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 Par Eiropas Latviešu apvie-
nī bas prezidija priekšsēdi uz 
turp mākajiem diviem gadiem 
ievē  lē ta Elīna Pinto, kuŗa 
pārstāv Lat viešu kopību Vā -
cijā, bet par priekš sēdes viet-
nieku – Agnis Sau ka no Lat-
viešu biedrības Beļģijā.

Prezidijā ievēlēta arī Vita Kal-
ni ņa no Latviešu biedrības 
Aust rijā, Māris Pūlis (Latviešu 
Nacionālā pa   dome Lielbrita-
nijā), Justīne Krēs  liņa (Zvied-
rijas Latviešu apvie nī ba) un arī 
Lelde Vikmane (Lat viešu ap -
vienība Francijā).

Eiropas Latviešu apvienības 
biedru organizāciju sapulce re -
zo lūcijā aicina Saeimu un val-
dību īstenot Diasporas likumu, 
pieņe mot un ieviešot tam ne -
piecieša mos aktus, arī attiecībā 
uz papildu dzīvesvietas pazi ņo-
šanas iespēju diasporai un re -
mig rējušo pensio nāru ārvalstu 
pensiju neaplieka mā minimu-
ma aizsardzību bez termiņa 
ierobežojuma.

Eiropas Latviešu apvienībai jauna vadība

1949.  gada 24. marta nova-
karē 55 Latvijas dzelzceļa sta-
cijās tik izvietoti 1974 lopu 
vagoni. Tie četrās nedēļās aiz-
veda uz deportācijas vietām 
Sibirijā un Tālajos Austrumos 
Latvijas iedzīvotājus, no kuŗiem 
vairāk nekā puse bija sievietes 
un ceturtā daļa – bērni. Tas, ka 
netika saudzēti ne zīdaiņi, ne 
sirmgalvji, liecina par depor tā-
ciju īpašo nežēlību. „Turpmāko 
gadu laikā Latvijas iedzīvotāju 
dzīvesveids un nacionālais sa -
stāvs tika radikāli izmainīts 
okupācijas varai vēlamā veidā. 
Pret mūs tautu un valsti vērsto 
komūnistiskā režīma represiju 
mērķis bija salauzt un pakļaut,“ 
sacīja Latvijas Polītiski repre-
sēto apvienības vadītājs Ivars 
Kaļķis.

25. martā  notika piemiņas 
brīdis pie Šķirotavas stacijas. 
Vairāki cilvēki pulcējās, lai ar 
klusuma brīdi pieminētu tra -
ģisko vēstures notikumu. Sa  nā-
kušie arī nolika ziedus pie īpašā 
pieminekļa.

25. marts – komūnistiskā terrora
upuŗu piemiņas diena 

Rīgā pie Šķirotavas stacijas piemin 1949. gada 25.marta deportācijas un Komunistiskā genocīda 
upurus // FOTO: Karīna Miezāja
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

Informācija par Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām ASV

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
Latvijā notiks sestdienā, 2019. 
gada 25. maijā.

Vēlēšanās varēs piedalīties tie 
Latvija s pilsoņi, kuŗi vēlēšanu 
dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu. Latvija šajās vēlēšanās 
būs viens vēlēšanu apgabals, un 
Eiropas Parlamentā no Latvijas 
būs jāievēl 8 deputāti. Balsošanai 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
ārvalstīs ir jāreģistrējas!

Balsošana vēlēšanu iecirknī 
ASV:

Balsošanai vēlēšanu iecirknī 
ārvalstīs līdz 7.maijam jāreģis-
trējas konkrētā vēlēšanu iecirkņa 
vēlētāju sarakstā:

• personīgi, iesniedzot iesnie-
gumu Latvijas vēstniecībā ASV 
(Vašingtonā, DC) vai Latvijas pār-
stāvniecībā ANO (Ņujorkā, NY) 
vai

• tiešsaistē, izmantojot Pilso-

nības un migrācijas lietu pār-
valdes vēlēšanu iecirkņa maiņas 
e-pakalpojumu “Vēlēšanu ie   cir-
kņa noskaidrošana un maiņa” 
(https://www.cvk.lv/lv/velesa-
nas/eiropas-parlamenta-velesa-
nas/eiropasparlamenta-velesa-
nas-2019).

Vēlēšanu dienā vēlētāju sa -
rakstā reģistrētajai personai jā -
ierodas savā vēlēšanu iecirknī, 
līdzi ņemot derīgu Latvijas 
pilsoņa pasi vai ID karti (perso-
nas apliecību). Vēlēšanu dienā 
iecirkņi strādās no plkst. 7.00 
līdz plkst. 20.00. Apstiprinātais 
vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs sa -
raksts ir pieejams Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
(https://www.cvk.lv/lv/velesa-
nas/eiropas-parlamenta-velesa-
nas/eiropas-parlamentavelesa-
nas-2019/velesanu-iecirkni ).

Balsošana pa pastu, uzturo-

ties ASV:
Balsošanai pa pastu jāpiesakās:
• līdz 13. aprīlim Latvijas 

vēstniecībā ASV (Vašingtonā, 
DC) vai Latvijas pārstāvniecībā 
ANO (Ņujorkā, NY), iesniedzot 
pieteikumu klātienē vai nosūtot 
to pa pastu vai

• līdz 25. aprīlim vēlēšanu 
iecirkņa komisijā balsošanai pa 
pastu Rīgā, Smilšu ielā 4, LV-1050, 
iesniedzot pieteikumu klātienē 
vai nosūtot to pa pastu, vai 

• līdz 25. aprīlim elektroniski, 
izmantojot Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes Vēlētāju 
reģistra e-pakalpojumu “Reģis-
trācija balsošanai pa pastu vēlē-
tājiem, kuŗi uzturas ārvalstīs” 
(https://www.cvk.lv/lv/velesa-
nas/eiropas-parlamentavelesa-
nas/eiropas-parlamenta-velesa-
nas-2019) vai

• līdz 25. aprīlim, nosūtot ar 
drošu e-parakstu parakstītu pie -
teikumu uz e-pasta adresi cvk@
cvk.lv. Pieteikuma balsošanai pa 
pastu forma ir pieejama Cen-
trālās vēlēšanu komisijas 2 mājas  -
lapā: https://www.cvk.lv/lv/vele-
sanas/eiropas-parlamenta-vele-
sanas/eiropasparlamenta-velesa-
nas-2019/balsosanas-iespejas-
arvalstis (lūdzam skatīt arī 
pielikumā).

Latvijas vēstniecība ASV (Va -
šing tonā, DC) un Latvijas pār -
stāvniecība ANO (Ņujorkā, NY) 
pieņems pasta balsotāju pietei-
kumus un nodos tos vēlēšanu 
iecirkņa komisijai balsošanai pa 
pastu Rīgā. Ne vēlāk kā 1.maijā 
vēlēšanu iecirkņa komisija bal-
sošanai pa pastu Rīgā izsūtīs 
vēlētājiem vēlēšanu materiālus 
ierakstītā vēstulē. Aploksni ar 
aizpildīto biļetenu vēlētājiem būs 
jānosūta pa pastu vēlēšanu ie -
cirkņa komisijai balsošanai pa 
pastu (adrese Smilšu ielā 4, Rīgā, 
LV-1050) tā, lai iecirknī tā 
pienāktu līdz vēlēšanu dienas, 
25.maija, plkst. 20.00.

NB! Piesakoties balsošanai pa 
pastu, nav nepieciešams uzrādīt 
vai nosūtīt pasi vai ID karti 
(personas apliecību). Avoti un 
papildu informācija:

• Latvijas vēstniecība ASV: 
mfa.gov.lv/usa/konsulara-infor-
macija/eiropasparlamenta-vele-
sanas

• Ārlietu ministrija: mfa.gov.
lv/konsulara-informacija/ep-
velesanas

• Centrālā Vēlēšanu komisija: 
cvk.lv

• Eiropas Parlamenta birojs 
Latvijā (Rīgā): europarl.europa.
eu/latvia/

• Eiropas Parlamenta birojs 
ASV (Vašingtonā, DC): euro-
parl.europa.eu/unitedstates/en/

• Informatīvās kampaņas: so -
reizesbalsosu.eu un ivoteabroad.eu; 
sociālajos tīklos: #ivoteabroad 
#ŠoreizEsBalsošu

L A S Ī T Ā J A S  B A L S S

Izlasot Ārija Vilemsona vēs-
tuli „Par svešvārdu latvisko-
šanu” laikraksta 2019. g. 2.-8. 
marta izdevumā, radās 
iebildumi. 

Par īpašvārdu rakstību šķēpi 
lauzti jau agrāk.  Gramatikā 
tāpat kā fizikā un ķīmijā ir li -
kumi, kuŗi jāievēro. Latviešu 
valodā    pareizrakstība balstās 
uz valodas gramatisko sis tē-
mu.  Svešvārdi jāraksta pēc 
tādiem pašiem principiem kā 
pašas valodas vārdi, lai tos būtu 
iespējams ne tikai ar acīm 
izlasīt, bet arī izrunāt. Ne vi -
siem zināms, kā izrunā    dāņu, 
norvēģu, zviedru, īslandiešu 
vārdus, kuŗos ir burti å, ǽ,   Ø. 
Sen esam pieraduši  rakstīt 
Ņujorka, nevis  New York, Šek -
spīrs, nevis  Shakespeare.  Par 
slavenajiem izgudrotājiem brā-

Un sākas viss no gala…
jeb 

Tika tika gramatika, tā man 
mūžam nepatika

ļiem Raitiem (Wright) infor-
mācija tīmeklī atrodama viegli, 
tāpat par čeroki (cherokee) 
indiāņiem Vaiomingā (Wyom-
ing).

Sava valoda ir jāciena. 
Kāpēc  gan latviešiem būtu 
jārak sta personvārdi  un viet-
vārdi oriģinālā angļu valodā, ja 
izdevumos, kuŗi iznāk ASV, 
Anglijā un citur,  latviešu vārdi 
tiek sakropļoti – Porzingis 
(nevis Porziņģis), Riga (nevis 
Rīga), Latvia (nevis Latvija), 
Vaira Vike-Freiberga  (nevis 
Vīķe). Visas diakritiskās zīmes 
tīmeklī  ir viegli samek lēja mas. 
Pagaidām vienīgi Elīna Garanča 
panākusi, ka viņas vārdu arī 
ārzemēs raksta ar gaŗumzīmi 
un uzvārdu ar burtu č.

ASTRA MOORA 
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ASTOŅPADSMIT KĀZAS 
PIESAULĒ

Bostonas pensionāru sanāksme

Referente Ilze Raudsepa
// FOTO: O.Treimane

Aizņemta nedēļas nogale Vašingtonas DC latviešiem
Februāŗa pēdējā nedēļas no -

galē gan sestdien, gan svētdien 
latviešu ev. lut. draudzes nams 
Rokvilē, pie Vašingtonas DC,   
mu  džēja no apmeklētājiem, kuŗi 
bija ieradušies uz dažādiem sa  rī-
kojumiem. Sestdien, 23. februārī 
Vašingtonas latviešu tautasdeju 
kopa Namejs bija sarīkojusi bal-
tiešu deju mācīšanas pēc pus-
dienu. Kopā ar Vašingtonas ap -
kārtnes lietuviešu un igauņu tau-
tasdeju grupām jauni un veci, 
gan dejotāji, gan tie, kas „baidās” 

nebeigsies! Pasākumu organizēja 
ļoti aktīvie Nameja dalībnieki, 
ar Kaytlin Lapsu priekšgalā. 
Alberts Ozols veiksmīgi iedro-
šināja pat viskautrīgākos dejo-
tājus līdzdalībai; Elga Ozola iz -
cili novadīja loteriju. Pasākums 
bija paredzēts kā līdzekļu vāk-
šanas akcija Nameja brau  cie-
nam uz šīsvasaras dziesmu un 
deju svētkiem Toronto. Namejs 
nodejoja aizraujošo deju “Šķi  ra-
ties(i), zosu pulki” tik spraigi un 
iespaidīgi, ka klātesošie aicināja 

tonas koris, kas tika atjaunots, 
gatavojoties uz Baltimoras dzies-
mu un deju svētkiem, atkal pul-
cējās, lai samācītos dziesmas uz 
Toronto. Pēc koŗa mēģinājuma 
dievnamā notika ģimenes diev-
kalpojums prāvestes Anitas Vārs-
bergas Pāžas vadībā. Dievkal-
pojumā piedalījās arī latviešu 
skolas bērni ar ģimenēm. Iznā-
kuši no dievkalpojuma, visi de -
vās uz lielo zāli, kur latviešu 
skolas tēvi cienāja klātesošos ar 
gardām pankūkām. Pankūku 

no Čikāgas. Vilis pastāstīja, ka 
viņa grupā bija arī dalībnieki no 
Austrālijas un ka viņam īpaši 
esot patikusi pēršanās pirtī. Viņš 
bijis pagodināts satikt Valsts pre-
zidentu R.Vējoni un nobil dēties 
ar viņu.

Nikola Carron, Edgars Sūrītis 
un Ērika Skulte piedalījās augusta 
braucienā. „Sveika, Latvija!” pa -
va done Jana Tetere no Ņudžer-
sijas ir sagatavojusi vienreizēju 
12 minūšu gaŗu video par šīs 
grupas braucienu. Augusta gru-

rikas latviešu apvienībai un ci -
tiem labvēļiem par iespēju ap -
meklēt Latviju un par labi iz -
strādāto ceļojuma programmu. 

Pankūkas tikko bija apēstas, 
kad Nameja dalībnieki atkal bija 
klāt uz kārtējo mēģinājumu. 
Todien namā notika arī parastā 
skolas diena. Nedēļas nogalē 
notika dažādas mazākas sanāk-
smes – gan par latviešu skolas 
nākotnes vīziju, gan LELCHE 
pensionāru nama gadskārtējā 
sapulce. Ceturtdienās volejbola 

„Sveika, Latvija“ atreferējums.  No kreisās: L īga Sūrīte, Nikola 
Carron, Vilis Kuškēvics, Edgars Sūrītis

Vašingtonas latviešu tautasdeju kopa Namejs bija sarīkojusi latviešu deju mācīšanas pēcpusdienu

no dejošanas, guva iespēju mā -
cīties lietuviešu, igauņu un lat-
viešu tautasdejas. Apmeklētāji 
bija ieradušies ļoti kuplā skaitā, 
ne tikai no baltiešu kopienām, 
bet arī citi, kuŗiem interesēja 
iemācīties kaut ko jaunu un ne -
pieredzētu. Kad latviešu pārstā-
vis Aleks Israels vadīja polonēzi, 
draudzes lielā zāle bija pilna un 
likās, ka deju virpulis nekad 

to atkārtot. Lietuvieši un igauņi 
arī bija patīkami pārsteigti par 
mūsu deju grupas sparu un 
dejotprieku.

Dejošanas prieki tikko bija 
noslēgušies, pasākums knapi bija 
noslēdzies, kad jau nākamajā rītā 
tajā pašā zālē notika koŗa mē  ģi-
nājums Richarda Skultes va  dī bā. 
Arī dziedātāji gatavojas pieda-
līties Toronto svētkos. Vašing-

brokastis jau daudzu gadu ga -
ŗumā izveidojušās par populāru 
un labi apmeklētu pasākumu. 
Pankūku brokastu laikā 2018. ga  da 
ALA rīkotā “Sveika, Latvija!” 
brauciena dalībnieki – kuŗi visi ir 
absolvējuši Vašingtonas latviešu 
skolu, – dalījās ar saviem iespai-
diem par pagājušās vasaras brau-
cienu. Vilis Kuškēvics piedalījās 
jūnija braucienā, kas devās ceļā 

pai bija iespēja apmeklēt Saeimu 
un satikt Saeimas priekšsēdētāju 
Ināru Mūrnieci. Lielākais piedzī-
vojums augusta grupai bijis ap -
meklēt Prāta Vētras koncertu 
Mežaparkā kopā ar 60 tīkstošiem 
citu latviešu. Grupai bija vien-
reizējā iespēja nākamajā dienā 
satikties ar Renāru Kauperu un 
kopīgi nodziedāt “Manu dzies-
mu”. Dalībnieki pateicās Ame-

spēlētāji sanāk kopā, lai „uzsistu 
bumbu”. Dāmu komitejas pa -
spārnē darbojas  grāmatu galds 
un ik pa pāris mēnešiem kopā 
sanāk literārais pulciņš. 

Šī rosība liecina par to, ka 
Vašingtonā visas paaudzes var 
atrast veidu, kā piedalīties vie-
tējās latviešu sabiedrības dzīvē.

L.E.

Bostonas pensionāru sa -
nāksmēm ir Vācijas no -
metņu laika pieskaņa. Po -
zitīvā nozīmē, jo toreiz bija 
referāti, priekšlasījumi, deba   -
tes, literārās pēcpusdienas 
un citi kulturāli pasākumi. 
Arī Bostonas pensionāru 
sanāksmēm ir noteikts kul-
turālais kodols. Tas piešķiŗ 
tām zināmu vienreizīgumu. 
Šoreiz tas bija illustratīvs 
Ilzes Raudsepas stāstījums 
par precībām Piesaulē. Pie -
saule vēsturiski ir pirmais 
latviešu baznīcu lauku īpa-
šums. Tur arī notikusi pirmā 
latviešu vasaras nometne. 
Trimdas draudzes jauniešu 
celtā baznīca iesvētīta 1959. 
gada septembrī, bet mēnesi 
pirms iesvētīšanas notikušas 
Āras Kļaviņas un Leona Bra -
maņa kāzas. Nākošās kāzas 
ir Līgas Feldmanes un baz-
nīcas plānotāja Dzintara 
Laura. Ilze Raudsepa bija 
sarūpējusi 17 kāzu fotogra-

IVARS
GALIŅŠ

fijas, arī kāzu dalībnieku lie-
cības. Interesanti bija redzēt 
brīvdabas altāŗus un goda 
vārtus. Vairākos gadījumos 
vecāku piemēram sekojuši 
viņu bērni. Arī drāmatisku 
notikumu netrūkst, kā lie -

tusgāzes, plūdi, kad līga vai-
nis paliek Bebrupes vienā 
pusē un līgava otrā. Bija 
gadījums, kad elektriskās 
strāvas pārtraukuma dēļ pus  -
ceptie cepeši bija jāved uz 
apkārtnes restorāniem izcep-
šanai. Dažām fotografijām 
trūka skaidrības un tādas 
trūka arī skatītāju atmiņām 
par senajiem notikumiem. 
Ilzes pieliktais darbs godam 
attaisnojās. 

Pensionāru sanāksmju for -
māts palicis nemainīgs ar 
reģistrāciju, priekšnieces uz -
runu, mācītāja dievvārdiem, 
jubilāru apsveikšanu un ba -
gātīgu cienastu. Par to nerak-
stīšu, lai neizraisītu skau-
dību, bet ja kāds gribētu 
zināt, ieteiktu pašam atnākt 
un pārliecināties. Te slavas 
dziesmu būtu jādzied pen-
sionāru dāmām. Bija labi 
viņu saimē redzēt atkal 
smaidošu bijušo priekšnieci 
Dzidru Knecht.

Latvijas literātūras gada 

balvas žūrija paziņojusi, ka 

šogad, godinot autorus par 

sasniegumiem aizvadītajā 

gadā, piešķirta arī balva 

par Mūža ieguldījumu, to 

saņem dzejniece un jogas 

skolotāja Velta Sniķere. 

Redakcijas un lasītāju 

vārdā apsveicam dzejnieci!

Velta Sniķere

Atslēga
Kas saprasts bija sen,
Nu beidzot priekšā stāv,
Un durvīm atvērtajām
Tev ienākšana māj.

Tev bija jāpārtop,
Cik reizes jāpārtop,
Lai atslēgā
Tu pati pārvērstos.

Lai visa pārvērstos tu atslēgā.

No krājuma „Pieredze”, 
Mansards, 2010.

Mūža balva
Veltai Sniķerei
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Zariņu ģimene ap 1994. gadu – no kreisās: Kristaps, Antra, māte Marija, tēvs Richards, Bertrams

Zariņu ģimene. Altruisma priekšzīme
Richarda Zariņa piemiņas 

fonda ilggadējais atbalsts Lat-
vijas Universitātes (LU) Vēs-
tures un filozofijas fakultātei 
atkal sniedzis nozīmīgu piene-
sumu – saņemts 25 tūkstošu 
ASV dolaru ziedojums, lai 
vēsturnieki arī turpmāk varētu 
sekmīgi turpināt darbu. Šis ir 
pirmais un pagaidām vienīgais 
šāda veida rēgulārs atbalsts 
Latvijas vēstures attīstīšanai. 

Richarda Zariņa piemiņas 
fonds  dibināts 2013. gadā par 
godu trimdas luterāņu garīdz-
niekam Richardam Arturam 
Otto Zariņam (1913-2006). Di -
binātāji ir viņa bērni Kristaps 
un Bertrams Zariņi, Antra 
Zariņa-Trašere. Mecenāti vēlas 
vairot un spēcināt tautiešu  
izpratni par vēstures pētījumu 
nozīmīgumu Latvijas valsts un 
sabiedrības dzīvē. Latviskuma 
uzturēšanu un atbalstu savai 
dzimtenei viņi uzskata par paš-
saprotamu un godpilnu pie-
nākumu. Zariņi ir arī pie vie-
nojušies Amerikas latviešu lab-
darības organizācijai Friends of 
the University of Latvia (dib. 
2012. gadā), kas rūpējas par 
spožāku Latvijas izglītību. Līdz 
šim R.Zariņa piemiņas fonds 
jau ziedojis vairāk kā 105 tūk-
stošus ASV dolaru vēstures 
atbalstam ( LU fonds administrē  
ziedojumus. 

Richarda Zariņa saknes ir  
Vidzemē, Gaujienas pusē. 1938. 
gadā viņš absolvēja LU Teolo-
ģijas fakultāti un tika ordinēts 
par mācītāju, drīz vien sāka kal-
pot Rīgas Doma baznīcas 
draudzē, paliekot šajā amatā 
līdz Latvijas atstāšanai. 1944. 
gadā ar ģimeni – sievu Mariju 
un trim maziem bērniem R. 
Zariņš devās bēgļu gaitās uz 
Zviedriju. Tālāk ceļš veda uz 
ASV, kur ģimene nonāca 1946. 
gadā. Zariņu ģimene bija starp 
tiem daudziem tūkstošiem lat-
viešu, kas pēc Otrā pasaules 
kaŗa atstāja savu dzimteni. No 
1946. līdz 1998. gadam R. Za -
riņš  vadīja lielāko latviešu 
draudzi Rietumu pasaulē, vai-
rāk nekā pusgadsimtu sagla-
bājot lielo Ņujorkas latviešu 
evaņģeliski luterisko draudzi 
(dib. 1896.gadā) nesadalītu un 
vienotu, uzturot tajā ticību kād-
reiz atgriezties brīvā Latvijā. 

Zariņu bērni ASV ieguva labu 
izglītību un izveidoja veik  -
smīgu karjēru, turklāt visu 
laiku viņi līdzdarbojušies trim-
das latviešu sabiedriskajā dzīvē, 
ko dara arī šobrīd. Ārsti – chi -
rurgs ortopēds un sporta ārsts 
Bertrams Zariņš (dzimis 1942. 
gadā Rīgā) un asinsvadu ķirurgs 
Kristaps Zariņš (1943. gadā Tu -
kumā) ir vieni no ievē roja mā-
kajiem un pazīstamā kajiem 
speciālistiem savās no  zarēs visā 
pasaulē, bet Antra Zariņa-
Trašere (Thrasher; dzimusi 
1941. gadā Rīgā) ir bak  terioloģe 
un viņas lielā aiz rau šanās ir 
kultūra. 

Kā aizsākās vēstures 
studiju atbalsts

2012. gadā vēstures profesors 
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons bija 
ieguvis Fulbraita stipendiju Lat-
vijas dokumentu archīva izpētei 
ASV. Tur viņš iepazinās arī ar 

Ziemeļkalifornijas latviešu sa -
biedrību, tostarp ar prof. Dr. 
Kristapu Zariņu,  kuŗa ģimenes 
mājā Ē.Jēkabsons dzīvoja stu -
diju laikā. Pārrunājot Latvijas 
vēstures jautājumus un Ē. Jē -
kab sonam vairākkārt sniedzot 
priekšlasījumu Latviešu bied-
rībā Sanfrancisko, nostipri-
nājās ideja par jauna atbalsta 
virziena uzsākšanu. Mecenāts 
K. Zariņš  savas ģimenes mo -

rīšanās rēgulāri viesojās Rīgā. 
Braucot liftā, pie viņa vērsusies 
kāda izmisusi māte ar mazu 
bērniņu, kuŗam bijusi sirds-
kaite. Tajā brīdī Latvijā nebija 
iespējams veikt atbilstošu ope-
rāciju. Vēlēdamies palīdzēt, 
Zariņš bērnam nodrošināja 
sirds operāciju Kalifornijā un 
izmitināja savās mājās vairāk 
nekā gadu, tādējādi izglābjot 
bērna dzīvību. „Viņš ir cilvēks, 

nāšanas, gan promocijas darba 
ietvaros plānotā Spānijas un 
Francijas archīvu materiālu 
apzināšana un izmantošana 
katrā ziņā sniegs idejas un mo -
tīvāciju vēl citu tēmu izpētē,” 
stāsta stipendiāte. 

2015./2016. akadēmiskajā 
ga  dā stipendiju saņēma Mg.hist.
Zane Rozīte, kuŗa izstrādāja 
maģistra darbu „Sieviete Lat-
vijas inteliģencē: Latvijas Uni-

matas un monografijas, kuŗos 
aprakstīti līdz šim neapskatīti 
vēstures aspekti un pavērsieni. 
Turklāt tie ir pirmie latviešu 
valodā tapušie oriģinālie un 
apjomīgie pētījumi par kon-
krētajām tēmām vai procesiem. 
Daži  darbi:

 Dr.hist. Inetas Lipšas mono-
grafija „Seksuālitāte un sociālā 
kontrole Latvijā, 1914-1939” 
(2014).  Mg. hist. doktora grada 
pretendentes Inetas Didrich-
sones-Tomaševskas grāmata „Mā -
cītājs Richards Zariņš. Dzīve 
divās pasaulēs” (2016);  Prof. 
Dr.hist. Ērika Jēkabsona grā-
mata „Latvijas un Amerikas 
Savienoto Valstu attiecības 1918.–
1922.gadā” (2017);    Dr.hist. 
Ulda Neiburga grāmata „Drau  du 
un cerību lokā. Latvijas pre  to-
šanās kustība un Rietumu sa -
biedrotie (1941-1945)” (2017) u. c.

Sagaidāmais
veikums, pateicoties 

jaunajam
ziedojumam 

Šogad turpināsies atbalsts 
vēsturnieka U. Neiburga pētī-
jumiem par kureliešiem jeb 
Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa 
Kureļa grupu Otrā pasaules 
kaŗa laikā un tās nozīmi cīņā 
par Latvijas neatkarību. Sa  dar-
bībā ar Latvijas Nacionālo ar -
chīvu izstrādātas biografiskās 
vārdnīcas par Latvijas policijas 
ierēdņiem. Vēsturnieka Agŗa 
Dzeņa vadībā turpinās projekti 
par Vecpiebalgas draudzes izpēti.

Paredzēts arī atbalsts pētīju-
miem par Latvijas ārstu pirmo 
kongresu 1989. gadā, kur no -
zīmīga loma ir Dr. Bertramam 
Zariņam Top pētījums par lat-
viešu bēgļu kustību uz Zviedriju 
1945.–1946. gadā. Sagaidāms, 
ka nākotnē tiks sagatavots izde-
vums par latviešu luterāņu 
baznīcas mācītājiem, saistot 
viņu darbību ar svarīgākajiem 
Latvijas vēstures procesiem un 
norisēm. Līdz 2021.gadam sa -
darbībā ar Valmieras mūzeju 
tiks sagatavots un izdots avot-
izdevums „Otto fon Hūna Val-
mieras un Valmieras apkārtnes 
vēsture”. Tas būs unikāls izde-
vums, kuŗā  apkopotas dienas-
grāmatas, apraksti un atmiņas 
par Valmieras apriņķi 19. gad-
simta sākumā.  Turpināsies arī 
studentu atbalsts.

Ar. Dr. Bertrama Zariņa at -
balstu Latvijas medicīna saņē-
musi simtos tūkstošu vērtu at -
balstu, un tas tikai financiāli – 
abi brāļi Zariņi snieguši neno-
vērtējamu devumu Latvijas 
ārstu, īpaši jaunās paaudzes zi -
nāšanu papildināšanā, pasaules 
pieredzes apgūšanā un citkārt 
tik nepieciešamā morālā atbalsta 
sniegšanā. Bertrama izcilajam 
darbam profesijā un viņa per-
sonībai bijis liels pievilkšanas 
spēks arī amerikāņu vidū – lai 
atceramies, piemēram, Ber tra ma 
pacienta miljonāra Normana 
Naita (Norman Knight) dāsno 
devumu, par ko viņš tika gan -
darīts ar Latvijas augstāko ap  bal-
 vojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Atliek vien novēlēt un vēlēties 
– lai Zariņu piemērs ir 
iedvesmojošs. 

Red.   

tīvāciju ziedot augstākās izglī-
tības attīstībai skaidro šādi un  
arī aicina citus pie  vienoties ie -
rosmei: “Mēs ar prieku atbal-
stām  Latvijas Uni versitāti, jo 
zinām, cik svarīga ir izglītība – it 
sevišķi universitātē iegūta aug-
stākā izglītība. Vēs tures studijas 
atbalstām tāpēc, ka dziļi cienām 
savas ģimenes un tautas vēsturi. 
Iepazināmies ar prof. Ēriku Jē -
kabsonu, kad viņš veica pētnie-
ciskos darbus Stenforda Uni ver-
sitātes Hūvera institūtā, kur at -
rodas Latvijas dokumentu ar -
chīvs. Bijām pa  tīkami iespaidoti 
par viņa aug stās kvalitātes rosīgo 
darbu, plašo perspektīvu, ar  spē-
 jīgajiem studentiem, kuŗi cītīgi 
mācās un veic pētnieciskos dar-
bus, bieži vien ar ierobežotām 
atbalsta iespējām.  Novērtējam, 
ka prof.  Ē. Jēkabsons ir talantīgi 
un god prātīgi vadījis vēstures 
studiju darbus, atbalstot studen-
tus un kollēgas, un guvis ļoti 
labus rezultātus – ir tapušas 
daudzas publikācijas. izdotas  grā-
 matas, nolasītas lekcijas. Saņe-
mot at  skaites par padarīto dar bu, 
re  dzam, ka mūsu ieguldījums 
nesis augļus. Mūsu atbalsta ide-
jas pamatā ir princips, ka, at  bal-
stot labus, centīgus un spē jīgus 
cilvēkus, notiks labas lietas arī 
nākotnē. Varam šo ieteikt arī ci -
tiem.” Rezultātā 2013. gadā tika 
nodibināts Ri  charda Zariņa 
piemiņas fonds, kas turpina at -
balstīt talantīgus vēstures stu-
dentus, jaunu grāmatu izdošanu 
un ar to sagatavošanu saistītos 
braucienus uz ārzemju ar  chī-
viem, kā arī konferenču ap -
meklējumu nodrošināšanu lat-
viešu zinātniekiem ārvalstīs u.c. 

Altruisms ir Zariņu 
ģimenes dabā

Pagājušā gadsimta 90. gados 
Dr. Kristaps Zariņš darba da -

kuŗš nekad neko neprasa pre-
tim. Īsts nesavtīguma paraugs, 
kuŗš  nozīmīgi ziedo ne tikai 
latviešu kustībai Amerikā, bet 
arī savas dzimtenes uzplauku-
mam,” stāsta Ē.Jēkabsons. Kris-
taps un Bertrams Zariņi ie  sais-
tījās Latvijas Medicīnas fonda 
dibināšanā 1990. gadā, atbalsta 
to un darbojas fonda valdē. 

Stipendija kā 
atspēriens turp-

mākajā pētniecībā
R. Zariņa piemiņas fonda sti-

pendija tiek piešķirta Latvijas 
Universitātes maģistra studiju 
programmas studentiem, lai 
sekmētu viņu zinātnisko dar-
bību, pētot Latvijas 20. gadsim-
ta vēstures jautājumus. Līdz šim 
stipendiju maģistra darba iz -
strādei ir ieguvuši seši studenti, 
turklāt visi stipendijas ieguvēji 
savus noslēguma darbus ir aiz -
stāvējuši vai nu izcili, vai teica-
mi un daudzos gadījumos savu 
karjēru veido kā vēstures zi -
nātnieki, turpinot studijas dok-
torantūrā. Viena no stipendijas 
ieguvējām bija Mg. hist. Ginta 
Ieva Bikše, kuŗa mecenāta at -
balstu ieguva 2017./2018. aka -
dēmiskajā gadā, izstrādājot ma -
ģistra darbu “Latvijas un Spā-
nijas attiecības 1921.–1940. ga  dā”. 
Stipendija sniedza iespēju do -
ties uz Spānijas archīviem un 
bibliotēkām, kur tika iegūti ļoti 
vērtīgi materiāli un papildu 
pieredze pētnieciskajā dar bī-
bā. Šobrīd  G. Bikše studē vēs-
tures doktorantūrā un padzi-
ļināti pēta ar Spānijas pilsoņu 
karu saistītās norises Latvijas 
vēsturē.: „Nākotnē interesētu 
pētīt arī Latvijas attiecības ar 
spāniski runājošajām Dienvid-
amerikas valstīm. Gan manas 
spāņu un franču valodas zi -

versitātes studenšu sociālais 
portrets (1919-1920)”. Atbalsts 
palīdzēja veikt dziļāku tēmas 
izpēti, papildinot zinātniskās 
literātūras krājumus ar mate riā-
liem, kas nav pieejami Latvijā, 
un iegūstot maksas archīva ma -
teriālus. Pēc maģistra grada 
iegūšanas Z. Rozīte kļuva par 
zinātnisko asistenti Latvijas 
Uni  versitātes Vēstures un filo-
zofijas fakultātē, un viņa šo -
brīd ir uzsākusi doktorantūras 
studijas. 

Doktora grada pretendente 
Mg. hist. Inna Gīle uzsveŗ, ka 
R.Zariņa piemiņas fonda sti-
pendijas iegūšana nozīmīgi ie -
tekmējusi akadēmiskos sasnie-
gumus, tā bijusi ārkārtīgi liels 
atbalsts studijām un militārās 
medicīnas nozares pētniecībā. 
Maģistra darbu 2014. gadā viņa 
aizstāvēja ar izcilību, turklāt 
saņēma B. Holandera balvu par 
darbu „Kaŗa medicīnas nozare 
Latvijas armijā 1919-1920: Kaŗa 
medicīnas iestādes”. „Stipen di-
jas iegūšana bija pozitīvs pa -
grieziena punkts manā dzīvē, jo 
nebija jāmeklē papildu darbs un 
varēju apmeklēt archīvus un 
veltīt laiku pētījumiem,” savā 
pieredzē dalās I. Gīle. Pro mo-
cijas darbs ir cieši saistīts ar 
iesākto pētījumu. Jaunā zināt-
niece savu nākotni saista ar 
vēstures pētniecību, un viņa vē -
lētos publicēt monografiju par 
šo tēmu. Kopš 2014. gada Inna 
ir LU Latvijas vēstures institūta 
zinātniskā asistente, vairākus 
gadus strādā Liepājas mūzejā. 

Darbi,
kas aizpildījuši 

Latvijas vēstures 
„baltos plankumus”

Pateicoties fonda atbalstam, ir 
izdotas vairākas unikālas grā-
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Mistisks notikums Gaŗezerā
”Šī ir neaptveramākā un ne -

izskaidrojamākā lieta, kāda noti-
kusi mūsu mīļajā Gaŗezerā visos 
piecdesmit četros tā pastāvēšanas 
gados,” skaidro Gaŗezera prezi-
dents. ”Mēs meklējam atbildes, 
bet pagaidām to nav!”

Tiem, kuŗi vēl nezina, – Gaŗ-
ezera Pētersona sporta laukumā, 
kad bija izkusis pēdējais ziemas 
sniegs, atklājās milzu musturis, 
ko  angliski sauc par crop circle. 
Latviski tos sauc par pļavas vai 
lauku riņķiem. Tas, ka sporta 
laukumā atrodas šāds riņķis, ir 
pietiekami satriecoši, bet tas ir 
tikai sākums. Musturis šim riņ-
ķim ir latvisks, iztektā tautiskā 
saulītes formā, un tas aizņem 
visu lielo laukumu.

To atklāja viens no latviešu at -
pūtas bāzes, kaimiņiem, kuŗš savā 
privātajā lidmašīnā, sporta lau-
kumam pāri lidojot, pamanīja 
musturi. Kad lidaparāts tika pie-
zemēts, kaimiņš steidzās uz Gaŗ-
ezera biroju, lai noskaidrotu, vai 
te zina par šo musturi. Protams, 
ka nezināja! Klātesošie Gaŗezera 
valdes locekļi un darbinieki stei-
dzās uz sporta laukumu un stun-
dām ilgi stāvēja uz skatījās uz šo 
saulīti. Vienam no Ciems Latvija 
iemītniekiem bija lidojošais drons 

(drone), kuŗu tad viņš uzlaida 
gaisā, lai nofilmētu Pētersona 
sporta laukuma saulīti. 

Pirmie jautājumi bija – kas to 
izdarījis, kā un kāpēc? Neviens 
cilvēks nav ticis pamanīts sporta 
laukumā, kuŗu var viegli redzēt 
no ceļa, jo koki un krūmi šobrīd 
ir bez lapām. 

Vietējās Amerikāņu ziņas Trej-
upēs (Three Rivers), uzzinot par 
šo mistisko riņķi, sūtīja savus 
reportierus un fotografus, lai tie 
visu iemūžinātu un pastāstītu tā 
rajona iedzīvotājiem. Ātri vien 
par šo notikumu uzzināja arī Rie -
tummičiganas (Western Michigan) 
universitāte, kuŗa uzreiz bija ļoti 
ieinteresēta. Universitātes prezi-
dents teica, ka Latvija un tās 
raksti viņiem ir labi pazīstami, jo 
gadiem ilgi universitāte piedāvā-
jusi Baltic Studies kursus. No uni -
versitātes uz laukumu aiz  brau-
kuši vairāki zinātnieki, lai izpē-
tītu visu no zinātniskā viedokļa. 
Par mistisko saulīti uzzināja arī 
vairākas speciālas grupas, kas 
gadu desmitiem pēta šos riņķus, 
tostarp The American Association 
of Crop Circles, The North Ame-
rican Society of Crop Circles, The 
International Committee on Crop 
Circle Phenomenon, un The Crop 

Circles Are Our Friends Society. 
Simtiem zinātnieku, kuŗi ir no 
visiem leņķiem pētījuši latvisko 
saulīti, secina, ka tas nav un ne -
var būt cilvēku darbs. Šie speciā-
listi parādību skaidro ar to, ka 
zāle ir noliekta necilvēciskā veidā, 
tajā ir īpašas auras, un nekur 
sporta laukumā neparādās cil-

speciālisti uzreiz zināja teikt, kā 
tieši šāds musturis nav nekur 
pasaulē vēl redzēts un ka Gaŗ-
ezeram pieder īpašais gods, jo tas ir 
unikāls, uz ko īpašuma valde uz  reiz 
lepni teica, ka to jau latvieši zina. 

Neatbildētie jautājumi liek do -
māt –  no kurienes nāk šie mistiskie, 
bet spējīgie spēki, kas izvēlējās 

izmantojot unikālo saulīti? Ir 
paredzēts, ka vasarā, kas tepat ap 
stūri, latvieši no visas pasaules 
brauks, lai apskatītu šo brīnumu.

Iespējams, ka sporta laukumu 
nekad vairs nevarēs lietot. Viss 
laukums būs kaut kā „jāiesaldē“, 
lai nekas tur nemainītos un saulīte 
būtu redzama mūžīgi. 

Laukumu un saulīti tagad div-
desmit četras stundas diennaktī 
apsargā bruņoti sargi un viens 
nikns suns.

Visi, kas ir sporta laukumu re -
dzējuši, nevar aptvert, kas tur 
noticies. Tas ir brīnums! Vai var-
būt tas ir mājiens un sveiciens no 
kosmosa sakarā ar Latvijas Simt-
gadi? Katrs lai domā, ko grib.

 Jāņos sporta laukumā ieradī-
sies bijusī Latvijas Valsts prezi-
dente Vaira Vīķe Freiberga, kas ir 
saules speciāliste latviešu tautas-
dziesmās un folklorā. 

Ir jau radusies devīze: ”Saule, 
laukums, Gaŗezers!”

Novēlēsim Saules mūžu saulītei!
Uz tikšanos pie saulītes!

ZĀLĪŠU ANDREJS,
folklorists, ekstrasens,
dziednieks, dzejnieks,
dejotājs, māk sli nieks,

sportists, un žurnālists
no Gaŗezera

vēku pēdas. Līdz ar to arī atkrita 
secinājums, ka saulīti veidojuši 
Gaŗezera vasaras vidusskolas au -
dzēkņi, kas bija klātesošo pirmā 
doma. Zāle, kura no pagājušās 
vasaras beigām nebija pļauta, bija 
pietiekami gaŗa lai saulīti varētu 
tajā veidot. Kā ar ļoti daudziem 
šādiem musturiem, to cēlonis un 
iemesls tam būt, nav zināms. Visi 

tieši latviešu sporta laukumu un 
tieši saulīti? Vai kādam latvietim, 
vai nu šai saulē vai Viņsaulē arī te 
kāda loma bijusi? Varbūt darbo-
jušies latviskie gari? Speciālisti 
domā, ka atbildi, iespējams, ne -
kad neuzzināsim. 

Gaŗezeram tagad jāatrisina daži 
jautājumi – ko darīt ar to saulīti? 
Kā nopelnīt Gaŗezeram naudu, 

Pasaules milzīgā, slavenā un 
iemīļotā firma Disney vakar 
Holivudā paziņoja, ka ir izvēlē-
jusies Latviju par valsti, kuŗā celt 
savu nākamajo atrakciju parku! 
To sauks – BalticDisney! Disney 
firma nākamajos gados ir nolē-
musi celt vairākus jaunus Dis-
neyland parkus visā  pasaulē, un 
tā ir daļa no firmas „Let’s make 
the world happy again!“ biznesa 
plāna. Latvijas Prezidenta kan-
celeja ziņoja, ka prezidents Rai -
monds Vējonis ir informēts par 
šo lēmumu un, ka viņš ar lielāko 
prieku to atbalsta, sakot: „Šis ir 
liels, priecīgs notikums Latvijas 
vēsturē. Ar lielu nepacietību 
gaidīsim iespēju priecāties ar 
Miki un Mini pelēm, kā arī ar 
citiem Disneja kustoņiem.“

Baltija likusies piemērotākā 
vieta, jo tā atrodas otrā Eiropas 
galā no EuroDisney, kas atrodas 
ārpus Parīzes. Disneja firmas 
spokspersonis Kristofers Mula-
lots (Christopher Mullalott) ir tei-
cis: „Upon closer examination of 
the Baltic countries, we realized 
that Latvia especially needed our 
help, as it tries to become a happi-
er country. All of the Disney cha-
racters are ready, willing and able 
to help! Latvia, here we come!“ 
Latvija bijusi arī loģiskā izvēle, jo 
atrodas starp Lietuvu un Igau-
niju, padarot parku vienādi pie-
ejamu visām  Baltijas valstīm. 

Doma laukumā Rīgā 1. aprīlī 

Slavenā pele nes prieka 
vēsti. Latvia, here we come!

notiks milzīga jaunā parka pre-
zentācija. Šis atklāšanas festivāls 
sāksies 9:00 ar prezidenta uzru-
nu, kuŗai sekos Disneja čermeņa 
uzruna, kā arī citu ievērojamo 
personu uzrunas, ieskaitot pār-
stāvjus no Lietuvas un Igaunijas, 
visus ministrus, Saeimas locek-
ļus, Rīgas pilsētas pārstāvjus, SIA 
Latvijas Siers pārstāvjus un, pro-
tams, Miki peli. Jaunā parka 
plāna modelis būs izlikts un tauta 
varēs to apskatīt. Parks atradīsies 
netālu ārpus Rīgas un aizņems 
360 hektarus. Tas sagādās darbu 
vairākiem simtiem latviešu, un 
tas būs lielākais privātais darba 
devējs Latvijā. Celtniecības darbi 
sāksies jau šajā pavasarī, un paies 
divi gadi, lai parku uzceltu. Parkā 
būs viss tas, kas sagaidāms Dis-
nejlendā:   visāda veida atrakcijas, 
restorāni, pilis, viesnīcas, kino, 
estrādes, slidotava, un ūdens-
parks. Firma DisneyRail būvēs 
speciālus ātrvilcienus, kas savie-
nos Viļņu, Tallinu un Rīgu ar 
jauno parku. 

Baltija gatavojas! Uz tikšanos 
BalticDisney’ā pēc diviem ga -
diem! Arvien populārāka jau 
kļūst devīze: ”Pele mūs padarīs 
priecīgus!”

Šo ziņojumu sniedz
Latvijas ziņu aģentūras Letta 

speciālie reportieri
ZIGURDS SAPŅOTĀJS UN AB.,

2019. g. martā,
Rīgā un Čikāgā

Latvju tauta ir lēmusi!
Pagājušajā gadā notika vērie-

nīga aptauja, kuŗā pilsoņiem  
uzdeva svarīgu jautājumu at -
tiecībā uz valsts nākotni. Tautas 
balss bija vienota un skaidra – 
Latvijā   pilnībā jāmaina polītis-
kā iekārta. Jālikvidē Saeima, 
visas komitejas, ministrijas, jā -
atlaiž visi polītiķi, kuŗi saistīti ar 
pašreizējo valdību. To vietā šā 
gada  novembrī iecels Karali ar  
Karalieni! Tauta izteica savu 
neuzticību pašreizējai polītis-
kajai struktūrai, jo

1) tā esot par lielu, ņemot vērā 
sešpadsmit polītiskās partijas, 
kuŗas nespēj apvienoties vai 
efektīgi sadarboties;

2) tā esot pa dārgu, norādot 
uz visām algām, biroju un citām 
izmaksām;

3) tā esot par sarežģītu, norā-
dot, ka retais pilnībā saprot, kas 
valdībā vispār notiek;

4) to neviens nespēj kontrolēt, 
norādot uz visāda veida un 
līmeņa korupciju;

5) tā esot neatsaucīga, norā-
dot uz to, ka nav pieņemti dau -
dzi likumi, kuŗi tautai būtu lab-
vēlīgi;

6) valdība ir pilna ar tautas un 
valsts nodevējiem, norādot uz 
to, ka valdībā  bijuši un jopro-
jām ir komūnisti un oligarchi, 
kam tautas intereses nav pirma-
jā vietā;

7) pārāk bieži kļuvis nepa ne-
sami skatīties, ka valdība strādā 
kā absurda teātris, kur trūkst 
tikai priekškara un starpbrīža.

95 procenti balsstiesīgo Lat-
vijas pilsoņu apstiprināja, ka 
grib nomainīt struktūru uz 
jauno, kur netraucēti un brīvi 

valda tikai karalis un karaliene, 
ar to panākot vienkāršību un 
skaidrību, kas padarīs tautu 
patiesi laimīgu un apmierinātu 
pirmo reizi pēc daudziem ga -
diem. Demokratijas „eksperi-
ments“ nav izdevies apmieri-
nošā veidā. 

Uzzinot par šo notikumu, 
Anglijas karaliene Elizabete so -
līja ierasties Rīgā šā gada no -
vembrī, lai piedalītos mūsu 
monarchu krāšņajā amatā ie -
celšanas ceremonijā, kas būšot 
balstīta uz Anglijas modeli un 
notikšot Vecrīgā, Pēteŗa baz-
nīcā. Anglija tuvākā laikā sūtīs 
uz Latviju lielu kontigentu ar 
speciālistiem, kuŗi sāks apmācīt 
un sagatavot tautu uz jauno 
iekārtu. Būs apmācības visā val-
stī, kā pareizi klanīties mo -
narchu priekšā, kā tiem acīs 
neskatīties un kā bučot viņu 
zelta Nameja gredzenus. Anglija 
arī dāvina Latvijai divus miljo-
nus eksemplārus pamācības grā-
matas Monarchies for Dummies, 
ko pa brīvu saņems ikviens pil-
sonis.

Kā izvēlēs karali un karalieni? 
Gauži vienkārši – visi preten-

denti var pietiekties pie Mo  nar-
chu izvēles komitejās (MIK), 
iesniedzot savu CV un motivā-
cijas vēstuli. Ir gan arī nepie-
ciešams, lai abi būtu

1) precēts pāris;
2) ar latviešu senčiem;
3) jāprot obligāti tikai latviešu 

valoda;
4) no sirds jāmīl Latvija, tās 

tauta, valoda, kultūra un zeme; 
5) spētu sagādāt  pēctečus;
6) prot publikā labi runāt, uz -

vesties un pārstāvēt savu valsti 
un tās pilsoņus;

7) prot sirsnīgi smaidīt un 
efektīgi vicināt pacelto labo 
roku.

Pieteikties var, sākot ar šī gada 
1. aprīli, visu augšminēto ie -
sniedzot Rīgas pils vārtu sar-
gam. Šī pils būs arī jaunā māj-
vieta monarchiem. Laika gaitā 
monarchi sev izvēlēsies arī va -
saras un ziemas pilis. Iecerēts 
izmantot Rundāles pili. Visās 
pilīs būs grezni karaļa un kara-
lienes goda krēsli, kuŗos viņi 
sēdēs, kad pieņems viesus un 
savus pilsoņus.

Karali un karalieni iecels uz 
mūžu. Atkritīs vēlēšanas, to 
kam paņas, izmaksas, sarežģī-
jumi un tukšie solījumi.

MIK paziņos savu izvēli šajā 
vasarā. 

Nekas nemainīsies attiecībā 
uz Latvijas piederību ES un 
NATO. Latvijas karogs un himna 
arī nemainīsies. Mo  narchi val-
kās latviešu tautastērpus ar spe-
ciāli pagatavotiem tautiskiem 
kroņiem. Rīgas valdnieku, kuŗu 
sauks ar senajo titulu – Rāts-
kungs, iecels monarchi.

Neviens nešaubās, ka šis būs 
viens no lielākajiem un labāka-
jiem notikumiem Latvijas ga -
ŗajā vēsturē.

Tautieti! Varbūt Tu esi Latvijas 
nākamais karalis vai karaliene? 
Piesakies! Kas neriskē, tas 
nevalda!

Saules mūžu Latvijai, tās tau-
tai un monarchiem!

Tautmīlis Brille un AB,
MIK pārstāvji no Rīgas

2019. gada martā
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KĀRLIS RŪSA Indianapolē piemin leģionārus
10. martā Indianapoles tau-

tieši pulcējās Latviešu sa  bied-
riskā centrā, lai pieminētu 
mūsu leģionārus. Atceri rīkoja 
vietējie Daugavas Vanagi, un 
todien notika arī DV apvienī-
bas Indianapolē pilnsapulce. 

Prāvests Gunārs Lazdiņš sarī-
kojumu ievadīja ar svētbrīdi un 
lūgšanu, noslēgumā visi kopīgi 
nodziedāja Latvijas valsts himnu. 
Sarīkojuma vadītājs Māris Kancs 
aicināja godināt leģionārus/ka -
ŗavīrus, katram pasniedzot pa 
rozei. Sekoja programma par 
Lāčplēšu dienas un Latvijas 
Simtgades svinībām Rīgā aiz va-
dītā gada novembrī. Nikolajs 
Kārkliņš stāstīja par savu pie -
dzīvoto un redzēto, tostarp Lāč-
plēšu dienas militāro parādi pie 
Brīvības pieminekļa un svinīgo 
brīdi pie pulkveža O. Kalpaka 
pieminekļa, uz ekrāna rādot 
svinību gaitu. Niks arī piedalījies 
Doma baznīcas dievkalpojumā, 
apciemojis Likteņdārzu un Brāļu 
kapus Lestenē, kur atdusas viņa 
vectēvs Zigurds Kārkliņš.

Gunārs Kancs videofilmās uz -
tvēris saistošus brīžus: korpo-
rāciju gājienu uz Brāļu kapiem,  
galveno militāro parādi, Simt-
gades koncertu un iespaidīgo 
lāpu gājienu vakarā ar vismaz 20 
tūkstošiem dalībnieku, kas bei -
dzies ar krāšņu uguņošanu. 
Simtgade Rīgā tika atzīmēta ar 
daudz un dažādiem koncertiem 
un izrādēm,  pilsēta izgreznota ar 
krāsainām gaismām.  Gunārs arī 
piezīmēja, ka visu šo svētku laiku 
Rīgā bijusi dzirdama gandrīz 
tikai latviešu valoda.

Sekoja iecienītās Aijas Brug-
man vadītās IDVASAs dziesmu 
programma pamīšus ar dzejas 
lasījumiem, ko ļoti izteiksmīgi 

izpildīja jaunieši Pēteris Irbe un 
Lukas Goetz. IDVASAs program-
mas otrajā daļā skanēja jautrākas 
dziesmas, kam publika dziedāja 
līdzi; īpaši iespaidīgi skanēja 
“Pūt, vējiņi”, kuŗā publikas koris 
sabalsojās ar IDVASAs dzie dā-
jumu, tādējādi radot ļoti intere-
santu izpildījumu. Īpaši jāpiemin  

sapulcē. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja Mārtiņu Pūteli, par 
sekretāri – Rasmu Kārkliņu; par 
balsu skaitītājiem – Valdi Krē-
meru un Visvaldi Šteinbachu. 

Sapulci iesāka apvienības 
priekšniece Nora Ceriņa, aicinot 
ar klusuma brīdi pieminēt DV 
Mūža biedri Olgu Kauliņu, kas 

18. novembŗa svinību rīkošanu 
un arī kopējo Ziemsvētku eglīti; 
sūtīja grāmatu un drēbju saiņus 
uz Latviju. LSC rīkotajās ALAs 
LXV ASV Meistarsacīkstēs/ 
J. Dzelzīša piemiņas spēlēs gādāja 
par vakariņām dalībniekiem.

Aprūpes nodaļas vadītājas 
Aīdas Ceriņas vadībā Lieldienās 

solistes Sandra Kuhn un Inese 
Šteinbacha, kā arī Amandas 
Krēmeres klarnetes spēle.

Oficiālajai daļai sekoja tradi-
cionālā “kanaku paika” – gardas 
pusdienas, kuŗas gatavojusi Ruta 
Kārkliņa ar palīdzēm, un sa -
viesīga dzīve.

Pēc īsa pārtraukuma DV biedri 
pulcējās savā gadskārtējā piln-

aizgāja mūžības ceļā 2018. gadā. 
Nora Ceriņa sniedza īsu pārskatu 
par apvienības darbu aizvadītajā 
gadā.

2018. gadā apvienība rīkoja 
Leģionāru atceres pēcpusdienu 
un Lāčplēšu dienas atceri, kopā 
ar citām organizācijām piedalījās 
14. jūnija atcerē un nolika ziedus 
pie pieminekļa LSC, atbalstīja 

un Ziemsvētkos tika apciemoti 
ap 20 novakaru sasniegušie, sli-
mie vai vientuļie tautieši. Ar 
dzimšanas dienas kliņģeri sveica 
“apaļo” gadu jubilārus. 

Andrejs Kancs, apvienības 
biedr zinis ziņoja, ka apvienībā ir 
116 biedri; 89 no viņiem ir Mūža 
biedri. Vidējais vecums – 52,2 
gadi. 2018. gadā apvienībā iestā-

Viskonsinas latviešu kreditsa-
biedrības (VLK) dalībnieku piln-
sapulce notika saulainā 3. marta 
pēcpusdienā, 45 biedri un septiņi 

Konkurēt spējīgas likmes,
veikla apkalpe Milvokos

biedrība to teicami veica, patei-
coties visas komandas izpratnei 
un pārliecībai, ka mērķis ir at  ka -
rīgs no ikkatra atsevišķa biedra 

riem, kas uzklausīja pagājušā 
gada aicinājumu izņemt jaunus 
aizdevumus, tā sagādājot kredit-
komitejai (E. Erkmanim, E. Pet-
rovskim un sev) iespēju apstip-
rināt tos par pāri par $870 000. 
Viņš silti visiem ieteica turpināt 
atcerēties VLK, kad rodas nau-
das plūsmas problēmas.

Mary Strautmann nolasīja in -
ternās revīzijas ziņojumu, kas 
atzīst, ka sabiedrība ir veikusi 
akurātu un labu darbu. Revīzijas 
komitejas priekšsēdis E. Erk ma-
nis, locekles: Ingrīda Seraphim, 
Mary Strautmann.

Pieci biedri izvilka naudas vel-
tes. Šogad mums arī bija negai-
dīta jauna loze – mūzikas disks, 
kuŗu vinnēja Aina Venta.

Pēc sēdes saimnieces Ginta Ose 
un Irena Empele aicināja visus 
nākt un baudīt viesību mielastu. 
Viņas arī atklāja, kas ir maltītes 
galvenā sastāvdaļa, tā bija no vi  siem 
vairākas nedēļas sekmīgi slēpta. 
Par dzērieniem pie gar dām vaka-
riņām veiksmīgi gādāja priekšsēža 
vietnieks Eduards Pet rovskis. Gal -
du dekorācija bija Sigrīdas Stākas 
ziņā, – baltās ro  zes atgādināja 
par sniegu, kas vēl klāja zemi, bet 
arī solīja, ka drīz būs pavasaris.

VP

Vismaz pēdējos desmit gadus latviešu sniegaputni, kuŗi ziemā 
dodas uz Dienvidfloridu, lai izbēgtu no Amerikas ziemas sala, 
sanāk kopā pavadīt jauku pēcpusdienu savā tradicionālajā 
Crabfest. Nolūks nav tikai baudīt Floridas akmens krabjus, bet ir 
arī sabiedrisks. Šī delikatese ir pieejama tikai Dienvidfloridā laikā 
starp 15. oktobri un 15. maiju. Rūta Vitande un Linda Dūhma 
uzņēmās galveno atbildību par rīkošanu. Draugi un paziņas 
sanāca kopā 18. martā Sarazen parkā, Marco Salā, Floridā. Krabju 
pusdienas tika papildinātas ar saldumiem, ko groziņos bija līdzi 
paņēmuši pēcpusdienas viesi. Pēc ēšanas visi piedalījās sadzie-
dāšanā –  pāri visam parkam skanēja tautasdziesmas un ziņģes.
Pirmajā rindā no kreisās: Andris Zārds, Mārtiņš Duhms, Atis 
Markovs, Vija Markova, Guna Sensnova, Linda Duhms, Ārijs 
Sensnovis, Jānis Strautnieks, Margita Zārds un Egīls Vitands. 
Otrajā rindā:  Ilze Gertnera un Kārlis Šteinmanis. 
Trešajā rindā: Rūta Vitande, Anna Hobbs, Anda Šteimane, Dagnija 
Kubuliņa, Juris Gertners un Egons Kubuliņš (šo rindu autors)

Sniegaputni bauda krabjus

Priekšplānā: Līga Strykowski, Aina Venta un Velta Vizule pārrunā 
financiālos pārskatus
viesi ieradās, spītējot salam un 
aukstumam, lai noklausītos amat-
personu ziņojumus un baudītu 
kopēju maltīti.

Priekšnieks Jānis Stāks salī dzi-
nāja kreditsabiedrību ar kuği un 
tās biedrus ar komandu. Tāpat 
kā kuği netiek būvēti, lai uz  ka-
vētos ostā, tā arī kreditsabiedrība 
ir dibināta, lai droši ceļotu pa 
financiālās jūras bangām. Varēja 
sagaidīt, ka 2018. gads sevišķi 
pārbaudīs tās spēju stabili tur  pi-
nāt iesākto ceļojumu. Kredit sa-

līdzdalības. Tāpēc var ziņot, ka 
2018. bijis viens no sekmīgākiem 
darbības gadiem, uzrādot pieau-
gumu gan ienākumos, aizdevumos, 
rezervēs, izmaksātās divi dendēs.

Sandra Mednis, kasiere un 
sekretāre, ziņoja, ka biedru skaits 
noturējies stabils un ka varēja, 
tāpat kā agrāk, izmaksāt bonus 
dividendi. Biedri naski izmantoja 
ātro aizdevumu izkārtošanu, ko 
kreditsabiedrība piedāvā arī tiem, 
kas dzīvo ārpus Viskon sinas.

Guntis Lauzums pateicās bied-

jušies seši jauni biedri un uzņemti 
četri Mūža biedri.

Kasiere ziņoja, ka 2018. gadā 
apvienība piešķīra stipendiju 13 
jauniešiem, kas mācījās GVV, 
GSS vai apmeklēja Gaŗezera no -
metnes – kopā $2445.00. At -
balstīja Indianapoles latviešu 
skolu un piedalījās ar nodarbību 
stendu ILS rīkotos bērnu svētkos; 
ziedoja Latvijas Audžuģimeņu 
biedrībai, godināja apvienības 
leģionārus; ziedoja $400.00 
“$100 – 100 bērnu vajadzībām”, 
piedalījās DV ASV rīkotajās zie-
dojumu akcijās. 

Diemžēl 2018. gada apvienības 
izdevumi pārsnieguši ienā ku mus, 
un gads beidzās ar $2233.22 
iztrūkumu. Tajā „vainojami” ne -
paredzēti izdevumi sakarā ar 
Latvijas Simtgades svinībām.

Revīzijas komisija – Mārtiņš 
Pūtelis, Iveta Asone un Mārcis 
Daiga, pārbaudot apvienības 
kases grāmatas, atrada, ka visas 
naudas summas un norēķini sa -
skan ar bankas dokumentiem, 
kasiere saņēma pateicības vārdus. 

Uz nākamajiem diviem dar-
bības gadiem ar aklamāciju ie -
vēlēja līdzšinējos valdes locekļus: 
Andri Bērziņu, Aīdu Ceriņu, 
Noru Ceriņu, Andreju Kancu, 
Gunāru Kancu, Māri Kancu, 
Māri Kārkliņu, Rasmu Kārkliņu, 
Rutu Kārkliņu, Valdi Krēmeru, 
Ilzi Milleri, Aleksi Overbey. 
Kristaps Pūtelis šogad nekan-
didēja, jo pārceļas uz Mičiganu, 
viņa vietā ievēlēja Inesi Štein-
bachu. Ar aklamāciju ievēlēja 
Revīzijas komisiju – Mārtiņu Pū  teli, 
Ivetu Asoni un Mārci Daigu.

Apvienības priekšniece patei-
cās valdei un visiem biedriem un 
labvēļiem par labo sadarbību.
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Putin’s Russia Today Resembles
Hitler’s Germany of the 1930s 

Except in One Critical Way, Travin Says

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

personas apliecību (eID karti)
Kolorādo, Denverā 2019. gada 2. un 3. maijā

PAUL GOBLE

Staunton, March 20 – Vladimir 
Putin’s Russia in many ways 
resembles Adolf Hitler’s 
Germany of the 1930s, Dmitry 
Travin says. Like its counterpart, 
Russia today has “more than 
enough revanchism and milita-
rism” to make the comparison 
compelling. But there is one 
major difference: Russia’s elite “is 
not set up for world domination 
but for personal enrichment.”

The head of the Center for 
Research on Modernization at 
St. Petersburg’s European Uni-
versity points out that today 
some think that the defeat of the 
USSR in the cold war have given 
rise to a revanchism approxi-
mately the same as the defeat of 
Germany a century ago. That 
widespread needs to be carefully 
examined.

And it is also time to examine 
why the Germans “calmed down 
after 1945” when they lost World 
War II but not after 1918 when 
they lost World War I because 
that difference too helps to 
explain why Russia today both 
resembles and yet is very differ-

ent than Hitler’s Germany with 
which it is often compared.

After World War I, Travin says, 
Germany was seriously reduced 
economically but not politically. 
The opportunities for the nor-
mal development of German 
society were undermined, but 
the empire remained almost 
untouched which preserved the 
basis for the rebirth of statism 
and militarism.

In 1919, the victors thought 
not so much about the future 
arrangements of Europe as about 
compensating themselves for the 
losses they had suffered. To that 
end, they imposed draconian 
reparations requirements on 
Germany, a move that destroyed 
the economy and convinced 
Germans that their enemies 
wanted them to suffer.

But at the same time, Travin 
continues, territorially Germany 
remained almost as it was under 
the Second Reich. Yes, it lost 
Alsace and Lorraine, and the 
rebirth of Poland pushed the 
eastern border of Germany sig-
nificantly to the west. But the 

country was not split up into 
separate pieces.

Therefore, he says, when Hitler 
decided to move toward con-
frontation, he was able to build a 
Third Reich quickly because he 
had sufficient territory, popula-
tion and an industrial base.

After World War II, the allies 
behaved in exactly the opposite 
way: they divided the country 
but they left in place all the pos-
sibilities for rapid economic 
recovery and even helped this 
process to go forward. Moreover, 
they pursued de-Nazification, 
integrated Germany into larger 
military blocks to prevent it behav-
ing independently, and sponsored 
its integration into larger economic 
communities as well.

As a result, in contrast to the 
situation of the 1920s and 1930s, 
the Germans became ever richer 
and ever less thought about the 
revival of imperial power, all the 
more so because the democratic 
politicians ruling in the country in 
the 1950s and 1960s did not urge 
the population to think otherwise 
as the Nazis had done in the 1930s.

That provides the basis for a 
comparison between Germany 
in the to post-war periods and 
Russia today, Travin says. The 
USSR did fall apart and its popu-
lation was halved, similar to the 
situation in Germany in 1945. 
But the Russian Federation 
retained an enormous empire 
which recalls Germany in the 
1920s and 1930s.

Because of the latter factor, 
Travin says, certain citizens 
believe that they will be able to 
easily bring down their enemies 
without understanding that one 
must compare strength accord-
ing to the level of economic 
development and the size of the 
military budget. Russia could 
mobilize the population, but 
even if it did, it could not achieve 
equality with NATO or China.

„But that is not the chief differ-
ences between Russia today and 
Hitler’s Germany. That lies in the 
state of mind of the elites. In 
interwar Germany, the ruling 
party and the army and the 
industrial leaders assumed that 
they could defeat all of Europe in 

a war. Many were revanchists, 
and life punished them severely 
for this.”

Russia today, however, has an 
elite which thinks not about 
revanchism but only about filling 
its own pockets, Travin says. And 
its members understand that it 
will be possible only in peace 
time because a major war, which 
would be required to take revenge, 
would be the path to the loss of 
millions of their wealth, bank 
accounts and property in the West.

For this reason and despite all 
the similarities in other aspects, 
Putin’s Russia is not like the 
Germany of the 1930s. Yes, there 
is aggressive rhetoric, and yes, 
there is a desire for revenge 
among the less well-educated, 
but the elites don’t share these 
values and there is nothing like 
the world crisis of the 1930s.

The goals of the Russian ruling 
circles today are completely dif-
ferent, Travin says. There are no 
illusions in this circle regarding 
world rule. On the other hand, 
the striving for personal enrich-
ment is enormous.  

Pieņemšana notiks:
Viesnīcā “Embassy Suites by 

Hilton Denver Downtown 
Convention Center”

Adrese: 1420 Stout Street, 
Denver CO 80202

Ceturtdien, 2. maijā un piekt-
 dien, 3. maijā.

Latvijas vēstniecība ASV ai -
cina Latvijas valstspiederīgos 
noformēt un saņemt pasi kopā 
ar eID karti jeb personas 
apliecību.

Šobrīd tiek veikti nepiecie ša-
mie grozījumi Latvijas likum do-
šanā, lai par prioritāro per sonu 
apliecinošo dokumentu kļūtu 
eID karte, tāpēc aicinām Jūs 
noformēt eID karti arī tad, ja 
Jūsu rīcībā ir derīga Latvijas 
pase.

Šādas izmaiņas valstspiederī-
gajiem sniegs uzticamu, valsts 
garantētu un drošu personas 
identifikāciju arī elektroniskajā 
vidē. 

No šī gada eID kartēs ir ieviesti 
bezmaksas parakstīšanas un au -
tentifikācijas sertifikāti ar ne  ie-
robežotu parakstīšanās reižu 
skaitu. 

Pieteikt pasi kopā ar eID karti 
ir lētāk nekā noformēt eID 
atsevišķi – var ietaupīt laiku un 
līdzekļus, izvairoties no atkār-
totas vizītes vēstniecībā. 

Ieguvumi un ērtības, ko no -
drošina eID kartes lietošana 
ārvalstīs: 

– ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktīvizēts autentifi-
kācijas sertifikāts, var apliecināt 
savu identitāti attālināti – elek -
troniskā vidē. 

Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu 
pieteikt un saņemt pakal poju-
mus portālā www.latvija.lv, (pie -
mēram, atkārtotas dzimšanas 
vai laulības apliecības izpra sī-
šana, izziņu pieprasīšana, arī 
e-notārs);

– ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktīvizēts elektro-
niskā paraksta sertifikāts, var 
elektroniskiem dokumentiem 
pievienot savu elektronisko pa -
rakstu, kas ir ekvivalents tradi-
cionālajam ar roku parakstītam 
dokumentam.

Papildus informācija pieeja-
ma Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes mājas lapā – 
https://www.pmlp.gov.lv/lv/
sakums/pakalpojumi/personu-
a p l i e c i n o s i - d o k u m e n t i /
pases/#1

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai 
personas apliecības (eID kartes) 
apmaiņai vai pieprasīšanai, iz -
mantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2019.gada 
22.aprīlim uz Latvijas vēstnie-
cību ASV jāatsūta šādu doku-
mentu 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 ap  lie-
cības kopija; 

4) dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, 
kopija (ASV pase, ASV vīza vai 
uzturēšanās atļauja, darba at -
ļauja, I-94 vai I-20 formas, vai 
cita dokumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu ve -
cumam pasi vai personas ap  lie-
cību var pieprasīt tas bērna 
vecāks, kuŗš ir Latvijas pilsonis, 
vai arī vecāks, kuŗš ir citas valsts 
pilsonis, uzrādot otra vecāka 
notariāli apliecinātu (un arī ar 
Apostille apliecinātu) piekrišanu 
bērna dokumentu iesniegšanai 
un saņemšanai; no 15 gadu 
vecuma persona pati var pie -
teikties pases saņemšanai. 

6) IESNIEGUMS, lai infor-
mētu par dzīvesvietu ASV (pie -
ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija/infor-
macija-par-parvietojamo-pasu-
darbstaciju ).

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

fonu, e-pastu).
Minēto dokumentu oriģināli 

OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā 
arī jāsamaksā valsts un kon-
sulārā nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti).

Cenrādis:
– Pase – 113.46 EUR
– Pase un personas apliecība 

(eID karte) – 120.57 EUR
– Pase personām, kuŗas nav 

sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2019. gadā no 
63 gadiem un 6 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra 
apliecību, kā arī personām, 
kuŗām ir I vai II invaliditātes 
grupa un kuŗa uzrāda attiecīgu 
dokumentu – 99.23 EUR

– Pase un personas apliecība 
(eID karte) personām, kuŗas 
nav sasniegušas 20 gadu vecu-
mu, ir pensijas vecumā (2019. 
gadā no 63 gadiem un 6 mē -
nešiem), kuŗām piešķirta vecuma 
pensija un kuŗa uzrāda pen-
sionāra apliecību, kā arī per so-
nām, kuŗām ir I vai II inva  li-
ditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 106.34 EUR

– Personas apliecība (eID 
karte) – 99.23 EUR

– Personas apliecība (eID karte) 
personām, kuŗas nav sasnie gu-
šas 20 gadu vecumu, ir pensijas 

vecumā (2019. gadā no 63 ga -
diem un 6 mēnešiem), kuŗām 
piešķirta vecuma pensija un 
kuŗa uzrāda pensionāra aplie-
cību, kā arī personām, kuŗām ir 
I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu doku-
mentu – 92.11 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū-
tīšanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto 
dzīvesvietu.

Pēc 22.aprīļa katram intere-
sentam tiks noteikts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to ie -
priekš vienojoties. 

2019. gadā pasu stacijas iz -
braukumi paredzēti vēl arī Klīv-
landē (24.-25. jūlijs), Gaŗezerā 
(27.-28. jūlijs) un Sanfrancisko 
(oktobŗa beigas/novembŗa sā -
kums). Precīzas adreses un pie -
teikšanās termiņi tiks izziņoti 
divus mēnešus pirms brauciena.

Papildus informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija 

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



LAIKS 2019. ga da 30. marts – 5. aprīlis8

IMANTS KALNIŅŠ

Pirmajā foto vecā valde ar rozēm no kreisās:   Andra Pelde, Ārija 
Palevica, Arnis Šteinblūms, Via Postma, Vija Straumane, Georgs 
Nariņš, Imants Kalniņš, Jānis Kursītis //FOTO:  Ilze Kalniņa

Otrajā foto jaunievēlētā valde.   Pirmā rindā no kreisās:   Andra 
Pelde, Ilze Kalniņa, Astra Pike, Ināra Rožukalne, Inaga Auziņa, 
Jānis Kursītis, Ingrīda Šteinblūma. Otrā rindā no kreisās:   Arnis 
Akšelis, Arnis Šteinblums, Edmunds Pelds // FOTO: Imants Kalniņš

Aijovas latviešu biedrība turpinās dzīvot

“Brīvā Latvija” nr. 27 (28.07.2018. – 03.08.2018.)

Ligita Kovtuna “Vai valsti var uzbūvēt bez dziesmām un dejām?”

“Brīvā Latvija” nr. 28 (04.08.2018. – 10.08.2018.)
Sallija Benfelde “Bez Leiputrijas, bet ar to pašu premjeru”;

Sallija Benfelde “Priekšvēlēšanu spēles ar sirdīm un prātiem”;

Sallija Benfelde “Atjaunot ticību sociāldemokratiskām vērtībām 
un ideāliem”.

“Brīvā Latvija” nr. 29 (11.08.2018. – 17.08.2018.)
Ligita Kovtuna “Svešā zemē, svešos ļaudīs jeb “Krieviju ar prātu 
nesaprast…””.

“Brīvā Latvija” nr. 30 (18.08.2018. – 24.08.2018.)

Sallija Benfelde “Arī populismam ir robežas jeb Trauku bodītes 
durvis šim zilonim ir par šauru”;

Ligita Kovtuna “Svešā zemē, svešos ļaudīs jeb “Krieviju ar prātu 
nesaprast…””.

“Laiks” nr. 30 (18.08.2018. – 24.08.2018.)
Ligita Kovtuna “Latvija un Amerika. Pienākumi un iespējas”.

“Brīvā Latvija” nr. 31 (25.08.2018. – 31.08.2018.)
Sallija Befelde “Jaunās un vecās sejas un solījumi”;

Sallija Benfelde “Arī populismam ir robežas jeb Trauku bodītes 
durvis šim zilonim ir par šauru”;

Ligita Kovtuna “Svešā zemē, svešos ļaudīs jeb “Krieviju ar prātu 
nesaprast…””.

“Brīvā Latvija” nr. 32 (01.09.2018. – 07.09.2018.)
Ligita Kovtuna “Cēsīs kvēlos “Sirdsapziņas ugunskurs””;

Ligita Kovtuna “Mūsu Patriarhs rudenī”;

Ligita Kovtuna “Svešā zemē, svešos ļaudīs jeb “Krieviju ar prātu 
nesaprast…””

“Brīvā Latvija” nr. 33 (08.09.2018. – 14.09.2018.)
“Franku Gordonu sumina Rīgā” – apraksts un fotoreportāža;

Sallija Benfelde “Valstij ir pienākums arī pret ārvalstīs dzīvojošajiem 
Latvijas cilvēkiem.”.

Biedrība “Laiks-BL”, 
laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija redakcija

Ar šo darām zināmu, ka zemāk minētās publikāci  jas 
laikrakstos „Laiks“ un „Brīvā Latvija“ sagatavotas ar 
Sa  bied rības integrā cijas fonda fi  nanciālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta lī  dzekļiem.

Jau pēdējā Aijovas latviešu 
biedrības (turpmāk ALB vai 
“Biedrība”) valdes sēdē izska-
nēja bažas, vai gaidāmā ALB 
biedru gadskārtējā pilnsapulcē 
17. februārī būs iespējams dabūt 
pietiekami daudz kandidātu 
jaunas valdes sastādīšanai, jo 
visi sēdes dalībnieki izteicās, ka 
viņi neplāno vairs turpmāk 
kandidēt. Gadījumam, ja tas tā 
notiktu, valde papildināja Die-
nas kārtību ar 12. punktu – 
“Balsošana par Biedrības pa -
stāvēšanu”. Tad varētu nākt ar 
ierosinājumu likvidēt ALB vai 
ierosināt kādu citu variantu, kā 
Biedrībai turpināt darboties 
statūtu robežās.

Pirms paredzētās pilnsapulces 
dienas Biedrības priekšnieks 
Imants Kalniņš saņēma gan 
rakstiskus, gan mutiskus mudi-
nājumus darīt visu iespējamo, 
lai Biedrība pastāvētu vai vis-
maz nesteigties ar likvidēšanu 
un dot ilgāku laiku atrast kādu 
pozitīvu risinājumu. Dot ilgāku 
laiku pārdomām – šķiet, tam 
piekrita arī Dievs, jo pa nakti 
un pilnsapulces rītā uzkrita 
bieza sniega kārta. Sakarā ar 
laika pareģotāju brīdināju miem 
par sliktiem, slīdošiem ceļiem, 
Biedrības priekšnieks bija spiests 
atsaukt pilnsapulci. Ar valdes 
piekrišanu, jaunais pilnsapulces 
laiks tika noteikts trīs nedēļas 
vēlāk uz 3. martu un ar to pašu 
dienas kārtību.

 Šo “žēlastības” laiku lietderīgi 
izmantoja enerģiskā Ilze Kal-
niņa, kas bija nesen atlidojusi 
mājās no Latvijas, lai pavadītu 
laiku ar savu slimo māti. Ilze 
apzvanīja visus potenciālos sa -
biedriskā darba darītājus, no -
skaidrojot viņu nostāju par 
Biedrības darba turpināšanu un 
mudinot viņus piedalīties Piln-
sapulcē. 

3. martā laika apstākļi bija 

labvēlīgi, un līdz pilnsapulces 
sākumam bija ieradušies 19 
biedri; pietiekami daudz, lai 
būtu kvorums. Ar Pilnsapulces 
piekrišanu Edmunds Pelds uz -

ņemās vadīt pilnsapulci un Ilze 
Kalniņa protokolēt. Pēc at  klā-
šanas Biedrības priekšnieks 
deva pārskatu par pagājušā 
gada darbību, uzsverot, ka Lat-

vijas Valsts 100. dzimšanas 
diena tika godam nosvinēta. 
Viens no apsveicējiem ar video 
ierakstu bija Aijovas senātors 
Čaks Graslijs (Chuck Grassley), 
kas arī 15. novembrī ASV 
Senātā teica runu par godu Lat -
vijas Simtgadei. Un arī Aijovas 
štata gubernatore Kim Reynolds 
izdeva proklamāciju, godinot 
Latvijas Simtgadi. 

Priekšnieks savā ziņojumā, 
cita starpā, arī pateicās visiem 
valdes locekļiem par viņu 
priekš zīmīgo pienākumu pildī-
šanu un lūdza, lai pilnsapulce 
nepārmet, ja kāds no viņiem 
atsakās kandidēt jaunajā valdē, 
jo visi Biedrībā kalpojuši ga -
diem ilgi. Jānis Kursītis par 
priekšnieka vietnieku bijis 40 
gadus, Georgs Nariņš kalpojis 
par kasieŗa palīgu nepārtraukti 
39 gadus, Arnis Šteinblūms –  
par mantzini un nama pārzini 
26 gadus; Via Postma kasieres 
darbā bijusi 17 gadus, Ārija 
Palevica bija biedrzine 15 gadus; 
Līga Lāce 40 gadus bija sekre-
tāre, pirms viņa gada sākumā 
pācēlās uz Minesotu un viņas 
vietā nāca Vija Straumane, un 
priekšnieks pats pēdējos 26 ga -
dus vadījis Biedrību. 

Kasiere Via ziņoja, ka Biedrība 
stradājusi ar lieliem zaudē ju-
miem, bet lielākā daļa esot bi  jusi 
tērēta Valsts svētku sarīkojumu 
vajadzībām. Biedrzine Ārija zi -
ņoja, ka pagājušā gadā bijuši 57 
biedri, viens Goda biedrs, bet 
viens biedrs, Edgars Šupstiks, 
aizgājis mūžībā. Revīzijas ko -
misijas ziņojumā Voldemārs 
Pelds konstatējis, ka visi uzrā-
dītie dokumenti atbilst ierak-
stiem kases grāmatā un balan-
sējas, un viņš uzslavē kasieri 
Viu par priekšzīmīgo darbu. 
Dāmu komitejas priekšniece 
Andra Pelde pasakās visiem, 
kas palīdzējuši sarīkojumos ar 

ēdienu, zāles dekorēšanu un 
citādi, lai sarīkojumi labi izdo-
tos. Nama pārzinis Arnis Štein-
blūms ziņo, ka mantu stāvoklis 
labs un pasakās, ka telpas pēc 
sarīkojumiem atstātas labā 
stāvoklī.

Pēc valdes locekļu ziņoju-
miem un īsa pārtraukuma bija 
pienācis laiks jaunas valdes 
locekļu vēlēšanām. Pēdējos 
gados visa valde tika ievēlēta 
atkārtoti, ar retiem izņē mu-
miem, aklamācijas kārtībā. Šo -
reiz priekšnieks ieteica katram 
postenim uzstādīt kandidātus 
un balsot atsevišķi. Revīzijas 
komisijas priekšsēdis Volde-
mārs Pelds lūdza, lai vispirms 
ārpus kārtas balso par Revīzijas 
komisijas priekšsēdi, jo viņam 
steidzīgi jāatstāj pilnsapulce, 
taču viņš būtu ar mieru tur pināt 
strādāt par komisijas priekš-
nieku, ja Pilnsapulce piekrīt. 
Pilnsapulce piekrīt, un viņš un 
divi komisijas locekļi Arnis 
Akšelis un Jānis Kursītis tiek 
vienbalsīgi ievēlēti Revīzijas 
komisijā.

Pirms vēlēšanu turpinājuma 
Imants Kalniņš nolasa divas 
vēstules, vienu no Dr. Jāņa 
Dimanta un vienu no Aldas 
Bureš (Buresh) kundzes, kuŗās 
ir aicinājums, ja ne pašreizējā 
struktūrā, tad atrast citu veidu, 
kā Biedrība varētu turpināt tik 
svarīgo darbu mūsu tautas labā. 

Atsākot valdes sastāva vēlē-
šanas par Priekšnieku tiek no -
minēts Edmunds Pelds, un, vi -
siem par patīkamu pārstei -
gumu, Edmunds uztur savu 
kandidatūru un tiek ar akla-
māciju ievēlēts par jauno ALB 
Priekšnieku. Pirmais lielais 
šķērslis ir pārvarēts un turp-
mākā balsošana ātri virzās uz 
priekšu. Priekšnieka vietnieka 
kandidāts Jānis Kursītis un 
nama pārzinis Arnis Šteinblūms 
ir ar mieru palikt savās vietās, 
un viņi vienbalsīgi tiek apstip-
rināti šajos posteņos. Grūtības 
tiek pārvarētas arī, atvietojot 
līdzšinējo kasieri Viu Postmu 
un sekretāri Viju Straumani, jo 
viņu vietā apsolās strādāt un 
tiek vienbalsīgi ievēlētas Astra 
Palevica Paika (Pike) un Inga 
Auziņa. Astra ir ar mieru uz -
ņemties arī līdzšinējās Biedr-
zines Ārijas Palevicas darbu, ko 
pilnsapulce apstiprina.

Kārta pienākusi Dāmu komi-
tejas priekšnieces ievēlēšanai. 
Ļoti atvieglina līdzšinējās Dāmu 
komitejas priekšnieces Andras 
Pelds piedāvājums turpināt 
strā dāt par priekšnieci, kam 
sapulce vienbalsīgi piekrīt. Par 
palīdzēm tiek apstiprinātas 
Ināra Rožukalne un Ilze Kal-
niņa. Līdz ar to visi ALB posteņi 
ir piepildīti! Tiek izteikta pa -
teicībā vecās valdes locekļiem 
par darbu valdē, jaunievēlētie 
valdes locekļi tiek sumināti ar 
rožu ziediem. Jaunajai valdei 
gan uz dažām nedēļām būs 
jāiztiek bez telpām, jo Peldu 
inženieŗu uzņēmums, no kuŗa 
Biedrība īrē telpu sarīkojumiem, 
remontē un pārkārto visu nama 
iekšpusi. 

Paldies Dievam un visiem, 
kas neatmeta cerības, lai Bied-
rība varētu turpināt dzīvot uz 
priekšu!
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“Mums polītikas ainavā pietrūkst 
gan ideālistu, gan reālistu...” 

Uldis Pīlēns ir kompanijas UPB padomes priekšsēdis, un viņa 
dibinātais un vadītais holdings ir viens no vecākajiem atjaunotās 
Latvijas uzņēmumiem, kam ir filiāles daudzās pasaules valstīs un 
kas nodarbina ap 1700 cilvēku. UPB pagājušā gada konsolidētais 
apgrozījums pārsniedz 190 miljonus eiro, 70% no tā ir eksports. 

Intervija, kas publicēta Neatkarīgajā Rīta Avīzē, ir par uzņēmēj-
darbību Latvijā, par polītikas procesiem un iespēju kandidēt uz 
Valsts prezidenta amatu. Tā notiek Integrālās izglītības institūtā, 
tam viens no dibinātājiem kopā ar mācītāju Juri Rubeni ir Uldis 
Pīlēns. 

Pīlēnam tika jautāts, kā viņš vērtē 
13. Saeimas vēlēšanu rezultātus un 

tajā ievēlētos deputātus.  
Neceru, ka vēlēšanas spēj kaut 

ko būtiski mainīt sabiedrības 
apziņā. Bernards Šovs ir teicis: 
“Demokratija ir process, kas 
garantē to, ka mūs nepārvaldīs 
labāk, nekā esam pelnījuši.” Vai-

rākumam ir tieksme piemēroties 
agresīvajam mazākumam. Esam 

novērojuši: daļa ir agresīvi aktīvisti 
savā retorikā un rīcībā, tāds klaunādes 

mazākums, kas spēj uzurpēt informatīvo telpu. Un vienmēr būs 
kādi 20% vēlētāju, kuŗi jutīsies neapmierināti un atdos savas balsis 
protesta balsojumā. Līdz ar to arvien vairāk tiks ievēlēti tādi, kuŗi 
šo klaunādes taktiku izmanto savai polītiskajai izdzīvošanai. (..) 
Pagājušās vēlēšanas man nebija pārsteigums, varēja būt vēl sliktāk. 
Ja 5% barjēru vēlēšanās būtu pārvarējusi LKS un Saska ņa, savāktu 
nedaudz vairāk balsu, iestātos kritiskā masa un mēs piedzīvotu 
daudz destruktīvāku parlamentāro polītiku. (..) Mi  nistra krēslā 
tiek ierauti cilvēki, kuŗi varbūt tikai pēc ārējām pa  zīmēm atbilst 
ministra amatam. Kāda vienam otram ministram ir pieredze 
menedžmentā? Nekāda. Taču pagaidām polītiķi kāpj uz tiem 
pašiem vecajiem grābekļiem. Ceru, ka cilvēkiem pašiem atnāks 
apziņa, ka ar partijām nav īsti labi un ka valsts dzīve, ie  spējams, 
jāveido citādi. (..)

Vai provinciālisma apstākļos var atrast citādi domājošus 
polītiķus?

Vienmēr ir bijis tā, ka partijās darbojas ideālisti, reālisti un kar-
jēristi. Ja dominē karjēristi, tad demokratijas modelī iezīmējas 
vērtību plaisas. Šiverīgi domājošiem cilvēkiem partijas uzrāda 
daudzas iespējas: tas ir jūsu karjēras lauks, šodien viena partija, rīt 
otra, parīt – trešā. Un tad viņi sāk domāt: es ar savu imidžu un 
sakariem varu uzbūvēt savu biznesa pasaulīti, lai pēc tam varētu 
tirgoties ar polītisko ietekmi. Tādiem nav motīva domāt par valsts 
attīstību, viņi rīkojas pašsaglabāšanās katēgorijās. Šobrīd par tiju 
polītikas ainavā diemžēl pietrūkst gan ideālistu, gan reā listu, un 
tas ietekmē sabiedrības attīstības līmeni.      

Kuluāru sarunās par nākamo Valsts prezidentu  izskanējis 
Ulda Pīlēna vārds, ka viņš varētu būt prezidenta amata kan-
didāts.

Man nekad nav bijušas ambīcijas kļūt par Valsts prezidentu. 
Šajā amatā vajadzīgs cilvēks ar ambīcijām un vēlmi, ar lielu motī-
vāciju to darīt. (..) Nedaudz pazīstot birokratiju, zinu, ka valsts 
ierēdņa – un prezidents arī ir valsts ierēdnis – darba laika 70% ir 
aizņemti ar birokratiju un tai pielīdzināmām procedūrām un tikai 
30% atvēlēti radošajai darbībai. Uzņēmējdarbībā šī proporcija ir 
otrāda. Mans pienesums mūsu valstij ir tas, ko mēs darām kom-
panijā, attīstot Latvijas eksportspēju, veidojot jaunu redzē ju mu 
par Latvijas nākotnes iespējām, vai arī tas, ko mēs Integrālās izglī-
tības institūtā darām kopā ar Juri Rubeni un domubiedriem, – tas ir 
mans lauciņš.  

Piemin 25. marta deportācijas
Ar vairākiem piemiņas sarīko-

jumiem gan Rīgā, gan reģionos 
tika pieminētas 1949. gada 25. 
marta deportācijas un Komū   nis-
tiskā genocīda upuri. Rīgā piemi-
ņas sarīkojums notika arī pie Šķi-
rotavas stacijas. Arī tur amatper-
sonas un iedzīvotāji nolika ziedus, 
pieminot 1949. gada 25. marta 
tra ģiskos notikumus.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (no labās), Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrniece 
piedalās Komūnistiskā genocīda 
upuŗu piemiņas sarīkojumā pie 
Brīvības pieminekļa // Foto: LETA 

 
Vairāki simti cilvēku, tostarp 

valsts amatpersonas, 25. marta 
pusdienlaikā pulcējās Komū nis-
tis kā genocīda upuŗu piemiņas 
gā jienā cauri Vecrīgai. Gājiens sā -
kās pie Okupācijas mūzeja un no -
slēdzās pie Brīvības pieminekļa, 
kur notika ziedu nolikšana. Gājie-
nā piedalījās arī Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece (VL-TB/
LNNK), aizsardzības ministrs Ar -
tis Pabriks (AP) un vairāki citi 
Saeimas deputāti. Vairāki gājiena 
dalībnieki rokās turēja Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas karogus.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis piemiņas sarīkojumā pie Brī-
vības pieminekļa sacīja, ka jaunie-
šu nepilnīgas zināšanas tuvākajā 
laikā var apdraudēt deportāciju 
piemiņu. 

Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas sarīkojums pie Brīvī-
bas pieminekļa

Uzrunājot valsts augstākās amat-
personas, ministrus, Saeimas de -
putātus, dažādu valstu diplomātus, 
konfesiju pārstāvjus un citus klāt-
esošos, valsts galva atgādināja, ka 
šodien aprit 70 gadu, kopš Latvijā 
pastrādāti noziegumi pret cilvēci. 
“Šī gadadiena varētu kļūt par sim-
bolisku atskaites punktu godīgai 
sarunai par pagātni un piemiņu. 
Mūsu vēsture nav un nekad nav 
bijusi melnbalta un viennozīmī -
ga. Arī Latvijas tautas deportācijas 
vei ca ne tikai tam speciāli ievestais 
kaŗaspēks un čekisti. Savus līdz-
cilvēkus represijām brīvprātīgi vai 
pret savu gribu, aiz bailēm vai pār-
liecības nodeva arī kaimiņi, radi 
un novadnieki,” atgādināja Vējo-
nis, piebilstot, ka “šī vaina ir daļa 
no mūsu tautas mantojuma”. Vien-
laikus prezidents aicināja iz  celt tos 
retos cilvēkus, kas spēja un paspēja 
kādu izglābt, brīdināt par izsūtī - 
ša nām. “Tie ir varoņi, kuŗiem vēl 
esam parādā piemiņu. Starp vi -

ņiem bija arī tādi, kuŗi sākotnēji 
kalpoja jaunajai varai, bet bija arī 
tādi, kas pēdējā brīdī attapās. Kļū-
dīties ir cilvēcīgi, nelabot savas 
kļūdas – nav,” sacīja Valsts prezi-
dents, piebilstot, ka deportācijām 
sekoja 40 gadi baiļu un neuzti cē-
šanās. Represētie un viņu ģimenes 
nekad neaizmirsīs padomju re -
žīma nodarījumus.

***
Publisko līdz šim neredzētu 
fotografiju par 1949. gada 

25. marta deportāciju
1949. gada deportāciju atceres 

dienā, 25. martā, Latvijas Oku pā-
cijas mūzejs nodeva sabiedrības 
apskatei unikālu, līdz šim vēl ne -
publicētu fotografiju, kuŗa ataino 
1949. gada 25. marta deportāciju.

Fotografijā redzama latviešu ģi -
mene Ventspils dzelzceļa stacijā īsi 
pirms vagonu ešelonu ar 1161 cil-
vēku aizveda no Latvijas. Uz va -
gonu fona redzama Kroju ģime -
ne – vecāki Marta un Vilis, kā arī 
viņu meitas Valija un Maiga. Trešā 
meita Rasma tika ievietota citā 
vagonā, jo paņemta no Ventspils 
pilsētas. Ceturtā meita Olga ar 
div gadīgo meitiņu Virgīniju bija 
vienīgās no ģimenes, kuŗas netika 
izsūtītas un palika Latvijā. Kroju 
ģimeni deportēja uz Omskas ap -
gabala, Šerbakuļas rajonu, Bori-
sovskas ciemu un no izsūtījuma 
atbrīvoja tikai 1958. gadā. Vecā-
kiem Martai un Vilim bija aiz -
liegts atgriezties Latvijā, un viņi 
mi  ruši Sibirijā, meitas atgriezās 
Lat vijā. Ģimene fotografiju meitai 
un māsai Olgai atsūtīja 50. gadu 
sākumā. Okupācijas mūzejam sa -
vukārt to aizvadītajā gadā dāvinā-
ja Virgīnija Krebs. Savās atmiņās 
vi ņa stās tīja, ka mamma par izsū-
tītajiem vecākiem un māsām ru -
nājusi ne  labprāt. Tikai pieaugušā 
vecumā Virgīnija mazpamazām 
uzzinā jusi, ka radinieki ir izsūtī ju-
mā un kādēļ tā ir noticis. Arī pēc 
tam, kad mātes māsas atgriezušās 
Lat vijā, kontaktēšanās nebija vieg-
la, jo atšķirtībā pavadītie gadi da -
rīju ši savu. Deportācijas bija slepe-
nas padomju okupācijas režīma 
ope rā cijas, kuŗas fotografēt vai fil-
mēt bija aizliegts, tādēļ labi sapro-
tams ir fakts, ka šīs fotografijas au -
tors nav zināms. Attēls uzņemts ar 
PSRS platfilmas fotoaparātu “Kom-
  so mo ļec”. Iepriekš zināmas trīs fo -
tografijas, kas saistītas ar 1949. ga da 
25. marta deportāciju, uzņemtas 
Stendes stacijā. To autors ir tobrīd 
jaunais puisis Jānis Indriks.

***
Prezidents Saeimā

 iesniedz likumprojektu par 
nepilsoņu bērniem

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis iesniedzis Saeimā likumpro-
jektu par nepilsoņa statusa pie šķir-
šanas izbeigšanu bērniem, pa  re - 

dz ot, ka nepilsoņa statusu iz  beidz 
piešķirt pēc 2020. gada 1. janvāŗa 
dzimušiem nepilsoņu bērniem. 
Likumprojekts paredz pēc 2020. 
gada 1. janvāŗa dzimušos nepil so-
ņu bērnus atzīt par Latvijas pil so-
ņiem, ja vien bērna vecāki nav vie-
nojušies par citas valsts pilsonības 
piešķiršanu bērnam un bērns nav 
citas valsts pilsonis.

“Ikvienam Latvijā dzimušajam 
bērnam ir jābūt noteiktai valsts 
pilsonībai. Valstij ir jārada apstākļi, 
kas nepieļauj turpmāku nepilsoņa 
statusa piešķiršanu, jo sākotnējais 
mērķis, ieviešot nepilsoņa statusu, 
nekad nav bijis saglabāt to pilnīgi 
visiem nenoteiktu laiku. Tas bija 
noteikts kā pagaidu statuss, lai 
persona ar laiku iegūtu Latvijas 
pilsonību vai izvēlētos citu valsti, 
ar kuŗu nostiprināt savu tiesisko 
saikni,” savu viedokli paudis Valsts 
prezidents.

***
Digitālā nedēļa 2019

Latvijas Informācijas un komū-
nikācijas technoloģijas asociācija 
(LIKTA) un Vides aizsardzības  
un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) 2019. gadā no 25. līdz 
29. martam organizē “Eiropas Di -
gitālo nedēļu” Latvijā. “Digitālā ne -
dēļa” Latvijā tiek organizēta Eiro-
pas kampaņas ALL Digital week 
2019 ietvaros un notiek jau 10. 
reizi (iepriekšējais nosaukums – 
E-prasmju nedēļa). 2019. gada “Di -
gitālā nedēļa” Latvijā paredz gal-
venās temas: Sabiedrības, valsts 
un uzņēmumu digitālā trans for-
mācija (pārveide); Digitālā iden-
titāte; Iedzīvotāju digitālās pras-
mes un digitālie pakalpojumi; 
Kri tiskā domāšana un mediju 
pratī ba u. c.

***
Aprēķinās padomju okupācijas 

radītos zaudējumus
Visām Baltijas valstīm padomju 

okupācijas laikā nodarīti miljar-
dos mērāmi zaudējumi.  Lai uz -
svērtu okupācijas postu starp tau-
tiskā līmenī, Baltijas valstu ties-
lietu ministri vienojušies drīzumā 
parakstīt deklarāciju par precīzu 
zaudējumu aprēķinu. Par zaudē-
jumu apmēru un to aprēķināšanu 
22. martā, konferencē sprieda arī 
vēsturnieki un juristi no visām 
Baltijas valstīm. Vēsturnieks Gatis 
Krūmiņš norādīja – Latvija mak-
sāja Padomju Savienībai milzīgus 
nodokļus un tikai niecīgu daļu sa -
ņēma dotācijā atpakaļ. Taču pro-
pagandas kanāli sabiedrību mēģi-
na pārliecināt par pretējo. “Būtībā 
tā nauda, ko citās normālās, civī-
lizētās valstīs varēja investēt sociā-
lajā polītikā, iedzīvotājos tā tika 
vai nu izpludināta ārpusē, vai arī 
investēta militāri rūpnieciskajā 
kompleksā,” stāstīja Gatis Krū miņš.

Rūpīga vēstures faktu analize 
parāda, ka padomju laikā radītie 
zaudējumi ir milzīgi. Padomju 
okupācijas laikā samazinājās vidē-
jais mūža ilgums, tika izmainīts 
na  cionālais sastāvs, nodarīts no -
pietns kaitējums videi.  Baltijas 
vals tis zaudēja 20 līdz 30 procen-
tus pamatiedzīvotāju.    

***
Pārmaiņas Centrālajā 

vēlēšanu komisijā
Saeimas vairākums 21. martā 

par Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) priekšsēdi ievēlēja līdzši-
nējo CVK Informācijas nodaļas 

vadītāju Kristīni Bērziņu.
Saeima balsoja par diviem kan-

didātiem – Bērziņu un pašreizējā 
CVK vadītāja Arņa Cimdara kan-
didātūru. Par Bērziņu balsoja 53 
deputāti, bet pret – 32 deputāti. Sa -
vu kārt par Cimdaru balsoja 29 
par lamentārieši, bet pret bija 56. 
Bērziņa intervijā LTV raidījumā 

Rīta Panorāma sacīja, ka pašlaik 
izmaiņas CVK darbā nav gaidā-
mas, jo ir jāpabeidz visi iesāktie 
darbi saistībā ar sagatavošanos 
Ei  ropas Parlamenta vēlēšanām. 
“Pir mais darbs ir novadīt labi, pa -
reizi, godīgi Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas,” sacīja Bērziņa.

***
Bez reformām var nākties 

domāt par nodokļu celšanu
Virknē jomu ir jāveic reformas, 

lai ieņēmumu palielināšanai ne -
būtu jāceļ nodokļi, Saeimas Bu -
džeta un finanču (nodokļu) komi-
sijas sēdē atzina Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (JV).
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viešu pretestības kustības vadītājs 
un Latvijas Centrālās padomes 
priekšsēdis. Viņš miris 1945. gada 
21. februārī ceļā no Štuthofas  no -
metnes uz Lauenburgas  koncen -
t rācijas nometni, tika apglabāts 
Po  lijas pilsētā Genšā (Gęś), pēc 
tam pārapbedīts Polijas ciemata 
Kašu bu Krempas kapos, kur tika 
gul dīti Štuthofas koncentrācijas 
no  met nes 1944. – 1945. gada “Nā-
ves mar  ša” upuri.

18. martā Latvijas vēstnieks Po -
li jā Edgars Bondars apmeklēja 
Kon stantīna Čakstes kapavietu 
Polijas ciemata Kašubu Krempas 
(Krępa Kaszubska) kapos un pie-
miņas ceremonijā kopā ar Polijas – 
Latvijas parlamentārās sadarbības 
grupas priekšsēža vietnieku, se -
natoru Kazimiežu Kleinu nolika 
vainagus.

Godinot K. Čakstes un citu “Nā -
ves marša” upuru piemiņu, Kašu -
bu Krempas Kultūras un iz  glītības 
centrā ir izveidota piemi ņas ista -
ba. 2003. gadā Latvijas Valsts prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas vi -
zī tes laikā Polijā “Nā  ves marša” pie-
 miņas istaba tika nosaukta Kon - 
 s tantīna Čakstes vārdā.

***
Latviešu fotografs gūst 

panākumus pasaulē 
Latvijas fotografs Arvīds Barā-

novs guvis panākumus 2019. gada 
Sony World Photography Awards 
konkursā. Barānova darbs Kerlin-
garfjöll tika izcelts kā labākais foto 
nacionālajā katēgorijā. 

“Kerlingarfjöll”

Arvīda Barānova attēls ar no -
saukumu Kerlingarfjöll tika izcelts 
kā labākais foto, ko iemūžinājis 
Latvijā dzīvojošs latvietis. Foto-
grafs šo skaisto foto iemūžinājis 
Islandē, un fotografijā redzamais 
cilvēks ir viņa draugs. Arvīds ie -
priekš strādājis digitālajos medi-
jos, fokusējoties no web dizaina 
līdz grafiskajam dizainam, tomēr 
nesen viņš pievērsies filmu vei  -
do šanai, vienlaikus attīstot foto-
gra fēšanu un ceļošanu kā hobiju, 
skaidro konkursa organizatori. Ar   -
vīds Barānovs ir rīdzinieks, strā -
dājis digitālajos medijos, sākot ar 
tīmekļa dizainu līdz grafiskajam 
dizainam. Nesen pievērsies filmu 
veidošanai, vienlaikus saglabājot 
fotografēšanu kā hobiju, iemū ži-
not spilgtākos mirkļus, kādus pie-
dāvā ceļojumi, daba un pie dzī-
vojumi.

***
Tapusi izrāde par leģendāro 
trimdas latviešu mūzikālo 
ansambli Čikāgas Piecīši

“Čikāgas Piecīši – atgriešanās” ir 
mūzikāli vēsturiska vīzija – izrāde, 
kuŗā populāri aktieŗi un dziedātāji 
ar sirsnību un lielu pietāti atveido 
iemīļotās grupas uzstāšanos viņu 
jaunības laikā. Izrādes režisors ir 
Valdis Lūriņš, un tajā piedalās 
Mār tiņš Egliens, Mārtiņš Brūveris, 
Ieva Sutugova, Rolands Beķeris, 
Marģers Eglinskis, Inita Sondore, 
Ginta Krievkalna.

ietekmi Lielbritanijā, tostarp tās 
lomu naudas atmazgāšanā un de  z-
informācijā, kas var novest pie 
jau niem pasākumiem korumpē-
tas Krievijas naudas plūsmas uz 
Lielbritaniju kontrolēšanai, ziņoja 
The Guardian. Latvijas kā bastio-
na pret Krievijas varu reputācija 
tika smagi iedragāta, kad ASV rē -
gulātori apsūdzēja vienu no Lat-
vijas lielākajām bankām ABLV 
par iesaistīšanos sistēmatiskā Krie -
vijas naudas atmazgāšanā un par 
Ziemeļkorejai noteikto sankciju 
ne  ievērošanu. Tajā pašā laikā Lat-
vijas Bankas prezidents Ilmārs Rim-
šēvičs tika atstādināts no ama ta 
korupcijas skandala dēļ, bet lē -
mumu par viņa atstādināšanu feb-
ruārī atcēla Eiropas Savienības 
Tiesa. Latvijas ārlietu ministrs sa -
cīja, ka šī krize ir paātrinājusi pla-
šāku tās lomas pārskatīšanu, kuŗu, 
kā Baltijas valstis kādreiz uzska-
tīja, tās varētu spēlēt kā starpnieks 
starp Maskavu un Rietumiem. 

***
Piketā pie Saeimas prasa 

algu palielinājumu
20. martā  pie Saeimas notika 

Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības (LIZDA) or -
ganizēta protesta akcija, kuŗā ap -
tuveni 2500 pedagogu pieprasīja 
iepriekš apstiprinātā darba samak-
sas pieauguma grafika izpildi. 
LIZDA priekšsēde Inga Vanaga 

skaidroja, ka valdības nostāja, ne -
pildot iepriekš apstiprināto peda-
gogu darba samaksas paaugsti nā-
šanas grafiku, spiež skolotājus do -
ties ielās. Protesta dalībniekiem 
līdzi bija daudz zilu balonu, uz 
kuŗiem rakstīts “750 EUR” – sum-
 ma par likmi, kas saskaņā ar gra-
fiku pedagogiem būtu jāsaņem 
jau šī gada 1. septembrī.

***
Polijā godina LCP 1944. gada 

17. marta memoranda 
parakstītāju piemiņu

1944. gada 17. martā tika pie -
ņemts Latvijas Centrālās padomes 
(LCP) memorands. To parakstīja 
189 Latvijas polītiskie un kultūras 
darbinieki. Šis memorands ir no -
zīmīgs polītiskās pretošanās kustī-
bas apliecinājums cīņā par brīvu 
un neatkarīgu valsti. Deklarācijā 
tika uzsvērta nepieciešamība ne -
ka vējoties atjaunot Latvijas Re  pub-
likas faktisko suverēnitāti un iz  vei-
dot Latvijas valdību. 2009. ga dā me -
morands tika iekļauts UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālajā reģis trā

Profesors Konstantīns Čakste – 
pirmā neatkarīgās Latvijas prezi-
denta Jāņa Čakstes dēls, bija lat-

Saeimas komisija sākusi darbu 
pie 2019. gada budžeta. Atklājot 
diskusijas, premjērs atgādināja, ka 
šis būs tā dēvētais techniskais bu -
džets jeb iepriekšējās valdības sa -
gatavotais budžets. “Mums ir tra -
di cija, ka, tuvojoties vēlēšanām, 
polītiķi diezgan naski palielina iz -
devumus, lai parādītu vēlētājiem 
savus labos darbus. Šajā sakarā 
2019. gada un 2020. gada budžetā 
mantojumā saņēmām dārgus solī-
jumus. Ir viegli kritizēt priekš-
gājējus, bet es to nedarīšu,” sacīja 
Kariņš.

Tajā pašā laikā Ministru prezi-
dents piebilda, ka izdevumu pa  lie-
linājums nerisinās esošās pro blē-
mas, jo virkne jomu joprojām nav 
sakārtotas. Kā piemēru premjers 
minēja veselības aprūpi, kuŗai tiks 
pārdalīti vairāk nekā 80 miljoni 
eiro. “Cerams, nauda nonāks pie 
ārstiem, nevis pazudīs slimnīcu 
sistēmā,” piebilda valdības vadītājs. 
Kariņš norādīja arī uz nepie cie ša-
mību īstenot skolu reformu. “Šo-
gad izglītībai pārdalīsim 799 mil-
jonus eiro jeb 9% no valsts bu  dže-
ta. Tas ir nedaudz vairāk, cik iz   glī-
tībai novirza Igaunija, tomēr kai-
miņi skolotājiem maksā divreiz 
lielāku minimālo algu. Tas liecina 
par sistēmiskām problēmām Lat-
vijā,” uzsvēra premjers. Ministru 
prezidents arī norādīja uz problē-
mām, sākot darbu pie 2020. gada 
budžeta, jo tajā jau tiek paredzēti 
iepriekšējās valdības pieņemtie lē -
mumi 87 miljonu eiro vērtībā. Ņe -
mot to visu vērā, Kariņš uzsvēra, 
ka nepieciešams veikt reformas. 
“Ja neko nemainīsim, nāksies lemt 
par nodokļu celšanu, bet tas nav 
manas valdības mērķis,” uzsvēra 
premjērministrs.

***
Baltijas valstis vairs nav 
tilts starp Rietumiem un 

Austrumiem
Krievijas izturēšanās un nesenie 

banku skandali norāda, ka Balti jas 
valstis vairs nevar tēlot tilta lomu 
starp Krieviju un Rietumiem, 
intervijā britu laikrakstam The 
Guardian sacīja Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs.

Secīgas krizes ir parādījušas 
Krievijas apņēmību iejaukties Rie-
tumu demokratijā vai izmantot 
Baltijas valstis korumpētas naudas 
atmazgāšanā, sacīja Rinkēvičs pēc 
vizītes Londonā, kuŗas laikā viņš 
tikās ar Lielbritanijas izlūkošanas 
un drošības komitejas vadītāju Do -
 miniku Grīvu. Šī komiteja pabeidz 
sastādīt ziņojumu par Krievijas 

Izrādes pamatā ir Alberta Legz-
diņa atmiņu stāstījumi no grā-
matas “Čikāgas piecīšu piedzī vo-
jumi” un “Čikāgas piecīšu” po  pu-
lārākas dziesmas. Jauniestudēju-
ma pirmizrāde notiks Rojas estrā-
des atklāšanā 5. jūlijā.

***
Atklāta Ziedoņa daiļradei veltīta 

“Izlaušanās istaba”
21. martā atklāta Imanta Zie-

doņa daiļradei veltīta “Izlaušanās 
istaba” “Ziedoņa klase”. Sekojot 
Imanta Ziedoņa iecerei – pietie-
kami daudz spēka, līdzekļu un 
uzmanības veltīt izglītībai, Imanta 
Ziedoņa fonds “Viegli” radījis 
“Zie   doņa klasi”. 

Sadarbībā ar attīstības finanču 
institūciju Altum un Labklājības 
ministriju fonda “Viegli” jaunā 

gaita īstenos sociālo uzņēmēj dar-
bību, veidojot alternātīvas mācību 
stundas, attīstot skolēnu lasīt pra s-
mi un savstarpējo sadarbību.

***
Dzintaru koncertzālē 

uzstājas pasaulslavenais 
Orchestra della Svizzera Italiana

31. martā Dzintaru koncertzālē 
norisināsies vēsturisks notikums – 
pirmo reizi Latvijā uzstāsies pas-
aulslavenais Orchestra della Sviz - 
 z era Italiana diriģenta Markusa 
Poš nera vadībā. Koncerta pro - 
g ram mā varēs baudīt Ludviga van 
Bēthovena Astoto simfoniju un 
Trešo klavieŗkoncertu.

Koncerta solists būs Karalienes 
Elizabetes konkursa laureāts un 
BBC New Generation Artist balvas 
ieguvējs – pianists Frančesko Pje-
montēzi (Francesco Piemontesi). 
Orchestra della Svizzera Italiana ir 
viens no izcilākajiem Šveices or -
ķestriem, kas dibināts 1935. gadā 
Lugāno. Pie orķestŗa diriģenta 
pults stāvējušas tādas izcilas per-
sonības kā Igors Stravinskis, Leo-
polds Stokovskis, Serdžiu Čelibi-
dake, Lorins Māzels, savukārt gal-
veno diriģentu vidū bijuši Mi  -
haels Pļetņevs un Vladimirs Aš -
kenazi. Orķestris sadarbojies ar 
tādiem pa  saulslaveniem kompo -
nistiem kā Pjetro Maskanji, Ri - 
ch ards Štrauss, Artūrs Onegērs, 
Pauls Hindemits, Lučiāno Berio, 
Kšiš tofs Pendereckis.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

KANADA. Latvijas vēst-
nie cība izrāda filmu “Mērijas ce -
ļojums” Otavā. Filma tika izrā dī-
ta ikgadējā Baltijas un Ziemeļ-
valstu filmu festivāla “Gaišās 
naktis” ietvaros.  Festivāls nori si-
nās jau devīto gadu pēc kārtas, 
Baltijas un Ziemeļvalstu vēstnie-
cībām Otavā sadarbojoties ar 
Kanadas filmu institūtu.

ĪRIJA. 21. martā Latvijas vēst -
nieks Īrijā Jānis Sīlis un vēstnie-
cības padomniece Edīte Medne 
apmeklēja Īrijas lielāko tūrisma industrijas izstādi Travel Trade show, 
kuŗā ar stendu piedalījās arī Latvijas nacionālā aviokompanija Air 
Baltic. Tiekoties ar Air Baltic pārstāvi Agitu Kurzemi-Vītolu, tika 
pārrunātas tālākās vēstniecības un aviokompanijas sadarbības iespē-
jas un jau uzsāktie projekti tūrisma uz Latviju populārizēšanai Īrijā.     

* 2019. gada Frankofonijas festi vālā Dublinā pirmo reizi piedalījās 
arī Latvijas vēstniecība Īrijā ar leģendāro Rolanda Kalniņa filmu 
“Četri balti krekli”. 19. martā iespēju noskatīties filmu Alliance 
Francais Dublin telpās izmantoja vairāk nekā 60 dažādu tautību 
skatītāji.

IZRAĒLA. 19. martā Lat vi-
jas vēstniece Izraēlas valstī Elita 
Gavele tikās ar Jeruzalemes Svētā 
Kapa bruņinieku ordeņa Latvijas 
pārstāvjiem Jāni Smelteru un 
priesteri Andreju Mediņu. Viņi 
bija ieradušies Izraelā, lai turpi-
nātu sarunas ar Nācaretes Paslu-
dināšanas bazilikas pārstāvjiem 
par Aglonas Dievmātes tēla 
mozaīkas izvieto šanu Nācaretes 
Paslu dināšanas bazilikas galerijā.

POLIJA. 18. martā Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars 
apmeklēja Pomerānijas vojevodistes Lemborkas apriņķi, kur tikās ar 
Lemborkas, Nova Viešas  un Pāvilostas sadraudzības pilsētas Lēbas  
pašvaldību vadītājiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas abu valstu paš-
valdību sadarbības paplašināšanas iespējas, kā arī nelielo pašvaldību 
pieredze ES fondu apgūšanā. Vēstnieks apmeklēja arī Lemborkā 
esošo Norvēģijas kompanijas NFM militārā ekipējuma ražošanas 
rūpnīcu, kuŗa, sadarbojoties ar vairākiem uzņēmumiem Latvijā, 
ražo produkciju arī Latvijas armijas vajadzībām.

21. martā Otavas mākslas ga  le-
rijas Ottawa Arts Gallery kino-
zā lē notika Latvijas filmas 
“Mē rijas ceļojums” izrāde
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1941. gada 5. septembrī savās 
bēgļu gaitās es ar vecākiem iera-
dos Kazahijas PSR galvaspilsētā 
Alma-Atā (tagad Almati). Pabrī-
nījos par stalto ēku – operas un 
baleta teātri, ko Staļins esot uz  dā-
 vinājis kazahiem. Tikai pus čuk -
s tus man stāstīja, ka tā paša Staļina 
vainas dēļ ap 1930. gadu badā 
nomiris kāds miljons kazahu, jo 
piespiedu kollektivizācijas gaitā 
bojā gāja aitu ganāmpulki – viņu 
galvenais iztikas avots. Ne  il gi pirms 
manas ierašanās, 1940. gadā, Sta-
ļins uzspieda kazahiem krievu 
rakstību – kirillicu, un tā gada 
6. jūlijā čabana (aitu gana) Abiša 
ģimenē piedzima Nursultans 
Na    zarbajevs, kurš pēc arodskolas 
beigšanas strādāja Karagandas 
metalurģijas kombinātā, stāvot 
pie čuguna krāsns. Viņš ātri 
izmantoja priekšrocības, ko sola 
aktīvitāte komjaunatnē, pēc tam 
partijas aparātā, līdz (pārlēksim 
kādus gadu desmitus)  viņš 1989.

Nazarbajevs aiziet – un paliek?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

gada 22. jūnijā kļuva par Ka  za-
hijas kompartijas CK pirmo sek-
retāru.

Visus šos gadus derīgiem iz -
rakteņiem pārbagātā Kazachstā-
na bija kā tāda cilvēku izgāztuve: 
1941. gada augustā turp tika de -
portēti Pievolgas vācieši, Kara-
gandas ogļu raktuvēs kalpināja 
ieslodzītos, turpat bija liels lēģeru 
pudurs. Ņikita Chruščovs mobi-
lizēja tūkstošiem jauniešu no 
visas Padomijas, lai apgūtu ne -
skartās zemes (ceļina) Kazahijas 
ziemeļu stepēs un apbērtu visu 
Padomju Savienību ar labību. 
Pārkrievošana auga augumā, un 
šī novada centrs ‒ Akmoļinska – 
tika pārdēvēts par Ceļinogradu...

Sabrūkot Padomju Savienībai, 
Nursultans Nazarbajevs – cilvēks 
ar nepilnu vidējo izglītību – 
1990. gada 24. aprīlī kļuva par 
suverēnās Kazachstānas Valsts 
prezidentu. Savas prezidentūras 
28 gados ar neatslābstošu ener-

ģiju apveltītais Nazarbajevs daudz 
ko paveica. Kazachstāna kļuva par 
naftas un gāzes dižvalsti. Par ogļ-
ūdeņražu ieguves modernizāciju 
gādāja pirmām kārtām ameri-
kāņu kompanijas, un, augot at -
bilstošam ienākumu plūdumam, 
prezidents Nazarbajevs īstenoja 
vērienīgu ideju: 1997. gadā Ak -
moļinska/Akmola/Ceļinograda 
tika pasludināta par Kazachstā-
nas galvaspilsētu un ieguva no -
saukumu Astana (tulkojumā  ‒ 
galvaspilsēta).

Dažos gados Astana kļuva par 
vienu no pasaules brīnumiem, 
par ko jau daudz rakstīts. Lielajā 
lidostā “piezemējas” svarīgi viesi 
no visas Eirāzijas, jo Astanā Na -
zar bajevs rīko “starpvalstu” un 
“starpreliģiju” konferences, sa -
cen šoties kaut vai ar Ženēvu.

Nazarbajevam nākas laipot 
starp Krieviju un Ķīnu, un tas 
viņam līdz šim izdevies.

Manuprāt,  svētīgs pasākums 

bija 2017. gadā pasludināta pa -
kāpeniskā pāreja no kirillicas uz 
latīņu alfabētu, stiprinot gan na -
cionālo, gan “turcisko” identitāti.

Jā, Nazarbajevs ir autoritārs 
vald nieks, un viņa perso nī-
bas  kults reizēm šķebina: tādi 
tituli kā “Nācijas līderis”, “Tautas 
varonis”, “Tautas mīlulis”...

Te jāņem vērā, ka katrs kazahs 
ir savai ģimenei, savai dzimtai, 
savai ciltij un savam „žuzam” 
(cilšu apvienībai) piederīgs. Tas 
daudz ko izskaidro.

Nursultanam Nazarbajevam ir 
78 gadi, bet vecums un veselības 
problēmas nav vienīgie iemesli 
tam, ka viņš pēkšņi un negaidīti 
19. martā, uzrunājot tautu un pa -
sauli TV raidījumā, paziņoja, ka 
at  kāpjas no prezidenta ama ta. 
Acīmredzot te bija vainojama ko -
rupcija, cīņa par varu dažādās 
struktūrās, augošs protests pret 
sociālo nevienlīdzību. 21. feb ruārī 
Nazarbajevs bija atlaidis val dību, 

jo tā “nespēja uzlabot dzīves lī -
meni”,  ziņoja The Astana Times.

Ko tagad? Pēdējos gados Na -
zar bajevs nevīžoja parūpēties 
par “mantinieka” izvēli. Tiesa, ta -
gad līdz jaunām prezidenta vēlē-
šanām viņa pienākumus pildīs 
65 gadus vecais Senāta priekš-
sēdis Kasims Žomarts Tokajevs, 
kurš pabija gan premjera, gan 
ārlietu ministra amatā un pasau-
lē cienīts kā spīdošs diplomāts. 
Paziņodams par aiziešanu no 
prezidenta amata, Nazarbajevs 
teica: “Ticu, ka Tokajevs ir tieši 
tas cilvēks, kam var uzticēt Ka -
zachstānas pārvaldīšanu.”

Taču žurnāla Der Spiegel Mas-
kavas korespondents Kristians 
Ešs (Esch) norāda, ka Nazarba-
jevs saglabā ne tikai “Nācijas 
līdera” titulu, bet arī joprojām ir 
Nacionālās drošības padomes 
va  dītājs un varas partijas Nur 
Otan vadītājs. Viņš acīmredzot 
“vaktēs”, kamēr dzīvs.

Atceroties pagājušo gadu Latvi -
jā un raugoties, kas notiek šogad, 
neviļus nāk prātā rindas no Valda 
Grēviņa dzejoļa “Gesta Berlings”: 

Tad smaidi nenodzisa sejās,
Tad polku lēca bīskaps pats,–
Tā aizdzirkstīja tūkstoš dejās
Tas trakais kavalieŗu gads.
Latvijas Simtgade, Dziesmu un 

deju svētki, Saeimas vēlēšanas... 
Vērtējot notikumus, Grēviņa dze-
joli var pieminēt gan ar ironiju, 
gan ar zināmu nostalģiju, jo „Un 
lēni apklust sapņu dzirnas...”.

Sapņu dzirnas tiešām apklusu-
šas vai arī maļ ar pavisam citiem 
vējiem, jo priekšvēlēšanu solījumi 
ir viena lieta, bet reālā dzīve ar tās 
reālajām iespējām bieži vien ir cits 
stāsts. Nekas nav apstājies, viss no -
tiek, bet reizēm notiekošais ir grūti 
nesaprotams.

“Bezkompromisa tiesiskums”
Šķiet, ka iedzīvotāju vēlme 

zināt, kā tiek tērēta viņu nodokļu 
nauda, nevar būt kaut kas neli-
kumīgs un aplams. Izrādās, “jau-
nās polītiskās sejas” un “bezkom-
promisa tiesiskums” nozīmē to, 
ka iedzīvotājiem jāzina pēc ie -
spējas mazāk.

Kā zināms, Satversmes tiesa ir 
atcēlusi normu par valsts iestāžu 
darbiniekiem izmaksāto summu 
ikmēneša publicēšanu, bet tas gan 
ir vienīgais lēmums, kuŗam nav 
saistības ar nevēlēšanos atklāt in -
formāciju. Izrādās, savulaik Saei-
ma, pieņemot šo normu, nav ie -
vērojusi nepieciešamo procedūru, 
tādēļ Satversmes tiesa šo jautā ju-
mu neizskatīja pēc būtības, bet 
apstājās pie tā, ka šīs normas nav 
pieņemtas vajadzīgajā kārtībā. Sa -
līdzinājumam var atcerēties, ka 
daudzās filmās par noziedz nie-
kiem, viņu noķeršanu un tiesāša-

“Trakais kavalieŗu gads” nebeidzas
nu lieta tiesā izgāžas, jo lietisko 
pierādījumu iegūšana vai paša no -
ziedznieka aizturēšana nav noti-
kusi, ievērojot likumu. Krimināl-
drāmas un detektīvfilmas bieži 
vien robežojas ar fantastikas žan-
ru, tomēr likumi tajās lielāko tiesu 
tiek skaidroti visai rūpīgi.

Protams, likumprojektu Saeimā 
var iesniegt vēlreiz un var to arī pie-
ņemt, bet, pirmkārt, tas nenotiks 
mēneša laikā un, otrkārt, nav teikts, 
ka šoreiz Saeima to pieņems.

Citāda aina ir ar Valsts ieņēmu-
mu dienestu (VID), kas rosinājis 
Saeimai no tīmekļa izņemt vismaz 
piecus gadus vecas amatpersonu 
deklarācijas. VID to pamato ar Ei -
ropas Savienības Vispārējo datu 
aizsardzības regulu. Izrādās, arī Ko -
rupcijas apkaŗošanas un no vēr ša-
nas birojs (KNAB) un arī Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldību 
komisija atbalstījusi piecu gadu 
termiņu, gan atsaucoties uz citiem 
likumiem – piemēram, uz to, ka 
noilgums kriminālatbildībai par 
deklarācijas neiesniegšanu vai ne -
patiesu ziņu norādīšanu tajās arī  
ir pieci gadi.

Tam iebilst Datu valsts inspek-
cija, skaidrojot, ka amatperso  -
nām vienmēr šis tiesību apjoms 
attiecībā uz privāto dzīvi, tajā skai-
tā uz personas datu aizsar dzī bu, 
būs nedaudz šaurāks, mazākā ap -
jomā, salīdzinot ar privātpersonu. 

Jāpiebilst, ka deklarāciju publis-
košanas ierobežojumus jau pagā-
jušajā vasarā pirmajā lasījumā at -
balstīja 12. Saeima. Savukārt 13. 
Saeimas deputāti to nav pama nī-
juši, jo laikam pārāk bijuši aiz-
ņemti ar domām par budžetu, 
OIK tūlītēju atcelšanu, territoriālo 
reformu un veselības aprūpes re -
formu, iespējams, arī ar pārdo-
mām par skolotāju algām. Daļa 

deputātu tagad sola par to pado-
māt, daļa teic, ka tāds ierobežo-
jums nebūtu vajadzīgs un ka dek-
la rācijas varētu izņemt no publis-
kām lapām pēc to iesniedzēju nā -
ves. Bažīties liek “bezkompromisa 
tiesiskuma” idejas autora, tieslietu 
ministra Jāņa Bordāna visai iz -
vairīgā nostāja šajos jautājumos. 
Jā, partijas vadītājam ir jāuzklausa 
valdes un Saeimas frakcijas depu-
tātu viedoklis, tomēr dīvaini, ka 
juristam pašam nav nekāda vie-
dokļa.

Ja vēl pieskaitām nedienas ar 
sabiedriskajiem medijiem un Na -
cionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes (NEPLP) nostā-
ju – tiesības interpretēt likumus 
pēc saviem ieskatiem –, tad ir pa -
mats uztraukties par mērķtie cīgu 
informātīvās telpas sašaurināšanu 
Latvijā. Tā teikt, jo mazāk zināsiet, 
jo labāk. 

Algas un citi stāsti
Ja budžetā netiks atrasta nauda 

skolotāju algām, tikšot rīkots lie-
lais streiks. Māra Kučinska valdība 
pagājušajā gadā bija solījusi šogad 
no 1. septembŗa algas skolotājiem 
palielināt. To pašu solīja arī torei-
zējā finanču ministre Dana Reiz-
niece-Ozola. Tiesa gan, nauda bu -
džetā ielikta netika, un Krišjāņa 
Kariņa valdībai vēl nav izdevies 
at  rast to avotiņu, no kuŗa pasmel -
ties. Tas gan netraucē Kučinski un 
Reiznieci-Ozolu publiski apgalvot, 
ka viņi nu gan būtu naudu at -
raduši, ja vien Zaļo un Zemnieku 
savienība (ZZS) būtu pie teikšanas. 
Ir skaidrs, ka algas ir jāpalielina, 
bet arodbiedrības nostāja vieš ne -
patiku – proti, runa visu laiku ir 
par algām, nevis par izglītības kva-
litāti un skolu tīkla sakārtošanu. 
Protams, šie jautājumi vistiešākajā 

veidā ir saistīti ar briestošo nova -
du reformu. Neiedziļinoties dažā-
dās detaļās un precīzējumos, vien-
kārši to varētu skaidrot tā: maziņš 
novads, kuŗā ir skola, un otrs tāds 
pats novads blakus, kuŗā arī ir 
skola. Protams, ka neviens no 
ab  iem novadiem savu skolu slēgt 
negrib, pat ja tajā skolēnu ir ļoti 
maz. Skolas pieder pašvaldībām, 
bet naudu dod valsts. Lētāk būtu 
viena skola, to varētu izdarīt, ab  iem 
maziņajiem novadiem ap  vie no-
joties. Piespiest nevar,  un jau tā-
jums, vai novadi to gribēs, jo kāds 
priekšnieciņš paliks bez ama ta? 
Protams, ir jautājums par slēgtās 
skolas skolotāju nokļūša nu darbā 
vai pat palikšanu bez darba, tā -   
dēļ jautājums nav risi nāms tik 
vienkārši, kā to gribētu arodbied-
rība – pielieciet algas un viss.

Līdzīgi ir ar bēdīgi slaveno OIK 
jeb piemaksām par “zaļo” ener-
ģiju. Brēcieni pirms vēlēšanām ska-
nēja apdullinoši skaļi, solot daudz 
mazāku samaksu par elektro ener-
ģiju. Tie brīžiem skan vēl tagad, 

bet ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro (starp citu, no partijas 
KPV LV, kuŗa arī solīja mainīt visu 
un visus uz līdzenas vietas), iedzi-
ļinoties līgumos, iepazīstoties ar 
ekspertu slēdzieniem un apdomā-
jot to visu, ir secinājis, ka atteikties 
no OIK varētu nākamajā gadā, jo, 
atsakoties tūlīt, valstij varētu nāk-
ties maksāt miljonus, varbūt pat 
miljardu, tiesvedības procesos.

Kopumā jāteic, ka valdība cen-
šas darīt savu darbu, cik labi prot, 
“jaunās sejas” lielāko tiesu neno-
darbojas ar tukšu salmu kulšanu 
un pamazām sāk saprast, ko no -
zīmē būt ministram. Vienīgais 
izņēmums varētu būt labklājības 
ministre Ramona Petraviča, bet – 
laiks rādīs. Galu galā valdību no -
pietni vērtēs pēc pirmajām 100 
die nām. Tāpēc – “kavalieŗu gads” 
vēl turpinās, kaut arī “nav ne de -
besu, ne elles”.

(Visi dzejas citāti ir no Valda 
Grēviņa dzejoļa “Gesta Berlings”).
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Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu

LIGITA KOVTUNA

Rakstu krājuma kultūrai un 
brīvai domai numurs JG296 jau 
nonācis abonentu rokās visā pa -
saulē un daudzās bibliotēkās Lat-
vijā, kā arī Jāņa Rozes un Zvaig - 
z nes ABC grāmatveikalos, galerijā 
Istaba, apgāda Zinātne veikalā, 
Nice Place veikalā, un Latvijas oku -
pācijas mūzeja grāmatu galdā.

Rakstu mākslas dzejas daļu ie -

Jaunās Gaitas pavasaŗa numurs

vada Agris Pilsums ar dažādu 
ga  du dzejoļiem, kas tapuši kopš 
aizlieguma padomjlaikos. Juris 
Helds piedāvā izlasi no topoša 
krājuma Levitācija. No ebrēju va -
lodas latviešu valodā Ulda Bēr zi-
ņa atdzejoti Gali Dana Zingeres 
(Singer) dzejoļi par fotomāk sli-
nieku kapiem Jeruzālemē. Kristas 
Annas Belševicas dzeja pievelk ar 
dziļdomīgu atklātību, Zanes Brū-
veres-Kvēpas ar tēlainību un hu -
moru. 

Rakstu mākslas prozas daļā 
Dag nijas Dreikas “Ieskicējumi” 
un divi īsstāsti: Ramonas Indri k-
sones “Vilcienā” un Vlada Spāres 
“Pilnmēness”. 

Tēlotājmākslu šai numurā pār-
stāv Kanadas latviete Ieva Bak lā-
ne ar akrila gleznojumiem uz 
audekla, kuŗos, mākslas redakto-
res Lindas Treijas vērtējumā, ar -
chitektoniska fantāzija savieno 
re  ālismu ar abstrakciju: “Ievas 
glez niecība atgādina nebeidza -
mu vasaru, saulainu meditāciju 
un palīdz atgūt emocionālu līdz-
svaru šajā spriedzes pilnajā laikā.”

Sarunā ar redakcijas pārstāvi 
Lāsmu Gaitnieci komponists/

pia nists Māris Lasmanis stāsta 
par savas karjēras gaitu un sa  -
sniegumiem un piemetina: “Šis ir 
mūsu paaudzes laiks – laiks kāpt 
latvju mākslas Olimpā!”

Sanfrancisko Jaunais teātris, di -
bināts 2010. gadā, Māras Lewis 
režijā pērngad uzveda lugu Sprī-
dītis? trīs pilsētās ASV rietum-
krastā un austrumkrastā. Jautā-
juma zīme lugas nosaukumā no -
rāda uz Annas Brigaderes lugas 
Sprīdītis pārcelšanu mūsu laikos. 
Aija Moellere, teātŗa publicitātes 
lietu kārtotāja, apraksta uzvedu-
ma tapšanas vēsturi un tā pie-
ņem šanu tautā. Linda Treija dalās 
ar savām krāšņajām kostīmu ski-
cēm.

Neatkarīgais žurnālists Otto 
Ozols (īstajā vārdā Mārtiņš Bar-
kovskis) zem virsraksta “Čekas 
maisu svarīgākā un vērtīgākā da -
ļa” sniedz izvērstu pārskatu par 
PSRS norieta vēsturi līdz pat Lat-
vijas Republikas atjaunošanai 
1991. gadā, uzsvērdams, ka vēl ar -
vien neesam attīrījuši savu valsti 
no Padomju nomenklatūras varas.

Rakstniece, kopš 2010. gada 
stokholmiete Signe Rirdance, ap -

raksta Latvijas simtgades atzī -
mē šanu “Zem zvaigžņu segas” 
Zvied rijā, un vaicā “... vai mūsu 
laikā, kad katrs dzīvojamies pa 
saviem sociālo tīklu un citiem 
burbuļiem, vispār iespējama tāda 
īsti saliedēta identitāte.”

Rakstniece Ilze Lāce-Verhaeghe 
dalās atmiņās par dzejnieku Ai -
varu Neibartu (1939-2001). Nei-
barts ar iesauku Ņurbulis bija ko -
lorīta personība sava laika Rīgas 
literātu bohēmā, kur viņš apgro-
zījās līdzās autores mātei Lidženei 
(Ligitai Lācei). 

Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūta vadošā pētniece 
Ineta Lipša raksta par D.H. Lo -
rensa (Lawrence) romāna Lēdijas 
Čaterlejas mīļākais latviskojumu 
1934. gadā un trim latviešu pro-
fesoriem, kuŗi sadarbojās ar Rī -
gas Apgabaltiesas prokuroru, lai 
aizliegtu izdevumu un notiesātu 
izdevēju. 

Grāmatu recenziju nodaļā li -
terātūrzinātniece Bārbala Sim so-
ne Lauras Vinogradovas stāstu krā-
jumu izelpas raksturo kā “vienu 
no nebūt ne daudzajiem pēdējā 
laikā tapušajiem latviešu autoru 

oriģināldarbiem, kuŗā atainota 
patiešām gaumīga seksuālitāte”. 

Literātūrvēsturnieks Andrejs 
Grā pis sniedz savas pārdomas 
par Dienas Grāmatas “Mēs. Lat-
vija, XX gadsimts” sērijā tapušo 
Andra Akmentiņa romānu Sko-
lotāji.

Dzejniece un publiciste Kris-
tīne Ilziņa apraksta Daces Vīga n-
tes stāstu krājumu Tad redzēs un 
Ināras Kaijas Eglītes dzejkrājumu 
Kliedziens starp āboliem. Piec des-
mit gadus vēlāk.

Laikraksta konTEKSTS galvenā 
redaktore Sandra Ratniece atzi-
nīgi vērtē Ingas Žoludes 1904. 
Me  lanholiskais valsis: “Lielisks 
pie mērs, kādai jābūt gaumīgai 
grā matai kopumā...”

Nodaļā “Dažos vārdos” piemi-
nēti veļu ceļā gājušie kultūras 
dižgari, jaunākās grāmatas, uz -
vedumi u. c.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732-3803, vai 
arī skatiet mājaslapu http://jaun-
agaita.net, kur varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas vēsturiskā archīvā 
no 1955. gada līdz pat šodienai.

Marta sākumā, kad lielajā Ķīp-
salas izstāžu zālē Rīgā notika gada 
vērienīgākie grāmatu svētki Lat vi-
jā, viesu vidū bija arī igauņu rakst-
nieks, režisors un Igaunijas tele-
vīzijas Kanal 2 veidotājs Ilmars 
Tas ka. Pasaules slavu mūsu kai-
miņ valsts vīrs ieguvis ar savu ro -
mānu “Pobeda 1946”.

Pobeda ir savulaik Padomju sa -
vienībā lepnākā mašīna – limu-
zīns, tulkojumā – “Uzvara” – jeb 
GAZ-M20, ko PSRS  ražoja no 
1946. līdz 1958. gadam. To var ap -
lūkot, piemēram, Rīgas Motor-
mūzejā. Padomju autoindustrijas 
lepnums un gods, kuŗa “sēdeklis 
atsperīgi gurkstēja kā buržuju 
dīvāns” un kuŗa parādīšanās pēc-
kaŗa Igaunijas pilsētai tūlīt pēc 
Otrā pasaules kaŗa “slīdēja cauri 
kā svešķermenis no citas planētas”. 
Lepnā mašīna arī ir caurviju mo -
tīvs, kas ved cauri romāna siže-
tam, atklājot varoņu likteņus tai 
skarbajā laikā, kad “austrumvējš 
pūta cauri māju sienām un aizvēr-
tiem logiem, un nekur no tā ne -
varēja paslēpties”. Grāmatas dar-
bība norisinās nule atbrīvotajā 
Tallinā, kuŗā cilvēku dzīves ritēja 

“Es atgriezos lielo iespēju zemē Igaunijā”

tieši tāpat kā mūsu pašu Rīgā. 
I. Taska redzeslokā ir okupētās ze -
mes cilvēku izšķiršanās par sadar-
bību ar padomju režīmu, pado-
šanās tam vai bojāeja, riskējot arī 
ar sev tuvo cilvēku dzīvībām. Psī-
choloģiski smalks konformisma 

un dzīvotgribas konflikta risinā-
jums – tā šo darbu novērtējuši 
literātūrkritiķi, bet Lielbritanijas 
“The Times Literary Supplement” 
to atzinis par vienu no aizvadītā 
gada augstvērtīgākajiem literāra-
jiem darbiem pasaulē. Īpaši aiz-

kustinošu romānu dara tas, ka 
“Staļina laika” posms Igaunijā 
skatīts maza zēna acīm. Autors 
atzīstas, ka Alana tēlā atspoguļojas 
viņa paša bērnības izjūtas un ie -
spaidi – viņš gan tuvplānā nav 
ska tījis “čekas onkuļus”, bet ir dzi-
mis Sibirijā, kur viņa vecāki bija 
izsūtīti.

Ilmars Taska pēc pamatprofesi-
jas ir režisors, izglītību ieguvis 
Maskavas Kinematografijas insti-
tūtā, strādājis Tallinnfilm kinostu-
dijā, tad apprecējies ar zviedrieti 
un līdz 1978. gadam dzīvojis 
Zviedrijā. Saņēmis stipendiju, no -
nāk Holivudā, no kuŗas 1992. ga  dā 
atgriežas Igaunijā. Par savu nozī-
mīgāko veikumu Holivudā uz -
skata filmas “Back in the USSR” 
producēšanu. Rakstniecībai pie-
vēr sies 2011. gadā, sākotnēji rak -
s tot noveles. Viņa pirmā novele 
saucās “Better than Life”(“Labāk 
par dzīvi”). 2014. gadā saņēmis 
Igaunijas augstāko literātūras bal-
vu par īsstāstu “Pobeda”, kas ir arī 
šī romāna pamatā. Īsstāsts “Apar t-
ment for Rent” (“Apartaments iz -
īrē šanai”) iekļauts 2016. gada la -
bāko literāro sacerējumu antolo-
ģijā “Best European Fiction 2016”.

“Nolēmu atgriezties Igaunijā, jo 
to uzskatu par savu lielo iespēju 
zemi. Brīnumzeme Holivuda to -
mēr ir viena nervus plosoša vieta,” 
saka Ilmars, kad ar rakstnieku ti -
kāmies Rīgā. Viņu sevišķi aiz kus-
tināja mūsu galvaspilsētas jū  gend-
stila rajons – Strēlnieku iela, Al -
berta iela, kur Ilmars bija pirmo-
reiz.

Grāmata “Pobeda 1946” tulkota 
gandrīz visās pasaules tautu valo-
dās, bet īpašs prieks viņam esot, ka 
to savās valodās izlasīs arī kaimiņi 
latvieši un lietuvieši.

Latviešu valodā grāmata iznā ku-
si apgādā “Jumava” teicamā Lel  des 
Rozītes tulkojumā. Iegā dā ties ie -
spējams www.gramata24.lv vai pie 
grāmatu lieltirgotāja “L.Grā mata”.

Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents: “Latvijas 
mūsdienu vēstures kontekstā, kad 
pēc VDK dokumentu publisko-
šanas no jauna ir aktuālizēts jau-
tājums par jēdzienu “okupācija” 
un “atbrīvošana” tiesisko saturu, 
par okupētās zemes pilsoņu sadar-
bību ar padomju režīmu, igauņu 
rakstnieks atklāj konformisma 
daudzveidīgo dabu...”

Ilmars Taska Rīgas mākslas kafejnīcā “Sienna” Strēlnieku ielā
// FOTO: Ligita Kovtuna

JURIS
ŽAGARIŅŠ
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Šogad pirmo reizi arī tautieši 
visā pasaulē jeb diasporā tiek 
ai    ci nāti aktīvi piedalīties Eiro-
par lamenta vēlēšanās 25. mai jā, 
tā  dējādi īstenojot savas valsts-
pie derīgo tiesības.

Tā īsti nav, jo arī pirms pieciem 
un desmit gadiem Latvijas vēlē-
tāji, kuŗi kādu zināmu laiku uz -
turas ārzemēs, tika aicināti pie-
dalīties Eiroparlamenta vēlēša-
nās un balsot par Latvijas pie -
teiktajiem kandidātiem. Tie, kuŗi 
pa  stāvīgi dzīvo kādā no Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, varējuši 
izvēlēties, vai balsot par minēta-
jiem Latvijas kandidātiem, vai 
par tiem, kuŗi virzīti no tās valsts, 
kuŗā  pastāvīgi dzīvo. Tādā gadī-
ju mā jāveic pieteikšanās pie at -
tiecīgās valsts vēlēšanu adminis -
t rācijas tās noteiktajā kārtībā, lai 
tiktu iekļauti vēlētāju sarakstā. 
Tad no šīs valsts saņēmām ziņu, 
ka viņi pieteikušies balsot par 
mītnes zemes kandidātiem un 
no Latvijas vēlētāju sarakstiem 
tikuši svītroti. Tas bija laiks, kad 
par Latvijas kandidātiem varēja 
nobalsot tikai pa pastu. Turklāt – 
atšķirībā no Saeimas vēlēšanām 
pieteikties balsošanai pa pastu ir 
daudz vienkāršāk – nav nepiecie-
šams spiedogs pasē, pietiek, ja 
likumā noteiktajā termiņā cil-
vēks izsaka pieteikšanās gribu, 
vai nu nosūtot vienkāršu vēstuli 
uz pārstāvniecību, t. i., ‒ uz Lat-
vijas  vēstniecību vai konsulātu, 
vai arī, nosūtot vienkāršu vēstuli 
uz Latvijas Centrālo vēlēšanu ko -
misiju. Ja vēlētājam ir Latvijas in -
ternetbanka vai elektroniskais 
paraksts (kas Eiropā ir diezgan 
parasti), caur interneta vietni 
pmlp.lv (Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde – L. K.) varēja no -
sūtīt savu adresi, uz kuŗu savu-
kārt nosūtāmi vēlēšanu materiāli.

Šoreiz ir citādi – jo ir piepra-
sījums pēc vēlēšanu iespējām 
klātienē jeb vēlēšanu iecirkņos 
ārzemēs. Līdz ar to šīs Eiropar-
lamenta vēlēšanas ir pirmās, kad 
likums paredz arī iecirkņu vei-
došanu ārzemēs. Šis rēgulējums 
paredz divus etapus: 1) iniciātīvu 
izveidot iecirkni; 2) piereģist rē-
šanos būt par vēlētāju šajā ie -
cirknī. Nav ierobežojumu attie-
cībā uz deklarēto dzīvesvietu ār -
zemēs vai Latvijā – cilvēks var 
reģistrēties balsošanai uz to vēlē-
šanu iecirkni, kas ir tuvākā un 
ērtākā pieejamā 25. maijā.  Atšķi-
rībā no t. s. pasta bal  so šanas, šī 
pieteikšanās notiek ar personas 
gribas pārbaudi. Proti, pasta bal-
sošanas kārtībā cilvēks vienkārši 
atsūtīja iesniegumu, saņēma bal-
sošanas materiālus un balsojumu 
nosūtīja pa pastu, bet lai balsotu 
iecirknī, ar personas dokumen -
tu jāierodas pārstāvniecībā vai 
patstāvīgi internetā jāreģistrējas, 
ja ir pieejama Latvijas internet-
banka vai elektroniskais paraksts. 

Tautiešiem Amerikā tas var 
šķist gluži vai neiespējami...

Jā, ir sarežģītāk, jo, ja nav šīs 
“elektroniskās personības”, otrs 
veids ir vērsties pašam pārstāv-
niecībā (vēstniecībā vai kon su-
lātā), kādu pasaulē ir 44, ar per-

Kāpēc šogad piedalīties 
Eiroparlamenta vēlēšanās ir īpaši svarīgi?

Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis* Arnis Cimdars intervijā Ligitai Kovtunai

sonas dokumentiem. Piemēram, 
ASV tas varētu būt sarežģīti  at -
likušo nepilnus pāris mēnešu lai-
kā. Tad jābūt ļoti augstai motī-
vācijai – vai sakritībai, ka pār-
stāv niecība ir tuvu un sasnie-
dzama. Eiropas diasporai tas ir 
ļoti vienkārši – ja ES dalībvalstī 
mītošs Latvijas pavalstnieks ir 
nolēmis piedalīties šajās vēlēša-
nās, viņš var izvēlēties, par ko 
balsot, un veikt iepriekšminēto 
procedūru, nobalsojot. Latvijas 
valsts, protams, vēlas, lai balso par 
mūsējiem kandidātiem... Līdz ši nē-
jā pieredze liecina, ka tālo zemju – 
Amerikas, Kanadas un Austrā li-
jas – tautiešiem interese par EP 
vēlēšanām ir krietni zemāka 
nekā Eiropā. 

Par motīvāciju – pirms kāda 
laika mūsu avīzēs bija publicē -
ta intervija ar Berlīnē mītošo 
mākslinieci Ievu Kungu, kuŗa 
teica: “Latvija ir mana valsts, es 
gribu, lai Eiropā to pārstāv 
gud ri un gaiši cilvēki...” Tātad – 
viņai ir motīvācija, turklāt spē-
cīga.

Redziet, visspēcīgākā motivā-
cija ir pašvaldību vēlēšanās – 
kandidāti ir tepat, labi zināmi, 
arī viņu darbi un “nedarbi” kā uz 
delnas. Saeimas vēlēšanās – maz-
liet “tālāki”, bet arī ir apziņa, ka 
viņu darbs ietekmēs dzīvi Lat vi-
jā, ka viņi veido to likumu ie  tva-
ru, kas savukārt veidos arī vi di 
pašvaldībās. EP lemj par koncep-
tuālām lietām, kas ietek mē dzīvi 
Eiropā, bet – līdz ar to taču arī 
Latvijā. 

Gudru cilvēku mums tiešām ir 
daudz, taču svarīgi ir izraudzīties 
ne tikai gudru un glītu, bet tādu, 
kas jau līdz šim savos darbos ir 
apliecinājis, ka kādā jomā viņš ir 
spēcīgāks un gatavs par to cī -
nīties. Turklāt – ar iespēju ietek-
mēt citas jomas, par kuŗām lemj 
Eiropas līmenī. Vissvarīgākais te 
ir rīcības prasme, darba spēja, ap -
vie nota ar zināšanām un patiesu 
ieinteresētību Latvijas nākotnē. 
Mūsu ikviena balsojums to var 
ietekmēt – lai EP nonāktu cilvēki, 
kas tajā strādā atbilstoši iepriekš 
teiktajam. Un tā ir spēcīga motī-

vācija, ja vien cilvēki ir patiesi 
ieinteresēti Latvijas liktenī. 

 Bet stipri cauri ir tie sieti, pa 
kuŗiem EP nonāk tādi cilvēki, 
kā, piemēram, Tatjana Žda no-
ka, kas strādājusi pret Latvijas 
interesēm, vai Iveta Grigule, 
kas īstenībā neko būtisku nav 
izdarījusi Latvijas labā, kā tautā 
saka – “atsēdējusi” savu laiku.

Tas nav jautājums, uz ko var 
atbildēt Centrālās vēlēšanu ko -
mi sijas priekšsēdis – viņam jābūt 
polītiski neitrālai personai.

Tātad – visas sviras ir vēlētāju 
rokā? 

 Protams!
Cik aktīva bijusi trimdas/

dias poras latviešu sabiedrība 
līdz šinējās EP vēlēšanās?

 Pirmām kārtām jāteic, ka EP 
vēlēšanās ir pati zemākā aktīvi-
tāte, salīdzinot ar citām vēlēša-
nām, un tā ir ne tikai Latvijā. Iz -
ņemot tās valstis, kuŗās piedalī-
šanās vēlēšanās ir obligāta. Sa  lī-
dzinājumam – statistika rāda, ka 
Saeimas vēlēšanās balsstiesī gie 
piedalās vidēji 60% Latvijā un 

30% ārzemēs, tātad divreiz ma -
zākā skaitā, EP vēlēšanās šī attie-
cība ir 10 (!) reizes mazāka. Tas 
arī ir viens no iemesliem, kāpēc 
rosinājām veidot iecirkņus ārze-
mēs arī uz EP vēlēšanām. 

Kāda bijusi atsaucība?
Būs vēlēšanu iecirkņi pārstāv-

nie cībās, kas ir Ārlietu ministrijas 
iestādes. 

Un tomēr – jūs aicināt taut ie-
šus aktīvi piedalīties, vismaz 
tos, kas dzīvo to tuvumā? 

Noteikti, un tam ir vēl viens 
iemesls. Proti, šīs EP vēlēšanas 
būs arī zināms eksperiments jeb 
tests ceļā uz to, ka nākamajās 
Saeimas vēlēšanās tiks lietots elek-
troniskais vēlētāju saraksts, tur-
klāt ar tiešsaisti, kas nodrošinās 
elektronisko datu apmaiņu ar 
Latviju. Un te ir vitāli svarīgi, lai 
sistēma strādā nevainojami, bez 
techniskām kļūmēm un pārrā -
vu miem, kādi mēdz gadīties, 
pie mēram, sistēmas pārslodzes 
dēļ. Līdz ar to vēlēšanu rezultāti 
var būt apšaubāmi. Latvijā būs 
arī rakstiskie saraksti, un vēlētāji 
varēs izvēlēties – balsot elektro-
niski vai “atzīmējoties” sarakstā.

EP vēlēšanās Latvijā cilvēks va -
rēs nobalsot arī pirms sestdienas, 
25. maija, trešdien, 22. maijā, 
ceturtdien, 23. maijā un piekt-
dien, 24. maijā, ierodoties tajā 
iecirknī, kur ir reģistrējies – ne -
atkarīgi no deklarētās dzīves vie-
tas. Tas notiks pie nosacījuma, 
ka visi iecirkņi savā starpā spēj 
apmainīties ar datu informāciju. 
Likumi tam ir gatavi, bet, ja to 
neizmēģināsim šajās EP vēlēša-
nās, citas iespējas nebūs un 2022. 
gada Saeimas vēlēšanās var ga -
dīties techniskas dabas “pārstei-
gumi”. Turklāt – pašvaldību vēlē-
šanās, kas notiks 2021. gadā, elek-
tronisko datu apmaiņas si s tē  mu 
paredzēts noslīpēt. Lieki teikt, ka 
citu izmēģinājuma ie  spēju nav, 
un vēlēšanu sistēmai ir jānostrā-
dā precīzi. Šāda pakāpe niska iz -
strāde un pārbaude ir drošākā 
un efektīvākā. 

Tas, manuprāt, ir vēl viens spē-
cīgs motīvs, lai tautieši piedalī -
tos arī šajās EP vēlēšanās. Izman-
tojot iespēju, aicinu skaidroša nas 
un motivēšanas darbā iesaistīties 
arī ALA un PBLA, ar ko līdz šim 
ir bijusi ļoti cieša un veiksmīga 
sadarbība. 

* Laikā, kad tapa šī publikācija, 
Sa  eima 21. martā  pēc koalicijas 
iniciātīvas nobalsoja par jaunas 
CVK vadītājas iecelšanu amatā. 
53 deputātiem balsojot par, 32 – 
pret, amatā iecelta līdzšinējā 
CVK informācijas daļas vadītāja 
Kristīne Bērziņa. Arnis Cimdars 
CVK vadīja kopš 1997. gada un 
savu darbu veicis nevainojami, 
ko arī apstiprināja Saeimas sēdē 
izskanējušās deputātu runas. Re -
d akcija pateicas Arnim Cim da-
ram par vienmēr atsaucīgo un 
lietišķo sadarbību vēlēšanu jau-
tājumu skaidrošanā mūsu laik-
rakstu slejās, kā arī informātī - 
va jos semināros ārzemju latvie -
šu organizāciju darba ietvaros, 
un vēl panākumus viņa turpmā-
kajās darba un dzīves gaitās! 

Arnis Cimdars: “Gudru cilvēku mums tiešām ir daudz, taču 
svarīgi ir izraudzīties ne tikai gudru un glītu, bet tādu, kas 
jau līdz šim savos darbos ir apliecinājis, ka kādā jomā viņš 
ir spēcīgāks un gatavs par to cīnīties. Turklāt – ar iespēju ie -
tekmēt citas jomas, par kuŗām lemj Eiropas līmenī. Vis sva-
rīgākais te ir rīcības spēja, darba spēja, apvienota ar zinā-
šanām un patiesu ieinteresētību Latvijas nākotnē. Mūsu ik -
viena balsojums to var ietekmēt – lai EP nonāktu cilvēki, 
kas tajā strādā atbilstoši iepriekš teiktajam. Un tā ir spēcīga 
motīvācija, ja vien cilvēki ir patiesi ieinteresēti Latvijas 
liktenī.”
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Antons Justs dzimis 1931. gada 
25. novembrī Varakļānu pagasta 
Škeļu sādžā, zemnieku Antona un 
Leonoras ģimenē kā pirmais no 
trim bērniem. Kaŗa laikā nomira 
māsiņa Anna, bet brāļa Kārļa bēr-
 ni un mazbērni skumst par aiz-
gājēju ASV. Pēc viņa skumst ticī-
gie viņa vadītajā Jelgavas katoļu 
bīskapijā, draudzēs ASV, latviešu 
trimdas katoļi un akadēmiskā 
dzintariešu saime.

Skolas gaitas Antons Justs uz -
sāka Teicijas pamatskolā, kur pa -
beidza ceturto klasi, bet 1944. 
gada 25. jūlijā sākās bēgļu gaitas. 
Trimdinieka dzīvi Antons Justs 
uzsāka 12 gadu vecumā un līdz 
Latvijas neatkarības atjaunošanai 

neatgriezās dzimtenē. Vispirms 
bēgļu gaitas Justu ģimeni noveda 
Vācijas ziemeļos. Lībekā Antons 
Justs pabeidza latviešu pamatsko-
lu, un pēc Alt-Efrādes lauk saim-
niecības skolas sekmīgas beig ša-
nas iestājās Kārļa Skalbes latviešu 
ģimnazijā Mērbekā pie Hanove-
ras, kur beidza vien pirmās klases 
pirmo trimestri. Bija sākusies 
latviešu lielā izceļošana, un Justi 
pārcēlās uz bēgļu nometni ostas 
pilsētas Vilchelmhāvenas tuvu mā, 
un izglītība tika turpināta Zeng-
vardenas ģimnazijā. 1948. gada 
okto brī Antons Justs lūdza katoļu 
bīs kapu Boļeslavu Sloskānu, kuŗš 
Beļģijā bija izveidojis katoļu prie s-
teru semināru, palīdzēt viņam 
ceļā uz priesterību. Tālākās iz   glī-
tības gaitas Antonu Justu at  šķīra 
no ģimenes, jo 1949. gadā viņš 
devās uz Beļģiju, bet ģimene 
1950. gadā devās uz Ņujorkas 
štatu, ASV.

Pateicoties bīskapa Boļeslava 
Sloskāna atbalstam, Antons Justs 
1949. gadā no kaŗa izpostītās Vā -
cijas nonāca Sint-Truiden, Beļ ģi-
jā, kur iestājās Senttornas kla sis-
kajā ģimnazijā un katoļu Mazajā 
seminārā. Ģimnazija ar izcilību 
tika pabeigta 1953. gadā. Izglītību 
Antons Justs turpināja Luvēnas 
katoļu universitātē pāvesta Leona 
XIII seminārā, ko ar uzslavu bei-
dza 1957. gadā, iegūstot filozofi-

Valstsvīra cienīga izvadīšana Jelgavā
Mūžībā aizgājušajam katoļu bīskapam ANTONAM JUSTAM

jas licenciāta gradu. Tad Antons 
Justs devās uz Insbruku Austrijā, 
kur no 1958. līdz 1962. gadam 
studēja  jezuītu priesteru semi-
nārā Canisianum, iegūstot licen-
ciāta gradu arī teoloģijā. Tomēr 
jau pēc bakalaura grada iegū ša-
nas 1960. gadā Keizersbergas be -
nediktiešu klosterī Luvēnā bīs-
kaps Boļeslavs Sloskāns viņu or -
dinēja par katoļu priesteri un pēc 
priesterības sakramenta saņem-
šanas viņš sāka kalpot vietējās 
draudzēs Insbrukas apkārtnē. 
Brī vdienās Antons devās pie ra  -
d iem uz Lielbritaniju, lai kalpotu 
ne tikai latviešu katoļiem, bet it 
īpaši – lai apgūtu angļu valodu. 

Pēc otra licenciāta grada ie  gū-
šanas jaunais priesteris devās pie 

vecākiem uz Ņujorkas štatu ASV, 
bet darbam tika nozīmēts 400 km 
attālajā Virdžīnijas štata Ričmon-
das diecēzē Aleksandrijas Vissvē-
tākā Sakramenta draudzē, kuŗā 
kā vikārs kalpoja no 1962. gada 
līdz 1968. gadam, kad tika in  kar-
nēts (iekļauts bīskapijas prieste -
ru sarakstā) Ričmondas diecēzē. 
An  tons saglabāja saikni ar lat-
viešu sabiedrību, celebrēja diev-
kalpojumus latviešu katoļiem 
Va  šingtonā, Ņujorkā,  Filadelfijā 
un  Sanktpēterburgā, Floridā. 
Antons Justs uzņēmās Latviešu 
katoļu studentu un akadēmiķu 
apvienības “Dzintars” un Ame ri-
kas latviešu katoļu apvienības 
(ALKA) kapelāna pienākumus. 

No 1968. līdz 1971. gadam An -
tons Justs kalpoja par vikāru Vir-
ginia Beach pilsētas Svētās Ma -
rijas Jūras zvaigznes draudzē. No 
1971. līdz 1973. gadam Staunton 
pilsētas  Svētā  Asīzes Fran cis ka  
drau dzē viņš kalpoja kā prā vests 
un vēlāk – dekāns. 

Sekojot ticīgo lūgumam, Rič-
mondas bīskaps Antonu Justu 
pārcēla atpakaļ uz Aleksandriju, 
nu jau kā prāvestu (tur viņš kal-
poja no 1973. līdz 1979. gadam). 
Par iepriekš labi padarīto darbu 
diecēzes bīskaps Antonam Jus-
tam uzdeva veidot jaunu draudzi 
un celt dievnamu Ričmondā pie 
Vašingtonas. No 1979. līdz 1989. 

gadam viņš kļuva par apdzīvotās 
vietas Great Falls (pie Vašing-
tonas) prāvestu. Zīmīgi, ka bīs-
kaps lika viņam veidot draudzi it 
kā tukšā vietā, bet ar gudru ziņu, 
jo šī ir ASV viena no visstraujāk 
augošajām apdzīvotajām vietām 
un iedzīvotāji ir ar vieniem no 
vislielākajiem ienākumiem. Tur 
Antons Justs nodibināja  Svētās 
Katrīnas no Sjēnas  draudzi un 
1981. gadā uzcēla baznīcu. Drau-
dzes locekļi bija devīgi un atbal-
stīja viņu arī vēlāk Latvijā. Svētās 
Katrīnas no Sjēnas baznīcā kopj 
tradicionālās vērtības, te izvei-
dots dārzs nedzimušajiem bēr - 
 n iem, ik svētdienu celebrē Sv. Misi 
latīņu valodā un darbojas kustī-
ba Opus Dei. Tomēr 1989. gadā 
bija jāsāk kalpot jaunā drau dzē 
Vienna pilsētās Svētā Marka baz-
nīcā.

Šai laikā sākās pārmaiņas Aus-
t rumeiropā, un 1991. gadā An -
tons Justs devās ciemos uz Rīgu 
un vēlāk apciemoja arī dzimto 
pusi. Latvijā viņu aicināja atgriez-
ties dzimtenē, un, kaut arī sākot-
nēji vilcinājās, tomēr 1992. gadā 
atstāja savu draudzi ASV un de -
vās uz Latviju. Rīgā Antons Justs 
bija pasniedzējs Garīgajā semi-
nārā. 1993. gadā kļuva par Garīgā 
semināra garīgo tēvu, bet gadu 
vēlāk – par rektoru, šos pienā-
kumus pildot līdz 2006. gadam. 
No 1994. līdz 2004. gadam bija 
arī Rīgas katehētu institūta direk-
tors. Viņa vadības laikā abas mā -
cību iestādes izveidoja ciešus sa -
karus ar augstākajām katoļu mā -
cību iestādēm Romā.

1996. gadā pāvests Jānis Pāvils 
II Antonu Justu konsekrēja par 
bīskapu, un viņš kļuva par jaun-
iz veidotās Jelgavas diecēzes pir-
mo bīskapu. Jaunais bīskaps vei-

doja ciešus sakarus ar laicīgo 
va  ru un citu konfesiju pārstāv-
jiem. Viņš izveidoja Baznīcas 
likumdošanai atbilstošu bīska pi-
jas pārvaldi, mudināja lajus uz 
aktīvitāti, atbalstīja dažādu orga-
nizāciju veidošanos un cēla jau-
nus dievnamus. 2011. gadā An -
tons Justs kļuva par Latvijas bīs-
kapu konferences vadītāju, un tā 
paša gada 10. septembrī ievadīja 
amatā jauno Jelgavas bīska pu Ed -
vardu Pavlovski. Līdz mūža bei-
gām viņš uzturēja ciešas saites ar 
amerikāņu un latviešu katoļiem 
ASV, piesaistot bū  tis  ku financiā-
lo at  bal stu.

17. februāŗa rītā 87 gadu ve -
cumā Jelga vas diecēzes bīskaps 
emeritus Antons Jus ts aizgāja Mū -
žībā. Iz  va dīšana notika 21. feb-

ruārī Jelgavas Bez vai   nīgās Jauna-
vas Ma  rijas katoļu ka  te d r ālē, kur 
misi c e  le brēja katoļu Rīgas ar -
chibīskaps Zbig ņevs Stankevičs, 
pie da loties apustuliskajam nu  n-
cijam Bal tijas valstīs arc  hibīs ka-
pam Pedro Lopess Kinta na, Jelga-
vas un Rēzeknes-Aglo nas katoļu 
bīskapiem, kā arī bīs kapam vie-
sim no Lietuvas. Izjus tus atvadu 
vārdus teica Kur zemes luterāņu 
bīskaps Hanss Jen sons, pārstāvēti 
bija arī pareiz ticīgie. Atvadīties 
no bīskapa bija iera dies arī pries-
teris Andris Ma  rija Jerumanis no 
Šveices. Sim tiem ticīgo piepildī -
ja katedrāli. Bīs kaps tika guldīts 
blakus ka  ted rālei kā pirmais tās 
gans, un šeit atvadu vārdus teica 
arī Jel gavas pilsētas domes 
priekšsē dis Andris Rāviņš. 

Ar ALKA valdi un revīzijas komisiju Ņujorkā 1981. gadā

Pirmās nodaļas veltītas bērnī-
bas atmiņām, dzīvei Andrupe -
nes pusē, pārdomām par nākotni, 
mi  nistranta piedzīvojumiem. Daudz 
vietas iedalīts vietējās dabas ap -
rakstiem, cilvēkiem, kādi tie pa -
likuši Viļa Mileiko atmiņās. 

Īpaša nodaļa veltīta traģiska-
jam 1944. gadam, kad visa ģi  me-
ne, tāpat kā daudzas citas, atstāja 
Latviju, dodoties bēgļu gaitās. 

Pirmie pēckaŗa gadi Dānijā, 
kas sniedza trimdas latviešiem pa -
  tvērumu, bēgļu bērniem iespēju 
apgūt vajadzīgo profesiju. Te Vi -
lis Mileiko saprata, ka būs ārsts. 

Un tiešām kļuva par cilvēku, 
kurš labprāt sniedza un sniedz 
palīdzību tiem, kam tā vajadzīga. 
Palīdzību gan miesai, gan dvē-
selei. 

Saistošas ir nodaļas, kuŗās au -
tors analizē cilvēka dzīvi kā tādu, 
viņa izjūtas, pārdzīvojumus. Dau -
dzās lappusēs stāstīts par fak to-
riem, kas nosaka indivīda dzīves 
kvalitāti. 

Ar lielu interesi lasāmas no -
daļas, kur no daktera viedokļa 
analizēta cilvēka uzvedība. Te var 
uzzināt, kas īsti ir mēnessērdzī-
ba, bezmiegs, miegs, kas nosaka 

Vienas dzīves stāsts
Jauna grāmata

labu vai sliktu garastāvokli. Ar 
in  teresi lasāmas piezīmes par to, 
kā par savu veselību un miegu 
rū  pējušies slaveni cilvēki – Ēģip-
tes faraoni, Šekspīrs, Čerčils un 
citi. Autors pievērsies arī temai, 
kas īpaši interesē sievietes. Viena 
nodaļa tā arī nosaukta – Sapņi un 
to nozīme. Īpaša nodaļa Atmi ņa – 
mūsu īstenā manta veltīta cilvēka 
brīnišķīgai spējai atcerē ties, pār  ci-
lāt atmiņas, mācīties no pārdzī-
votā. No grāmatiņas es uz  zināju, 
kas ir aizmāršība, kā pa  reizi no -
vērtēt savas Dieva dotās spējas at -
cerēties, analizēt notikumus... 

Katrs lasītājs atradīs kādu no -
derīgu padomu nodaļā Kā justies 
labāk un dzīvot ilgāk. 

Grāmatas otrā daļa veltīta vēs-
turei un filozofiskām pārdomām 
par valodu, tautas izdzīvošanu 
un citām dzīves problēmām un 
temām. Ir vairāki atmiņu stāsti, 
kas lasītājiem liks pasmaidīt vai 
pat pasmieties. Piemēram, no -
daļā  Pie visa vainīga kaza. 

Grāmatu var iegādāties LKC 
izdevniecībā Baznīcas ielā 28, 1. 
stāvā. 

Māra Nizinska,  
Rēzeknes Vēstis

Latgales Kultūras centra (LKC) 
izdevniecība laidusi klajā Ka -
nadas latgalieša Viļa Mileiko 
grāmatu Manas dzīves stāsti. 

Par autoru Rēzeknes Vēstīs ne 
reizi vien esam rakstījuši. Braucot 
ciemoties uz Latgali, viņš vien-
mēr iegriežas arī redakcijā, vi -
ņam īpaši patīk parunāties ar 
Plōciņu Masi. Šī grāmata nav 
pirmā, ko viņš mums dāvinājis. 
Izlasīju to ar lielu interesi un pat 
aizkustinājumu. 
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MARISS JANSONS

Austrija
30.  maijs, 1., 2.  jūnijs Mariss 

Jansons un Wiener Philhar mo ni-
ker. Wiener Musikverein

31.  maijs Mariss Jansons un 
Wiener Philharmoniker. Wiener 
Konzerthaus

Francija
4.  jūnijs Mariss Jansons un 

Wiener Philharmoniker. Théâtre 
des Champs Elysées, Paris

Vācija
14., 21. aprīlis Mariss Jansons 

un Sächsische Staatskapelle Dres-
den. Großes Festspielhaus, Salz-
burg

16., 17.  maijs Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Baye-
ri schen Rundfunks. Herkulessaal 
München

18.  maijs Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Baye-
risch en Rundfunks. Nürnberg, 
Meistersingerhalle

5.  jūnijs Mariss Jansons un 
Wiener Philharmoniker. Elbphil-
harmonie, Hamburg

ANDRIS NELSONS

ASV
 25., 26., 27., 30. aprīlis, 2., 3., 

4. maijs Andris Nelsons un Bos-
ton Symphony Orchestra. Sym - 
 p ho ny Hall, Boston, MA

Austrija
4.  aprīlis Andris Nelsons un 

Wiener Philharmoniker. Konzert-
haus Wien

6., 7.  aprīlis Andris Nelsons 
un Wiener Philharmoniker. Mu -
sik verein Wien

Japāna
27. maijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig. 
Bunka Kaikan, Tokyo

28., 30. maijs Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leipzig. 
Suntory Hall, Tokyo

1. jūnijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig. 
Hyogo Performing Arts Center

2. jūnijs Andris Nelsons un 
Ge  wandhausorchester Leipzig. 
Osaka Symphony Hall

MĀRIS BINDERS
MŪSĒJIE PASAULĒ

Ķīna
4. jūnijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig. 
Shanghai Oriental Art Center 
Management Co., Ltd.

6. jūnijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig. 
Guangzhou Opera House

8. jūnijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig. 
Na  tional Centre for the Perfor-
ming Arts Beijing

Spānija
22., 23. maijs Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig. 
Auditorio Nacional de Música, 
Madrid

Vācija
8. aprīlis Andris Nelsons un 

Wiener Philharmoniker. Elbphil-
harmonie, Hamburg

9. aprīlis Andris Nelsons un 
Wiener Philharmoniker. Hanno-
ver Congress Centrum

9., 10., 12., 16., 17., 18. maijs 
Andris Nelsons un Gewandhaus-
orchester Leipzig. Gewandhaus 
zu Leipzig

20., 21., 22. jūnijs Andris Nel-
sons un Berliner Philharmoniker. 
Philharmonie Berlin

AINĀRS RUBIĶIS

Vācija
5., 11., 24. maijs, 9., 22. jūnijs 

Ainārs Rubiķis diriģē Morica 
Egerta operu “M-Pilsēta meklē 
slepkavu”. Komische Oper Berlin

8., 10., 18., 23.  jūnijs Ainārs 
Rubiķis diriģē Richarda Štrausa 
operu “Rožu kavalieris”. Komi-
sche Oper Berlin

ANDRIS POGA

Vācija
6.  aprīlis Andris Poga un 

Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin. Philharmonie, Berlin

7.  aprīlis Andris Poga un 
Deut sches Symphonie-Orchester 
Berlin. Haus des Rundfunks, Ber lin

13.  aprīlis Andris Poga un 
MDR-Sinfonieorchester. Gewan d -
haus, Leipzig

23., 24., 26. maijs Andris Poga 
un NDR Elbphilharmonie Or  ches-
ter. Elbphilharmonie, Ham burg

25. maijs Andris Poga un NDR 
Elbphilharmonie Orchester. Mu -
sik und Kongresshalle, Lübeck

ELĪNA GARANČA

Argentīna
19.  jūnijs Elīna Garanča un 

Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires. Teatro Colón, Buenos Aires

ASV
14.  jūnijs Elīna Garanča un 

The MET Orchestra. Carnegie 
Hall, New York, NY

Austrija
4.  jūnijs Elīna Garanča un 

Wiener Kammer Orchester. Wie-
ner Konzerthaus

Vācija
14., 20.  aprīlis Elīna Garanča 

Džuzepes Verdi “Rekviēmā”. 
Fest spielhaus Baden-Baden

17.  maijs Elīna Garanča un 
NDR Radiophilharmonie. Die 
Glocke - Das Bremer Konzerthaus, 
Bremen

19.  maijs Elīna Garanča un 
NDR Radiophilharmonie. Elb-
phil  harmonie, Hamburg

21.  maijs Elīna Garanča un 
NDR Radiophilharmonie. Gas-
teig, München

24.  maijs Elīna Garanča un 
NDR Radiophilharmonie. Ton-
halle Düsseldorf

26.  maijs Elīna Garanča un 
NDR Radiophilharmonie. Phil-
har monie Essen

KRISTĪNE OPOLAIS

Apvienotā Karaliste
27., 30. maijs, 4., 7., 10., 

17.  jūnijs Kristīne Opolais Tos-
kas lomā Džakomo Pučīni operā 
“Toska”. Royal Opera House, 
London

Luksemburga
23. aprīlis Kristīne Opolais un 

European Union Youth Orchestra. 
Philharmonie Luxembourg

Omāna
18. aprīlis, Kristīne Opolais un 

European Union Youth Orchestra. 
Royal Opera House, Muscat

MARINA REBEKA

Francija
15. aprīlis Marinas Rebekas 

solokoncerts. Éléphant Paname, 
Paris

Itālija
4. maijs Marina Rebeka, Maggio 

Musical Fiorentino. Firenze

INGA KALNA

Vācija
6., 11., 16. aprīlis Inga Kalna 

Žana Filipa Ramo baletoperā 
“Platée”. Semperoper Dresden

MARGARITA VILSONE

Vācija
4.  aprīlis Margarita Vilsone. 

Konzertkirche Neubrandenburg
7.  aprīlis Margarita Vilsone. 

Landestheater Neustrelitz

ZANDA ŠVĒDE

ASV
5., 11., 15., 18.  maijs Zanda 

Švēde Karmenas lomā Žorža Bizē 
operā “Karmena”. Seattle Opera, 
Seattle, WA

Vācija
4.  aprīlis Zanda Švēde Kar-

menas lomā Žorža Bizē operā 
“Karmena”. Oper Frankfurt

EGILS SILIŅŠ

Čechija
23., 26. maijs Egils Siliņš Vo -

tāna lomā Richarda Vāgnera 
operā “Reinas zelts”. Národní 
divadlo, Prague

Itālija
11., 16., 18. maijs Egils Siliņš 

Votāna lomā Richarda Vāgnera 
operā “Valkīras”. Teatro San 
Carlo di Napoli

Vācija
19., 20., 22. aprīlis, 12. maijs 

Egils Siliņš Amfortasa lomā 
Rich arda Vāgnera operā “Parsi-
fāls”. Staatsoper Hamburg

ALEKSANDRS
ANTOŅENKO

Austrija
20., 24. jūnijs Aleksandrs An -

to ņenko Otello lomā Džuzepes 
Verdi operā “Otello”. Wiener 
Staatsoper

Francija
4., 7. aprīlis Aleksandrs Anto-

ņenko Otello lomā Džuzepes 
Verdi operā “Otello”. Opéra 
Bastille, Paris

LATVIJAS RADIO KORIS

Japāna
2.  jūnijs Latvijas Radio koris 

un diriģents Sigvards Kļava. 
Sumida Triphony Hall, Tokyo

4.  jūnijs Latvijas Radio koris 
un diriģents Sigvards Kļava. 
Philia Halle, Yokohama

6.  jūnijs Latvijas Radio koris 
un diriģents Sigvards Kļava. Mie 
Pref. Fine Arts Center (Tsu)

8.  jūnijs Latvijas Radio koris 
un diriģents Sigvards Kļava. 
Ongaku Hall, Matsumoto 

(Turpinājums 
nākamajā numurā)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 11) atrisinājums 
Līmeniski 3. Matadors. 

5. Potsdama. 9. Drastiska. 
10. Talants. 11. Niameja. 
14. Ankara. 16. “Idiots”. 17. 
Laimnesis. 18. Liestes. 20. 
Sī  manis. 24. Imitācija. 26. 

Krauls. 27. Skavas. 28. Bara kas. 
30. Ame rika. 31. Akvarelis. 32. 
Austeres. 33. Metreses.  

Stateniski. 1. Šodien. 2. At  ma-
ta. 3. Modernas. 4. Traumas. 6. 
Annenieki. 7. Apskatīt. 8. “Kar -
mena”. 12. Ifigēnija. 13. Jus tīcija. 
15. Alksnis. 16. Istabas. 19. Iļģu-
ciems. 21. Karakasa. 22. Dā  va-
nas. 23. Alauksts. 25. Bazalts. 28. 
Bekars. 29. Sparta. 

Līmeniski. 1. Dz. Ritenbergas 
kinoloma.  4. Zodiaka zvaigznājs. 
6. Graudzāļu dzimtas augs. 7. No -
organizēt. 8. Zvirbuļveidīgo kār-
tas putns. 10. Lietišķa. 13. Vul kā-
nisks masīvs Armēnijas kalnienē. 
15. Mechanikas nozare. 17. Kau-
kāzā izplatīts pūšamais mūzikas 
instruments. 19. Laika skaitīša-
nas sistēma. 20. Ārstniecības lī - 
dz   ekļi. 22. Svēts putns Senajā 

Ēģip tē. 23. Nepaklausīga. 26. Grau-
du apval ku daļas. 29. Cilvēks, kas 
stažējas. 30. Vizbuļu dzimtas augs. 
31. Ap  dzīvota vieta Dobeles no -
vadā. 32. Krāsns daļa. 33. Lat vie-
šu dzie  dātājs (1907 – 1987). 34. 
Igauņu rakstnieks (1922 – 1971). 

Stateniski. 1. Afrikāņu sita-
mais mūzikas instruments. 2. 
Dār za puķes. 3. Senlaicīgi nelieli 
restorāni. 4. Iedziļināta dobe ar 

noņemamu pārsegu. 5. 
Technis kas ierīces. 7. Parī-
zes piepilsēta. 9. Ventas 
pie teka. 11. Rīk les gļotādas 
iekaisums. 12. Valsts Dien-
vidāzijā. 14. Lauks, uz kuŗa 
pēc graudaugu novākšanas 
paliku šas to nenogrieztās 
daļas. 16. Apdzīvota vieta 
Viļakas novadā. 17. Apdzī-
vota vie ta Saldus novadā. 
18. Aktu zāles augstskolās. 
21. Mo  no po lu apvienība. 
23. Da  žu kukaiņu attīstības 
stadija. 24. Igauņu rakstnieks 
(1911 – 1983). 25. Medi cī-
niska ie  stāde. 26. Akus tis-
kas sig nāl  ierīces. 27. Plak-
nes d a  ļa, ko ierobežo lī  ni-
jas. 28. Latviešu rakstniece 
(1905 – 1981).

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20

21

22

23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

Kokneses fonds 13. aprīlī aicina uz Likteņdārzu, kur tradicionāli 
notiks Lielā talka un sezonas atklāšana! Talcinieki no Kokneses 
novada saņems “Gada karti”, kas dos iespēju sešiem cilvēkiem sezo-
nas laikā apmeklēt Likteņdārzu bez ieejas ziedojuma. Par pārējo 
informēs talkas dienā. 

Kuldīgas novada mūzejā apskatāma izstāde “Vienoti dziesmā, 
dejā un sirdī”, kas veltīta latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Tā 
veidota sadarbībā ar privātkollekcionāru Robertu Kulpi, kuŗam ir 
vairāk nekā 400 liecību no svētkiem Latvijā un ārpus tās robežām – 
no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Izstādi papildina unikālas svēt-
ku afišas un fotografijas no mūzeja krājuma, kā arī iedzīvotāju dāvāti 
priekšmeti no dalības lielajos svētkos Rīgā. Apskatāmi arī virsdiri-
ģentu Edgara Račevska un Jāņa Dūmiņa svētku tērpi, kā arī Marutas 
Rozītes, Zitas Serdantes un citu novadnieku tautastērpi.

Krāslavā 25. martā pie pieminekļa “Māte Latgale raud” un 
dzelz ceļa stacijā notika atceres brīdis un ziedu nolikšana. No 
Krās lavas apriņķa 1949.gada 25. – 28. martā tika izvesti uz Sibiriju 
833 cilvēki no 217 ģimenēm. No Krāslavas pilsētas ar lauku territoriju – 
154 cilvēki, Asūnes pagasta 152, Kaplavas pagasta 101, Skaistas pa -
gasta 81, Robežnieku pagasta 79, Dagdas pagasta 81, Indras pagasta 
64, Izvaltas pagasta 49, Aulejas pagasta 36 un Kapiņu pagasta 36 
cilvēki.

Latvijas polītiski represēto apvienībai (LPRA) – 30 gadi! LPRA 
dibināta 1989. gada 14. oktobrī Rīgā, pašlaik Latvijā ir 55 nodaļas ar 
kopumā 12 428 biedriem, tajā skaitā 11 407, kuŗi cietuši no komū-
nistiskā režīma, 1 021 – no fašistiskā. 2018. gadā aizsaulē devušies 
779 represētie. Nesen notikušajā LPRA konferencē atkārtoti uz 
diviem gadiem par priekšsēdi tika ievēlēts Ivars Kaļķis.

Latvijā martā apritēja 190 gadi, kopš uzsākta putnu pavasaŗa 
atlidošanas laika reģistrēšana. Pirmais to 1829. gada 12.martā veica 
Ādolfs Bode – dzimis Berlīnē, studējis Berlīnes Meža akadēmijā. 
1828. gadā atrada darbu Kurzemē, par virsmežzini grāfa Mēdema 
Vecauces muižā. Kā pirmais tika reģistrēts lauku cīrulis (alauda 
arvensis) Jelgavā. Arī šopavasar pirmais bija lauku cīrulis Skrundas 
novadā. 

Rīgas Centrāltirgus aicina Latvijas novadu zemniekus, bio lo-
ģis kās saimniecības piedāvāt ekoloģisko produkciju. Sākot no 
māj ražotāja vai amatnieka līdz lielam uzņēmumam. Ir elastīga cenu 
polītika, pazemināti tarifi, iespēja maksāt noteiktas dienas nomas 
maksu vai slēgt īstermiņa līgumu. Nav jāmaksā drošības nauda. 
Informācija: Rīgas Centrāltirgus Tirdzniecības organizēšanas nodaļā, 
tālrunis: +371-67358159 vai 27334453, e-pasts: ton@rct.lv . 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

 Andrejs Urdze ir Annabergas 
sirds. 30 gadus viņš  vadījis vienī -
go baltiešu kopīpašumu pasaulē – 
Annabergā, Bonnā, Rietumvācijā. 
Un kopš 20 gadiem viņš Annaber-
gā ir iedibinājis gadskārtēju Lat-
viešu literātūras pulciņu. Tas sa -
nāca kopā arī marta sākumā. Te -
mats – “Trauksmainajos sešdes-
mi  tajos gados izaugušie dzejnieki 
Latvijā un trimdā”, kur pārrunā -   
ja Ulža Bērziņa, Juŗa Kronberga, 
Leona Brieža, Ulža Graša, Austra 
Graša, Teņa Liepiņa, Ainas Zem-
degas, Veltas Sniķeres, Margitas 
Gūtmanes un Pauļa Traumaņa 
daiļradi.

Trauksmainie sešdesmitie. Dze -
ja Latvijā un trimdā. Kādu tu re -
dzi situāciju abpus dzelzs priekš-
karam? Vai arī Padomju Savie-
nībā par šo trauksmaino laiku 
runāja?

Padomju Savienībā par to pat 
ļoti runāja. Tajā ziņā mēs abpus 
priekškaram ļoti sasaucamies. Pro-
tams, katram ir arī savas indivi-
duālās izjūtas, bet, piemēram, ar 
Uldi Bērziņu mani saista ļoti lī -
dzīgas domas. Cilvēki gribēja so -
ciālismu ar cilvēcīgu seju, tā bija 
lielā cerība. Bet kad 1968. gadā 
Čechoslovakijā ienāca padomju 
tanki, cilvēki pie padomju vēst-
niecības stāvēja ar sarkaniem ka -
rogiem – ar zemtekstu – jūs, lopi, 
sagandējāt sociālismu!

Ļoti daudzi trimdinieki cerēja, 
ka drīz būs brīva Čechija un tad  
arī brīva Latvija. Es noteikti toreiz 
tik tālu nedomāju, bet cerēju, ka  

Andreja Urdzes bagātība 
“Dzīvot divās kultūrās – latviešu un vācu – man tā bija bagātība”

kaut kas varētu mainīties, ka cil-
vēkiem Latvijā būtu iespēja brīvi 
izteikties – tāpat kā Čechijā, kur 
kādu laiku nepastāvēja nekāda 
cenzūra, kur varēja iznākt literā-
tūras avīze ar tādu saturu, ka mute 
palika vaļā. Lai gan arī lasot Lat-
vijas Literatūru un Mākslu, man 
kādreiz palika mute vaļā un es no -
priecājos – re, ko viņi uzdrošinās – 
padomju laikā!

Kā  Čechoslovakijas notikumi 
ietekmēja dzejniekus trimdā?

Bija atsevišķi cilvēki, kas to uz -
tvēra. Tenis Liepiņš uzrakstīja “Kur 
ir tavs Venceļa laukums?” 1968. 
gads vispār ir pārvērtību un de -
monstrāciju laiks. Arī Jurim Kron-
bergam. Viņam bija plašāks ap -

vārsnis nekā citiem, viņš nepalika 
tikai latviešu pīļu dīķī, bet redzēja 
pasauli kopumā. Kronbergs iestā-
jās pret Vjetnamas kaŗu, pret ne -
jēdzīgiem konfliktiem Afrikā un 
Dienvidamerikā. Daži latviešu 
trimdas cilvēki teica – ko tur, tā 
taču nav mūsu tema, kas tā par 
latviešu literatūru! Bet tas bija 
svarīgi, jo tu nedzīvo tikai šaurā 
saliņā, bet saproti, ka mēs esam 
iekļauti, ka atbildība ir plašāka.

Šādu pašu atbildību es jūtu dze-
jā, ko uzrakstījis Uldis Bērziņš, 
kurš dzīvoja padomju Latvijā. Arī 
viņam bija skaidrs, ka pasaule 
jātver plašāk.

Septiņdesmitajos gados, kad  
braucu uz Latviju,  biju priecīgs, ka 

man  dota iespēja iepazīties ar vie-
nu otru rakstnieku, jo sevišķi ar 
Uldi Bērziņu, ar kuŗu cauri visiem 
gadiem man ir bijis ļoti ciešs kon-
takts līdz šai pašai dienai.

Bija laiks, kad es garīgi daudz 
vairāk dzīvoju Latvijā, kaut gan 
patiesībā dzīvoju šeit, Vācijā. Man 
pienāca Literātūra un Māksla, Pa -
domju Jaunatne, Karogs, un es mē  -
ģināju visu apzināt un sagremot. 
Tas man bija būtiski svarīgi. Lat -
vijā mani saistīja sarunas, kas ri -
tēja naktīm cauri. Aizbraucis uz 
Latviju uz desmit dienām,  caur-
mērā gulēju kādas četras piecas 
stundas. Bija spraiga dzīve. Cilvēki 
meklēja pārmaiņas. Un kad nāca 
perestroika, nu tad gāja vaļā. Dau-
dziem trimdiniekiem, kas uz Lat-
viju atbrauca tikai pēc neatkarī -
bas atjaunošanas, sākumā bija ļoti 
grūti, viņi nevarēja saprast, kas 
Latvijā notiek.

Bet tos, kas brauca padomju 
okupācijas laikā uz Latviju, 
trim dā sauca par komūnistiem 
un nepieņēma savā vidū. 

Pašā sākumā – jā. Es jau domāju, 
ka tas bija trakums, ka pat manu 
tēvu uzskatīja par komūnistu, kaut 
gan viņš bija mācītājs un viņam 
bija interese uzturēt dzīvu saikni 
ar draudzēm Latvijā un Lietuvā, jo 
mēs nācām no Lietuvas. Bet tajā 
laikā trimdiniekus vienā rāvienā 
pataisīja par komūnistiem tikai 
tāpēc vien, ka esi mazliet izrāvies 
ārā no tā šaurā lociņa.

Manuprāt, problēmas bija vecā-
kajai paaudzei, īpaši Vācijā, tiem, 
kas dzīvojuši nometnēs. Bet mums, 
jauniešiem, tā bija lielā priekš ro-
cība. Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienībā pēc referātiem varēja iz -
strīdēties, bet tas netraucēja pēc 
tam cauru nakti kopīgi dziedāt un 
priecāties – nebija nekāda naida. 
Visi saprata  – labi, mēs neesam 
vienisprātis, tomēr varam kopā iet 
un darboties. Arī vēlākajos gados 
katrs redzēja savu ceļu, kā iestāties 
par Latvijas neatkarību, bet neuz-
skatīja, ka tikai savs paša ceļš ir 
pareizais. Tas bija svarīgi.

Biju priecīgs, ka varēju uz Latviju 
aizvest, piemēram, grāmatas. Tad 
es varēju diskutēt, varbūt varēju 
kādu ietekmēt ar savu domu. Bet 
daudz vairāk guvu es pats. Tas ir 
savstarpējas mijiedarbes process.

Vai, tavuprāt, vēl vairāk vaja-
dzēja braukt uz Latviju, vai tas 
būtu nācis par labu abām 
pusēm?

Noteikti vajadzēja braukt daudz 
vairāk! Bija jau arī, kas brauca. Un, 
laimīgā kārtā, kaut kad varēja arī 
otrā virzienā braukt.

Man nekad nav bijusi tāda da -
lītās trimdas izjūta, kad tu nezini, 
kur tu īsti piederi. Es to uzskatīju 
par laimi – dzīvot Vācijā. Es nekad 
neteicu – trimdā. Dzīvot Vācijā un 
reizē divās kultūrās – latviešu un 
vācu – man tā bija bagātība.

Ar A. Urdzi sarunājās
Ieva Freinberga
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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

Bobslejisti un 
skeletonisti  
viesojas pie 

Valsts prezidenta
Latvijas bobsleja un skeletona 

saime 19. martā viesojās Rīgas 
pilī pie prezidenta Raimonda 
Vējoņa. 

Atzīmējot Latvijas bobslejistu 
un skeletonistu šīs sezonas lie-
liskos sasniegumus, Rai  monds 
Vējonis izteica sportistiem, viņu 
ģimenēm, treneriem un fede-
rācijai pateicību par Latvijas 
vārda spodrināšanu. Kā zināms, 
šogad skeletonists Martins Du  -
kurs kļuva par seškārtēju Pa -
saules čempionu, savukārt Os -
kara Ķibermaņa bobsleja čet-
rinieks ar stūmējiem Matīsu 
Mikni, Arvi Vilkasti un Jāni 
Strengu kļuva par Pasaules 
vicečempioniem. Vējonis spor-
tistiem uzdāvināja pateicības, 
savukārt Latvijas bobsleja un 
skeletona federācija, pateicībā 
par uzņemšanu, prezidentam 
uzdāvināja bilžu kolāžu ar spor-
tistu autografiem. Rīgas pilī 
sportisti ar prezidentu apsprie-
da 2026. gada Ziemas olimpisko 
spēļu iespējamo norisi Siguldā, 
kā arī bobslejisti un skeletonisti 
saņēma uzmundrinošus novē-
lējumus nākotnē.

Rastorgujevs
sasniedz sezonas 
labāko rezultātu 
Andrejs Rastorgujevs Nor vē-

ģijā ierindojās tikai 49. vietā 
Pasaules kausa izcīņas pēdējā, 
devītā, posma 10 km kilometru 
sprinta sacensībās. Rastorgu-
jevs šaušanā pieļāva trīs kļūdas, 
bet uzvarētājam viņš zaudēja 
divas minūtes un 19,6 sekundes. 
Vēl pirms pirmās šaušanas 

Latvijas vadošais biatlonists bija 
18.vietā, tomēr miglainos laika 
apstākļos nesašauti divi mērķi 
lika izkrist no labāko sep tiņ-
desmitnieka. Savukārt pēc tam 
viņš pakāpeniski kāpa augšup, 
tomēr pēdējā ugunslīnijā viņš 
kļūdījās vēl vienu reizi, bet bei-
gās Rastorgujevs bija 49. vietā. 
Aleksandrs Patrijuks ar četrām 
kļūdām šaušanā ierindojās 90., 
Pasaules kausa izcīņas debitants 

Edgars Mise (3 kļūdas) – 93. 
vietā. Kopumā finišēja 112 biat-
lonisti.

Daudz labāk Andrejam veicās 
12,5 km iedzīšanas distancē. 
Latvijas biatlonists sašāva 19 no 
20 mērķiem un līdz finišam 
pakāpās 28 pozīcijas augstāk, 
kas ļāva papildināt punktu 
krājumu kopvērtējumā – 21. 
vieta un vieta sacensībās ar 
kopēju startu. Rastorgujevu 
finišā no uzvarētāja norvēģa Bē 
šķīra divas minūtes un 15,9 
sekundes. 

Savu labāko rezultātu biatlona 
sezonā – 11. vietu – Rastorgu-
jevs sasniedza 15 kilometru 
sacensībās ar kopēju startu. Pēc 
nekļūdīgas pirmās šaušanas 
Rastorgujevs atradās astotajā 
vietā un līderu grupā viņš bija 
līdz nākamajai ugunslīnijai, pēc 
kuŗas gan nācās veikt vienu 
soda apli un uz brīdi izkrist no 
labāko desmitnieka. Lai arī 
trešajā šaušanā Andrejs ne  sa-
šāva vienu mērķi, viņš tik un tā 
trasē atgriezās septītajā vietā. 
Ceturtajā ugunslīnijā Rastor-
gujevs pieļāva divas kļūdas, 
tāpēc viņš atkrita uz 12. pozici-

ju, bet beigās nedaudz pakāpās. 
Kopumā šaušanā viņš pieļāva 
četras kļūdas. Uzvarētājam 
norvēģim Juhannesam Bē An -
drejs  zaudēja vienu minūti un 
24,9 sekundes Pasaules kausa 
izcīņas kopvērtējumā  Rastor-
gujevs ar 395 punktiem ieņēma 
20. vietu.

Baiba Bendika 7,5 km sprinta 
sacensībās ieņēma dalītu 34. un 
10 km iedzīšanas sacensībās – 
48. vietu. Bendika šautuvē 
pieļāva piecas kļūdas, uzva-
rētājai Slovakijas sportistei 
Afanasijai Kuzminai  zaudējot 
sešas minūtes un 6,5 sekundes, 
ne  kva lificējoties sacensībām ar 
masu startu. Pasaules kausa iz -
cīņas kopvērtējumā Bendika 
ierin dojās 47. vietā. 

Trenerim debija, 
komandai –

divi zaudējumi 
ar cerību

Latvijas futbola valstsvienība 
2020. gada Eiropas čempio-
nāta kvalifikācijā iekļuvusi G 
grupā ar Polijas, Austrijas, Iz -
raēlas, Slovēnijas un Ziemeļ-
maķedonijas izlasēm. Izdevās 
izvairīties  no vairākiem futbola 
grandiem. Kvalifikācijas turnīrs 
sākās martā un beigsies no -
vembrī. Eiropas čempionāta 
finālturnīram kvalificēsies kat-
ras grupas divas labākās izlases.

Latvijas izlasei pirmā spēle 
bija pret Ziemeļmaķedoniju 
Skopjē. Pie valstsvienības stū -
res, kā jau ziņojām iepriekš, 
debitē serbs ar Slovēnijas pil-
sonību Slaviša Stojanovičs. Ofi-
ciāli viņš stājās amatā 1. martā. 
Pirms spēles Skopjē Stojanovičs 
gan saglabāja mieru, žur nā-
listiem sakot, ka izvēļu ir daudz, 
bet viņam patīk futbolistu at  -
tieksme treniņos. Pirms stā-

šanās amatā Stojanovičs kri-
tizēja spēlētājus par degsmes 
trūkumu, dodoties laukumā 
izlases kreklā. Stojanovičs uz -
svēra, ka viņam ar kollēgām 
pašlaik īsā laikā jāiepazīst ko -
manda, vienlaicīgi izstāstot arī 
iecerētās taktikas pamatnian-
ses. Attieksme treniņos Stoja-
novičam patīk, bet to pašu viņš 
grib sagaidīt arī spēlēs. Zie -
meļmaķedonijas izlase spēlē 
pret Latviju noteikti bija fa -
vorīte, jo viņu līderi ikdienā 
spēlē vadošās lomās Spānijas, 
Anglijas un Italijas klubos. 
Īpaša spēle pret Latviju bija 
mājinieku izlases kapteinim 
Goranam Pandevam, kuŗš aiz -
vadīja jau 100. spēli valsts-
vienībā. Genoa kluba spēlētājs 
nesen Italijas līgā guva vārtus 
pret Krištianu Ronaldu pār-
stāvēto Turīnas Juventus.

Treneris dusmīgs...

Baiba Bendika

Ziemeļmaķedonija – Latvija 
3:1(2:0). Latvijas futbola izlase 
sava jaunā galvenā treneŗa 
Slavišas Stojanoviča debijā ar 
zaudējumu sāka Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīru, 
zaudējot Ziemeļmaķedonijai. 
Visus četrus vārtus šajā spēlē 
guva Ziemeļmaķedonijas fut-
bolisti. Laukuma saimnieku 
rindās ar diviem gūtiem vārtiem 
izcēlās uz maiņu iznākušais 
Eljifs Elmašs, bet reizi precīzs 
bija Egžijans Alioski. Savukārt 
87. minūtē duelī ar Vjačeslavu 
Isajevu bumbu savos vārtos 
ieraidīja Darko Velkoski, bet 
mūsējie tobrīd bija  panākuši 
1:2 un saasinājuši cīņu. Uzreiz 
pēc otro vārtu zaudējuma mai -
ņu pieprasīja pieredzējušais 
Latvijas izlases vārtsargs Andris 
Vaņins, kuŗš divās epizodēs 
neveiksmīgi nokrita uz pleca un 
guva savainojumu. Viņa vietā 
vārtos stājās Pāvels Šteinbors, 
kuŗš turpinājumā varākas reizes 
glāba Latvijas izlasi. 87. minūtē 
Latvija ieguva soda sitiena 
iespēju tuvu soda laukuma 
zonai. Pēc Denisa Rakela cen-
trējuma gaisa duelī labi pacī-
nījās Vjačeslavs Isajevs, kurš 

sekmēja bumbas nonākšanu 
vārtu tīklā. Sākotnēji vārtus 
ieskaitīja Isajevam, bet vēlāk 
arbitri vārtu guvumu pieskai-
tīja mājiniekam Darko Velkoski. 
Latvijas izlase centās sākt ofen-
sīvu, tomēr to apturēja Andreja 
Cigaņika otrais brīdinājums un 
sekojošā sarkanā kartīte. Drīz 
pēc tam kompensācijas laikā 
izcili Latvijas soda laukumā 
nospēlēja Elmašs, nodrošinot 
mājiniekiem uzvaru ar 3:1.

Vladislavs Gabovs (pa kreisi) 
pret Eljifu Elmasu
// FOTO: EPA/Scanpix

„Pirmais puslaiks mūsu iz -
pildījumā bija vienkārši kata-
strofāls. Tā nedrīkst spēlēt 
izlašu līmenī. Otrais spēles 
nogrieznis jau bija labāks, bet 
kļūdu bija daudz. Spēlētāji ir 
sliktā fiziskā formā. Par starta 
vienpadsmitnieku vienmēr pēc 
spēlēm var diskutēt. Ja domājat, 
ka tagad taisnošos vai pa -
skaidrošu katru savu izvēli, – tā 
nedarīšu,“ sacīja Latvijas izlases 
galvenais treneris Slaviša Sto-
janovičs.
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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 bie-

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

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

13.aprīlī 14:00 mēnešsapulce. 
16:00 filmas ’’The Pagan King’’ 
izrāde. 19:00 saviesīgs vakars. 20:00 
alus degustēšana. Info: Latvian-
society.com 

LINKOLNA (NE)
Linkolnas sabiedriskās telpas 

(33rd & Mchawk). 
4.aprīlī 18:00 Valters Nollen-

dorfs (lekcija ar slīdītēm). Pār-
skats par Okupācijas mūzeju un 
pašreizējiem notikumiem Lat-
vijā. Vīns un uzkožamie. Ieeja 
$10. Info: kindriks@aol.com 

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev.lut. draudzes nams 

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

nists Juris Žvikovs. Aicina lat-
viešu koncertapvienība Minesotā 
kopā ar TILTS.

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

NJ 07728).
7.aprīlī 13:00 Raistera fonda 

sarīkojums. Iepazīšanās ar lau-
reāta Uģa Nīgala dzīvi un dar-
biem; dzeja un koncerts, izsole, 
cienasta galds. Ieeja $20.

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. Ie  priekš 
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

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 Biedrības 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 
vēstniecības ASV Konsulārās 
nodaļas tālruņi: 202-328-2883, 
202-328-2881. E-pasts: consul-
ate.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 gal-
diem piknika vietā mielosimies 
ar pašu groziņos atnestiem la  bu-
miem. 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.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk.no -
tiek 11:00. 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.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek 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, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

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

• 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. 14.aprīlī Pūpolsvētdie-
nas Dievk. ar dievg. Diak. Guna 
Reina. 21.aprīlī 9:00 laju vadīts 
Kristus Augšāmcelšanās Dievk.

• 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. 

31.martā Dievk. Pankūku bro-
kastis 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 mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var skatīt: 
https://tinyurl.com/KalLatCh. 
31.martā Dievk. ar dievg. 7.ap -
rīlī Dievk. Seko zupas pusdie-
nas. 14.aprīlī Pūpolsvētdienas 
Dievk. ar dievg. 19.aprīlī 18:00 
Lielās Piektdienas Dievk. ar 
dievg. 21.aprīlī 8:00 Lieldienu 
Dievk. ar dievg. Lieldienu bro-
kastis. 28.aprīlī Dievk. angļu 
valodā. 5.maijā Dievk. 12.maijā 
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg. 
19.maijā Dievk. 26.maijā angļu 
val. Dievk. ar dievg. 2.jūnijā 
Dievk. 9.jūnijā Dievk. ar dievg. 
16.jūnijā Dievk. 23.jūnijā Dievk. 
Kal. nenotiek, (māc. Graham 
vada Dievk. Gaŗezerā). 30.jūnijā 
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 In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal -
pjumi notiek 11:00. 20.aprīlī 
11:00 Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Diak. Linda Sniedze Taggart. 
Sekos sarīkojums.

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 31.martā Dievk. 
4.aprīlī 11:00 Bībeles stunda. 
7.aprīlī Dievk. 11.aprīlī 18:00 
Ciešanu laika Celsmes vakars ar 
vakariņām. Prezentācija par 
apustuli Pēteri un svētbrīdis. 
14:00 aprīlī Pūpolu svētdienas 
Dievk. ar Sv.vak., bērnu uzruna 
un svētdienas skola. Mūzicēs 
Tīna un Dzintars Josti. Sekos 
mednieku pusdienas. 18.aprīlī 
18:00 Zaļās ceturtdienas Dievk. 
ar Sv.vak. 19.aprīlī 18:00 Lielās 
Piektdienas Dievk. ar Sv.vak. 
Dievk. kuplinās draudzes koris. 
21.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
ar Sv.vak. Dievk. kuplinās drau-
dzes koris. Sprediķis būs angļu 
valodā. Sekos Lieldienu bro -
kastis. 27.aprīlī 12:00-15:00 pa -
vasaŗa tirdziņš. 28.aprīlī Dievk. 
5.maijā Dievk.

• 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 Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlut-
heranchurch@gmai l . com. 
Dievk.notiek 13:30. 31.martā 
Dievk. 19.aprīlī 17:00 Lielās 
Piektd. Dievk. ar dievg. 21.aprīlī 
8:00 Lieldienu rīta Dievk.. Sekos 
brokastis.

Ar dziļām skumjām uzzināju par Baibas Rudzītes-Pinnes aiziešanu Mūžībā 
2019. gada 12. martā. 

Baiba Rudzīte-Pinne bija labi zināma ikvienam Latvijas diplomātam, kura 
profesionālās gaitas bija saistītas ar Ņujorku. Baibu Rudzīti-Pinni pazinām ne tikai 
kā kādreizējo BATUN aktīvisti, kas padomju okupācijas gados nenogurusi 
atgādināja par nepieciešamību atjaunot Latvijas brīvību, un Latvijas Republikas 
pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā darbinieci atjaunotās neatkarības pirma-
jos gados, bet arī kā ļoti atsaucīgu sadarbības partneri, it īpaši laikā, kad Baiba 
RudzītePinne bija Ņujorkas Latviešu organizāciju padomes vadītāja. 

Ministra līdzjutības vēstule B. Rudzītes-Pinnes tuviniekiem

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā bija gandarīta par ciešo sadarbību, 
kopīgi ar Baibu organizējot Valsts svētku pieņemšanas un citus pasākumus. Man 
bija vienmēr interesanti, satiekoties ar Baibu Rudzīti-Pinni, pārrunāt Latvijas un 
Ņujorkas aktualitātes.

Izsaku dziļu līdzjūtību Baibas Rudzītes-Pinnes radiniekiem un visai Ņujorkas 
latviešu saimei, kas ir zaudējusi vienu no aktīvākajiem locekļiem.

EDGARS RINKĒVIČS
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Ilggadīgie draudzes locekļi vienmēr paliks mūsu atmiņā

IEVA VĒVERE
Dzimusi 1922. gada 3. jūlijā Ēdoles pagastā, Latvijā,

mirusi 2017. gada 23. septembrī Itasca, Il.

Leģionārs GUNARS VĒVERIS
Dzimis 1923. gada 10. maijā Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 26. janvārī Itasca, Il

Mūsu mīļā māsa

REGĪNA UPENIECE,
dzim. JERUMANE

Dzimusi 1936. gada 17. oktobrī Liepājā,
mirusi 2019. gada 17. martā Toronto, Kanadā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais brālēns

ANATOLIJS BOROVSKIS
Dzimis 1933. gada 15. martā Rēzeknē,

miris 2018. gada 31. augustā Ņudžersijā, ASV

No mums šķīries mūsu bērnības draugs

JURIS ĀBOLIŅŠ
2019. gada 2. februārī Hickory, North Carolina

Savas ģimenes un draugu mīlestības apņemts,
mierīgi Dieva valstībā aizgājis

JĀNIS Z. ROBIŅŠ
Dzimis 1930. gada 19. septembrī,

miris 2019. gada 13. februārī Kernersville, North Carolina

(Turpināts no 18. lpp.)

Sērās piemin
DEITONAS OHIO DRAUDZE

Mīļā atmiņā paturēs
MĀRĪTE RUBINS, SILVIJA MORAN

AIVARS, BRIGITA UN ĒRIKS JERUMAŅI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OĻĢERTS UN DZINTRA SNIEDZES AR MEITĀM LINDU UN LISU
JĀNIS UN INESE LEIMAŅI AR MIETĀM ANDRU, AIJU UN DAINU

Mīļā piemiņā paturēs
AUSMA, TĀLIS UN ZĪLE

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

MĀSA 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

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic man,
nemirs nemūžam!

(Jāņa ev. 11:25-26)

Mūžīgu mieru dodi, Kungs,  viņai …

Lai gan aizgājušās dienas
Nekas vairs neatsauks,
Tomēr atmiņas ikvienas
Kā sila ziedi plauks.

• 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).

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 
31.martā Dievk. ar dievg. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-

man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

• St. Pēterburgas 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. 7.aprīlī 14:00 Dievk. baz-
nīcā. 14.aprīlī 11:00 Bībeles 
stunda mācītāja A. Pelda dzī-
voklī.

• 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 (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-
0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. no -
tiek 11:00. Seko kristīga sa  drau-
dzība. 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!

Dieva mierā aizgājusi

fi l! BAIBA RUDZĪTIS PINNIS, 50. c. 
Dzimusi 1945. gada 6. oktobrī Veidenā, Vācijā,

mirusi 2019. gada 12. martā Bronksā, Ņujorkā, ASV

Aizgājis mūžībā

ALEKSANDER KRUGS
Dzimis 1927. gada 12. augustā Rīgā,

miris 2019. gada 11. februārī Vero Bch. Floridā

Par viņu sēro
KORP. IMERIAS ŅUJORKAS KOPA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Nu ardievas tev sakām
Un skumjās pavadām…
Un tevi mīlestībā
Mēs sirdī paturam.

(O. Vanags)
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(Turpināts no 17. lpp.)

// FOTO: LETA

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

Spēles un 
zīmējuma 

meklējumos
Polija – Latvija 2:0 (0:0). Pēc 

spēles ar Ziemelmaķedoniju 
Stojanovičs teica, ka „šis brīdis 
nav viegls, tas ir sarežģīts visiem 
iesaistītajiem, taču cenšamies 
atrast izlases kodolu, ar kuru 
virzīties uz priekšu. Šis ir laiks, 
kad izveidot ko tādu, ar ko varēs 
lepoties visa Latvija. Noteikti 
daudzi cer, ka šīs pārmaiņas 
ieviesīsies ātri un viegli, taču tā 
tas nenotiek. Mēs esam spēles 
zīmējuma un spēlētāju mek-
lējumos.“ 

Latvijas izlase ne tikai labi 
aizsargājoties, bet arī uzbrūkot, 
radīja problēmas Polijas izlasei. 
Latvijas izlase cienījami aiz-
vadīja pirmo puslaiku, kuŗā pat 
bija pārsvars sitienos uz vār-
tiem. Otrajā puslaikā Polijas 
izlases pārsvars bija izteiktāks, 
vairākas reizes teicami nospē-
lēja Latvijas izlases vārtsargs 
Pāvels Šteinbors, glābjot vie-
nību. Mājinieki pirmos vārtus 
guva 76. minūtē, kad pēc cen-
trējuma ar galvu precīzi sita 
poļu līderis Roberts Leva ndo v-
skis. Pēc astoņām minūtēm 
Polija izmantoja standartsi tuā-
ciju – pēc stūŗa sitiena gaisa 
duelī ar galvu precīzi sita Kamils 
Gliks.

Roberts Levandovskis gūst vārtus spēlē pret Latvijas vienību
// FOTO: Reuters/Scanpix

Slavišas Stojanoviča komen-
tārs: „Latvijas futbola izlase 
spērusi vairākus labus soļus uz 
priekšu savā attīstībā, un jācer, 
ka progress turpināsies. Mēs 
visi – gan komanda, gan līdz-
jutēji –  redzējām pozitīvu un 
kvalitatīvu futbolu abu vienību 
izpildījumā. Abām komandām 
bija iespējas izcelties. Tomēr, ja 
neizmanto savas izdevības pret 
tik augta līmeņa pretinieku, tevi 
noteikti sodīs. Īpaši lielas prob-
lēmas mums bija otrajā pus-
laikā, kad spēlētāji sāka pagurt, 
tomēr sniegums bija labs. Esam 
spēruši labus soļus uz priekšu 
mūsu attīstībā, un ceru, ka šāda 
virzība saglabāsies.“ Treneŗa 
teik tajam piebilstams, ka Polijas 
izlasē spēlē vairākas Eiropas 
līmeņa zvaigznes, tostarp tādi 
futbolisti kā Roberts Levan-
dovskis un Kšištofs Pjonteks.

Pussargs Jānis Ikaunieks: 
„Spēli sākām labi un pirmajā 
puslaikā mums bija momenti 
un asas piespēles. Otrajā pus-

laikā pāris reizes izdevās aiz-
skriet pretuzbrukumā. Taču 60. 
minūtē bija jūtams, ka Polija 
nāk virsū ar lielākiem spēkiem, 
bet mēs nedaudz nosēdāmies. 
Kaut kur pietrūka spēka vai 
pārliecības. Šai spēlei vajadzētu 
mums dod pārliecību un mo -
tīvāciju strādāt vēl vairāk. Ja 
mēs spēlētu vēl pārliecinātāk, ja 
vairāk pieturētu bumbu, ie  spē-
jams kaut kas iznāktu.” viņš 
turpināja.

Latvijas izlase tagad nākamo 
spēli aizvadīs 7. jūnijā, kad 
Daugavas stadionā uzņems 
Izraēlas futbolistus.

Mūsu grupā vēl Izraēlas ko -
manda pārspēja austriešus – 4:2 
(2:1), bet Skovēnijas – Ziemeļ-
maķedonijas spēle beidzās 
neizšķirti – 1:1 (1:0).

Daiļslidošana
Latvijas daiļslidotājs Deniss 

Vasiļjevs pasaules meistar sa-
cīkstēs daiļslidošanā Japānas pil-
sētā Saitamā ierindojās 21. vietā. 

Viņam neveiksmīga bija īsā 
programma, kuŗā viņš pie-
dzīvoja vienu kritienu un 
neveica pārliecinošu priekš-
nesumu, nopelnot par to 74,74 
punktus, kas viņam deva tikai 
23. vietu un kā priekšpēdējam 
ļāva kvalificēties izvēles pro-
grammai.

Izvēles programmā Deniss 
nedaudz uzlaboja sniegumu, 
sasniedzot 143,78 punktus, kas 
ir viņa personīgais rekords un 
bija 20. labākais rezultāts. Sum-
mā Vasiļjevs iekrāja 218,52 
punktus, kas deva 21. poziciju. 
Deniss Vasiļjevs pērn debitēja 
Olimpiskajās spēlēs, Phjon čha-
nā izcīnot 19. vietu, bet pagājušā 
gada Eiropas čempionātā viņš 
bija ceturtais, bet pasaules čem-
pionātā ieguva sesto vietu.

Pārliecinoši savu pasaules 
čempiona titulu nosargāja Nei -
tans Čens no ASV, kuŗš bija 
labākais abās programmās un 
summā tika pie 323,42 pun-
ktiem.

Kambala 
profesionālajā 

boksā atgriežas 
ar nokautu

Basketbolista karjēru bei gu-
šais Kaspars Kambala pēc 11 
gadu pārtraukuma atgriezās 
boksa ringā, kur ceturtajā 
raundā nokautēja baltkrievu 
spor tistu Aļaksandru Ņahai-
čuku.

Cīņu šova LNK Fight Night 11 
ietvaros notikušajā duelī Kam-
bala pretinieku uz ringa dēļiem 
noguldīja ar sitienu pa ķer-
meni. Kambalam duelī par labu 
nāca viņa auguma pārsvars, jo 
Ņahaičuka sitieniem bija grūti 
aizsniegt bijušā basketbolista 
galvu. Pēc uzvaras Kambala 
atklāja, ka viņš nākamo cīņu 
aizvadīs jau 3. maijā.

Latvijai medaļas 
pasaules 

Speciālajā 
olimpiadā

Ar lielu izcīnīto medaļu 
bagāžu no Abū Dabī, kur 
norisinājās pasaules Speciālās 
olimpiadas vasaras spēles, at -
griezusies Latvijas  komanda. 
Šoreiz mūsu valsts vārdu pa -
saulē nesuši bērni un jaunieši 
no speciālajām izglītības iestā-
dēm. Speciālās olimpiskās spē-
les tiek rīkotas ik pēc četriem 
gadiem. Tajās dažādās dalīb-
nieku grupās piedalās atlēti ar 
garīgās veselības traucējumiem. 
Latviju šajās spēlēs starptau-
tiskā līmenī sportisti pārstāv 
kopš 1990. gada. Šogad vasaras 
spēles norisinājās Apvienotajos 
Arabu Emirātos – Abu Dabī. 
Mūsu valsti tajās pārstāvēja 18 
jaunieši vecumā no 16 līdz 18 
gadiem, un mēroja spēkus ar 
atlētiem no gandrīz 200 pa -
saules valstīm.

Šajās spēlēs apbalvots tiek 
labākais sportistu astoņnieks. 
Tomēr daudziem Latvijas jau-
najam sportistam savā grupā 
izdevies izcīnīt augstākā kalu-
ma medaļas. „Visi cīnījās, ļoti 
labi bija,“ teica Latvijas Speciālās 
olimpiskās komandas sportiste 
Inga Smirnova, Jautāta, kas bija 
grūtākais, jauniete atzina: „Ļoti 
karsts bija, ļoti slāpa, ātri pieku-
sa, bet viss bija labi.“ Lai gan 
meiteņu komanda izcīnīja sud-
rabu, līdz zeltam pietrūcis pa -
visam nedaudz. „Mūsu mei-
tenes sevi ļoti labi parādīja. 
Vienīgā komanda, kurai mēs 
piekāpāmies, tā bija Moldovas 

komanda, kuŗu varējām uz  va-
rēt,“ atzina Lielplatones inter-
nātpamatskolas sporta skolo-
tāja Guna Adamoviča. Krietni 
lielāks medaļu birums bija 
Latvijas speciālās peldēšanas 
komandas jauniešiem, no ku -
ŗiem daudziem – zelts. 

Speciālās olimpiadas dalībnieki 
atgriezušies mājās ar medaļām

Andris Treimanis

Gan bērnu vecāki, gan treneri 
atzīst – lai izcīnītu medaļas, 
visam pamatā bijis ļoti liels 
darbs un gribasspēks. „Bērni 
malači. Peldēja kā zobenzivis. 
Patiešām centās. Par to man 
vislielākais prieks,“ teica Rīgas 
1. speciālās pamatskolas sporta 
skolotājs Ainārs Skangalis. Lat-
vijas speciālā olimpiādes kus-
tībā atzīst – šīs spēles bijušas 
veiksmīgas, turklāt tās pierāda, 
ka arī cilvēki ar garīgiem trau-
cējumiem var gūt godalgotus 
panākumus, nesot Latvijas 
vārdu pasaulē.

„Sports veidoja 
manu

raksturu...”
Lelde Priedulēna ir viena no 

Latvijā labākajām skeletonistēm. 
Lai gan bija trauma, 2018. gada 
Olimpiskajās spēlēs viņa izcīnīja 
augsto septīto vietu. Vēl 2010. 
gadā, mācoties vidusskolā, viņa 
īsti nezināja, ne kas ir brāļi 
Dukuri, ne skeletons, bet šī gada 
sākumā jau paziņoja par karjēras 
noslēgumu.

Kāpēc tā? Mazāk nekā 10 gadu, 
braucot pa ledu – vai tiešām tik 
īss būs Leldes skeletona stāsts? 
Ko viņa  plāno darīt tālāk, spor-
tiste atklāj intervijā plašsaziņas 
līdzekļiem. Lelde pilnībā pie -
vērsusies studijām Šveicē, un pati 
nosvērti atzīst – ir padarīta darba 
sajūta.

„Šī lēmuma ievirzes raisījās jau 
pagājušogad. Mani ietekmēja ceļ-
gala trauma pirms olimpiskās 
sezonas, tā lika padomāt vairāk 
par nākotni. Tas notika tik ne -
gaidīti, tik pierastā vingrinājumā, 
ka lika aizdomāties par to, ka 
nekur jau nav garantijas, ka tas 
neatkārtojas atkal, tikai vēl pēc 
četriem gadiem. Brīvajos vaka -
ros sezonas laikā domāju, ar ko 
vēlos saistīt savu nākotni, in  te-
resējos par universitātēm gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Jau pēc 
Phjončhanas Olimpiskajām spē-
lēm kamēr gulšņāju gultā pēc 
operācijas, mēģināju paskatīties 
uz visu ar vēsu prātu. Ja neesmu 
Martins līdz 25 gadu vecumam, 
tad, visticamāk, pēkšņi tāda arī 
nekļūšu. Svars negrasījās pieaugt, 
un konkurentes neplānoja kļūt 
lēnākas. Mani īsti neinteresē 30 
gadu vecumā piecelties nākamajā 
rītā pēc Pekinas (tur notiks 2022. 
gada ziemas olimpiskās spēles – 
aut.) ar vienpadsmito vai piekto 

vietu kabatā. Skatoties uz kon-
kurentēm un technikas attīstību, 
arī neloloju cerības, ka dabūšu 
medaļas, tomēr Vistleras pasau-
les čempionātu vēl gribēju no -
braukt, tāpēc sekoju fizioterapei-
ta Edvīna Lešenkova ieteiku-
miem un aktīvi gatavojos. Kad 
pienāca apstiprinājums no uni-
ver sitātes, sapratu, ka būs jā  pie-
ņem lēmums. Atdodoties kādam 
darbam, šajā situācijā sportam, 
par 50 procentiem, tu nevari sa -
gaidīt 100 procentīgus rezultātus. 
Un šobrīd ir tieši tāda situācija. 
Nav jau māksla vizināties četrus 
gadus, bet neuzskatu, ka tam ir 
jēga. 

Nekad nesaki nekad, bet šobrīd 
domāju, ka mans skeletona stāsts 
ir izstāstīts. Daudzi gan man jau 
ir teikuši, ka pēc diviem gadiem 
būšu atpakaļ, bet to, kā būs, tikai 
laiks rādīs. Sports man ir devis 
gan iemeslus, lai smietos un 
priecātos, gan iemeslus, lai rau-
dātu un mācītos. Tas ir izveidojis 
manu raksturu un cilvēku, kāda 
šobrīd esmu. Sports mani ir 
iemācījis domāt radoši un pie -
rādījis, ka nav tādu mērķu, ko 
nevar sasniegt. Domāju, ka šī ir 
gana ražena bagāža, ko ar lep-
numu varu ņemt sev līdzi.

Šobrīd Šveicē mācos franču 
valodu maģistratūras studijām 
menedžmentā. Patīk organiza to-
riskas lietas, plānošana. Ceru ar 
to saistīt savu nākotni, tāpēc 
vēlos paplašināt savas zināšanas 
šajā jomā.”

DAŽOS 
VĀRDOS

 Latvijas labākais futbola 
tiesnesis Andris Treimanis  
vadīja Eiropas čempionāta kva-
lifikācijas spēli starp Spānijas 
un Norvēģijas izlasēm. Arī visi 
trīs Treimaņa asistenti bija no 
Latvijas. 

 Latvijas Antidopinga kon-
trolei bijuši pakļauti 736 spor-
tisti. 13 no viņiem lietojuši  
aizliegtās vielas. Diskvalificēti 
gaŗo distanču skrējējs Kristaps 
Vējš-Āboliņš, spēka trīscīņas 
pārstāvji Aleksandrs Bļinkovs 
un Valerijs Smans.

 Pasaules meistarsacīkstēs 
kērlingā Dānijas pilsētā Silke-
borgā Latvijas izlase 12 spēlēs 
guva tikai vienu uzvaru – pret 
Dānijas komandu – 11:8, pa -
liekot turnīrā pēdējā vietā. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


