnāks, kas viņam deva 17. 
vietu, bet Latvijas čempions 
grupas braucienā Krists Nei -
lands (Israrel Cycling academy) 
atpalika 17 minūtes un 41 
sekundi, kas viņam deva 87. 
vietu.

Kērlings
Dānijā sācies pasaules čem-

pionāts kērlingā sievietēm. 
Turnīrā piedalās 13 izlases. Pēc 
viena riņķa turnīra labākās 
divas komandas iekļūs pusfi-
nālā, bet 3.–6.vietas īpašnieces 
spēkosies izslēgšanas turnīra 
pirmajā kārtā. Latvijas sieviešu 
kērlinga izlase pasaules čem-
pionātam kvalificējās pērn, kad 
Eiropas čempionātā izcīnīja 
augsto piekto vietu. Latvija pla-

nētas meistarsacīkstēs spēlējusi 
arī 2010., 2013. un 2014. gadā, 
visas trīs reizes ieņemot 12. 
vietu.  Dānijā Latvijas komanda 
pirmajā spēlē ar 5:10 zaudēja 
Vācijai, pēc tam arī olim pis-
kajām čempionēm zviedrietēm 
– 5:8, Kanadas vienībai – 7:8, 
Ķīnai – 5:6, Skotijai – 4:5. Ko -
pumā jāizvada astoņas spēles.

Lagzdiņš kandidē  
uz Vieglatlētikas 

savienības
prezidenta amatu

Pagājušā gada novembŗa bei-
gās no LVS prezidentes jeb val-
des priekšsēdes amata atkāpās 
Ineta Radeviča. Pēc viņas atkāp-
šanās valdes priekšsēža funkci-
jas pilda LVS viceprezidenti 
Andris Smočs un Jānis Upe-
nieks, kuŗiem ir tiesības pār-
stāvēt biedrību atsevišķi. 

Janvārī notikušajā sēdē LVS 
valde bijusi vienisprātis, ka šo -
gad ikgadējā kongresā, kas no -
risināsies 27. martā, nepie cie-
šams ievēlēt jaunu prezidentu 
līdz 2021. gadam. Savulaik Lat-
vijas Vieglatlētikas savienību 
(LVS) vadījušais pašreizējais 
Fi nanču un kapitāla tirgus ko -
misijas (FKTK) nozares padom-
nieks Arnis Lagzdiņš pagaidām 
kā vienīgais izteicis gatavību 
kandidēt uz LVS prezidenta 
amatu. LVS kongresā tiks iz  rau-
dzīts jauns organizācijas prezi-
dents, viceprezidents un viens 
valdes loceklis, līdz 19.martam 
pieteikumus var iesniegt poten-
ciālie kandidāti. Lagzdiņš šobrīd 
ir vienīgais kandidāts, pastāv arī 
varbūtība, ka šim amatam va  rē tu 
pieteikties vēl kāds pretendents.

Rīgas maratona 
dalībnieku skaitu 

plāno palielināt
līdz 50 000

Piecu gadu laikā  Rīgas mara-
tona dalībnieku skaitu plānots 
palielināt, pastāstīja NECom 

// FOTO: LETA

valdes priekšsēdis un organi-
zātoru komandas vadītājs 
Aigars Nords.

Latvijas galvaspilsētā notie-
košais maratons ir vienīgais 
Ziemeļeiropā, kas jebkad ie -
kļauts pasaules prestižāko ma -
ratonu līgā kopā ar tādiem 
maratoniem kā Berlīnes, To -
kijas, Londonas, Bostonas, Ņu -
jorkas, Prāgas un citiem. Pa -
saulē notiek tūkstošiem mara-
tonu, un, lai iegūtu IAAF Zelta 
kvalitātes zīmi ir jābūt atbilsto-
šai trasei, infrastruktūrai, dalīb-
nieku drošības pasākumiem, 
medicīniskajai palīdzībai un 
virknei citu rādītāju. „Šis ir 
vienīgais maratons ar Zelta 
kvalitātes zīmi Ziemeļeiropā, 
un tas ir jāizmanto Latvijas 
populārizēšanai,” teica Nords, 
piebilstot, ka mērķis ir piecu 
gadu laikā dalībnieku skaitu 
palielināt līdz 50 000 un ārvalstu 
dalībnieku skaitu līdz 10 000.

 Šorttrekists
Puķītis saņēmis 
diskvalifikāciju

Nu jau karjēru noslēgušais 
šorttreka sportists Roberto Pu -
ķītis saņēmis divu gadu dis-
kvalifikāciju par antidopinga 
noteikumu pārkāpšanu, liecina 
aģentūras LETA rīcībā esošā 
informācija, ko turklāt sociā-
lajos tīklos  apstiprinājis arī 
Puķītis. Nu jau bijušajam spor-
tistam sods piemērots, jo viņš 
nav sniedzis informāciju par 

 Bijušais Latvijas basketbola 
izlases galvenais treneris Ainars 
Bagatskis jau drīzumā varētu 
kļūt par Ukrainas valstsvienības 
vadītāju, sociālās saziņas vietnē 
Twitter ziņo šīs valsts basket-
bola apskatnieks Oleksandrs 
Prošuta. Bagatski šī gada janvārī 
atlaida no Vācijas basketbola 
kluba Bambergas Brose, kur 
viņš strādāja tikai no 2018. gada 
vidus.

 Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 19. martā Rīgas pilī 
tikās ar skeletonistu Martinu 
Dukuru un bobslejista Oskara 
Ķibermaņa ekipāžu. Dukurs 
kļuva par šī gada Pasaules 
čempionāta skeletonā uzva-
rētāju, savukārt Ķibermaņa 
ekipāža ieguva šī gada Pasaules 
čempionāta bobslejā sudraba 
medaļas. Vējonis tikās arī ar cit-
iem Latvijas bobsleja un skele-
tona komandu pārstāvjiem un 
Latvijas Bobsleja un Skeletona 
federācijas pārstāvjiem.

 Latvijas šachisti Igors 
Kovaļenko un Ņikita Meškovs 
Ziemeļmaķedonijā ar uzvarām 
sākuāi Eiropas čempionātu.
Turnīrā ar 21. numuru izliktais 
Kovaļenko pirmajā kārtā pār-
spēja ar 201. numuru izlikto 
chorvatu Svenu Ticu, kamēr 
Meškovs, kuŗš izlikts ar 95. nu -
muru, pieveica ar 275. numuru 
izlikto Izraēlas pārstāvi Jahavu 
Emanuelu. Savukārt neizšķirti 
turnīru sācis 17 gadus vecais 
Iļja Semjonovs. Ar 214. numuru 
izliktais Latvijas pārstāvis dalīja 
punktu ar armēni Robertu 
Ovanisjanu, kuŗam piešķirts 
augstais 34. numurs. Tikmēr zau-
dējumu Eiropas čempionāta 
pirmajā kārtā piedzīvoja vēl 
viens Latvijas šachists Rolands 
Bērziņš.

 Pagājušā gada Latvijas U-18 
puišu basketbola izlases līderis 
Artūrs Žagars otrajā spēlē pēc 
atgriešanās laukumā Spānijas Leb 
Oro vienības CB Prat Juventud 
rindās savainojis kreiso potīti, 
vēsta kluba mājaslapa, uzsverot, 
ka basketbolistam iepriekš ope-
rēta tika labās kājas potīte..

 18. martā, apstiprināta Lat-
vijas Futbola federācijas (LFF) 
26. aprīlī notiekošā kongresa 
darba kārtība, kas paredz, ka 
tajā tiks lemts par vairāku biedru 
izslēgšanu no LFF biedru sarak-
sta, vēsta federācija. Biedri, 
kuŗiem draud izslēgšana no 
biedru saraksta, šādā situācijā 
nonākuši sakarā ar pašu biedru 
iesniegumiem, saimnieciskās 
darbības pārtraukšanu vai bied ra 
neiesaistīšanos LFF organizē-
tajos pasākumos. Pirms gada 
LFF kongresā no federācijas 
biedru rindām tika izslēgtas 
sešas no astoņām piedāvātajām 
organizācijām. Starp izslēg ta-
jiem klubiem atrodams bija 
bijušais Latvijas klubu futbola 
flagmanis SIA Skonto FC, kā arī 
SIA Torpedo Rīga, „Biedrība 
Sporta klubs Blāzma”, „Biedrība 
Futbola klubs Jēkabpils”, 
„Biedrība Futbola klubs 1625 
Liepāja” un „Biedrība Futbola 
klubs Ogre”.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

savu atrašanās vietu. Gada laikā 
viņš nav izpildījis prasību ieras-
ties uz pārbaudēm un/vai 
prasību sniegt nepieciešamo 
informāciju, kas ir antidopinga 
noteikumu pārkāpums.

 

DAŽOS
VĀRDOS 

 Latvijas vadošā futbola 
tiesneša Andŗa Treimaņa 
brigāde  bija uzaicināta tiesāt 
UEFA Eiropas līgas astot daļ-
fināla atbildes spēli, kuŗā sla-
venais Anglijas premjērlīgas 
klubs Londonas Arsenal savā 
laukumā uzņema Francijas ko -
mandu Stade Rennai.


