
Vo lu me LXX  Nr. 13 (5902) 2019. ga da 6. aprīlis – 12. aprīlis

WE EK LY NEWS 

PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 

ST PETERSBURG, FL

AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)

ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBUG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

APRIL 6

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

TAIRA 
ZOLDNERE

Trimdas
bērnubērns

Valda Liepiņa
12. lpp.

Par Brexit un
dīvainībām

Latvijas polītikā
13. lpp.

Vērtē
Eduards Silkalns

6. lpp.

Vai piedalīsimies
EP vēlēšanās?

2. lpp.

Jaunumi
Čikāgā

8. lpp.

Franka Gordona
un Kārļa Streipa

komentāri
11. lpp.

Laika sports
17. un 20. lpp.

Sanfrancisko notiek
I Baltijas filmu festivāls

ASV Rietumu piekrastes pil-
sētā Sanfrancisko 23.martā ie -
sākās I Baltijas filmu festivāls, 
ko rīko Ziemeļkalifornijas lat-
viešu biedrība, Līča apvidus 
Igauņu biedrība un Sanfran-
cisko Lietuvas-Amerikas bied-
rība. Festivāls notiks divas die-
nas, un nākošā filmu skate pa -
redzēta 13.aprīlī. Norises vieta 
– Sanfrancisko Latviešu nams.

Baltijas filmu foruma galvenā 
organizatore Marta Mannen-
bacha, kino nozares speciāliste 
ar starptautisku festivālu pie-
redzi, stāsta, ka Baltijas kino 
festivāla ideja radusies latviešu 
sabiedrībā, un to atbalstīja arī 
igauņu un lietuviešu kopienas. 
Kopā strādājot, tika izvēlētas 
divas filmas no katras Baltijas 
valsts. Katrā festivāla dienā pa -
redzēts demonstrēt trīs filmas. 

23. martā Latviju pārstāvēja 
filma “Kriminālās ekselences 
fonds”, kas ir ļoti populāra 
Latvijā un arī Sanfrancisko iz -
pelnījās gan skatītāju smieklus, 
gan atsaucību. Igaunija tika 
pārstāvēta ar filmu “Ņem vai 

atstāj” (Take it or leave it), par 
dzimuma stereotipu maiņu 
mūs dienu sabiedrībā, par ap -
grieztām lomām ģimenē. Šī 
filma no Igaunijas 2018.gadā 

jekts “Brīnišķīgie zaudētāji” 
(Wonderful Losers). Filma ir 
meditācija par skarbo un arī 
ikdienišķo darbu, ko neno gur-
stoši veic mediķi un citi dar-

tika pieteikta prestižajai Oskara 
kino balvai. Lietuvu pārstāvēja 
dokumentāls starptautisks pro-

binieki profesionālu riteņbrau-
cēju komandas atbalsta grupā 
Itālijas tūrē. “Brīnišķīgie zau-

dētāji” arī tika pieteikta Oskara 
nominācijai 2018.gadā.

Marta Mannenbacha atzīst, 
ka, domājot par repertuāru, tika 
vērtēts, lai filma būtu mūs-
dienīga, populāra, uzņemta da  -
žos pēdējos gados, un lai tā būtu 
interesanta arī internacionālai 
auditorijai. Prieks par filmu 
autoru atsaucību, kas atbalstīja 
festivāla ideju un atsūtīja savas 
filmas demonstrēšanai San-
francisko.

Festivāla otrajā kārtā, 13.ap -
rīlī, skatītājiem būs iespēja 
redzēt trīs godalgotas doku-
mentālās filmas:  Latvijas filmu 
“Baltu ciltis”, Igaunijas projektu 
“Rodeo: Pakļaut mežonīgu val-
sti” un Lietuvas filmu “Rūta”. 
Visas filmas tiek demonstrētas 
ar subtitriem angļu valodā, un 
festivāla rīkotāji aicina baltie -
šus nākt skatīties labas, Baltijā 
uzņemtas filmas kopā ar ģimeni 
un draugiem. Pirmais Baltijas 
filmu festivāls Sanfrancisko ir 
iesācies un, cerams, kļūs par 
ikgadēju notikumu.

28. martā Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis atklāja 
Latvijas Goda konsulātu Mine so-
 tas pavalstī. Par konsulāta vietu 
izvēlēta Mineapoles pie  pil sēta 
Veizata (Wayzata). Kon su lāta at -
klāšanas ceremonijā pie  dalījās vai-
 rāk nekā 70 dalībnieku – vairāki 
desmiti citu goda konsulu Mi  ne-
sotā, vietējo pašval dī bu, uzņē-
mēju un latviešu kopie nas pār-
stāvji. Minesotas pavalstī dzīvo ap 
2000 latviešu izcelsmes cilvēku.

Vēstnieks A. Teikmanis Minea-
polē uzturējās divu dienu vizītē.  
Pirmajā dienā viņš tikās ar vie-
tējās latviešu kopienas pārstāv-
jiem un nevalsts organizācijas 
Minnesota Global prezidentu 
Marku Ričiju (Mark Ritchie). 
Savukārt vizītes otrajā dienā pa -
valsts galvaspilsētā Sanpaulā vēst  -
nieks tikās ar Minesotas guber-
nātoru Timu Volcu (Tim Walz), 
aicinot gubernātoru apmeklēt 
Latviju ar uzņēmēju delegāciju. 
Vēstnieks arī sniedza intervijas 
vietējiem medijiem, tostarp lie -
lākajam Minesotas laikrakstam 

Minesotas pavalstī atklāts
Latvijas Goda konsulāts

Star Tribune.
Neskatoties uz ģeografisko at -

tālumu, Minesota jau vēsturiski 
ir bijis ciešs Latvijas sadarbības 
partneris. Pavalsts, kuŗu apdzīvo 
vairāk nekā pieci miljoni iedzī-
votāju, pārsvarā ar vācu un skan-

(Radisson zīmols). Pagājušajā 
gadā Latvijas preču eksports uz 
Minesotu sasniedza 5,8 miljonus 
EUR. Pārsvarā Latvijas uzņēmēji 
uz Minesotu eksportē dzērienus 
un alkoholu, akmens un kerami-
kas izstrādājumus, elektroniskās 

1949. gadā. Studējot starptau tis kās 
attiecības, Goda konsuls Dž. Frei-
valds ieguvis bakalaura gradu 
Džordžtaunas Universitātē, kā arī 
maģistra gradu Džordža Vašing-
tona Universitātē. Pēc studiju 
bei  gām Dž. Freivalds darbojies 
kā uzņēmējs un publicists. Pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
Dž. Freivalds palīdzējis piesaistīt 
Latvijai vairākus investīciju pro-
jektus no ASV, starp tiem redza-
mākais ir Radisson zīmols. Biz-
nesa un publisko attiecību jomas 
Goda konsuls arī uzsver, kā savas 
prioritātes jaunajā amatā.

Goda konsuliem uzticēts veikt 
valsti reprezentējošas un konsu-
lārās funkcijas, par to nesaņemot 
atalgojumu. Latvijai ASV ir 20 
Goda konsuli – Aļaskas, Floridas, 
Dienvidkarolīnas, Džordžijas, Ili-
  noisas, Jūtas, Masačūsetsas, Miči-
ganas, Minesotas, Ņujorkas, 
Ohaio, Oregonas, Pensilvānijas, 
Rodailendas, Teksasas, Virdžī ni-
jas, Vašingtonas pavalstīs, Zie -
meļ kalifornijā un Dienvidkali-
fornijā, kā arī Ņujorkas pilsētā.

dinavu tautu saknēm, ir mājvieta 
tādām ASV kompanijām kā 3M, 
Target, General Mills, Best Buy, U.S. 
Bancorp un Carlson Wagonlit 

iekārtas, arī rotaļlietas.
Goda konsuls Džons (Jānis) 

Freivalds ir dzimis Latvijā, un 
viņa ģimene izceļoja uz Ameriku 
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 86.00

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Rasmai Adams
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Piedalīsimies arī mēs!

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Pieminēsim!

Pēc mūsu lasītāju aicinājuma mudināt arī tautiešus Amerikā piedalīties Eiroparlamenta 
vēlēšanās 25. maijā. Publicējam iesnieguma veidlapu. (Skat. arī mājaslapā www.laiks.us; 
par vēlēšanām vairāk lasiet nr. 12,  13.lpp., kā arī mājaslapā.)

Komentārs sakarā ar 

rakstu laikrakstā Laiks 

2019. g. 23 marts - 29. 

marts “Ko darīt ar 

leģionāru piemiņu”

Manuprāt, pašreiz neko neva-
jaga “darīt “ un mainīt. Bija labi 

redzēt, ka šogad Leģiona pie -
miņas svinībās piedalījās vairāk 
latviešu nekā iepriekšējos ga -
dos. Latvieši savus leģionārus ir 
pieminējuši, piemin un pie -
minēs, tāpat kā latvieši piemin 
1. pasaules kaŗa strēlniekus.

Tas ka, abas okupācijas  bija 
sliktas, ir zināms fakts, bet da -
žiem vēsturniekiem vienmēr 
“aizmirstas” pateikt, ka krievu 

okupācija bija 100  reizes slik-
tāka par vācu okupāciju.

Mantojumā no senčiem lat-
viešu karavīram nāk līdzi paš-
lepnums un uzupurēšanās mū  su 
tautas brīvības labā. Pārfrazējot 
latvju rakstnieka Aleksandra 
Grīna teikto;  “Mazai tautai, kā 
mums, pašlepnuma  nekad nav 
par daudz”.

Patiesā cieņā – 
NEVILS LEIMANIS
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BRIGITA ZUTERE,
MATĪSS APINIS,
LU fonds

Latgaļu filantrops Amerikā –
Pīters A. Ragaušs

Ar saknēm
Latgalē

Stipendiju programmas “Ce -
ļa   maize” mecenātu lokam ir 
pievienojies Pīters Aloizs Ra -
gaušs. Pateicoties viņam, sākot 
ar 2019./2020. akadēmisko 
gadu, turpmāk tiks piešķirtas 
divas īpašas stipendijas LU 
pamatstudiju 1. kursa studen-
tiem, kuŗu izcelsme meklē-
jama Latgalē. Stipendija “Ceļa-
maize” paredzēta centīgiem, mā -
cībās spējīgiem un sabiedriskajā 
dzīvē aktīviem jaunajiem stu-
dentiem, lai veicinātu izaugsmi 
un izcilību.

Pīters A. Ragaušs uzaudzis 
Mičiganas štatā, taču viņa ve -
cāki un vecvecāki  dzimuši Lat -
vijā. Dzimtas saknes ir mek -
lējamas Latgalē – māte bija no 
Rogovkas, bet tēvs – no Viļānu 
puses. Pītera vecvecāki tika 
izsūtīti uz Sibiriju, kamēr otra 
puse ģimenes Otrā pasaules 
kaŗa laikā devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju, līdz nonāca ASV.

Ziedojums LU var radīt no -
zīmīgu ietekmi uz kāda dzīvi.

Kā viens no jaunākajiem LU 
fonda partneŗorganizācijas 
„Friends of the University of 
Latvia“ (dib. 2012) valdes lo -
cekļiem P. A. Ragaušs iedves-
mo ar savu sparu un apņē mību 
Latvijas augstākās izglītības, 
biznesa attiecību un kultūras 
veicināšanā. Atbildot uz jau tā-

jumu, kāpēc ziedot augstākajai 
izglītībai, Pīters A. Ragaušs 
min piemērus, cik tālu jauni, 
enerģiski un talantīgi cilvēki 
var tikt, ja tie saņem papildu 
atbalstu. Balstoties tikai viņa 
pieredzē ar BAFF apmaiņas pro-
grammu, kuŗā neseniem Bal-
tijas valstu augstskolu bei dzē-
jiem ir iespējas doties uz ASV 
gadu ilgā praksē savā studiju 
jomā, divi BAFF absolventi šo -
brīd strādā Latvijas un Lietuvas 
valdībā. “Šiem programmas ab -
solventiem jau bija labas sek-
mes augstskolā, un tāpēc tos 
izraudzījās programmai, kas 
pa  līdzēja veicināt viņu izaugsmi 
un nonākšanu esošajos amatos. 
Universitātes parasti darbojas 
deficīta, nevis pārpalikuma ap -
stākļos, tāpēc, lai šie studenti 
varētu saņemt papildu atbalstu, 
visbiežāk ir nepieciešams pri-
vāts ieguldījums,” piebilst P. A. 
Ragaušs.

Pēc Pītera A. Ragauša domām, 
ja labākie studenti – jaunieši ar 
augstākajām sekmēm un labāko 
sniegumu – ir tie, kas iegūst sti-
pendijas, tad, atbalstot tās uni-
versitātes un fondus, kas tālāk 
piedāvā šīs stipendijas, tu at -
balsti labākos studentus, kuŗi 
visticamāk ar laiku nonāks 
vadošos amatos. “Tāpēc tu vari 
būt gandrīz pārliecināts, ka tavs 
ieguldījums nonāk daudzso lo-
šāko studentu atbalstam un 
perspektīvāko valsts nākotnes 

līdeŗu sekmēšanai,” uzskata 
Ragaušs.

Būdams Hārvarda Univer-
sitātes absolvents, Pīters A. Ra -
gaušs varētu ziedot savai alma 
mater. Taču, kā viņš norāda, 
Hārvarda jau saņem pietiekami 
daudz financējuma, kamēr zie-
dojumiem citviet varētu būt 
lielāka pievienotā vērtība. “Es 
varu ziedot šeit, ASV, vai arī 
varu to darīt salīdzinoši mazā 
valstī kā Latvijā. Ziedot Latvijā 
atmaksātos vairākkārtīgi un 
radītu daudzkārt lielāku iegu-
vumu nekā ASV. Bieži tieši 
šādi motivēju citus – tu varētu 
ziedot, piemēram, Kalifornijas 
Universitātei Losandželosā 
(UCLA) vai Hārvardai, taču, 
ziedojot Latvijas Universitātei, 
ziedojums daudz nozīmīgāk 
izmainīs kāda dzīvi. Un šis 
princips ir attiecināms uz jeb-
kuŗiem filantropiskiem cen-
tieniem,” secina Ragaušs.

Latviskais gars 
Hjūstonas kopienā

Šobrīd dzīvojot Hjūstonā, Pī -
ters vairākas reizes gadā vietējai 
Hjūstonas latviešu kopienai 
rīko kopīgus saietus par godu 
Latvijas nacionālajiem svēt kiem 
un pēdējā laikā sācis rīkot arī 
latviešu filmu vakarus. Zīmīgi, 
ka pirmā tika rādīta latviešu 
kino melodrāma “Cilvēka 
bērns”, kas ataino kādas Latgales 
ģimenes dzīvi un stāsta par 
tradicijām, vērtībām, kas tiek 
nodotas no paaudzes paaudzē. 
“Maijā pie mums ciemosies 
deju grupa Mantenieki, kā arī 
Māra Briežkalna kvintets ar 
programmu “Rothko in Jazz”, 
tas ir nozīmīgi it īpaši tāpēc, ka 
pie mums Hjūstonā atrodas 
Marka Rotko kapella,” sajūsmā 
dalās Ragaušs. “Mēs cenšamies 
rīkot pietiekami daudz pasā-
kumu, lai cilvēkiem ir iespēja 
iepazīties un sociālizēties. Ko -
piena ir diezgan aktīva un 
lielākā daļa aktīvitāšu notiek 
manā dzīvesvietā.” Hjūstonas 
latviešu kopiena sanāk kopā arī 
Līgo svētkos, Jāņos un Neat -
karības dienā.

“Es devos pensijā pirms 
četriem gadiem, tad arī uzreiz 
sāku iesaistīties ar Latviju sais-
tītās nodarbēs. Latvija ir maza 
valsts, kur ir viegli koncentrēt 
savu uzmanību un kur visi cits 
citu pazīst,” saka Ragaušs. Šo 
pēdējo četru gadu laikā Pīters 
A. Ragaušs ir devis bagātīgu 
ieguldījumu latviešu, jo īpaši 
latgaliešu kultūras saglabā-
šanā un populārizēšanā. Īpaši 
ievē rojama ir Pītera loma kā 
galvenajam varonim ar latviešu 
un ASV kino balvu godalgotajā 
dokumentālajā filmā “Likteņ-
zeme” – stāstā par viņa pēc Otrā 
pasaules kaŗa nošķirtās dzimtas 
meklējumiem Tomskā, Sibirijā. 
Viņš ir arī nodrošinājis tulkoju-
mus angļu valodā tādām lat-
galiešu filmām kā “Latgalīši 
Pīterpīlī” un “Gambits 1917”, 
un viņa latgaļu tēvoča Joņa 
Cibuļska rakstītajām grāmatām, 
kā arī ir atbalstījis daudzus citus 

Pīters un Dženifera Ragauši Nacionālās Uzņēmēju vadītāju ap -
vienības Top 100 apbalvošanas ceremonijā 2018. gadā
// FOTO: no personīgā archīva

Latvijas Universitātes (LU) fonds sarunājās ar 

Pīteru A. Ragaušu – “Friends of the University of 

Latvia” un Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) 

valdes locekli, Latvijas goda konsulu Teksasā un 

vairāku ievērojamu ASV enerģētikas uzņēmumu 

ilggadēju vadītāju – par viņa saikni ar Latviju: kā 

viņš uztur savu latvisko piederību un vietējo latviešu 

kopienu ASV, par viņa projektiem Latvijā un kāpēc 

viņš uzskata, ka ir svarīgi ziedot LU un augstākajai 

izglītībai kopumā.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Zigfrīds fon Fēgezaks.

BALTIEŠU GREDZENS

Interese par šo grāmatu 

sabiedrībā uzviļņojusi sakarā 
ar tāda paša nosaukuma izrādi 

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

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

Māris Visendorfs

“LATVIJAS ARMIJAS 
KAŖA ORĶESTŖI
1919–1940”. 

Latvijas armijas kaŗa orķestŗu 
vēsturi no 1919. līdz 1940. 

gadam sīki izpētījis, detalizēti 
un vienlaikus raitā un pievilcīgā 

stāstījumā ietērpis or  ķestŗu 
diri ģents, mū  ziķis un mū  zeja 
spe  ciālists Māris Visen dorfs 

grāmatā “Latvijas armijas kaŗa 
orķestŗi. 1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā 
iesējumā, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–

projektus ar mērķi populārizēt 
latgaļu kultūru – filmas, grā-
matas, izstādes un koncertus. 
Par godu Neatkarības dienai 
pagājušogad Pīters A. Ragaušs 
arī līdzfinancēja Niagāras ūdens-

krituma izgaismošanu Latvijas 
karoga krāsās, un viņš paš mā-
cības ceļā iemācījās spēlēt tra -
dicionālo latviešu stīgu in  stru-
mentu kokli.
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Latvieši izveido unikālu materiālu un ražo  
triecienizturīgu apģērbu sportistiem

Andis Blinds, uzņēmuma Blindsave dibinātājs intervijā Tairai Zoldnerei

“Sports kļūst arvien ātrāks, 
dinamiskāks un arī agresī-
vāks. Vajag sevi aizsargāt,” 
saka Andis Blinds, viens no 
latviešu uzņēmējiem, kas šajā 
pavasarī dosies uz Latvijas – 
ASV biznesa forumu Spotlight 
Latvia Denverā. Uzņēmums 
ražo triecienizturīgu apģērbu 
sportistiem un sporta akse-
suārus. 

Andi, kā tu kļuvi par uz -
ņēmēju, turklāt ražojot tik 
specifisku produktu?

Andis Blinds smejas: „Mana 
izglītība ir pilnīgi pretēja tam, 
ko es daru. Bakalaura gradu 
ieguvu polītoloģijā un maģistra 
gradu – sabiedrības vadībā Lat-
vijas Universitātē. Esmu strā-
dājis dažādus darbus, tomēr 
ideja par savu uzņēmumu man 
bijusi vienmēr. Man vienmēr ir 
licies, ka ir labi, ja esi pats sev 
priekšnieks.

Viss sākās ar manu hobiju – 
florbolu. Latvijā florbolu spēlē, 
bet Zviedrijā un Skandināvijas 
valstīs tas ir viens no vispo-
pulārākajiem sporta veidiem. 
Tomēr pasaulē florbols ir maz 
pazīstams. Es biju Latvijas flor-
bola izlases vārtsargs, kad man 
radās problēmas ar ceļgaliem. 
Divus gadus nevarēju spēlēt, jo 
vajadzēja saārstēt ceļu traumas. 
Kad atkal atsāku, mani neap -
mierināja neviens no piedā vā-
tajiem ceļu sargiem. Un tad es 
kā jokojoties teicu, ka uztaisīšu 
pats savus ceļu sargus. Ceļu 
aizsargi, ko sev uztaisīju, šobrīd 
populāritātes ziņā ir pirmajā 
vietā pasaulē florbola vārt-
sargiem, un mūsu zīmols ir 
kļuvis par kvalitātes standartu. 
1.martā nosvinējām uzņēmuma 
septīto dzimšanas dienu, un ir 
labi apzināties, ka Blindsave ir 
kompānija numur viens flor-
bola vārtsargiem. 

Šobrīd piedāvājam arī sporta 
aizsargājošo apģērbu basket-
bolā, handbolā, un strādājam 
pie aizsargiem futbolam.”

Kas ir tik īpašs jūsu piedā-
vātajam sporta apģērbam?

Pirms diviem gadiem sākām 
attīstīt jaunu technoloģiju, un 
esam izstrādājuši unikālu ma -
teriālu, kas izcili aizsargā no 
triecieniem, ir ļoti viegls, bet 
pati unikālākā īpašība – tas 
pieņem ķermeņa formu. Mūsu 
materiāls reaģē uz temperatūru 
– uzvelkot tas liekas paciets un 
stīvs, bet, sasilstot ķermeņa 
temperatūrā, materiāls paliek 
mīksts un elastīgs, pielāgojas 
ķermenim, sāk pieņemt kon -
krētās figūras formu. Jo vairāk 
kustamies, jo labāk aizsargs 
piemērojas ķermenim. Spor-
tistiem vislabāk patīk tas, ka 
mūsu apģērbs netraucē kus-
tēties, pieguļ, un galvenais –  
ļoti labi aizsargā.

Kā jūs nonācāt pie šī unikālā 
materiāla?

Mums jau bija iestrādes ar 
Latvijas ražotājiem, strādājot 
pie florbola vārtsargu aizsar-
giem. Jāsaka, ka man paveicās, 
jo esmu saticis izcilus, gudrus 
cilvēkus, kas strādā ar po  li-
uretānu. Viņi saprata šo sporta 
problēmu, varēja to risināt, un 
rezultātā izstrādājām mūsu 

Jā, tas ir interesants process. 
Vispirms speciālo materiālu pēc 
formas izlej uz īpaša auduma, 
ko pasūtinām no Itālijas, tad šo 
polsteri uzšuj uz attiecīgā spor-
ta apģērba – vai tas būtu ceļa 
sargs, vai elkoņa vai ribu 
aizsargs. Tas var būt iešūts spor-
ta šortos, piedurknē, jebkur. 

jaunu aizsargtērpu nekā vien-
reiz dabūt traumu un nespēlēt. 
Līdz ar to domāju, ka pie pra-
sījums pēc specifiskiem aizsar-
giem sportā tikai pieaugs. Bas-
ketbolā, piemēram, sargi nav 
obligāti jāizmanto, bet tas kļūst 
arvien traumatiskāks sporta 
veids, un aizsargu nepie cie ša-
mība palielinās. Tajā pašā laikā 
arī cilvēkiem ir jāmaina sava 
domāšana – sargi ir jāvalkā visu 
laiku, nevis tikai tad, kad trau-
ma jau notikusi. Ļoti iesakāmi 
aizsargapģērbi ir arī amatie-
ŗiem, kuŗiem varbūt pietrūkst 
fiziskās sagatavotības, un tāpēc 
bieži gadās traumas. Ir svarīgi, 
ka tajā brīdī, kad ir kāds 
trieciens, apģērbs to absorbē, 
un šis trieciens neaiziet tālāk un 
neievaino saites un muskuļus.

Jūsu produkts domāts spe-
cifiski sporta komandām, un 
Latvijas tirgus tomēr ir iero-
bežots. Kur un kā jūs atrodat 
noietu savam produktam?

Tā kā viss sākās ar florbolu, 
tad jau pašā iesākumā bija 
skaidrs, ka galvenokārt būs jā -
meklē tirgus ārpus Latvijas. 
Esmu strādājis uzņēmumā, kur 
mans darbs bija saistīts ar 
eksportu, tāpēc varu teikt, ka šī 
lieta man jau bija labi pazīs-
tama. Mūsu lielākais tirgus ir 
Amerika, jo tur visvairāk spēlē 
basketbolu un arī dažādus citus 
kontakta sporta veidus, bez tam 
Amerika ir arī līderis pirkt-
spējas ziņā. Tomēr tirgus mums 
ir visur, kur ir basketbols un 
pirktspēja. Lielākie Eiropas tirgi 
ir Skandināvija, Spānija, Itālija, 
Vācija, Šveice un citas valstis, 
bet tirgojam arī uz Honkongu, 
Austrāliju – visur, kur spēlē bas-
ketbolu. Mūsu klienti ir gan 
sporta veikali un izplatītāji, gan 
individuāli cilvēki, kas paši pērk 
tiešsaistē. Protams, ir labi, ka ir 
globālais interneta tirgus. Mēs 
reālizējam pasūtījumus no jeb-
kuŗas vietas pasaulē, un šobrīd 
eksportējam 95% mūsu preču. 
Latvijā mūsu produktus var 
atrast gan sporta veikalos, gan 
var arī nākt tieši pie mums, 
tomēr neesam atkarīgi no 
Latvijas tirgus un pirktspējas.

Cik intensīva ir konkurence 
jūsu produktu tirgū?

Konkurence ir spēcīga. Lielās 
sporta kompanijas ražo līdzīgus 
produktus un ļoti cenšas aiz -
sargāt savu tirgu. Piemēram, 
Nike sponsorē NBA basketbola 
līgu Amerikā, un citas lielas 
kompanijas dara to pašu citos 
sporta veidos. Līdz ar to spor-
tisti var vilkt mūsu aizsargus, 
bet nevar parādīt mūsu zīmolu, 
un mums praktiski nav ie  spē-
jams tur tikt iekšā. Tomēr īsti 
mūsu tirgus daļā strādā tikai 
viens ražotājs, bet citas lielās 
kompanijas, kas ir izmēģinājušas 
šāda aizsargapģērba ražošanu, 
nav bijušas īsti sekmīgas un 

neko daudz nepiedāvā. Tas tikai 
pierāda, ka šajā segmentā ir 
sarežģīti ražot produktus.

Kā ir ar rūpniecisko no  slē-
pumu un produkta aizsar-
dzību, jo jūsu materiāls ir 
unikāls?

Ir divi ceļi, kā rīkoties ar 
unikālu materiālu, – mēs varētu 
izņemt licenci un tirgot šo 
materiālu vai arī lietot to sava 
zīmola radīšanai. Mēs ejam otro 
ceļu, un strādājam pie sava 
zīmola produktiem un atpa zīs-
tamības. Sportā raksturīgs tas, 
ka cilvēki tic kādam konkrētam 
zīmolam, un populārs zīmols 
var ražot jebko, bet cilvēki to 
pirks. Tā ir problēma, ar ko mēs 
saskaramies šobrīd. Techno-
loģiski esam pārāki par kon-
kurentiem, bet tie ir bijuši 
daudz ilgāk tirgū, un viņiem ir 
klientu uzticība. Mēs pie tā 
šobrīd aktīvi strādājam.

Piemēram, florbolā, kur tirgū 
esam sešus gadus, mūs jau ļoti 
kopē. Diemžēl, šogad viens no 
lielajiem zīmoliem ir nokopējis 
mūsu produktu pilnīgi ne  kau-
nīgi – viens pret vienu. Var 
atrast līdzīgu materiālu, mazliet 
pamainīt krāsu vai kādu vīli, un 
tas vairs neskaitās tas pats 
produkts. Ir ļoti grūti savu 
produktu aizsargāt. Tiesāties ar 
lielām kompanijām ar neiero-
bežotiem līdzekļiem ir gandrīz 
bezcerīgi. Kaut arī esam re -
ģistrējuši savas preču zīmes, 
tomēr mums jāpaļaujas uz 
mūsu pircēju lojalitāti un jābūt 
ļoti uzmanīgiem. Mēs turpinām 
technoloģiski attīstīt savu ma -
teriālu, stiprināt zīmolu un 
klientu lojalitāti. Tas, protams, 
savā ziņā ir arī kompliments, ka 
citi mūs kopē, tomēr – mums ir 
jādomā, kā sevi nopietnāk 
pasargāt.

Ar kādu virsuzdevumu do -
sieties uz Latvijas biznesa 
forumu Amerikā?

Galvenais ir atrast jaunus tir-
gus, galvenokārt basketbolā. 
Mūsu lielākais izaicinājums ir 
tas, ka mūs nepazīst. Jā – mēs 
esam uztaisījuši vislabāko pro -
duktu, bet neviens jau to 
nezin! Vissarežģītākais un arī 
dārgākais process ir aiznest pa -
saulei ziņu, ka šis apģērbs ir 
vienreizējs, pasargās no trau-
mām, ietaupīs naudu, nebūs 
jāārstējas. 

Šajā vizītē Amerikā ceru atrast 
jaunus mārketinga kanālus, jau-
nus sadarbības partneŗus, vei-
kalus, vairumtirgotājus. Šobrīd 
aktuāls jautājums ir arī par 
investoriem. Plānojam ieiet fut-
bola tirgū, kas ir populārākais 
sporta veids pasaulē un būtu 
svarīgi tikties ar kādiem lieliem 
sporta investoriem, speciā lis-
tiem, kas saprot šo nozari. 

unikālo materiālu. Testējot ma -
teriālu, sadarbojāmies arī ar 
Rīgas Technisko universitāti. 
Varu teikt, ka materiāla iz  strā-
des pamatā ir nopietna zinātne. 
Tas ir poliuretāns, kas pasaulē 
pazīstams jau sen, bet tam pie-
jauktas citas vielas, izveidojot 
formulu, kas mums der vislabāk. 
Latvijā ir vairākas poliuretāna 
rūpnīcas, ar tām mēs arī sa -
strādājamies.

Kā notiek gala produkta 
izveide?

Grūti pat atrast latvisko termi-
nu, bet angliski apģērbs saucas 
“padded compression”. Šūšana 
notiek Latvijā, un mums ir ļoti 
laba sadarbība ar vairākām 
rūpnīcām jau ilgus gadus.

Izklausās, ka aizsargājošs 
apģērbs profesionālā sportā ir 
nepieciešams?

Sports kļūst ātrāks, dina mis-
kāks un agresīvāks, un traumas 
notiek ļoti bieži. Sporta pro-
fesionālim daudz izdevīgāk ir 
kaut vai katru spēli uzvilkt 

Andis Blinds uzstājoties par Blindsave  uzņēmumu “Rising Stars” 
pasākumā

Andis Blinds kopā ar Latvijas NBA spēlētāju Dāvi Bertānu
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ANDA SŪNA COOK

Pēc koncerta. Raksta autore ar operdziedātāju Maiju Kovaļevsku 
un pianisti Dzintru Erlihu

Anda Sūna Cook un maestro Andrejs Jansons

Latvieši izveido unikālu materiālu un ražo  
triecienizturīgu apģērbu sportistiem

Andis Blinds, uzņēmuma Blindsave dibinātājs intervijā Tairai Zoldnerei

Tas skaistais Simtgades
svinēšanas gads Klīvlandē

No Latvijas ļoti grūti kaut ko 
darīt Amerikā, ir jābūt pašam 
uz vietas. Man ir bijusi ļoti laba 
sadarbība ar Latvijas Investīciju 
un Attīstības aģentūru. LIAA pa -
līdzēja attīstīt uzņēmumu pašā 
iesākumā biznesa inkubatorā, 
atbalsta mūs, kad braucam uz 
izstādēm. Es priecātos, ja LIAA 
ar kādu līdzfinancējumu palī-
dzētu arī potenciālos klientus 
“atvilkt” uz Latviju uz kādu 
sporta produktu konferenci – lai 
redz, kā produkts tiek ražots, lai 
redz Latviju, lai rodas uzticība.

Vai pasaulē populārie lat -
viešu basketbolisti arī lieto 
jūsu aizsargus?

Mums ir ļoti laba sadarbība ar 
NBA spēlētājiem Dāvi Bertānu 
no Sanantonio komandas un 
Dairi Bertānu, kas spēlē Ņūor-
leānā. Latviešu basketbola spē-
lētāji ir savi puikas, un cepuri 
viņiem nost, ka viņiem patīk 
un viņi izvēlas mūsu produk-
tus. Mūsu produktus lieto arī 
slavena zviedru basketboliste 

WNBA līgā. Pamazām jau tos 
“superstārus” vācam, bet tas nav 
viegli. 

Savu produktu reklamējam 
arī sociālajos medijos, internetā, 
sadarbojamies ar „influence-
riem” un mediju personībām. 
Tie mums ir ļoti veiksmīgi 
palīdzējuši tieši Amerikā, jo tur 
ļoti populāri sekot kādam pro -
duktu apskatniekam vai recen-
zentam (reviewer). 

Vai pašam arī vēl kādreiz 
iznāk laiks sportam?

Savu sporta karjēru beidzu 
pirms diviem gadiem Zviedrijā. 
Tagad šad tad paspēlēju florbolu, 
hokeju un basketbolu amatieŗu 
komandās, paskrienu, braucu 
ar riteni. Katrs sporta veids ir 
labs, jo uzvelku savus aizsargus, 
pats tad arī testēju savus pro -
duktus – cik tie ērti, kā pieguļ, 
kā reaģē uz sasilšanu.

Kādi ir tavi nākotnes plāni un 
sapņi, turpinot būvēt Blind save?

Pats esmu ilgus gadus bijis 
sportists – spēlējis Latvijas iz -
lasē un Zviedrijā florbolu, bet 
šis sporta veids nav tik pro fe-

sionāls, tāpēc lielāku naudu ar 
profesionālu sportista karjēru 
man nav bijis lemts nopelnīt. 
Savu uzņēmumu zināmā mērā 
uztveru arī kā savu misiju pro -
fesionālajā sportā. Paša izveido-
tos ceļu sargus pirmo reizi uz -
vilku, spēlējot fināla spēli Lat-
vijas čempionātā florbolā. Ne  zi  nu, 
kāpēc pēkšņi izlēmu spēlēt pats 
savos ceļu sargos. Tajā spēlē ne -
ielaidu nevienus vārtus. Kur vēl 
labāku zīmi, ka man tas viss ir 
jāturpina un jāattīsta? Man dau-
dzi cilvēki teikuši, ka ar saviem 
sargiem esmu viņiem izglābis 
sporta karjēras. Es tiešām ticu 
tam, ko daru un ka ir jāturpina.

Te Andis atmet lielo no  piet-
nību un iesmejas: „Man gribas 
iekosties pasaules tirgū un arī 
citos sporta veidos sasniegt to lī -
meni, kāds mums ir šobrīd flor-
 bolā,  tas ir – būt vieniem no va -
došajiem savā nozarē pasaulē. 
Otrs sapnis – varbūt kādreiz pie 
manām durvīm pieklauvēs Nike 
un teiks, ka viņiem patīk, ko 
mēs darām, un varbūt varam 
sadarboties?”Latvijas izlases spēlētāja Elīna Dikaioulaku ar Blindsave produktiem

– Ko tu dari? – viņš vaicāja, 
redzot sievu pārliekušos pār 
datoru. 

– Nu redzi, rakstu –
 – Bet ko tad? – atkal viņš. 
– Rakstu sarakstu par Simt-

gades svinībām Klīvlandē. 
 – Bet to taču visu var atrast 

Veltas Šulcs sakopotajās Drau-
dzes ziņās, – vīrs tielējās.

N`jā. Bet mēs jau esam ie -
gājuši Latvijas 101. gadā, un kā 
Janusam mums jāatskatās uz to, 
kas pagājis, lai varam veidot to, 
kas būs nākotnē. Un pagājušais 
gads Klīvlandē bija varen ba -
gāts ar daudzveidīgiem sarī ko-
jumiem, jo Klīvlandē ir daudzas 
organizācijas, kuŗas uzņēmās 
atbildību par sarīkojumiem lat-
viešu gara sumināšanai un 
stiprināšanai. 

It sevišķi iedvesmojoši ir 
sarīkojumi, kuŗos piedalās bē r -
ni, jo tas ir kā solījums, ka arī 
nākotne ir daudzsološa. Drau-
dzīgā aicinājuma atcere, 25. feb-
ruārī, priecēja ar skolēnu priekš-
nesumiem un tik ļoti vērtīgo 
Ceļojošo Latviešu cimdu izstādi, 
kuŗu apmeklēja arī daudzi 
nelatvieši. 

Kā jau pēc gaŗas ziemas, 
aprīlis aicināja Klīvlandes lat-
viešu draudzes nama durvis 
vērt vairākkārt. Klīvlandes lat-
viešu biedrības un Ohaio Lat-
viešu apvienības rīkotais kon-
certs „Skaista mana tēvu zeme” 
ar Imantu Dimantu, 2. aprīlī, 
pulcēja jo kuplu jaunākās pa -
audzes apmeklētāju auditoriju. 

Daugavas Vanagu apvienības 

izkārtojumā un pateicoties 
Vitas Reinekas un Ineses Ābolas 
izdomai un darbam, izstāde 
„Atvērtais koferis” 8. aprīlī sais-
tīja arī apkārtējos amerikāņu 
ciemiņus. Apbrīnojami, cik 
daudz no Latvijas līdzpaņemtie 
piederumi ir uzglabājušies ģi -
meņu dārgumu krājumos!

Vērtīgo tikšanos ar Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) komandieri, ģenerāl leit-
nantu (atv.) Raimondu Graubi 
12. septembrī atbalstīja Klīv-
landes latviešu biedrība, Klīv-
landes pensionāru apvienība un 
Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienība. 

zāli ar folkloras un seno cīņu 
dziesmām.

Un tad pienāca novembris, ne 
tik vien ar daudzgaidīto Latvijas 
100. dzimšanas dienu, bet arī ar 
Lāčplēšu dienu. Varoņu godi-
nāšanu 10. novembrī papildi-
nāja Pastalnieku dejas, šefpa-
vāra Guntara Rusmaņa garšīgās 

Šteinmanis, kā arī igauņu un 
lietuviešu pārstāvji izteica ap -
sveikumus, Sieviešu ansamblis 
un skolas bērni dziedāja patrio-
tiskas dziesmas. Arī tautasdejas, 
Mazzariņa skandēts Ojāra Vā  -
cieša dzejolis, bērnu simboliska 
ziedu nolikšana pie Mātes La -
tvijas tēla radīja patiesu svētku 

Simtgadei par godu sastādītā 
programmā, 21. aprīlī, apdā-
vinātā dziedātāja Katrīna Gu -
palo un virtuozais pianists An -
drejs Osokins izcēlās ar patiesi 
skaistu un izjustu sniegumu. 

Simtgade „satvēra aiz brun -
čiem” arī vairākus gadus snau-
došos Pastalniekus, kuŗi īpaši 
cēli nodejoja vairākām paau -
dzēm dārgas tautasdejas. Kā 
izsakās Pastalnieku vadītāja, tas 
bija notikums, kas 19. maijā 
vienoja paaudzes un arī latviski 
nerunājošos dejotājus.

Klīvlandes latviešu koncert-
apvienība bija pateicīga sadar-
boties ar Latvijas Nacionālās 
operas ģildi un rīkot augstas 
raudzes koncertu „Sasauksimies 
Simtgadē” 3. oktobrī, ar oper-
dziedātāju Maiju Kovaļevsku 
un pianisti Dzintru Erlihu. 
Apmeklētājos bija parasti ne -
redzētas sejas, un arī ciemiņi no 
citām pilsētām.

Patriotiskā grupa Vilkači, 
Klīvlandes laviešu biedrības un 
Daugavas Vanagu organizētā 
koncertā 26. oktobŗī pieskandēja 

vakariņas un dejošana pie Fred 
Ziwich kapellas mūzikas.

Lielā Latvijas Simtgades 
dzim šanas diena tika atzīmēta 
ar īpaši latvisku dievkalpojumu, 
kas noslēdzās, visiem dziedot 
„Dievs, sargi mūsu tēvu zemi”. 
Klīvlandes latviešu biedrības 
priekšnieka Dr. Haralda Maz-
zariņa uzruna Latvijas Simt-
gades sarīkojuma atklāšanā uz -
svēra, ka nozīmīgi ir apzināties 
savu tautību un būt kopā ar 
tautiešiem šajās svinībās. Lat-
vijas Goda konsuls Kārlis 

noskaņu. Sarīkojuma otrajā 
daļā pianistu Rutas Vaivades un 
Pēteŗa Zariņa programma pār -
steidza, ka ir tik daudz latviešu 
komponistu klavieŗu mūzikas, 
kas komponēta tieši četrrocīgai 
spēlei uz vienām klavierēm.

Starplaikos bija jau arī gads-
kārtējās svinības un sarīkojumi.  

Skaists gads. Turpināsim iet 
tālāk. Liksim balstus un vēlēsim 
nākamai  paaudzei sekmes, vei-
dojot skaistu nākamo simtgadi 
Latvijai.
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Stāvētāja smiltīs
Velta Sniķere, Husks, dzeja, apgāds „Mansards”, 2019. g., 64 lpp.

Par vērtībām, kas jāglābj un jāsaglabā!

Uzmanību sev pievērš neliela 
grāmatiņa dzeltenos vākos ar 
autores vārdu Velta Sniķere un 
virsrakstu – Husks. Domāju: 
kas tas Husks tāds varētu būt. 
Varbūt tas ir kāds uzvārds, kā 
Eiropas Savienības polītikā ie -
saistītajam polim Tuskam? Bet 
ja nu mūsu sirmā dzejniece no -
domājusi apdzejot kādu vī  riešu 
kārtas personu, paticamāk taču 
būtu, ja sauktu viņu priekšvārdā. 
Ir mums tādi priekšvārdi kā 
Gusts un Justs, bet Husks? 

Izrādās, ka Husks nav nekāds 
īpašvārds, bet ka tas ir sugas 
vārds angļu mēlē. Dīvaini: esmu 
mitis angliski runājošā zemē 
visu 20. gadsimta otro pusi un 
vēl ilgāk, bet ar tādu vārdu ne 
reizi netiku saskāries. Pārbaudot 
angļu – latviešu vārdnīcā vārda 
nozīmi, ieraugu pelavas. Ar lat-
viskajām pelavām pavisam cita 
lieta: trimdas agrīnajos gados, 
kad latvieši dažādos godos pie 
galda ne tikai ēda un dzēra, bet 
arī uzdziedāja, esmu, citiem 
līdzi, desmitiem reižu novēlējis 
zust no ļaužu piemiņas tādiem, 
kas, lielīdamies pārdot, ved uz 
tirgu pelavas. Bet vai ir pati -
cami, ka ievērojama dzejniece 
savus sacerējumus sauktu par 
pelavām? Taču vārdnīca dod vēl 
citu latvisku vārdu – miziņas. 

Varbūt varētu runāt vēl par ap  -
valciņiem, sīkumiņiem, nieci-
ņiem, par kādiem dzejniecei 
pazemīgi gribas nosaukt krā -
jumā lasāmos atbirumiņus, pa -
pildinājumus viņas ilgajā mūžā 
tapušajai dzejas ražai. Dziļāku 
vārda husks izpratni varam gūt 
no tituldzejoļa 57. lappusē. Tajā 
ir tikai divi teikumi sešās rin-
diņās, bet vēlēšanās pie dzejoļa 
piedomāt un to pārdomāt pra -
sās daudz ilgāku laiku nekā tā 
izlasīšana.

Velta Sniķere ir bilingvāla 

dzejniece, kas angliski raksta 
tikpat veikli, cik latviski. Dažs 
dzejolis izteiksmes koncen trē-
tības un atskaņu dēļ absolūti 
atsakās tikt tulkojams vai atdze-
jojams otrā valodā. Paraugs 
(51.): 

Here
I stand 
On sand

The wind
Scatters ashes
Past my hand.

Here I am blind,
Like the rest
Of my kind.

But there,
Where I have been,
I have seen.

Here I walk and talk,
But there
I stand.

Divu pasauļu – nepilnīgās un 
pilnīgās – pretstatījums vispār 
ir viens no galvenajiem Veltas 
Sniķeres dzejas tematiem. Aiz -
raušanās ar jogu un Indiju, kā 
arī abu mākslas kalpotāju ilgais 
mūžs liek domās Veltu Sniķeri 
sasaistīt ar dejotāju Viju Vētru. 
Sniķeres iziešana ārpus kristīgās 

kultūras loka tomēr neattur no 
viņas dzejdarbu raksturošanas 
kā variācijām par bīblisko do   mu, 
ka tagad visu redzam miglaini, 
kā spogulī, bet ka reiz pašu 
Dievu redzēsim vaigu vaigā. 

Grāmatiņa vedina izteikt da -
žas domas par latviešu un mūsu 
kultūras pazīstamības stipri nā-
šanu caur citām valodām. – 
Normāli jau būtu, ka grāmatu 
izdod kāds tādas zemes apgāds, 
kuŗas valodā tā sarakstīta, jo 
šādam apgādam šķistu būt vieg-
lākas un pārskatāmākas grā ma-
tas izplatīšanas iespējas. Tomēr 
nemānīsim sevi: gaužam reti 
būs angļi vai amerikāņi, kas 
grāmatiņu vēlēsies sev nopirkt. 
Tās iegādātāji būs latviešu 
aistētu elite, kas izdevumu vē -
lēsies uzdāvāt saviem gara un 
dvēseles radiniekiem cittautie-
šiem. Tāpēc jāsaka paldies ap -
gādam „Mansards” par tādas 
mantas laišanu klajā, kas ir gan 
augstas kvalitātes, bet kam ne 
tuvu nevar paredzēt bestsellera 
laimi.

Cittautu lasītāji varētu būt 
jūtīgi pret kaut kādu veiklāk vai 
mazāk veikli slēptu blakus 
mērķu meklēšanu šāda veida 
izdevumā, viņi vēlēsies tikai 
„mākslu mākslas dēļ”. Vai krā -
jumiņa nolūks varētu būt daļēji 

arī tūrisma veicināšana uz Lat-
viju? Nu nē, ir viens upes Aba vas 
apjūsmojums (6.) un pa vie  nai 
vietai, kur pieminētas priedes, 
sniegs (44.) un dzintars (54.). 
Vai nav kāds polītisks blakus-
mērķis? Ir viens pats dzejolis 
par plēsīgo krievu lāci, kas noil-
gojies pēc Baltijas medus. Dze-
jolim pievienota piezīme, ka tas 
sarakstīts pirms 1991. gada.

Kā ar drukas vai valodas kļū -
dām? Korrektors būs iesnau-
dies, lasot 12.–13. lappuses at -
vērumu, jo vārdos each others´ 
apostrofam nāktos būt pirms s, 
nevis pēc tā, bet vārdā aban-
donned ir viena n par daudz. 
Divas kļūdas 60 lappusēs nav 
daudz. Velta Sniķere ar angļu 
valodu apietas tik suverēni, ka 
vārdi, kas pirmajā acu uz  me-
tienā varētu šķist kļūdaini, iz -
rādās tā rakstīti tīšām. Tas at -
tiecas uz vārda Gods rak  stī šanu 
ar lielo burtu pat tad, ja tas ir 
daudzskaitlī un netiek at  tie ci-
nāts uz kristiešu Dievu. Tas at -
tie cas uz vārda essence tīšu rak -
stīšanu kā essense ar burtu s 
burta c vietā, lai vārds sasauktos 
ar vārdu sense divas rindiņas 
tālāk. 

Jāatzīmē, ka Husks sākotnēji 
izdota jau 1999. gadā un ka šis ir 
otrs izdevums. Ir vērts to pamanīt!

Vai nezināms zirgs var labi 
skriet? Hipodromos tāds nebūs 
redzams. Vai kārtējais mākoņ-
stūmējs un pašpuika var pie da-
līties kultūras vērtību glābšanā? 
Akadēmiskie vēsturnieki tādus 
tūlīt noknābs, pie vārda tie ne -
tiks. Tomēr gadās, ka vienkāršs 
kalējpuika tiek pie Ataturka 
(turku tēva) vārda, gadās arī, ka 
neizskatīgs zirgs var labi skriet.

Neesiet pārsteigti! Ja do  mājat, 
ka Misiņos, kā bibliotēku mīlīgi 
dēvē, ir viss latviski rakstītais 
vārds, tad krietni alojaties. Lai 
to labotu, piedāvāju iepazīties 
ar manu mūža darbu − gana 
iespaidīga daudzuma (simtos, 
lai izdabātu statistikas pielū-
dzējiem) izdevumu latviešu va -
lodā vai par Latviju, kas nav 
atrodami nevienā bibliotēkā Lat -
vijā. Ja vēl pieliktu tādus iz  de vu -
mus, kas, spriežot pēc rak stītā 
Kopkatalogā (12 lielāko biblio-
tēku kopkatalogs) un „Lat viešu 
periodikas rādītājā”, ir zināmi 
tikai vienā eksemplārā, tad lat-
viešu grāmatniecības re  tumu mū -
zejs jau būtu atverams. Ja mana 
rocība atļautu iegā dāties telpas, 
tādam mūzejam slieksnis jau 
būtu nodeldēts. Īsti lielīties gan 
vēl nevaru, jo ir viena aizture − 
manā kollekcijā ir maz trimdas 
latviešu izdevumu, precīzāk, − 
tur iznākušo reto izdevumu, jo 
Latvijā no  pirkt var dabūt tikai 
romānus. Tautieši svešumā, at -
saucieties! Ko citu varu teikt! 
Bet retumi, spriežot pēc Ben ja-
miņa Jēgera kataloga, noteikti 

ir, bet – daudzviet pavirši vei-
dots, papildināms, kļūdains, 
pa  šu uzstādītie nosacījumi nav 
konsekventi pildīti. Pārbaudu 
savu grāmatu, skatos Kop ka ta-
logā meklējumā uzstādījumu 
„pēc nosaukuma” − nav, pār -
baudu to pašu grāmatu „pēc 
autora” − velti priecāties, ka 
gadījies neesošs izdevums, − tur 
parādās, ka ir, bet bieži arī tur 
nav, tomēr atrodas, kad mek-
lējumā uzdod tikai divus vārdus 
no nosaukuma, ne visu izdevu-
mu nosaukumu. Ja tie būtu 
pāris „drukas velniņa” nedarbi, 
tas būtu pat uzjautrinoši, bet 

Latviešu periodikas rādītājs  (4. 
sējums)  rāda, ka žurnāls „Sa -
tiksme un Technika” (rādītāja  
Nr.176) pēdējais numurs iz -
nācis 1944. (?) gada jūlijā.

Izdevumi esperanto valodā – E. Jauhvalka „Latviešu dziesmas 
esperanto” (Latvijā esperanto bija diezgan populāra svešvaloda, 
pat padomju laikā notika valodas kursi. Cara laikā esperanto 
valodā Krievija ir slēgusi starptautiskus līgumus).  Grāmatas šajā 
valodā Latvijā bija daudz, bet bibliotēkās − tagad nožēlojami maz. 
Domāju,  izmestas miskastē.

tādu gadījumu ir simtiem. Tā 
tomēr sastādītāju tieša vaina nav, 
bet citādu paviršību tieši no 
sastādītāju puses ir ļoti daudz. 
Viss kvantums izdevumu nav 
vēl digitālizēts – tā, lai attais-
notos, tika skaidrots. B. Jēgera 
katalogā, pat pārbaudot tikai 
manus trimdinieku necilos krā-
 jumus, kļūdu un pārējā, ko 
aizrādīt, ir daudz.

Jēgers rādītāju sagatavoja 
viens pats, mūsu Nacionālai 
bibliotēkai valsts budžets un 
štatā daudz personāla.

Esmu uz pēdām patiesi uni-
kālam latviešu grāmatniecības, 

No redakcijas. Par rakstā 
sniegto informāciju atbild tā 
autors. Redakcijas atbalsta kol-
lekcionāra P. Grēniņa labo gribu 
un entuziasmu kultūras vērtību 
glābšanā un glabāšanā.

atļaušos teikt, nezināmam fak-
tam (pārbaudīšu vai tā, kad 
izdevums būs manā plauktā, ja 
atrastos atbalstītājs). Bibliotēkās 
palīdzību nav ko meklēt, jo 
tādas lietas kollekcionāru pa -
saulē maksā tūkstošu tūkstošus. 
Proti − Mandžūrijā, Harbinā, 
juku laikos izdotās divās avīzes, 
kas domātas latviešiem un lat-
viešu sarakstītas, vēsta par Lat-
vijas notikumiem, bet krievu 
valodā (sludinājumi latviešu 
valodā). („Novij Mir”, 1920. Nr. 
1 (3. okt.) – Nr. 16 (1921. g. 3. janv.), 
„Demokratu domas” izdevums, 
redaktors Cerbulis, izdots Har-
binā, izdevējs K. Liepiņš. Ie  spē-
jams, ka izdevums tika tur pi-
nāts, jo pēdējā numurā minēts, ka 
„turpmāk iznāks Vladi vo stokā”. 
Vai tā noticis, nav zi  nāms. 

Par notikumiem kaŗa pēdējās 
dienās krievu kaŗavīrus Vācijas 
armijā informēja ģenerāļa A. 
Vlasova „Krievijas tautu atbrī-
vo šanas komitejas” Ventspilī 
izdotā avīze Za Rodinu, kuŗā 
1945. g. Nr. 34 3. maijā paziņots, 
ka Hitler kaput! Arī vēl tas, ka 
par A. Vlasova vietnieku iecelts 
ģenerālmajors M. F. Mališkins. 
Kopkatalogs neuzrāda nevienu 
Latvijā zināmu šīs avīzes 1945. g. 
numuru).

trimdas izdevumos ir.
Bet − lai arī viss, ko te rakstu, 

ir svēta patiesība, tomēr pa -
tiesība tā var arī nebūt, ja vakar 
kāds cits neesošos izdevumus 
aiznesis uz bibliotēku. Grāmat-
niecības retumi mežā kā sēnes 
nav atrodami, tie ir kādā plauktā 
(biežāk gan pūst pagrabā). Bib-
liotēku darbinieki šos plauktus 
nemeklē, to es labi zinu no savas 
pieredzes. Bet nebūs tāda Lat-
vijas mūzeja vai bibliotēkas, 
ebrēju mūzeju ieskaitot, kuŗai es 
kādu nieku nebūtu aiznesis.

Par katalogiem. Kopkatalogs 
− ko teikt par to? Labi, ka tāds 
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No Coincidences: Reflections on
the 90th Birthday of Lennart Meri

PAUL GOBLE

Mūzikāla izrāde “ČIKĀGAS PIECĪŠI – ATGRIEŠANĀS”

Staunton, March 29 –  Today 
would have been former 
Estonian President Lennart 
Meri’s 90th  birthday. His son 
Mart asked me to write an appre-
ciation. It has been published 
in  Eesti Paevaleht  (epl.delfi.ee/
news/arvamus/paul-goble-lenn-
art-meri-naitas-et-eesti-suudab-
muutuda-laanepoolseimast-
idariigist-idapoolseimaks-
laaneriigiks?id=85746585). The 
English original is below:

On the day Lennart Meri was 
born, March 29, 1929, another 
event important for the history 
of Estonia occurred: George 
Kennan, then a junior American 
foreign service officer crossed 
the border from Latvia into 
Estonia to expand the American 
legation in Tallinn. Lennart Meri 
often spoke of this coincidence 
because of three lessons he took 
from Kennan. Indeed, he insisted 
that it wasn’t really an accidental 
coincidence – those he liked to 
say were only those we don’t 
understand – but a conjunction 
of events that mattered to him 
and because of the role he played 
to Estonia and the larger world.

First, Lennart Meri frequently 
observed, Kennan had rein-
forced his own understanding 
that foreign and domestic poli-
cies are not the two separate 
realms some imagine them to be 
but rather all of a piece. What a 
country does within its borders 

profoundly affects and is affected 
by what it does and can do 
beyond them. If a country wants 
one kind of foreign policy, such 
as to be linked into the European 
world, it must pursue one kind of 
domestic agenda. If it doesn’t, it 
will soon discover that its foreign 
policy goals will have been sub-
verted and even made impossi-
ble. And if a country wants one 
kind of domestic set of arrange-
ments, it can only pursue one 
kind of foreign policy but not 
another. 

Kennan in his writings and dis-
tinguished diplomatic career 
taught that, Lennart Meri remark-
ed; and it is a lesson that the 
Estonian president said was one 
that both Estonians and Americans 
forget only at their peril.

Second, the Estonian president 
said, Kennan’s arrival in Estonia 
underscored that Estonia mat-
tered to the West and always 
would, whatever some may think 
or do.  Perhaps the leading US 
diplomatist of his generation, 
Kennan never looked away from 
Estonia even when he was acting 
on the broadest world stage. As 
some may have forgotten, his 
containment policy which was 
directed against the aggressive 
designs of Soviet Moscow led 
him to be one of the most stal-
wart defenders of American 
non-recognition policy from its 
inception in 1940 to the end of 

his life. And as many may not 
know, in the dark days of January 
1991, I can testify that his interest 
in and concerns about Estonia 
never flagged. More than once 
during that month, I received 
telephone calls from him and 
from Lennart Meri right next to 
each other, with the Estonian 
foreign ministry talking about 
what was happening in Tallinn 
and the retired US diplomat want-
 ing to know what Washington was 
doing to ensure that things there 
would go in the right direction.

Lennart Meri took from this 
when I told him about it the 
important lesson that again many 
forget: Estonia has fast friends; 
and it is important to remember 
them because in the world as it is, 
one can seldom win over one’s 
enemies; but one can lose one’s 
friends. For small countries as 
well as large, losing one’s friends 
because of something one does 
can be worse than facing the ene-
mies that all countries have.

And third, Lennart Meri 
equally frequently said, Kennan 
in his work both diplomatic and 
scholarly had shown the impor-
tance of taking a longer view, of 
considering one’s own life and 
that of one’s country in the sweep 
of history rather than being driv-
en by momentary pressures. 
When Kennan talked about “the 
sources of Soviet conduct,” Meri 
said, he pointed not to what 

Stalin personally wanted but 
rather to the history of the 
Russian state, a history shaped by 
geography, culture, and religion, 
and one that drove Moscow in 
one direction rather than anoth-
er. Estonia, the Estonian diplo-
mat and politician reflected, was 
similarly affected by its geogra-
phy, culture, and religion. Those 
factors, however much neglected 
at any particular moment, always 
matter – and they are neglected 
only at the peril of his country.

Lennart Meri is famous for 
having remarked more than once 
that he as an Estonian would 
rather have Canada for a neigh-
bor. Most people take that com-
ment for the jocular remark it 
certainly was. But contained 
within it was a fundamental 
insight, one that Lennart Meri 
and George Kennan shared. 
Estonia doesn’t have Canada for 
a neighbor: it has other coun-
tries; and it must learn to operate 
from the place on the map it 
occupies. Over the years of his 
life, however, he showed that 
Estonia could move on a mental 
map, becoming not the Western 
most of eastern countries but the 
eastern most of Western ones, 
another observation he took 
from Kennan who cited that 
observation of the Marquis de 
Custine concerning Russia.

Intellectual giants, as the wisest 
of men and women have 

observed, as such because they 
have stood on the shoulders of 
others. They have been willing to 
learn from and then apply and 
develop the thinking of others. 
Lennart Meri was such a man, 
and Kennan was one of his teach-
ers. Consequently, the Estonian 
leader was exactly correct in say-
ing that there was no coincidence 
in his birth and Kennan’s first arriv-
al in Estonia being on the same day. 
It would have been a coincidence, 
Meri once said, if they hadn’t 
appeared on Estonia’s map when 
they did and on that date.

The linking of such dates is all 
too often neglected, but as we 
mark the 90thanniversary of 
Lennart Meri’s birth, we need to 
remember this one because of 
what it meant for Meri, for 
Estonia and for my country, the 
United States. Fortunately, 67 
years after Kennan came over the 
border and Meri arrived on this 
earth, Lennart Meri, then the 
president of Estonia, traveled to 
Princeton, New Jersey, in the 
United States to decorate the 
retired diplomat and scholar for 
his role. By doing that, Lennart 
Meri came full circle in a way and 
his doing so should remind all of 
us of the importance of such links 
and such lessons not as subjects 
of mere historical interest but as 
guides to how all of us, Estonians 
and Americans alike, should 
behave now and in the future.

“Čikāgas Piecīši – atgriešanās” 
ir mūzikāli vēsturiska vīzija-iz-
rāde, kuŗā populāri aktieŗi un 
dziedātāji ar mīlestību un lielu 
pietāti  atveidos iemīļotās grupas 
uzstāšanos viņu jaunības laikā. 
Izrādes režisors ir Valdis Lūriņš. 
Piedalās: Mārtiņš Egliens, Mār -
tiņš Brūveris, Ieva Sutugova, 
Rolands Beķeris, Marģers Eglin-
skis, Inita Sondore, Ginta Kriev-
kalna. Izrādes pamatā ir Alberta 
Legzdiņa atmiņu stāstījumi no 
grāmatas “Čikāgas Piecīšu pie-
dzīvojumi” un Čikāgas Piecīšu 
populārākās dziesmas. Jauniestu-
dējuma pirmizrāde notiks Rojas 
estrādes atklāšanā 5. jūlijā. 

Šogad aprit 30 gadi kopš Či -
kāgas Piecīšu atgriešanās Latvijā 
1989. gadā ar slaveno koncertu 
Mežaparka estrādē – tā bija pir  mā 
reize, kad Latvijas iedzīvotāji 
dzīvē tikās ar iemīļoto grupu. 
Čikāgas Piecīšu dziesmas jau 
gadiem bija ārkārtīgi populāras 
Latvijā, kaut arī neviens nebija 
redzējis, kā izskatās dziedātāji un 
pat nezināja, kā viņus sauc. Ne -
legālie Čikāgas Piecīšu ieraksti 
klejoja un tika pārrakstīti ne  skai-
tāmas reizes, līdz plates un mag-
netofona lentes vārda pilnā no -
zīmē juka ārā un kļuva caur spī-
dīgas no spēlēšanas. Nepārspīlējot 
var apgalvot, ka visā Latvijā viņu 
dziesmas ne tikai bija dzirdējuši, 
bet pat zināja no galvas; viņu 
dziesmu ieraksti bija kā svaiga 
gaisa malks padomju stagnācijas 
un rusifikācijas nogurdinātajai 

sabiedrībai. Tie bija arī jauni 
mūzikāli akcenti, kas pavēra 
kantrī mūzikas pasauli, un bija 
tai laikā kaut kas savdabīgs un 
nedzirdēts.

Čikāgas Piecīši bija ārkārtīgi 
populāri arī latviešu trimdas sa -
biedrībā. Viņu koncerti palīdzēja 

nevienu neaizskaroši joki, visi 
zināja, ka tādi būs, un tos ļoti 
gaidīja. 

Šarmantā Alberta Legzdiņa 
tēlā iejutīsies Mārtiņš Egliens, 
ļoti atraktīvs aktieris ar izteiktu 
spēju sadarboties ar publiku. Viņš 
ļaus skatītājiem izbaudīt Čikāgas 

teātŗa aktrise Inita Sondore. 
Marģers Eglinskis atveidos gan 
Uldi Ievānu, gan Uldi Streipu, 
kuŗi abi bija izcili joku meistari 
grupā. Vēl izrādē skatītāji varēs 
tikties ar Ilmāru Dzeni, ko atvei-
dos lieliskais Liepājas teātŗa dzie-
došais aktieris Rolands Beķeris. 

nekāda sakara ar Čikāgas Pie-
cīšiem, tomēr arī viņas dziesma 
“Svešā zemā stādu rozes” ir tautā 
ļoti populāra un piederīga tā 
laika notikumiem, tāpēc skatī-
tājiem būs interesanti tikties arī 
ar viņu. 

Piedāvājam ieskatam video-
klipu no darba sagataves procesa, 
kur dzirdami fragmenti no Či -
kāgas Piecīšu dziesmām “Pazu-
dušais dēls”, “Mūsu mīlestība”, 
“Par mani, draudziņ, nebēdā”, 
“Es redzēju bāleliņu”, “ Ir septiņi 
no rīta”, “Hei, lailī” un “Made in 
Latvija”

https://www.youtube.com/
watch?v=pryz_0dJHME

Piedalās: Mārtiņš Egliens, Mār-
tiņš Brūveris, Ieva Sutugova, Ro -
lands Beķeris, Marģers Eglinskis, 
Ginta Krievkalna, Inita Sondore. 

Pirmizrāde – Rojas estrādes 
atklāšanā 5.jūlijā. Izrādes: 7.jū -
lijā Valmierā, 13.jūlijā – Ma  do-
nā, 2.augustā Saldū, 3.augustā 
Kuldīgā, 4.augustā Jelgavā, 
16.augustā Ulbrokā, 17.augustā 
Kandavā, 18.augustā Cēsīs, 
23.augustā Bauskā, 24.augustā 
Smiltenē, kā arī citur Latvijā. 

Biļetes uz izrādēm var ie  gā-
dāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

https://www.bilesuparadize.lv/
l v / p e r f o r m a n c e s / p e r f o r-
mance/17283

Vairāk informācijas:
Laila Ilze Purmaliete,

producente
E-pasts:

laila.purmaliete@gmail.com 

Piecīšu jokus un gaisotni. Mār -
tiņš Brūveris kļūs par Armandu 
Birkenu un valdzinās skatītājus 
ar savu apbrīnojamo balss tembru 
liriskajās dziesmās. Janīnas Anki-
pānes šarmu un mūzikalitāti iz  -
nesīs dziedātāja Ieva Sutugova. 
Lorijas Vudas tēlā iejutīsies dzie -
dātāja Ginta Krievkalna vai Dai les 

Ilmārs Dzenis pašos pirmsā ku-
mos ir dziedājis Čikāgas piecīšos, 
taču vēlāk bijis spiests pārcelties 
uz Floridu, kur sāka pats savu 
mūziķa karjēru. Izrādē kā Larisa 
Mondrusa uzmirdzēs Ginta Kriev-
kalna. Jāpiebilst gan, ka Larisa 
Mondrusa emigrēja no Latvijas 
gan krietni vēlāk un viņai nav 

nosargāt un stiprināt latvisko 
identitāti svešumā. Nepārvēr tē-
jama ir Alberta Legzdiņa nozīme 
Čikāgas Piecīšu pastāvēšanā. 
Viņš izkopa īpašu humorpilnu 
grupas koncertēšanas stilu. Tie bū -
tībā nebija koncerti, bet izrādes ar 
dziesmām un humora ske čiem, 
kuŗos vienmēr skanēja aktuāli, 
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DACE ĶEZBERE Lielas maiņas Čikāgas Latviešu biedrībā
2019. g. 17. februārī Čikāgas 

Latviešu biedrības (CLB) namā 
notika organizācijas gada sa -
pulce. Priekšsēdis Armands 
Birkens atklāja sapulci ar klu-
suma brīdi, pieminot 2018. 
gadā mūžībā aizgājušos biedrus 
Vilni Vīlipu un Jāni Reveliņu. 
Ar ziediem apsveica bijušo 
priekšsēdi Valdi Tumu un goda 
biedri Ainu Salenieci. Goda 
biedri Vera Riekstiņa un Jānis 

tēka aizsūtīja rekorda skaitu – 
40 kastes – grāmatu uz Latviju, 
galvenokārt Daugavas Vana-
giem, Otrai Elpai un dažādām 
bibliotēkām. Ziedojumi sedza 
sūtīšanas izdevumus. Liels pal-
dies palīgam Mārim Preisam! 

Kasiere Mārīte Plūme sniedza 
kases pārskatu. Biedrība saņēma 
$10 000 testamenta vēlējumu. 
Sakarā ar statusa maiņu no 
501(c)4 uz 501(c)3, ziedojumus 

Informācijas nozares vadītāja 
Daina Jauntirāne pateicās Aigai 
Bērziņai un Kristai Laukmanei-
Schmidt par sarīkojumu izzi -
ņošanu dažādos medijos. Ieteica 
biedrībai meklēt jaunu timekļa 
mājas lapas veidotāju.

Kultūras nozares vadītāja 
Aiga Bērziņa ziņoja, ka notikuši 
tikpat daudz sarīkojumu kā 
iepriekšējā gadā. Tika rīkoti: 
Superbowl pārraide (ar Ethnic 

nodarbību galds Krišjāņa Ba -
rona latviešu skolas bērnu 
svētkos; Ģenerālleitnanta Rai -
monda Graubes referāts “Hib -
ridkaŗš un informātīvā telpa” 
(sadarbībā ar Ciānas draudzi); 
LatEstFest II (ar igauņiem); un 
tikšanās ar bokseri Mairi Briedi 
(kas tika nedēļas laikā noor-
ganizēts). Liels paldies firmai 
Ellas Bubbles par uzkodām 
Maira Brieža tikšanās sarī ko-

No kreisās: Mārīte Plūme, Ināra Bundža, Reinis Kalnājs, Daina Jauntirāne un Māra 
Jauntirāne

No kreisās: Linda Cukura, Aiga Bērziņa, Pēteris Špels, Laima Magone un Dace 
Ķezbere.  Iztrūkst:  Jānis Vilciņš

Aiga Bērziņa pasniedz ziedus un 
kūku Armandam Birkenam kā 
pateicību par 12 gadu darba

Armands Birkens ziņo biedriem.   Pie galda sekretāre Daina 
Jauntirāne un sapulces vaditājs Didzis Pilāns

biedrības un Māras fonda grā-
matas, protokolus, nodokļu 
dokumentus un pārskatus un 
apstiprinājuši, ka ieraksti grā-
matās ir pareizi un saskan ar 
atbilstošiem dokumentiem. Pal  -
dies Ainai Saleniecei par zie-
dojumu Māras fondam! Māras 
fonds 2018. gadā atbalstīja 
Latvijas Zemessardzes orķestŗa 
koncertu.

Vairāki pašreizējie valdes 

Vilciņš nevarēja ierasties.
Priekšnieks pateicās valdei un 

visiem, kuŗi pēdējā gadā 
atbalstījuši biedrības darbu. 
Sadarbība ar citām organi zā-
cijām ir bijusi laba un domā-
jams, ka tas tā arī turpināsies. 
1958. gadā ČLB iegādājās savu 
namu, kur arvien vēl esam 2019. 
gadā. Mīlam šo namu, bet 
pienācis laiks to pārdot, jo tas 
vairs neatbilst sabiedrības vaja-
dzībām. Aktīvi meklējam na -
mam pircēju. Ziņosim bied-
riem, kad būs specifiska in  for-
mācija par nākotnes plāniem. 
Ejot uz priekšu arvien atce-
rēsimies, ka mūsu organizācijas 
devīze ir: Vienībai, draudzībai, 
labdarībai, izglītībai!

Vicepriekšsēde Dace Ķezbere 
ziņoja, ka valde apstiprinājusi 
viņu par ČLB Kārļa Ķezbera 
bibliotēkas vadītāju, atvietojot 
Mārīti Plūmi, kuŗa pārņēma 
Latvju tautas mākslas mūzeja 
vadību. Pagājušā gadā biblio-

locekļi (Armands Birkens, Ruta 
Priedkalne-Zirne un Silvija 
Kļaviņa-Barshney) ir izteikuši 
vēlēšanos vairs nekandidēt 
valdē. Viņu vietā nominācijas 
komiteja atradusi kandidātus 
Laimu Magoni, Lindu Cukuru, 
Pēteri Špelu un Māru Jauntirāni, 
kuŗus ievēlēja ar aklamāciju. 
Valde nolems savā pirmajā val-
des sēdē, kuŗš ieņems kuŗu 
amatu un uz cik ilgu laiku.

Armands Birkens pateicās 
visiem par uzticību, ko saņēmis, 
divpadsmit gadu gaŗumā vadot 
biedrības kuģi. Viņš iet prom 
personisku iemeslu dēļ, jo, vei-
cot sabiedriskus pienākumus, 
nonācis laika trūkumā, tāpēc 
ilgi atlicis savus personiskos 
pienākumus. Laiks pienācis tos 
kārtot. Viņš turpinās piedalīties 
biedrības dzīvē. Aiga Bērziņa 
pasniedza Armandam Birke-
nam ziedus un torti. 

Dace Ķezbere pasniedza pu -
ķes Rutai Priedkalnei-Zirnei, 
kuŗa, pēc ilgi nokalpotiem ga -
diem valdē, vairs nekandidēja.

4. martā notika pirmā valdes 
sēde, kuŗā amatus ieņēma: 
priekš niece – Dace Ķezbere,  
vicepriekšniece – Laima Ma -
gone, kasiere – Mārīte Plūme, 
sekretāre – Māra Jauntirāne, 
biedrzine – Linda Cukura, 
kultūras/sarīkojumu nozares 
va  dītāja – Aiga Bērziņa, in -
formācijas nozares vadītāja – 
Daina Jauntirāne, saimniecības 
nozares vadītāja – Ināra Bundža, 
VP speciāliem uzdevumiem 
Jānis Vilciņš un Pēteris Špels, 
nama pārvaldnieks – Reinis 
Kalnājs , revizijas komisijas 
locekļi – Jonas Baipšys un Jānis 
Sedliņš.

biedrībai var tagad atskaitīt no 
nodokļiem. Biedrības bankas 
bilance līdz ar 2018. gada bei-
gām bija $35 749.27. Atlikums 
2018. gadā bija $3603. Budžetu 
pieņēma bez iebildumiem.  

Dance); lietojot jauniegādāto 
TV ekrānu; filma “Vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru” (visām 
paaudzēm); Lielā Diena (ar 
igauņiem), kur visas paaudzes 
varēja krāsot olas un izšūpoties; 

jumā! Paldies visiem palīgiem 
un ziedotājiem par lielo darbu, 
rīkojot tik daudz vērtīgu pa -
sākumu!

Biedrības ļaudis arī palīdzēja 
citām organizācijām rīkot: ALA 
kongresu, Latvijas Zemes sar-
dzes koncertu, Vilkaču kon-
certu, 13. Saeimas vēlēšanas, 
Latvijas 100 svinības (3. Nov.) 
un Mantinieku koncertu.

Biedrzine Mārīte Plūme zi -
ņoja, ka ČLB ir 151 biedrs. Divi 
biedri šogad miruši. Neoficiāla 
statistika liecina, ka 110-120 
mūsu biedri ir vairāk nekā 60 
gadus veci. Jāpadomā, kā ie -
saistīt jaunākus biedrus.

Nama pārzinis Reinis Kalnājs 
ziņoja, ka bija jālabo apkure un 
dzesināšana vairākos stāvos. Ar 
visu to gads beidzās ar $3603 
atlikumu.

Armands Birkens nolasīja 
Revizijas komisijas ziņojumu. 
Komisijas locekļi Jonas Baipšys 
un Jānis Sedliņš pārbaudījuši 

Kā latvieši nokļuva Amerikā pēc Otrā pasaules kaŗa,

kā viņi te iedzīvojās, ko piedzīvoja un pārdzīvoja,

kā notika „atgriešanās” Latvijā, kā savijās cilvēku likteņi 

un kas palīdzēja to visu izturēt...

Lasiet, atminieties, vērtējiet!

Zudušie saulgrieži.
Stāsts par trimdu un draudzību

USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi.

Rakstiet čeku, Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Valsts prezidents Zagrebā atklāj 
Latvijas Simtgadei veltītu izstādi 

“Latvijas gadsimts”
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis oficiālā vizītē apmeklēja Chor-
 vatijas Republiku. 28. martā Valsts 
prezidents tikās ar Chorvatijas pre-
zidenti Kolindu Grabaru-Kitaro-
viču, parlamenta priekšsēdi Gor-
danu Jandrokoviču un premjēr-
ministru Andreju Plenkoviču. 28. 
martā Raimonds Vējonis Zagrebā 
atklāja Latvijas Simtgadei veltītu 
izstādi “Latvijas gadsimts”. 

“Izstāde “Latvijas gadsimts” ir 
patiess stāsts par mums – kādi un 
kādēļ mēs esam šodien. Vēstures 
liecības un zināšanas, kas apkopo-
tas izstādē, ļauj mums veidot arī 
savu nākotni – ne tikai mācoties 
no pagātnes kļūdām, bet arī ie -
dvesmojoties no pagātnes ideāliem 
un nesot sev līdzi visdārgāko –  
Latvijas brīvību,” uzsvēra Valsts 
prezidents, atklājot izstādi Zagre-
bas Nacionālajā un universitātes 
bibliotēkā. Valsts prezidents atzī-
mēja, ka Latvijas un Chorvatijas 
tautas vieno spēcīga vēlme pēc brī -
vības un neatkarības. Mēs vēla-
mies paši veidot savas tautas un 
valsts likteni. “Esmu pārliecināts, 
ka mums ir potenciāls paplašināt 
mūsu valstu savstarpējās attiecī-
bas, jo īpaši ekonomikas, kultūras, 
tūrisma un izglītības jomā, tuvi-
not ne tikai mūsu polītiskās inte-
reses, bet arī mūsu cilvēku sirdis 
un prātus.” Valsts prezidents Za  g re-
bas Nacionālajā un universitātes 
bibliotēkai pasniedza dāvanu  Lat-
vijas fotogrāfa Gunāra Janaiša grā-
matu – portretu kollekciju “Per so-
nības un laikmets”, kurā apkopoti 
ievērojamu Latvijas cilvēku por - 
t reti.

***
Latvijas Simtgadei 

veltīta izstāde Krievijas 
Nacionālajā bibliotēkā

28. martā Latvijas dienu Sankt-
pē  terburgā ietvaros Krievijas Na -
cio nālajā bibliotēkā Sanktpē ter-
bur gā tika svinīgi atklāta Latvijas 
Simtgadei veltīta izstāde “Latvija 
100 – ar skatu uz nākotni”.

Izstādi ar uzrunām atklāja ģe -
nerālkonsuls Kristaps Brusbārdis, 
Krievijas Nacionālās bibliotēkas 
Sanktpēterburgā ģenerāldirektors 
Aleksandrs Veršiņins, kā arī Lat vi-
jas Nacionālās bibliotēkas izpild-
direktore Dzintra Mukāne. Pasā-
ku mu turpināja Latvijas folkloras 
ansambļa Dindari koncerts. Sarī-
ko juma viesi tika cienāti ar Latvi-
jas dzērieniem un uzkodām. Iz  stā-
dē “Latvija 100 – ar skatu uz nā -
kotni” ir apskatāmas būtiskākās 
grāmatas, kas ir Krievijas Nacio-

nālās bibliotēkas krājumos par 
Latviju, t. sk. unikāli 16. un 17. gad-
simta izdevumi. Apmeklētājiem 
vienlaikus tiek izrādīts arī Latvijas 
tautastērpu elementiem veltīts 
stends “No tērpa par apģērbu”, kā 
arī lielformāta fotografijas par 
Dziesmu svētkiem un J. Rozentā -
la gleznu reprodukcijas. Izstādes 
mēr ķis ir populārizēt Latvijas tēlu, 
aktuālizējot latviešu tautas kul-
tūras mantojumu.

***
NATO 15 gadi Latvijā

29. martā ar vairākiem sarīkoju-
miem Rīgā un citviet Latvijā tika 
atzīmēti 15 gadi kopš mūsu valsts 
iestāšanās Ziemeļatlantijas alian-
sē, kā arī NATO 70. gadskārta.

Latvija kopā ar citām topoša jām 
dalībvalstīm iestāšanās dokumen-
tus Vašingtonā iesniedza 2004. 
ga  da 29. martā. Savukārt 4. aprīlī 
NATO svin pastāvēšanas 70. ga -
da  dienu, tādējādi iezīmējot 2019. 
gadu kā NATO jubilejas gadu Lat-
vijā un visā aliansē. Atzīmējot Lat-
vijas dalības NATO 15 gadus, pie 
Rīgas pils notika svinīgā god asar-
dzes maiņas ceremonija un Svētā 
Gara tornī tika pacelts NATO 
karogs.

Ārlietu ministrijā tika atklāta 
izstāde “Latvijas dalība NATO 15”. 
Izstādē apskatāma svarīgāko no -
tikumu chronoloģija gan Latvijas 
ceļā uz NATO, gan esot pilntiesī-
gai alianses dalībvalstij. Ekspozī-
cijā ap  lūkojami Ārlietu ministrijas 
archīvā glabātie svarīgākie doku-
menti ‒ uzaicinājums  pievienoties 
NATO programmai “Partnerattie-
cības mieram”, 1995. gadā pieņem-
tie Latvijas ārpolītikas pamatvir-
zieni līdz 2005. gadam, kas tika 
apstiprināti ar balsojumu Saeimā 
un kuŗos integrācija Eiropas Sa -
vienībā un NATO tika noteikti kā 
galvenie uzdevumi, kā arī proto-
kols pie Ziemeļatlantijas līguma 
par Latvijas pievienošanos NATO.

“Šodien mēs esam stiprāki nekā 
jebkad iepriekš,” atzīmējot 15 ga -
dus, kopš Latvija iestājās Ziemeļ-
atlantijas līguma organizācijā jeb 
NATO, uzsver Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. “Kopā ar mūsu 
Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem par mūsu valsts drošību stāv 
arī mūsu sabiedrotie – NATO da -
lībvalstis. Latvijas iestāšanās NATO 
bija nozīmīgākais notikums pēc 
neatkarības atgūšanas.”

***
Latvijas atbalsts Stokholmas ‒ 

Ores 2026. gada Olimpisko 
spēļu kandidātūrai

Latvija pauž polītisku atbalstu 
Stokholmas ‒ Ores 2026. gada Zie -
mas olimpisko spēļu kandidātū-
rai, pēc premjēra Krišjāņa Kariņa 
(Jaunā Vienotība) vadītās Latvijas 
Nacionālās sporta padomes sēdes 
žurnālistiem atzina izglītības un 
zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
(JKP). Viņa stāstīja, ka padomes 

sēdes laikā tika pieņemts lēmums 
atbalstīt Latvijas poziciju startēt  
kā partnerei Zviedrijai 2026. gadā 
gai dāmajās Olimpiskajās spēlēs.  
2. aprīlī Ministru kabinets izska -
tīja Izglītības un zinātnes minis  t ri-
jas (IZM) sagatavoto informātīvo 
ziņojumu ar aktuālāko informā-
ciju par 2026. gadā gaidāmajām 
olimpiskajām spēlēm, vienlaikus 
tika lemts par Ministru prezidenta 
vēstuli Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas (SOK) prezidentam To -
masam Bacham.

Vēstules projektā ietvertas visas 
sniedzamās pamata un papildu 
Lat vijas valdības garantijas. Vēs-
tulē arī uzsvērts, ka Latvija cer, ka 
Stokholma un Ore tiks izvēlētas 
olimpisko spēļu rīkošanai un Si -
guldas pilsēta dalītos ar tām bob-
slejā, kamaniņu sportā un skele-
tonā. Vēstule līdz šā gada 12. aprī-
lim iesniedzama Zviedrijas pusei 
tālākai iesniegšanai SOK.

***
Latvijas pilsoņi Lielbritanijā 
piesakās rezidenta statusam
Drīz oficiāli sāksies Apvienotajā 

Karalistē dzīvojošo Eiropas Savie-
nības (ES) pilsoņu pieteikšanās 
jau najam rezidenta statusam. To 
var izdarīt ar viedtelefonu, no  ske-
nējot pases vai identifikācijas (ID) 
kartes čipu. Daudzi mūsu tautieši 
šo statusu jau ir ieguvuši, taču 
pārējiem joprojām ir ļoti daudz 
neskaidrību. Katrā diasporas tik-
šanās reizē tiek atgādināts par to, 
ka rezidenta statuss būs nepie-
ciešams visiem, taču daudzi vēl 
cer, ka varbūt Brexit nemaz neno-
tiks un nekādas izmaiņas nebūs 
nepieciešamas. “Viņi vairāk uz  trau-
cas par to – dodiet mums bei dzot 
ziņu, ko mums darīt, un mēs to arī 
izdarīsim. Pašlaik situācijā ir diez-
gan maz skaidrības, kas notiks 
tālāk un kā tālāk mēs būsim, ko 
mēs tālāk darīsim,” saka sociālā 
projekta “Kopā” vadītāja Ineta Cu -
kermane. “Varu teikt to, ka līdz 
šim Gērnsijā ārkārtīgi maz cilvē -
ku ir zinājuši par to, ka būs tāds 
settled status, un tāpēc kopā ar 
Gērnsijas Border Agency mēs tai -
s ām semināru maijā,” stāsta Lat vi-
jas goda konsule Gērnsijā Lilita 
Krūze. Daudziem joprojām nav 
skaidrs, kā šo statusu iegūt. Lat-
vijas vēstniecība bieži saņem ie -
snie gumus pasu noformēšanai un 
reizē arī lūgumu reģistrēt jauna-
jam rezidenta statusam, taču tas 
jāveic pašam.

***
Latvijā viesojas Ziemeļvalstu 

pirmskolas pedagogi
Lai dalītos ar savu pieredzi un 

apgūtu ko jaunu Latvijā, viesojas 
vairāki desmiti pirmskolas peda-
gogu no Ziemeļvalstīm. Norvēģi 
un islandieši ne vien piedalās kon-

ferencē, bet arī dodas uz bērnu-
dārziem, lai jaunas rotaļas apgūtu 
klātienē un mācītu savas.

Viens norvēģu dārziņš pie Oslo 
šajās dienās ir ciet. Visi pedagogi 
devušies uz Latviju. Izspēlējuši 
rotaļu par Juglas tiltu, viņi mūsē-
jiem māca savējo – par haizivi, kas 
ķer dažādu krāsu zivtiņas. Kas 
jādara? Jāturas krāsiņai kopā un 
jāmūk.

Dārziņa vadītāja atzīst, ka tas, 
kas viņus atšķir visvairāk, ir biežā 
būšana laukā. “Norvēģijā mēs ļoti 
daudz laika pavadām ārā, daudz 
vairāk nekā Latvijā. Un tas ir arī 
tas, ko vēlas bērnu vecāki. Un es 
zinu, ka latviešus visvairāk pār-
steidz tas, ka mazie bērni arī pus-
dienas laiku guļ laukā,” teica 
bērnudārza vadītāja Lilla Margre -
te Ostberga Soreide. Ropažu bēr-
nu  dārzā “Annele” dažādas rotaļas 
ir cieņā. Bērni saka – jo aktīvāk, jo 
labāk. Gatavojoties konferencei, 
kā arī veicinot ideju apmaiņu 
bēr nu dārzu starpā, radīta vietne 
Happykids.lv, kur ikviens  var 
smelties praktiskus ieteikumus 
darbam pirmskolas izglītības ie -
stādē.

***
Diasporas latvieši palīdz 

bērniem un vecākiem Latvijā

Londonā aizvadītajā nedēļas no -
galē pavasara labdarības akcijā 

organizācijai Giving for Latvia iz -
devies savākt rekordlielu ziedoju-
mu summu – 10 000 britu mār ci-
ņu. Par šo naudu tulkos grāmatas 
latviešu valodā, pirks spēļu lauku-
ma aprīkojumu bērniem ar īpa-
šām vajadzībām un palīdzēs arī 
Ilģuciema sieviešu cietumam.

Labdarības tīklošanās vakarā pie-
dalījās ap 40 latviešu gan no Lon-
donas Lielbritanijā, gan arī no ci -
tām Eiropas valstīm. Papildus lab-
darības izsolei cilvēki tika ai  cināti 
ziedot modernu bērnu au  dzi nā-
šanas metožu grāmatām, sp ē ļu 
laukumam Torņakalna skolai bēr-
niem ar īpašām vajadzībām un 
grā matu plaukta iegādei Iļģucie-
ma sieviešu cietuma resocia lizā-
cijas programmai. Kā norāda Gi  v-
i  ng for Latvia pārstāve, sabiedrība 
ziedojumiem ir ļoti atsaucīga, un 
ziedotāju loks kļūst arvien plašāks. 
Pagājušajā vasarā Giving for Latvia  
Facebook lapa tika atzīta par ofi-
ciā lu labdarības organizāciju. Pēc 
tam ātri vien pieteikušies un ar 
ziedojumiem palīdzējuši diaspo-
ras latvieši no Portugales,  Vācijas, 
Norvēģijas, Austrijas un Lielbri-
tanijas.

***
Aicina izmantot biznesa 

iespējas Islandē
Kultūras dienas, kas 12. maijā no -

tiks Reikjavīkā, bija viens no gal-
venajiem sarunu tematiem, Reik-
javīkas latviešiem tiekoties ar kul-
tūras ministri Daci Melbārdi (NA). 
Reikjavīkas latvieši aicina Latvijas 
uzņēmējus piedalīties šajā sarīko-
jumā, stāstīt par sevi un izmantot 
jaunas biznesa iespējas Islandē.

Latvijas Žurnālistu asociācija par izcilu darbu pētniecībā un ana lī-
tikā pasniegusi balvu Latvijas Avīzes  žurnālistei Mārai Libekai, kuŗas 
raksti bieži publicēti arī mūsu laikrakstos, savukārt ārzemju latviešu 
sabiedrības dzīves norises un personības atspoguļotas Māras rakstos 
Latvijas Avīzē.

Māra Libeka “Izcilības balvu” saņēmusi  par publikāciju “Bīstami 
uzticamā pārbaude” (Latvijas Avīze, 2018. gada 13. augustā), ar kuŗu 
atklāja būtiskus trūkumus valsts veselības aprūpes sistēmā, konkrēti, 
onkoloģisko slimību profilaksē. Rakstā tika vērsta uzmanība uz pro-
blē mu, ka ne visās Latvijas ārstniecības iestādēs, kuŗas veic valsts ap -
maksāto mamografiju, ir kvalitātīvi mamografi, un ne visi radio logi 
kvalitātīvi veic savu darbu. Māras rakstā vēstīts par pacienti, kuŗai 
radiologi, analizējot mamografijas izmeklējumu, nebija ierau dzījuši 
krūtī audzēju. Pēc publikācijas veselības ministre lika apturēt ma -
mografijas izmeklējumu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem Aiz-
kraukles slimnīcā. Veselības inspekcija kopā ar Nacionālā vese lības 
dienesta un radioloģijas speciālistiem 2018. gada septembrī sāka 
mamografu pārbaudi 27 ārstniecības iestādēs. Šai temai pēc publi-
kācijas pievērsās arī citi plašsaziņas līdzekļi. 

Sveicam kollēgu un vēlam radošu garu un asu spalvu!  

Žurnālistu izcilības 
balva – mūsu kollēgai 

MĀRAI LIBEKAI
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“Kultūras dienas notiek jau sen, 
es tās atceros, kopš dzīvoju Islandē, 
vismaz 18 gadus. Katras valsts pil-
soņi, kas dzīvo šeit, šajā salā, pār-
stāv savu valsti. Visbiežāk cilvēki  
ir tērpušies savos tautastērpos, uz 
galdiem ir īpašie ēdieni, valstij 
rak sturīgas lietas, dažādas citas ar 
valsti saistītas iespējas. Ir arī gā - 
j iens, pasākums lielajā Harpā, kur 
dibināt kontaktus un apzināt ie -
spējas. Arī es tautastērpā tur pār-
stāvēšu Latviju, tur būs arī mūsu 
latviešu teātris,“ stāsta Islandes lat-
viete Andžela Zumente. Visi, kas 
vēlas pārstāvēt savu biznesu, aici-
nāti sazināties ar Reikjavīkas lat-
viešiem laikus, lai varētu risināt 
organizātoriskus jautājumus un 
rēķināties ar dalībnieku skaitu.

***
Biedrībai “Ar Pasaules pieredzi 

Latvijā” jauna valde
Biedrības “Ar Pasaules pieredzi 

Latvijā” ievēlēta jauna septiņu locek-
ļu valde, kas nākamo gadu tur pi-
nās darbu pie remigrācijas jautā-
jumu aktuālizēšanas. Ņemot vērā 
kritisko darba roku trūkumu tir-
gū, jaunievēlētā valde plāno aktuā-
lizēt arī ārvalstnieku integrācijas 
jautājumus sabiedrībā. Visi valdē 
ievēlētie locekļi ir remigranti, kas 
pēc vairākiem gadiem darba ār -
valstīs atgriezušies vai ieradušies 
uz dzīvi Latvijā. Biedrības valdē 
ievēlēti bijušās valdes locekles – 
Māra Rūse un Elīna Grīniece, kā 
arī pieci jaunpienācēji – Kristaps 
Loze, Miks Muižarājs, Liene Jan-
sone, Anna Vladimirova-Krju ko-
va un Elizabete Auniņa. 

***
Atklāts tālmācības rīks e-Laipa
Pasaules brīvo latviešu apvie nī-

bas (PBLA) Izglītības padomes (IP) 
ilgi un rūpīgi lolotais sapnis ir pār-
vērties īstenībā. Eiropas Savie nī-
bas mājā, Aspazijas bulvārī 28, tika 
atklāts latviešu valodas apguves 
pašmācības rīks e-Laipa.

Jau pirms desmit gadiem PBLA 
IP iesāka šo iniciātīvu, lai visi, kas 
vēlas apgūt latviešu valodu  tī  mek-
lī, to varētu darīt attālināti –  paš-
mācības ceļā. To var darīt tīmeklī 
https://elaipa.lv/Home/A1

***
Latvijas diasporas centrs Ķīnā – 

Šanhajā
Šogad pirmo reizi vēsturē, Ei -

ropas Parlamenta vēlēšanās ārval-
stīs dzīvojošajiem Latvijas balsstie-
sīgajiem dota iespēja balsot ne 
tikai pa pastu, bet arī mītnes zemē 
klātienē. Vēlētāji var veidot iecirk-
ņus pēc pašu iniciātīvas, iesnie-
dzot priekšlikumu Centrālajai vē -

lēšanu komisijai.
Šanhajā dzīvojošie Latvijas pil-

soņi – gan senākie, gan nesenie –
vei do Šanhajas un tās apkaimes ‒ 
Suzhou, Hangzhou, Nanjing u. c. – 
vēlēšanu iecirkni. Kopienas ieceltā 
iecirkņa komisijas vadība – Zane 
Mellupe, Dace Mihailova, Helēna 
Adjukēviča un Edgars Beierbahs – 
jau savākuši nepieciešamo parak -
s tu skaitu Šanhajas centra iecirkņa 
izveidošanai. Topošā vēlēšanu ie -
cirkņa organizātori cer – vēlēšanās 
aktīvi piedalīsies arī tie Latvijas 
pil soņi, kas Šanhajā viesosies Eiro 
parlamenta vēlēšanu laikā 26. 
maijā.

***
Latvijas sarunas ar Gērnsiju 
Ārlietu ministrija ir saņēmusi 

apliecinājumu, ka Lielbritanijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Kara liste 
(AK) izsniegusi Gērnsijai pilnva-
rojumu noslēgt līgumu sociālās 
drošības jomā ar Latviju. Šis piln-
varojums bija galvenais nosacī-
jums, lai Latvija un Gērnsija varētu 
sākt sarunas par šādu līgumu, kas 
ir nepieciešams sociālo tiesību, to -
starp tiesību uz pensiju un citiem 
sociālās drošības pasākumiem, no -
drošināšanai Gērnsijā strādājo ša-
jiem Latvijas valstspiederīgajiem. 
Atbildīgā institūcija Latvijā par 
līguma sarunu organizēšanu ir Lab-
klājības ministrija. Līguma no  -
slēgšana būs iespējama, pateico-
ties ilgstošam un mērķtiecīgam 
Ārlietu ministrijas un Latvijas 
vēstniecības Apvienotajā Karalistē 
darbam.

Gērnsija ir pašpārvaldoša territo-
rija AK Kroņa pakļautībā (Crown 
dependency) ar tiešu pakļautību 
Viņas Majestātei karalienei Eliza-
betei II. Gērnsijā ir ap 60 000 ie -
dzīvotāju, un latvieši, kuŗu skaits 
uz salas ir ap 1000, ir viena no 
lielākajām ārvalstnieku kopienām 
Gērnsijā.

***
Latvijas armijas garīgajā 

aprūpē kapelāne
Kopš janvāŗa sākuma Latvijas ar -

 mijā virsleitnantes pakāpē pirmo 
reizi vēsturē kapelāna amatā dien 
sieviete – Estere Pumpura. Viņa ir 
viena no 14 Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) kapelāniem, un Pum-
puras garīgās aprūpes jomā ie -
tilpst Militārā policija.

Pumpura ir Latvijas Univer si tā-
tes (LU) Teoloģijas fakultātes ab - 
s ol vente, Latvijas evaņģēliski lu  te-
riskajā baznīcā nokārtojusi evaņ-
ģēlistu eksāmenu, saņēmusi NBS 
Kapelānu dienesta virskapelāna, 
baptistu mācītāja Elmāra Pļaviņa 
piekrišanu un nokārtojusi NBS 
pārbaudījumus, lai varētu uzsākt 

dienestu. Tagad viņa kopā ar 13 
vīr iešiem, kuŗi pārstāv luterāņu, 
baptistu, katoļu un pareizticīgo 
konfesijas, dien Kapelānu die nes tā. 

***
ZVA aptur zāļu “Rigvir” 

izplatīšanu
Saistībā ar konstatētām nepil nī-

bām Zāļu valsts aģentūra (ZVA) 
pieņēmusi lēmumu apturēt “Rigvir” 
izplatīšanu līdz neatbilstības cē  lo-
ņa noskaidrošanai un novēršanai, 
turklāt Nacionālais veselības die-
nests (NVD) lems par “Rigvir” 
svīt rošanu no valsts Kompensē-
jamo zāļu saraksta. 

ZVA saņēmusi Lielbritanijas 
oficiālās zāļu kvalitātes kontroles 
laboratorijas zāļu paraugu rutīnas 
testēšanas laikā veiktās zāļu “Rig-
vir” šķīdums injekcijām paraugu 
pārbaudes rezultātus. Saņemtie 
re   z ultāti liecina, ka “Rigvir” sa  stā-
vā ir mazāks vīrusa daudzums, 
nekā apstiprināts, šīs zāles reģis  - 
t rējot. Pārbaudēs konstatēts, ka 
“Rigvir” sastāvā esošais ECHO-7 
vīrusa daudzums neatbilst šo zāļu 
reģistrācijas dokumentācijā no -
rā dītajam minimālajam daudzu-
mam.

***
Hermanim un Barišņikovam 

top jauna izrāde
Jaunais Rīgas teātris un Alvis Her-

 manis turpina sadarbību ar Mi -
ch ailu Barišņikovu. Pēc ie  priek-
šējā kopdarba – izrādes “Brodskis/
Ba  rišņikovs”, kuŗa jau ceturto se -
zonu ceļo pa pasauli, tiek gatavots 
jauns kopīgs projekts.

Jau ir sākušies mēģinājumi jau-
nam iestudējumam “Baltais hēli-
kopters”, kuŗa pirmizrāde pare-
dzēta 2019. gada 21. novembrī 
Rīgā, Jaunajā Rīgas teātrī. Izrādes 
sižets balstīts patiesos notikumos 
un stāsta par iepriekšējā Katoļu baz-
nīcas pāvesta – Benedikta XVI – no -
slēpumaino atkāpšanos no ama  ta. 
Benedikts XVI jeb Jozefs Racin-
gers ir pirmais pāvests, kuŗš pēdē-
jo 600 gadu laikā pameta savu 
posteni dzīves laikā. Līdz šim bija 
pašsaprotami, ka šis amats tiek 
pildīts līdz pat nāves brīdim. Ofi-
ciālā atkāpšanās versija par vese-
lības problēmām ne visiem šķiet 
pārliecinoša.

***
“Latvijas skolas soma” 

saņem pasaules atzinību

Aģentūras Luka komandas rī -
ko tais Latvijas valsts Simtgades 
programmas “Latvijas skolas so -
ma” atklāšanas sarīkojums “100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs” pa -
saulē prestižajā konkursā EventEx 
Award, kas tiek uzskatīts par sarī-
kojumu industrijas Oskaru, iegu-
vis piecas godalgas, tai skaitā tiek 

atzīts par labāko sarīkojumu p a -
saulē katēgorijā “Labākais kon-
certs”. Šis ir pirmais gads visa 
konkursa pastāvēšanas vēsturē, 
kad augstāko godalgu saņem Lat-
vija, portālu Lsm.lv informēja 
aģen tūras dibinātāja un produ-
cente Inese Lukaševska.

EventEx Award konkursam šo -
gad kopumā tika pieteikts 331 
pasākums no 42 pasaules valstīm. 
Visus darbus vērtēja starptautiska 
žūrija vairāk nekā 50 cilvēku sa  stā-
vā, kuŗu vidū ietilpst Klintona ad -
ministrācijas vadītāja Laura Švar-
ca, žurnāla Washington Dossier un 
Bizbash dibinātājs Deivids Adlers  
un citi. Projekta “Latvijas skolas 
so  ma” atklāšanas sarīkojums “100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopu-
mā ieguva piecas godalgas un tika 
atzīts par labāko koncertu pasaulē. 
Katēgorijā “Labākais mākslas pa -
sākums” ieguva otro vietu, bet ka -
tēgorijās “Labākais kultūras pasā-
kums”, “Labākais dzīvais šovs” un 
“Labākais pasākums Eiropā” – 
trešo vietu. “Latvijas skolas somas” 
atklāšanas pasākums “100 Latvi -
jas stāsti 100 minūtēs”, kas pērn    
6. septembrī norisinājās Arēnā 
Rīga, kopumā pulcēja 6000 sko-
lēnu no 110 Latvijas novadiem. 
Sarīkojumā tika apspēlēta Latvijas 
vēsture, kultūra, tradicijas un vēr-
tības šodienas skatījumā, nepie cie-
šamība ikvienam nepārtraukti at -
tīstīties un augt, veidojot nākotnes 
Latviju.

***
Komponistam Pēterim Vaskam – 

pirmais albums dzimtenē
Kopš neilga laika klausītājiem 

Latvijā un visā pasaulē pieejams 

izcilā latviešu komponista Pētera 
Vaska albums “Lūgšana” – pir-
mais darbu apkopojums dzimte -
nē un komponista dāvana Latvi -
jai Simtgadē, informēja ierakstu 
kompanija SKANI. Albumā dzir-
damas četras vokāli simfoniskas 
kompozīcijas, kas tapušas gandrīz 
40 gadu laikā. Trīs no tām – “Lūg-
šana mātei”, Laudate Dominum 
un “Lūgšana Latvijai” – šajā albu-
mā piedzīvo pirmieskaņojumu 
jaunās versijās, komponistam ie -
raksta procesā klātesot. 

Vissenāk ir tapusi “Lūgšana mā -
tei” (1978), kuŗu iepriekš kla usītāji 
pazina kā “Kantāti sievietēm” ar 
Imanta Ziedoņa dzeju. Pēteris Vasks 
to komponēja – kā pats saka – vēl 
būdams jaunais komponists. Ar 
Veltas Tomas dzejoli sarakstītā 
“Lūgšana Latvijai” (2016) šajā al -
bumā dzirdama Viļņa Šmīdberga 
instrumentācijā korim un pūtēju 
orķestrim, savukārt Mesa (2005) – 
korim un stīgu orķestrim. 2016. 
gadā sacerētais darbs Laudate 
Dominum korim un simfoniska-
jam orķestrim ir visnesenāk tapu-
šais darbs šajā albumā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

ĪRIJA. 
Latviešu kāpiens 
Svētā Patrika kalnā 2019
Mīļie tautieši! 
Turpinot pagājušajā gadā uz -

sākto tradiciju, Latvijas vēst nie-
cība Īrijā aicina visus, kam Lat-
vija sirdī, 2019. gada 4. maijā pie-
vienoties latviešu kāpienam Svē-
tā Patrika kalnā. Arī šogad kalna 
galā izritināsim mūsu karogu un kopā nodziedāsim Latvijas himnu.

Pēc tam kalna pakājē visi pulcēsimies Baltā Galdauta svētku 
piknikā (galdauti un piknika lietas katram jāņem līdzi pašam). Pulkā 
mīļi gaidīti arī tie, kuri kādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas veikt 
kāpienu – būsim tad visi kopā svētku piknikā. Dalībnieku skaits un 
vecums neierobežots. Pulcēšanās no plkst. 10.30 pie The Croagh Patrick 
Information Centre. (https://goo.gl/maps/fkyWRNXcusk). Kāpt kalnā 
sāksim pulksten 11. Pieredze rāda, ka kāpiens augšā varētu aizņemt 
aptuveni divas stundas, kalnā būšana – viena stunda, lejā kāpšana – 
divas stundas. Baltā Galdauta pikniks – sākot no plkst.16. Dalībniekiem 
ir ieteicams apaut ērtus staigājamos apavus un, ņemot vērā Īrijas 
nepastāvīgos laika apstākļus, paredzēt lietu un vēju necaurlaidīgu 
apģērbu, cimdus un galvassegu. Tāpat atcerieties ņemt līdzi dzera -
mo ūdeni un kādas ēdamlietas enerģijas atjaunošanai kāpiena laikā. 
Dalību aicinām pieteikt vēstniecībā pa tālr. 014780161 vai pa e-pastu 
embassy.ireland@mfa.gov.lv. Statistikai, lai zinām, cik daudz 
dalībnieku mums varētu pievienoties. Aicinām arī tos tautiešus, 
kuŗiem brauciens uz Patrika kalnu liekas par tālu, šajā dienā 
organizēties sinchronam kāpienam kādā no tuvējām augstienēm, kā 
to pagājušajā gadā veiksmīgi izdarīja Vaterfordā (Waterford). Un 
sūtīsim cits citam video sveicienus!

Priecāsimies jūs visus redzēt kopā ar mums!
Latvijas vēstniecība Īrijā

IGAUNIJA. 27. martā Latvijas vēstniecība Igaunijā un 
Latvijas Investīciju attīstības aģentūra rīkoja informātīvu semināru 
Igaunijas tūrisma operātoriem un plašsaziņas līdzekļiem par tūrisma 
iespējām Latvijā. Semināru atklāja Latvijas vēstnieks Igaunijā 
Raimonds Jansons. Sarīkojuma programmā bija paredzētas Latvijas 
tūrisma nozares pārstāvju prezentācijas par tūrisma piedāvājumu 
klāstu Latvijas novados un lielākajās Latvijas pilsētās. Ņemot vērā 
aviokompanijas AirBaltic vadošo vietu pasažieŗu pārvadājumos 
Tallinas lidostā, programmā iekļauta prezentācija par aviokompani-
jas aktuālitātēm un attīstības plāniem.
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Vladimira Putina prezidentūras 
pēdējais sešu gadu termiņš bei - 
dz as 2024. gadā, un rodas jautā-
jums, vai arī Krievijā, tāpat kā da  žās 
“pēc padomju” jaunvalstīs, tiks gro-
 zīta konstitūcija, lai paildzi nā tu 
“nācijas līdera” valdīšanu.

Šai sakarā ievērību pelna Hen-
rija Meijera, Iljas Archipova un Ste-
 pana Kravčenko apcerējums, ko 
publicējis amerikāņu ziņu die-
nests “Bloomberg”. Viņi atsaucas 
uz Nursultana Nazarbajeva rūpīgi 
iestudēto varas grožu nodošanas 
manevru un norāda, ka “Kremlī 
daudzi” prātojot, vai Putinam ne -
derētu pārņemt to, kas ticis “iestrā-
dāts” Kazachstānā. Taču atšķirība 
ir tā, ka varētu uzliesmot cīniņš 
starp dažādām “frakcijām” Krem-
ļa galmā, kuŗas Putinam līdz šim 
izdevās iegrožot. Polītiskais un 

Viņiem vajag “15 Krimas”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

personiskais risks viņam būtu par 
lielu. Putins līdz šim nav devis ne 
mazāko mājienu, kurš varētu būt 
viņa “mantinieks”,  un vairākkārt 
uzsvēris, ka negrasās grozīt konsti-
tūciju. Taču tas neatturēja Krievijas 
Valsts domes priekšsēdi Vjačes-
lavu Volodinu no pareģojuma, ka 
jau šā gada decembrī esot iespē-
jama “konstitūcijas reforma”... 
Esot arī iespējams, ka Putins, pre-
zidenta pilnvarām beidzoties, uz -
ticētu Valsts padomei vai Dro šī -
bas padomei ‒ institūcijām, kuŗu 
priekš galā viņš atrodas, nodrošināt 
stabilitāti valstī. Tātad tomēr Ka -
zachstānas variants?

Apcerējuma autori ir skeptiski: 
viņuprāt, varas struktūra Krievijā 
ir pārāk sarežģīta un pretišķības 
“galmā” pārāk sīkstas.

Tikmēr stabilitāte stipri iedra-

gāta vienā no “federācijas subjek-
tiem” – Jakutijā jeb Sahas republ i-
kā. Tas ir apmēros milzīgs novads 
Sibirijas ziemeļaustrumos, ar zel -
tu un dimantiem pārbagāts. Šī no -
vada pamatiedzīvotāji – jakuti – 
valodas ziņā ir turciskas cilmes, 
bet pēc konfesijas pareizticīgie, un 
uzvārdi lielākoties krieviski. Šai 
novadā un īpaši galvaspilsētā Ja -
kutskā satraukumu un nemieru 
izraisījuši islamticīgie migranti no 
Vidusāzijas, īpaši no Kirgizstānas, 
kuŗi rīkojoties kā mafija, “sagrāb-
jot” gan augļu un dārzeņu tirdz-
niecību šai skarbajā ziemeļzemē, 
gan ... taksometru pakalpojumus. 
Jakutskā viņi atvēruši ēstuves, kas 
izspiež vietējos tirgotājus. Jakutskā 
notika masu mītiņš, kuŗa dalīb-
nieki prasīja “padzīt svešiniekus” 
un draudēja sarīkot grautiņus. 

Au  tonomās Jakutijas vadītajam 
Aisenam Nikolajevam nācās savā 
uzrunā nomierināt satrauktos 
prā tus ... un uzdot policijai ap -
sargāt mošejas, lai novērstu asins 
izliešanu.

Sakarā ar Krimas aneksijas piek-
to gadskārtu visā Krievijā “no aug-
šas” tika organizēti “patriotiski” 
mītiņi, un vaiga sviedros rosījās 
Putina “jaungvardieši”, aicinot tau-
tu masveidā jūsmot. Taču, kā ziņo 
Novaja Gazeta, atsaucība bija gau-
sa, laukumi pustukši, ansambļu 
priekšnesumi nevilināja..

Ja neskaita dzīrojošo eliti Mas-
kavā un Pēterburgā, Krievijas pla-
šumos un dziļumos apātija pār -
aug murdoņā (ropot), kas var pār-
augt dārdoņā (rokot). Šī vārdu 
spēle atbilst situācijai.

To, ko Kremlī neuzdrošinās 

ska ļi izteikt, nu izkliedz pareiz-
ticīgais staļinists Aleksandrs Pro-
ch anovs, kuŗš savā portālā zavtra.
ru atgā dina, ka “krievu tautai at -
ņemta itin prāva tās daļa, un tā 
izbārstīta tuvējās, divainā kārtā 
dzimušās valstīs. Krievu tautai at -
ņemtas terri torijas, kuŗas tā ar mil-
zīgām pū  lem sagādāja (do  bival) 
visas savas vēstures gaitā”. Un 
krievu tauta garīgi atdzims tikai 
tad, “ja tai radīsies ne viena Kri -
ma, bet piecpadsmit Krimas, pēc 
padomju republiku skaita”.

“Sīrijas lūzums” nelīdzēja, un ar 
kādu gan “jaunu Krimu”, ar kādu 
avantūru lai sapurina krievu tau -
tu, atkal novedot to līdz ekstāzei? 
Venecuēlā jau ieradies krievu mi -
l itāristu desants, tur jau ož pēc 
pulvera. Krimas vietā – Karakasa?

Neatceros, par kādu produktu 
īsti bija runa, taču manā jaunībā 
televīzijā reizēm bija reklāma, 
kuŗā nopietna paskata džentl me-
nis savu stāstāmo sāka ar vār-
diem: “Es neesmu ārsts, bet es 
tādu attēloju televīzijā.” Un tad 
viņš paskaidroja, kāpēc reklāmā 
piedāvātais medikaments ir pie-
mērots attiecīgās kaites ārstēša-
nai. Protams, tas, ka aktieris tēlo 
ārstu kādā televīzijas uzvedumā, 
neliek domāt, ka viņš patiesi ir 
medicīnas vai farmācijas eks-
perts, bet reklāma ir reklāma – te 
tas ir gluži saprotami.

Līdzīgi šobrīd notiek Ukrainā, 
kur aizgājušajās brīvdienās bija 
Valsts prezidenta vēlēšanas un 
visvairāk balsu saņēma cilvēks, 
kuŗš varētu teikt to pašu, ko ak -
tieris minētajā reklāmā: “Es ne -
esmu prezidents, bet es tādu at -
tēloju televīzijā.” Runa ir par ko -
miķi Volodimiru Zeļenski, kuŗš 
patiesi televīzijā tēlo skolotāju, 
kuŗam dzīves īstenība Ukrainā ir 
tā “piegriezusies”, ka viņš nolemj 
kandidēt uz valsts augstāko ama-
tu un pašam par pārsteigumu arī 
tiek ievēlēts. Pagājušajā svētdienā 
tas nebija nekāds sacerēts raidī-
jums – īstajās vēlēšanās Zeļenska 
kungs tika pie mazliet vairāk par 
30 procentiem balsu, tālu aiz 
sevis atstājot divus Ukrainas po -
lītikas grandus – pašreizējo Valsts 
prezidentu Petro Porošenko (18%) 
un kādreizējo premjerministri 
Jūliju Timošenko (14%). Tas no -
zīmē, ka pēc trim nedēļām Uk -
rainā būs otra vēlēšanu kārta, 
kuŗā piedalīsies pirmo divu vietu 
ieguvēji. Zināmā mērā tā būs 
cīņa starp diviem oligarchiem, jo 
Porošenko kungs pats tāds ir, 
savukārt Zeļenska kunga raidī-
jums tiek demonstrēts televīzijā, 
kuŗa pieder Igoram Kolomois-
kim, kuŗš gan mīt Izraēlā tāpēc, 
ka Ukrainā viņam ir radušās da -
žādas juridiskas nepatikšanas.

Pirmā vieta pirmajā kārtā Vo -

Par vēlēšanām un to sekām

lodimiram Zeļenskim gan nega-
rantē uzvaru 21. aprīlī, kad būs 
otra kārta. Taču uzvara pirmajā 
kārtā parāda, cik ļoti ukraiņu 
tauta alkst pēc pārmaiņām. Ze -
ļenska kungs šajā ziņā ir tabulu 
rasa. Šā gada sākumā, kad viņš 
iesniedza dokumentus, lai pie-
dalītos vēlēšanās, pie viņa vie-
sojās žurnālists no britu teleka-
nāla BBC, kuŗam kandidāts pa -
stāstīja, piemēram, ka vēlas pār-
traukt apšaudes Ukrainas aus - 
t rumos, bet par to, kā to panākt, 
neko reālu nav varējis piedāvāt. 
Žurnālists vēstīja, ka viena no 
centrālajām domām, kādu Ze -
ļens ka kungs piedāvā saviem at -
balstītājiem, ir: “Ja es neko neso-
līšu, nevienam nenāksies pie -
vilties.” Viņš arī vēstīja, ka tikai 
pēc tikšanās ar ārvalstu diplo mā-
tiem, kuŗas laikā kandidāts uz -
rādīja katastrofālu zināšanu trū-
kumu par Ukrainas situāciju, viņš 
sācis meklēt ekspertus, kas snieg-
tu konsultācijas un padomus. 
Katrā gadījumā nākamajam Uk -
rainas prezidentam būs smags 
darbs. Ukrainas austrumos nu -
dien turpinās Krievijas sponso-
rētās “apšaudes,” joprojām oku-
pēta ir Ukrainas territorija Kri-
ma, un Kijevā joprojām nesek-
mīgi cīnās ar korupciju, kuŗa 
kaitē valsts tautsaimniecībai, kā 
arī valsts attiecībām ar ārpasauli 
un konkrēti ar Eiropas Savienību.

Līdzīgs eksperiments aizgā ju-
šajās brīvdienās bija Slovakijā, 
kur norisinājās valsts prezidenta 
vēlēšanu otrā kārta, un tur pār-
liecinošu uzvaru guva juriste un 
vides lietu speciāliste Zuzanna 
Kaputova, kuŗai polītiskas piere-
dzes vēlēšanu kontekstā nav 
nekādas. Vēlēšanās zaudēja val-
do šās partijas atbalstītais Slova-
kijas komisārs Eiropas Komisijā, 
diplomāts Marošs Šefčovičs. Arī 
Slovakijā ir lielas problēmas ar 
korupciju, turklāt pirms gada 
valsti satricināja populāra žur -

nā lista nogalināšana. Kaputovas 
kundzes centrālais lozungs kam-
paņas laikā bija “Pretosimies ļau-
numam”. Viņa būs savas valsts 
pirmā prezidente sieviete, un vi -
ņas ievēlēšana ir pretēja mūs die-
nu Centrāleiropas tendencei 
tā  dā nozīmē, ka viņa ir izteikti 
liberāli noskaņota juriste, kamēr 
citās minētā reģiona valstīs, it 
īpaši Ungārijā un Polijā, polītika 
ir virzījusies pretējā, neliberālā 
virzienā.

Arī Amerikā ir bijuši gadījumi, 
kad augstā valsts amatā ievēlēti 
cilvēki bez jebkādas polītiskas 
pieredzes. Savulaik vēlētāji Kali-
fornijā par savu gubernatoru ie -
vēlēja aktieri Arnoldu Švarcene-
geru, kuŗš gan lielākoties sevi 
amatā pierādīja kā kompetents 
cilvēks, bet Minesotā darbaļau-
dis ievēlēja profesionālu cīkstoni 
Džesiju Venturu, kuŗš pirms tam 
kādu laiku bija bijis kādas maz-
pilsētas mērs, bet gubernatora 
amatā tika ievēlēts no salīdzinoši 
mazpazīstamās Reformu par -
tijas. Viņa veikums polītikā ne -
bija īpašs, zināmā mērā tāpēc,   
ka viņš nepārtraukti konfliktēja 
ar žurnālistiem, saucot tos par 
“mediju šakāļiem”. Pēc viena ter-
miņa amatā cīkstonis nolēma 
vēlreiz nekandidēt. Piecus gadus 
vēlāk tajā pašā Minesotā par 
ASV senatoru kļuva komiķis un 
televīzijas aktieris Als Frankens. 
Viņš amatā sevi labi pierādīja, 
pēc sešiem gadiem tika ievēlēts 
uz otru termiņu, bet bija spiests 
atkāpties no amata pēc apsūdzī-
bām par seksuālu uzmākšanos 
sievietēm. Un, protams, pirms 
pāris gadiem Amerikā bija vēlē-
šanas, kuŗās uzvarēja vēl viens 
cilvēks ar pieredzi televīzijā, bet 
ne polītikā. Par viņu neko vairāk 
neteikšu.

Par to, kas notiek, ja augstā 
amatā tiek ievēlēta persona bez 
jebkādas polītiskas pieredzes,  
esam varējuši spriest arī mūsu 

valstī. Pēdējie divi valsts prezi-
denti – Raimonds Vējonis un 
Andris Bērziņš – pirms ievēlēša-
nas bija Saeimas deputāti. Taču 
pirms viņiem toreizējā valdošā 
koalīcija “no piedurknes” izvil ka 
ķirurgu Valdi Zatleru, kuŗa chres-
tomātiskākais izteiciens ama tā 
bija visai mulsais: “Es esmu, jā, 
kas es esmu?” Kā valsts pirmā 
per sona viņš sevi gan konkrēti 
pierādīja 2011. gada 28. maijā, 
paziņojot par 10. Saeimas atlai-
šanu, jo tajā polītikāņu patvaļa 
bija situsi pārāk augstu vilni. 
Mazāk par nedēļu pēc šī lēmuma 
bija nākamās Valsts prezidenta 
vēlēšanas, kurās, laikam sapro-
tamā kārtā, parlamenta “gudrās 
galvas” nolēma, ka savu padzi-
nēju amatā nevēlas atjaunot. Tā 
mēs tikām pie A. Bērziņa.

Līdzīgi it kā no nekurienes 
lielajā polītikā arī uzradās Vaira 
Vīķe-Freiberga. Ar ļoti enerģisku 
darbību, it īpaši ārpolītikā, viņa  
sevi pierādīja tā, ka pēc četriem 
gadiem uz otru termiņu amatā 
Saeima nobalsoja teju vienbal-
sīgi, pēc aiziešanas no amata pat 
tika apsvērta kā iespējama Ap -
vienoto Nāciju organizācijas ģe -

nerālsekretāre. Tam gan punktu 
pielika mūsu kaimiņvalsts Krie-
vija, bet pagodinājums viņai un 
līdz ar to arī mūsu valstij tas bija 
pietiekami liels.

Pēc pāris mēnešiem Latvijā būs 
nākamās valsts prezidenta vēlē-
šanas, turklāt šogad pirmoreiz 
Saeimas “gudrās galvas” valsts 
pirmo personu vēlēs atklāti, ne -
vis aizklāti, kā tas bijis pirms tam. 
Pašreizējais prezidents Vējoņa 
kungs vēl nav pateicis, vai viņš 
kandidēs uz otru termiņu. Par 
iespējamo kandidātu visbiežāk 
tiek minēts Eiropas tiesas tiesne-
sis Egils Levits, kuŗš pa  ziņojis, ka 
kandidēt amatam pie kritīs tikai 
pēc koalīcijas uzaici nājuma. 

No redakcijas.
Mūsu laikrakstā nr. 7 rakstījām 

par pilsonisko iniciatīvu „Par 
izcilu Latvijas Valsts prezidentu”, 
kas nākusi klajā ar uzsaukumu 
aicināt Saeimā pārstāvētos polī-
tiskos spēkus izvirzīt Egilu Levitu 
valsts augstākajam amatam. 
Uzsaukumu sākotnēji parakstīja 
116 Latvijas inteliģences, radošo 
aprindu un uzņēmēju pārstāvji. 
Atbalstītāju skaits vietnē www.
peticijas.com pārsniedzis tūkstoti.
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Pirmo reizi ar Valdu tikos jau 
2003. gadā viņas darbavietā Lat-
vijas Finanču ministrijā, kad arī 
pati tur vēl strādāju. Valda strā-
dāja kādā Eiropas Savienības pro-
jektā. Kopš tā laika Valdas dzīvē 
daudz kas ir mainījies, tagad viņa 
strādā Luksemburgā, bet saik -
nes ar Latviju ir palikušas tikpat 
stingras un dzīvas, kā tas bija 
pirms 16 gadiem. Tagad Valda 
uz Latviju dodas vairākas reizes 
gadā, jo Latvija no Luksembur-
gas ir daudz vieglāk sasniedza -
ma nekā no Austrālijas, viņa šo 
likteņa pavērsienu tiešām augstu 
novērtē. 

Valda Liepiņa ir dzimusi un 
uzaugusi Melburnā, viņas vecāki 
ir latvieši, tāpēc Valda vienmēr 
cilvēkiem, kas viņu nosauc par 
austrālieti, paskaidro, ka viņa ir 
Austrālijā dzimusi latviete. 

Vēlos pieminēt, ka Valdas mam-
ma Brigita bija mana klasesbied-
rene Pinebergas ģimnazijas pē -
dējā klasē. Valda stāsta, ka bijusi 
ļoti aizkustināta, kad ar mani ie -
pazinās un uzreiz zvanījusi mam -
mai uz Austrāliju. Viņa jau agrā 
bērnībā ir vesta uz visiem latvie-
šu sarīkojumiem, gājusi latviešu 
skolā, latviešu valodu ir mācī ju-
sies vidusskolā un augstskolā, 
pat pie profesora Fenneļa. Valda 
mū  zicējusi koklētājos, dziedājusi 
ko  ŗos, dejojusi tautas dejas, mā -
cījusi latviešu skolā. Jaunībā arī 
viņai ir bijis jāpārdzīvo apzī mē-
jums “sarkans”, jo aizvadītā gad-
simta septiņ desmito gadu vidū ir 
piedalīju sies Vispasaules Latvie šu 
jaun at nes kongresā (VLJK) Flo-
refā, Beļ ģijā, kur pirmo reizi ār -
pus Latvijas tikās Latvijas kultū ras 
darbinieki ar ārzemju latviešu 
jauniešiem. Mūsu sabiedrība ta -
jā laikā bija pārliecināta, ka no 
Latvijas ārā tika tikai čekisti, 
tāpēc visi, kas ar viņiem tikās, 
automātiski “kļuva” par komū-
nistiem un čekas pakalpiņiem. 
Pirmo reizi Latvijā Valda ciemo-
jusies 1977. gadā kopā ar tūristu 
grupu, un to viņa uzskata par 
pagriezienu savā dzīvē, jo tā bija 
tikšanās un sadraudzēšanās ar 
daudziem nacionāli noskaņo-
tiem latviešu jauniešiem, arī ar 
Latvijas radiem. Dažiem skaļā-
kiem vietējiem Austrālijas latvie-
šiem tas nebija pieņemams, uz -
skatot, ka visi, kas Latvijā auguši, 
ir komūnisti, un šī nostāja kopā 
ar Florefā piedzīvoto Valdu uz 
kādu laiku no latviešu sabiedrī-
bas attālināja.

Septiņus gadus Valda bija pre-
cējusies ar Sidnejas latvieti, kuŗš 
izmisīgi bija meklējis latviešu 
meiteni, bet vēlāk izdomāja, ka 
tomēr labāk ir būt austrālietim. 
Valda ar to nevarēja sadzīvot, un 
tā laulība izjuka. Šajā kopdzīvē 
pagrieziena punkts bija arī At -
moda Latvijā. 

Melburnā Valda aktīvi darbo-
jās Tautas frontes nodaļas dibinā-
šanā, piedalījās TF kongresos 
Rīgā, arī demonstrācijās Hel sin-
kos, Madridē, Vīnē, Vašingtonā. 
Ļoti daudz Valda darīja humānās 
palīdzības laukā, sākumā vairāk 
ar grāmatu pārsūtīšanu, bet vēlāk 
tika sūtīts atbalsts skolām, bērnu- 
namiem, mazturīgajiem, slimnī-
cām. Pirmais sūtījums bija diez-
gan trauksmains, jo tas gāja caur 
Maskavu, tieši tai brīdī 1991. ga  dā, 

Trimdas bērnu bērns Valda Liepiņa
ASTRĪDA JANSONE

kad tur notika pučs. Viss bei dzās 
veiksmīgi, un palīdzības darbs 
tika turpināts vairākus turp mā-
kos gadus.  

Pārcelšanos uz Latviju uzskata 
Valda par dabisku procesu:  “Cil-
vēkam, kas savu dzīvi pavada lat-
viskā vidē un grib tajā darbo - 
ties, tikai Latvija ir vieta, kur to 
var pilnībā īstenot.” 

Vecāku viņai vairs nav – tēvs no -
mira 99. gada martā, mammīte – 
2011. gadā. 

Sākumā Valdai negāja viegli – 
bija grūti atrast darbu, kādu laiku 
strādāja divās skolās par angļu 
valodas skolotāju. Vēlāk pietei -
cās vienam no Eiropas Savienī-
bas pirmsiestāšanās projektam, 
kas bija ļoti interesants un kuŗā 
viņa daudz ko iemācījās. Pāris 
gadu Valda strādāja ar vienu no 
PHARE projektiem, kam sakars 
ar valsts aģentūrām, tad pie pro-
jekta, kas saistās ar Eiropas Sa -
vienības struktūrfondiem. Valda 
atzīst, ka Eiropas Komisijas dar-
bā birokratija ir gluži tāda pati kā 
Latvijā, taču viņa ir novērojusi, 

ka šodien tā ir daudz mazāka 
nekā laikā, kad viņa uzsāka dar-
bu Luksemburgā. 

Luksemburgā ir aktīva un in -
teresanta latviešu sabiedrība, un 
te Valda ir iepazinusies un daudz 
iemācījusies no jaunāka gada gā-
juma kollēgām un tautiešiem. 
Viņu tiešām priecē jauno cilvēku 
patriotisms un aizrautība. Valda 
bijusi pie latviešu skoliņas dibi-
nāšanas 2008. gadā,  2011. gadā 
darbojās vēlēšanu iecirknī Luk-
semburgā. Viņa arī dzied korī, ap -
 meklē gandrīz visus sarīkojumus 
un raksta par tiem latviešu laik-
rakstiem. 2019. gada sākumā Val-
da saņēma Ārlietu ministrijas At -
zinības rakstu, galvenokārt par 
vēlēšanu iecirkņa vadīšanu dau-
dzu gadu gaŗumā, bet arī par ci -

tiem, “klusākiem” darbiņiem. 
Un milzīgs pagodinājums bija 
no Luksemburgas latviešiem pirms 
pāris gadiem saņemt jaunie di-
bināto Mārtiņa balvu par līdz da-
lību šajā sabiedrībā – tas var būt 
pat raisīja vēl lielāku aizkusti nā-
jumu, jo nav jau tik bieži, kad 
mūsu līdzgaitnieki pasaka šo 
skaisto “paldies”. 

Luksemburgā Valdas darbs ir 
Eiropas Komisijas tulkošanas ģe -
nerāldirektorātā. Pirmos septi-
ņus gadus viņa vadīja latviešu 
valodas tulkošanas nodaļu. Tas 
bija patiesi aizraujošs laiks – Lat-
vija bija iestājusies Eiropas Sa -
vienībā (ES), bija jāmeklē veidi, 
kā labāk iekļauties lielajā “ma -
šinērijā”, kāda ir Eiropas Ko  mi-
sija. Bija jāizstrādā jauna ter mi-

noloģija (kas turpinās arī šo -
dien), veidi, kā labāk sadarboties 
ar Latviju. Valdai izdevās noor-
ga nizēt konferenci tulkotājiem 
visās Eiropas Savienības iestā -
dēs, un nu katru gadu Latvijā 
notiek šī konference. 

Kad 2012. gadā meklēja noda-
ļas vadītāju angļu departamen -
tā, Valdu aicināja to uzņemties – 
jo nodaļas vadītājam ir prasība 
zināt departamenta valodu dzim-
tās valodas līmenī. Tā Austrālijas 
latviete nonāca angļu departa-
mentā! ES dalībvalstīm ir iespēja 
izteikties par dokumentu pro-
jektiem, kā arī atbildēt uz Ko  mi-
sijas uzdotajiem jautājumiem 
savas valsts valodā – un to arī lie-
lākoties izmanto. Tādēļ angļu 
departamentā tiek pārtulkoti do -

kumenti no visām ES valodām. 
Darbs ir aizraujošs, bet ar augs-
tām prasībām – ir daudz admi-
nistratīvu pienākumu, bet Valdai 
visvairāk patīk tiešais darbs ar 
cilvēkiem. 

Vēl arvien Valda ir pārliecināta, 
ka viņas izvēle pārcelties uz Lat-
viju ir bijusi pareiza. Latvijā viņa 
jūtas ļoti labi, un, kad 2006. gadā 
viņai piedāvāja darbu Eiropas 
Komisijā, viņa saprata, ka darbs 
ir jāpieņem, lai gan tas bija grūts 
lēmums. Tikko atbraukusi uz 
Lat viju “uz palikšanu”... bet dzīve 
bieži ievieš savas korrekcijas. 

Bieži vien ir dzirdēti jautāju -
mi, kā viņa savu latvietību uz -
turējusi Austrālijā. Valda atbild, 
ka mums ikvienam ir dota ie -
spēja stiprināt savu un līdzgait-
nieku latvisko apziņu.

Valdai nešķiet pareizi, ka ne -
latvieši jeb, kā te ierasts teikt, 
krievvalodīgie Latvijā salikti vie-
nā lielā “kaudzē” un nemaz  ne -
tiek minēts, ka ir armēņi, balt-
krievi, ukraiņi, poļi un citas tau-
tības. Viņiem visiem taču ir sava 
kultūra, sava lielā bagātība. Pēc 
Valdas domām, daudzkultūru 
polītika Latvijā nav pārāk labi 
attīstīta – Latvijas pirmās brīv-
valsts laikā tā bija spēcīgāka un 
niancētāka. 

Valdai ir daudz draugu, arī no 
tiem laikiem, kad uz Latviju viņa 
brauca tikai ciemos. Viņai ir lai-
mējies arī ar kollēgām, nodibi-
nātas jaunas draudzības. Ik pa 
laikam tomēr ir labi arī ar Aus - 
t rālijas draugiem satikties. Valdai 
patīk, ka Latvijā ir četri gadalaiki, 
ka pavasarī tirgū smaržo ziedi, 
vasarā meža zemenes, bet ru  dens 
pusē var aizbraukt uz zvejnieku 
ciemu, kur smaržo kūpinātas 
zivis. 

“Latvija ir neiedomājami at  -
tīs tījusies!” saka Valda. “Ir tikai 
maz liet jāatceras, kāda bija Lat-
vija pirmajos neatkarības gados, 
un tad pa īstam var apjēgt, kas 
Latvijā ir panākts.”

2003. gadā Valdai jautāju, kas 
viņai Latvijā patīk tā sevišķi. To -
vasar bija Skolēnu dziesmu un 
deju svētki. Valda teica: “Tā bija 
tāda nedēļa, kad visa Rīga pilnīgi 
pārmainījās, tajā bijā ienākuši 
trīsdesmit pieci tūkstoši latviešu 
jauniešu, koncerti bija brīnišķī - 
gi un es domāju – ja mēs varētu 
visu to salikt savās dvēselēs un ar 
to dzīvot, mēs varētu dzīvot 
daudz saticīgāk un veidot labāku 
Latviju.” Tā Valda domā vēl šo -
dien. Te citāts no Valdas vēstules:

“Tagad dzīvojam Latvijas Simt-
gades noskaņās, un es atzīstu, ka 
2018. gads bija pilns ar pārdzī - 
vo jumiem. 2017. gada nogalē 
Aust rālijas Latviešu kultūras die-
nās dziedāju korī kopā ar saviem 
Aust rālijas dziesmu draugiem, 
bet tad lielajos Dziesmu svētkos 
dziedāju ar savu Luksemburgas 
kori “Meluzīna”. Piedalīšanās lie-
lajā korī “Lāčplēša” jaunuzve-
dumā, dziedāšana Parīzes Dorsē 
mūzejā – tik daudz  lidojumu brī-
žu! Pirms gada – Dziesmu svētki 
Eslingenā ar visu trimdas bērna 
pievienoto “emocionālo bagāžu”. 
Latvija aug, veidojas. Diasporas 
sabiedrība dzīvo visam līdzi. Mēs 
visi pamazām meklējam un at -
rodam savu vietu pasaulē.”

Saņemot Atzinības rakstu no Latvijas ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča

Dziesmu svētkos Mežaparkā kopā ar Luksemburgas koŗa Meluzīna dziedātājām. Valda arī ir 
iesaistījusies ELA valdes darbā
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Par Brexit jau ir rakstīts tik daudz, 
ka, šķiet, neko jaunu ne  viens vairs 
nepateiks un atliek vien sekot līdzi 
brīžiem gluži vai neticamajiem no -
tikumiem Apvienotajā Karalis tē, 
kas pēdējā laikā atgādina absurdo 
teātri. Taču marta pēdējā un aprīļa 
pirmajā dienā redzētais un izlasī-
tais lika uz dažām lietām paska-
tīties citādāk. Arī uz to, kas notiek 
vai nenotiek Latvijā.

Pirmajā aprīlī Times žurnālists 
Sam Coates savā tvitera kontā ie -
rakstīja ziņu par to, ka britu toriju 
(konservatīvo) parlamenta depu-
tā  tiem noticis seminārs par Muitas 
ūniju un kāds no viņiem pēc tam 
sacījis, ka tas ir bijis ļoti noderīgi, 
bet kāpēc tas, ko viņi uzzinājuši, 
nav bijis zināms pirms diviem 
gadiem (Tory MPs held their train-
ing session today on what is a cus-
toms union. “It was very useful but 
one person did raise the question 
why they hadn’t done this two years 
ago”). Pirmajā brīdī neticēju izlasī-
tajam, tas likās kaut kas neiedo-
mājams – nav taču iespējams, ka 
britu parlamenta deputāti lemj 
par savas valsts un iedzīvotāju nā -
kotni, pat nezinot un nesaprotot, 
ko viņi dara. Ja deputāti balso par 
jautājumiem, kas saistīti ar Brexit 
un lemj, vai izstāties no Eiropas 
Savienības (ES), paliekot vai nepa-
liekot Muitas ūnijā, tad taču vi -
ņiem ir jāzina, kas tas ir. 

ES Muitas ūnija ir izveidota 
1968. gadā. Tā atvieglo tirdznie-
cību ES uzņēmumiem, saskaņo 
muitas nodokļus precēm no val  - 
s tīm ārpus savienības un palīdz aiz-
sargāt Eiropas iedzīvotājus, dzīv-
niekus un apkārtējo vidi. Praksē 
muitas savienība nozīmē, ka visu 
28 ES dalībvalstu muitas iestādes 
sadarbojas tā, it kā tās būtu viena 
struktūra. Tās piemēro vienus un 
tos pašus muitas nodokļus pre-
cēm, ko importē no citām pasau-
les valstīm un nepiemēro nekā -
dus muitas nodokļus ES iekšie -  
nē. Tātad tas nozīmē, ka, preces 
transportējot no vienas ES valsts 
uz citu, muitas nodokļi nav jā -
maksā. Aizejot ne tikai no ES, bet 
arī no Muitas ūnijas, ir jārēķinās 
vismaz ar to, ka britu preces mui-
tas dēļ Eiropā kļūs dārgākas un 
pasliktināsies to spēja konkurēt.

Pēc brītiņa nodomāju, ka tas 
taču noteikti ir pirmā aprīļa joks, 
skarbs un asprātīgs, un sāku smie-
ties. Un vēl pēc brītiņa kļuva 
skumji, jo, neatkarīgi no tā, vai tas 
bija vai nebija joks, saistībā ar 
Brexit tas pārāk izskatās pēc pa -
tiesības. Un tad atcerējos iepriek-
šējā dienā Latvijas televīzijā re  dzē-
to britu televīzijas filmu: Brexit – 
kaŗš bez noteikumiem (Brexit: 
The Uncivil War) ar populāro bri-
tu aktieri Benediktu Kamberbaču 
(Benedikt Cumberbatch) galvenajā 
lomā. 

***
Filma un reālā dzīve

Aktieris spēlē reālu cilvēku 
Do  miniku Kamingsu (Dominics 
Cum  mings), kuŗš, protams, nav 
visiem tik zināms kā polītiķi, bet 
kuŗš tiešām ir britu polītiskais pa -
domnieks un stratēģis un kuŗš 
bija oficiālais izstāšanās kampa -
ņas vadītājs. Pēc referenduma Ka -
mings presē tika raksturots kā 
trollis, kuŗš nozombējis veselu 

Kā manipulēt ar “pazaudētajiem cilvēkiem”? 

vals ti – piemēram, Niks Koens 
(Nick Kohen) The Guardian rak - 
s tīja, ka Kamings ir trollis un gļē-
vulis, kuŗš neuzņemas atbildību, 
bet, iespējams, ir mainījis visu bri-
tu vēstures gaitu. Savukārt, rakstot 
par filmu, Frances Perraudin mi -
nētajā laikrakstā vaicā, vai Domi-
niks Kamings ir ģeniāls ekscen - 
 t riķis vai ļaunais ģēnijs? 

Filmas sākuma titros rakstīts,  
ka daži filmas tēli un dialogi ir 
izdomāti, lai pastiprinātu drama-
tismu, bet jāteic, ka tā tiešām attēlo 
notikumu gaitu pirms referendu-
ma. Vēl jāpiebilst, ka izstāšanās 
kampaņu sponsorēja miljonāri un 
ka izmeklēšana par iespējamo 
vēlēšanu likuma pārkāpšanu vēl 
turpinās.

Filmā darbojas arī aktieru spē-
lēti visiem pazīstami polītiķi – 
piemēram, Boriss Džonsons (Bo -
ris Johnson), bijušais Londonas 
mērs, izstāšanās aizstāvis un bi  ju-
šais ārlietu ministrs Mejas valdībā 
un Naidžels Farāžs (Nigel Farage), 
Apvienotās Karalistes Neatkarības 
partijas (UKIP) bijušais vadītājs 
un kvēls eiroskeptiķis. Filmas dar-
bība sākas 275 dienas pirms refe-
renduma un tās galvenais varonis 
Kamings filmā saka: “Visi zina, 
kurš uzvarēja, bet tikai retais zina, 
kā.”

Kādēļ tik daudz rakstu par šo 
filmu? Filma parāda, kā manipu-
lēt ar cilvēkiem, liekot viņiem kļūt 
emocionāliem, lai pieņemtu kādu 
lēmumu, nedomājot par tā sekām. 
Kampaņā par izstāšanos no ES 
tiešām tika izmantotas jaunākās 
technoloģijas, lai sociālajos tīklos 
atrastu neapmierinātos, tos, kurus 
minētais kampaņas vadītājs filmā 
nosauc par pazaudētajiem cilvē-
kiem, kuri jūtas nesadzirdēti un 
nevienam nevajadzīgi. Neapšau-
bāmi, Apvienotajā Karalistē pie-
tiek dažādu problēmu, tieši tāpat 
kā jebkurā valstī. Un tieši tāpat, kā 
daudzās valstīs, arī Latvijā, pro-
blēmas ne vienmēr atrisina, bet 
tiek meklēts ārējais ienaidnieks, 
kurš vainīgs pie visa un, ar kuru 
tiekot galā, visas problēmas pašas 
no sevis atrisināšoties.

***
Laimes zemes solījumi

Arī Latvijā ne vienam vien Eiro-
pas Savienība vai Krievija ir visu 
problēmu un neizdarīto darbu cē -
lonis. Pirms vēlēšanām, protams, 
tiek atrasti arī “mazāki ienaidnie-
ki”. Piemēram, bēdīgi slavenais 
OIK jeb Elektroenerģijas obligātā 
iepirkuma komponente, kas no -
zīmē, ka patērētājs papildus maksā 
par to elektroenerģiju, kas iegūta 
no atjaunojamiem energoresur-
siem vai vēl vienkāršāk sakot – par 
“zaļo” enerģiju. Daži, piemēram, 
partijas KPV LV un it sevišķi tās 
bijušais biedrs un premjera amata 
kandidāts Aldis Gobzems solīja, 
ka tūlīt pēc vēlēšanām OIK tiks 
atcelts un visi par elektroenerģiju 
maksās mazāk. Tagad pat ekono-
mikas ministrs no KPV LV Ralfs 
Nemiro ir sapratis, ka OIK tā vien-
kārši uzreiz atcelt nevar, jo vis-
pirms jāsaprot, kas nozarē notiek, 
kuŗi to izmanto godīgi un kuri 
krāpjas, vai OIK vēl kādu laiciņu 
jāizmanto, lai turpinātu “zaļās” 
elektroenerģijas ražošanu un, vis-

beidzot, vai uzņēmēji, kuri godīgi 
to ražo un ir ieguldījuši milzīgas 
investīcijas, nevērsīsies pret valsti 
tiesā, kas Latvijai maksās daudzus 
miljonus eiro? Ar vārdu sakot, 
pirms pieņemt lēmumu, ir jābūt 
skaidrām tā sekām. 

Jā, Latvijā dažādām solījumu 
kampaņām gan nav tik milzīga 
vēriena. Manuprāt, pēdējā pusga-
da spilgtākais piemērs ir jau mi -
nētais Aldis Gobzems, tomēr diez 
vai aiz viņa stāv kāds miljardieris 
un pavisam noteikti viņa padom-
devēji nav ar tik asu un gudru 
prātu, lai viņus nosauktu par ļau-
numa ģēnijiem. 

***
Kā uzzināt patiesību?

Viltus ziņas, informatīvais karš, 
sociālo tīklu izmantošana – šos 
jēdzienus būs dzirdējis katrs, tāpat 
kā liela daļa iedzīvotāju gan Eiro-
pā, gan aiz tās robežām ir dzir dē-
juši par to, ka ir jāprot atšķirt me -
lus un puspatiesības no patiesiem 
faktiem. Šīs prasmes dēvē par me -
dijpratību – tas ir vārdu “mediji” 
un “prast” salikums. Var piekrist, 
ka zināšanas un prasme ar tām 
rīkoties ir vajadzīga, bet cilvēkiem 
tomēr gribas atrast kādu mediju, 
kuram varētu uzticēties. Neap šau-
bāmi, valstīs, kurās ar demokratiju 
un cilvēktiesībām viss ir kārtībā, 
uzticamākais informācijas avots   
ir sabiedriskie mediji – ja tādi 
vispār ir.

Latvijā ir divi sabiedriskie me -
diji – Latvijas Radio (LR) un Lat-
vijas Televīzija (LTV). Mūsu laik-
raksts jau vairākas reizes ir rakstī-
jis par to, ka Nacionālā Elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu pado  -
me (NEPLP) bieži rīkojas vismaz 
nesaprotami un izskatās, ka tās 
patiesais mērķis ir mazināt sabied-
risko mediju iespējas kvalitātīvi 
strādāt, vēl vairāk – brīžam šķiet, 

ka NEPLP apzināti darbojas, lai 
sašaurinātu objektīvas informā-
cijas lauku un Latvijā būtu vieglāk 
manipulēt ar cilvēkiem.

Nupat atkal sācies tāds neliels 
skandāliņš saistībā ar LTV valdes 
priekšsēdētāja un par saturu at bil -
dī gā valdes locekļa konkursa re -
zul tātiem. Aizdomas par NEPLP 
darbošanos, neievērojot labas pār-
valdības principus, jau paudusi 
Jau nā konservatīvā partija. Lat vi-
jas žurnālistu asociācija (LŽA) ir 
izplatījusi paziņojumu, kuŗā pie-
prasa jaunu LTV valdes locekļu 
atlases konkursu. 

LŽA uzskata, ka NEPLP izrau-
dzītie jaunie valdes locekļi pēc 
būtības neatbilst konkursa nosacī-
jumiem un augstajām amata pra-
sī bām. Izraudzītajam valdes priekš-
sēdētājam nav nekādas vērā ņe -
mamas vadības pieredzes, bet par 
satura attīstību atbildīgajai valdes 
loceklei nav pieredzes mediju dar-
bā, ko pati padome iepriekš atzi -
na par noteikti nepieciešamu.

LŽA vērtējumā NEPLP izvēlē -
tie kandidāti un lēmuma argu-
men tācija nerada pārliecību, ka 
NEPLP šajā gadījumā patiesi pil-
dījusi likumā noteikto lomu pār-
stāvēt sabiedrības intereses. Ņe -
mot vērā sabiedrisko mediju īpašo 
lomu demokratijā un vāji pama-
toto NEPLP lēmumu atlaist ie -
priekšējos LTV valdes locekļus, 
jau no valdes locekļu izvēlē pado-
mei jāpiemēro visaugstākie kva-
litātes kritēriji. Padomes lēmums 
var negatīvi ietekmēt sabiedrības 
uzticēšanos LTV un tās radītajam 
saturam.

Droši vien jāpaskaidro, ka LTV 
ir sabiedriskais medijs, bet tas       
arī ir valsts kapitālsabiedrība, un 
NEPLP ir valsts kapitāla daļu tu -
rētāja. Ja atceramies par likumiem, 
tad Elektronisko plašsaziņas lī  - 
dz ekļu likuma XI nodaļā, kas 

attiecas uz NEPLP, 62. panta 5. daļa 
no  saka, ka “Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome ieceļ 
un atceļ sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu valdes. To lo -
cekļus izrauga atklāta konkursa 
kārtībā. Konkursa nolikumu ap   - 
s   tiprina Nacionālā elektronisko 
plaš saziņas līdzekļu padome.” Bet 
ne šajā, ne kādā citā šī likuma sa -
daļā vai pantā nav sīkāk noteikts, 
kādam jābūt atklātajam konkur-
sam un tā nolikumam. 

Tātad konkursa nolikumā ir jā -
ievēro Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārval-
dības likumā rakstītais – proti, 31. 
panta 3. daļā sacītais: “Sākotnēji 
valsts kapitāla daļu turētājs vai 
valsts kapitālsabiedrības padome 
sagatavo potenciālo valdes vai pa -
domes locekļu sarakstu, kas tiek 
veidots, pamatojoties uz attiecīga-
jam valdes vai padomes locekļa 
kandidātam nepieciešamās profe-
sionalitātes un kompetences kri-
tērijiem. Iespējamie valdes un pa -
domes locekļu kandidāti tiek at -
lasīti, organizējot publisku kandi-
dātu pieteikšanās procedūru, pie-
saistot personāla atlases konsul-
tantus vai izmantojot citas perso-
nāla atlases metodes.”

Jāpiebilst, ka šī panta 2. daļā ir 
arī noteikts, ka “Valdes un pa -
domes locekļa nominēšanas pro-
cess atbilst korporatīvās pārvaldī-
bas labās prakses principiem, no -
drošina atklātu, godīgu un profe-
sionālu valdes un padomes locek-
ļu atlasi, kas veicina profesionālas 
un kompetentas kapitālsabiedrī-
bas pārvaldes institūcijas izveidi.” 

Citētajā likuma pantā pasvīt -  
ro ju to, kas šobrīd tiek apšaubīts, 
jo konkursa komisijā bija tikai 
NEPLP locekļi un par uzvarē-
tājiem lēma arī tikai viņi. Turklāt 
konkursa uzvarētājiem nav zinā-
šanu un pieredzes mediju darbā 
un nav skaidrs, vai viņi vispār sa  -
prot, ar ko atšķiras komercmediji 
no sabiedriskajiem medijiem. 

Nedomāju, ka NEPLP mainīs 
savu lēmumu. Kaut ko mainīt 
varbūt varētu vienīgi tad, ja kāds 
no konkursa zaudētājiem apstrī-
dētu konkursa likumību Admi-
nistrātīvajā tiesā. Vai tas notiks? 
Nav zināms. Jebkurā gadījumā 
šoreiz vainot Eiropas Savienību, 
Krieviju vai pat Latvijas valdību 
būtu smieklīgi. Jo likumu ievē ro-
šanu, tiesības uz patiesas infor-
mācijas iegūšanu un galu galā uz 
preses brīvību aizstāvēt jāprot arī 
valsts iedzīvotājiem pašiem.

R ĪG Ā  D Z I R DĒ T I 
A N E K D OT I

Lielbritanija atgādina manu 
kaķi ‒ kad durvis aizvērtas, 
nik ni ņaud un skrāpē durvis, 
lai izkļūtu laukā. Bet, kad dur-
vis beidzot vaļā, sēž ārpusē ar 
muļķīgu skatienu un cenšas 
slepus ielavīties atpakaļ. 

BREXITING
Telling everyone at the party 
that you are leaving, but 
actually staying.

Zīmējums: Zemgus Zaharāns

SALLIJA
BENFELDE
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***
Latviešu biedrība Venecuēlā
Latvieši Venecuēlā izkaisīti pa 

visu tās plašo territoriju,  un nav 
tāda Venecuēlas apgabala, kur ne -
varētu sastapt kādu latvieti, šāds 
izklaides dzīvesveids un vispāri 
īpatnējie Venecuēlas latviešu dzī-
ves apstākļi ir kavējuši izveidot 
kopīgu organizāciju un atrast ceļu 
ciešākai sadarbībai.

Tikai pēdējā laikā, pārvarot 
dažas grūtības, nodibinājās lat vie-
šu biedrība Valencijā. Pagaidu val-
dei uzdeva nokārtot nepiecieša-
mās formālitātes, tas ir veikts un 
saņemta oficiāla administrācijas 
atļauja, ka ir apstiprināta un var dar-
boties Latviešu palīdzības bied rī-
ba Valencijas apgabalā. Šis ir pir-
mais solis uz tālāku latviešu kop-
darbību Venecuēlā. Jaundibinātās 
biedrības valdē ievēlēti: priekšsēdis 
J. Henhuzens, priekšsēža vietnieks 
E. E. Vicinskis, sekretārs A. Laz-
diņš un kasieris J. Lecis. Revīzijas 
komisijā: St. Greihanžs un P. Cha-
cevičs. Pie biedrības darbojas svēt-
dienas skola St. Grebeža vadībā. 
Pievienojoties latviešu kopējam 
ai  cinājumam atzīmēt 14. jūnija 
dienu, biedrības valde 17. jūnijā 
Valencijas pilsētā sarīkoja kopēju 
14. jūnija atceres aktu ar referātu 
un deklamācijām. S. G.

***
Toronto kļūst par 

latviešu izglītības centru
Sabiedriskā rosība, kas Toronto 

neatslābst pat šajā visskaistākajā 
vasaras posmā, radījusi jaunas un 
plašas iespējas latviešu izglītības 
un kultūras sarīkojumiem šajā 
On  tario lielpilsētā. Latviešu mīt-
nes ideja, ar ko Toronto sabied ris-
kās organizācijas pūlējās jau vai-
rāk nekā divus gadus, tagad  savu 
īste nojumu rod Pešuvas luterāņu 
drau dzes nopirktajā Sv. Andreja 
baznīcā. Dievnamā ir plašas telpas 
arī latviešu sarīkojumiem, skolai 
un citām vajadzībām. Gaišajās pa -
graba telpās iespējamas sporta no -
darbības un pat vieglāku darb nī -
cu iekārtošana. Baznīca apgādāta 
ar četrām klavierēm un ļoti labām 
ērģelēm. Šis apstāklis Toronto mū -
z  ikas draugus ierosinājis īstenot 
ieturi – dibināt Toronto latviešu 
mūzikas skolu. Šī mācību iestāde, 
kas domāta jaunatnei, atradīsies 
kādas lielākas latviešu organizā ci-
jas, varbūt Toronto latviešu bied-
rības aizgādībā. Par pedagogiem 
domāts aicināt Kanadā dzīvojošos 
latviešu mūzikas pedagogus – pia-
nistu H. Berino, dziedātāju Elfrī -
du Karlsoni-Kukaini un citus. Ra -
dies arī nodoms – iekārtot jaunie-
šiem arodu vakara kursus, pieai-
cinot par lektoriem un praktisko 
darbu vadītājiem Toronto dzīvo-
jošos arodu lietpratējus. K.

***
Draud apcirpt Amerikas Balsi
Amerikas Balss, kas kopš šīs va -

saras sākuma raida arī latviešu, 
lietuviešu un igauņu valodā, pie -
dzīvojusi bargākos pārmetumus 
pagājušās nedēļas debatēs kon - 
 g resā, kam jāizšķiras par raidījumu 
budžetu nākamajam darbības ga -
dam. Ārlietu ministrija pieprasīju -
si Amerikas Balsij 115 miljonu do -
laru gada kārtējiem izdevu miem, 
bet tautai vietnieku nama līdzekļu 
piešķiršanas komisija atzinusi, ka 
tai jāiztiek ar 85 miljoniem. Ir 
skaidrs, ka svarīgs motīvs Ame ri-
kas Balss budžeta un pasu raidī ju-
mu kritizēšanai ir opozicija pret 
ārlietu ministru Ečesonu. Kad no -
skaidrojās, ka priekšlikumi svītrot 
paša ārlietu ministra algu būtu ne -
likumīgi, tautas vietnieku nama 
republikāņu frakcija un arī daļa 
demokratu nekavējoties “pieteica 
karu” Amerikas Balsij, jo tā ir tas 
Ār lietu ministrijas pasākums, ko 
visvieglāk kritizēt.

***
Amerikas Balss ielaužas 

aiz dzelzs aizkara
Atbildot Amerikas Balss raidī ju-

ma kritizētājiem, ASV informā-
cijas dienesta vadītājs Barness pa -
skaidro, ka, neskatoties uz sašau ri-
nātiem līdzekļiem, Amerikas Balss 
strādā efektīgi un veic slavējamu 
darbu. Noteikti pierādījies, ka rai-
dījumi izlaužas cauri dzelzs aizka-
ram un nonāk pie padomju un 
viņu satelītu tautām. Pierādījums 
tam ir arī uz Zviedriju izbēgušie 
poļi, ko uz bēgšanu pamudinājuši 
tieši Amerikas Balss raidījumi. Po -
zi tīva kritika jau ievērota arī pro-
grammas veidošanā, pieskaņojot 
to attiecīgu zemju prasībām, bet 
kas zīmējas uz raidītājiem un viņu 
jaudu, tad tas atkarīgs no līdz ek-
ļiem. Tomēr fakti liecina, ka aiz 
dzelzs aizkara dzird Amerikas Balss 
raidstacijas Vufertonā, Anglijā, 
Min chenē, Tanžerā un Salonikos, 
pret kuŗu vidējo viļņu jaudu gal-
venokārt vērsusies kritika.

***
Sagatavos speciālistus 
Latvijas jaunuzbūvei

Brīvās Eiropas komitejas prezi-
dents Džeksons šajās dienās pie ņē-
ma latviešu konsultātīvās kopas 
locekļus – Dr. V. Māsenu, A. Bēr-
ziņu, A. Bļodnieku, A. Klīvi un 
E. Freivaldu, lai pārrunātu turp-
mākās sadarbības jautājumus. Pie -
ņemšanā bija kavēti ierasties bīs-
kaps J. Rancāns un B. Ābers. Pre-
zidents Džeksons norādīja, ka jau 
šai rudenī sāks darbu Brīvās Ei -
ropas komitejas universitāte Stras-
burgā,  kas gatavos speciālistus to 
zemju jaunuzbūvei pēc atbrīvo ša-
nas, kas tagad atrodas komū nis -
ma jūgā. Pieņemšanā bija klāt arī 
Brīvās Eiropas komitejas Baltijas 
val stu jautājuma referente V. Holla.

***
Londonā nodibināta 

“Latvijas Atbrīvošanas komite-
ja. Eiropas centrs”

Pēc latviešu dziesmu dienas, 30. 
un 31. jūlijā Londonā notika Eiro-
pas latviešu centrālo organizāciju 
delegātu apspriede par sadarbības 
jautājumiem, par latviešu polī tis-
kās cīņas organizācijas dibināšanu 
un propagandas, kultūras darba 
un aprūpes saskaņošanu. Vieno-
jās, ka centrālās organizācijas no -
saukums ir “Latvijas Atbrīvošanas 
komiteja. Eiropas centrs”. Tā pre-
zidijā turpmākiem diviem gadiem 

ievēlēja J. Skujevicu,  A. Abakuku 
un A. Sprūdžu. Latvijas Atbrīvo ša-
nas komiteja Eiropas centros vei-
dos visu Eiropas zemju latviešu 
pārstāvības, sūtīdamas savus dele-
gātus kongresam. Katra zeme dos 
vienu pārstāvi.  Ja latviešu skaits 
šajā zemē lielāks par 3000, tad no 
katriem nākamajiem pilniem vai 
nepilniem 3000 tā dod vēl vienu 
pārstāvi. Pārstāvju skaitu no atse-
viš ķām zemēm turpmākiem di - 
v iem gadiem.

***
Māksla un mākslinieki

Dzejnieks un ārsts Dr. K. Zvej-
nieks apmeties Janktonas pilsētā 
Dienviddakotā, kur strādā garā 
vājo slimnīcā. Tā iekārtota Jank-
tonā un tajā pastāvīgi dziedinās ap 
1500 slimnieku no visas Dienvid-
dakotas. Karikatūrists Harijs Bergs, 
kas, dzīvodams Lībekas DP no -
met  nēs, pagatavojis ap 1000 šar žu, 
kā arī 36 karikatūras vietējiem 
vācu laikrakstiem, izbeidzis darba 
gaitas slimnīcā, kur strādāja par 
telpu aptīrītāju un tagad saistīts 
par trauku mazgātāju Kolorado-
springsas lidlauka kaŗavīru kafej-
nīcā. Vaļas brīžus ziedo latviešu 
skautu nodarbībām un pūlas uz -
ņemt sakarus ar ASV karikatūristu 
sindikātiem. Rakstniece Konstan-
ce Miķelsone ar kārtējo DP trans-
portu no Gronas ieradās ASV pa -

gājušajā piektdienā. Viņas vīrs 
Savienotajās Valstīs atrodas jau 
vai  rāk nekā gadu, bet dēls pagai-
dām palicis Vācijā, lai beigtu Bon -
nas universitātē sāktās studijas.

***
Jaunas latviešu operdziedones 

debija Čikāgā
11. augustā  Čikāgas tautiešiem 

būs izdevība noklausīties jauno 
latviešu operdziedoni – soprānu 
Hildu Gailāni, kas kopā ar savu 
vīru, ukraiņu tenoru Vsevolodu 
Karagiozu, sarīko te savu pirmo 
koncertu ASV. Abi mākslinieki 
savu māksliniecisko izglītību gu -

vuši un papildinājuši Italijā. 1950. 
gadā notikušajā operdziedātāju 
konkursā Romā, kuŗā piedalījās 
14 konkurenti, H. Gailāne ieguva 
11. vietu, bet viņas vīrs pirmo. 
Ko ncerts notiks Šopēna zālē,   
2440 W. Rice St. Biļetes iepriekš    
A. Ozoliņas grāmatnīcā un pie  
Či  kāgas latviešu kluba sekretāra 
H. Riekstiņa.

***
Lielā latviešu kolonija

Nē, tā nav Ņujorkā, Bostonā, 
Filadelfijā, Čikāgā vai Kalamazū, 
kaut gan arī šajās vietās ir lielas 
latviešu kolonijas. Bet šajās vietās 
tās ir  lielas  ar savu skaitlisko sva -
ru, ar biedrībām, kopām un drau-
dzēm, ar latviešu sabiedrībā pazīs-
tamiem darbiniekiem un māksli-
niekiem, ar savu “iekšpolītiku”, ar 
to, ka no šajās vietās saskaitāma-
jiem latviešu tūkstošiem biedrībās 
un kopās iesaistījušies tikai simti, 
un ar to, ka šajās vietās sabiedris-
kais klimats ne vienmēr ir veselīgs.

Lielā latviešu kolonija, ko še 
gribas pieminēt, ir latviešu pulciņi 
Kolorado pavalstī – Kolorado-
springsā. Tur gan ir tikai ap 100 
latviešu, bet tie gandrīz visi pulcē-
jas latviešu biedrībā un tāpēc nav 
brīnums, ka tur paveikti darbi, ar 
ko varētu lepoties kā Ņujorkas, tā 
Bostonas, Filadelfijas, Čikāgas un 
Kalamazū latvieši. 

***
Latviešu portreta meistars 

Amerikā
Pašā Ņujorkas sirdī, Rokfellera 

centra apkaimē,  jau vairāk nekā 
divus gadus dzīvo latviešu glez no-
tājs un portretists Jānis Cielava. 
Varētu likties savādi, ka māksli-
nieks izvēlējies tādu šīs milzu pil-
sētas iecirkni, kur līdz vēlai nakts 
stundai zib spilgtās neona lampu 
ugunis, nepārtraukti plūst ļaužu 
straumes, un auto sirēnas piekau-
cina gaisu.

Bet Jānis Cielava lielpilsētas 
kņadai pieradis jau kopš daudziem 
gadiem, studiju ceļojumos ap -
mek lē dams Rietumeiropas gal-
vas pilsētas un arī līdz emigrācijas 
dienai uz Savienotajām Valstīm 
trīs gadus nodzīvodams visu māk-
slinieku ilgu pilsētā – Parīzē. Bet 
Ņujorkas kņadu arī viņš tomēr 
atzīst pārāk skaļu. Jānis Cielava 
pieder laikam arī citādā ziņā izņē-
mumiem. Kamēr citi mūsu glez-
notāji strādā visneiedomājamākos 
amatos, viņš savu eksistenci līdz 
šim dibinājis vienīgi uz mākslu. 
Arī tai dienā, kad ierodos viņu 
apciemot, mākslinieks strādā. Gar 
sienām redz daudz pabeigtu dar-
bu – gan rāmjos, gan tikai uz au -
dekla. “Parīzes periods man bija 
visai ražīgs,” saka Cielava. “Ņu  jor-
kā es ierados ar daudziem dar-
biem, no kuŗiem viena daļa jau 
pār dota. Strādāju intensīvi arī ta -
gad, lai gan nezinu, vai turpmāk 
savu eksistenci varēšu dibināt tikai 
uz glezniecību vien.”

***
Mazpulku dibināšanas atcere
Septembrī paiet 22 gadi, kopš 

Latvija nodibināja pirmo mazpul-
ku. Mazpulku organizācija radās 
ASV ap 1900. gadu. Tās ierosi nā-
tājs bija Teodors Eriksons, no 
Zviedrijas ieceļojuša lauksaim-
nieka dēls. Latviešu sabiedrību ar 
mazpulku ideju kā pirmais iepa-
zīstināja Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis. Mazpulku kustībai bija 
lemts kļūt par plašāko jaunatnes 
kustību Latvijā. Mazpulku skaits 
pārsniedza 1000, bet aktīvo dalīb-
nieku bija vairāk nekā 40 000. 
Mazpulku kustība atjaunojās Vā -
cijā, nometņu dzīves laikā. Tagad 
tā organizējas jaunās dzīvesvietās, 
visvairāk panākumu uzrādot Aus - 
t rālijā, ASV un Kanadā. No ASV 
re  dzamākiem mazpulkiem mina-
mi agr. A. Eglīša dibinātais Kolo-
rado un J. Valaiņa dibinātais 
Svansvillē. Kanadā pirmais maz-
pulks nodibināts Niagarā, vadītājs 
agronoms P. Treiers un A. Birz-
nieks. Par mazpulku kustības 
vadītāju ASV izraudzīts agronoms 
Ādolfs Eglītis. Kanadā mazpulku 
kustības vadītājs ir turienes agro-
nomu biedrības priekšsēdis agro-
noms V. Viska.

Jāņa Cielavas glezna “Rīgas panorāma”

(Turpinājums sekos)
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VALSTS 
AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”

Vācija
27.  aprīlis koris “Latvija”, Ar -

nold Schoenberg Chor un Philhar-
monisches Staatsorchester Ham-
burg. Elbphilharmonie, Hamburg

KREMERATA BALTICA

Horvātija
6. aprīlis Kremerata Baltica un 

Gidons Krēmers. Lisinski Concert 
Hall, Zagreb

Serbija
9. aprīlis Kremerata Baltica un 

Gidons Krēmers. Synagogue, 
Novi Sad

Spānija
15., 16. aprīlis Kremerata Bal-

tica un Gidons Krēmers. Teatro 
Auditorio de Cuenca

PĒTERIS VASKS

Apvienotā Karaliste
18. maijs Pēteris Vasks, “Vien-

tuļais eņģelis” atskaņo BBC Na -
tional Orchestra of Wales. BBC 
Hoddinott Hall, Cardiff, Wales 

ASV
23. aprīlis Pēteris Vasks, “Ai  na-

va ar putniem”. Wenatchee, WA
24.  aprīlis Pēteris Vasks, “Ai -

nava ar putniem”. Confluence 
Gallery, Twisp, WA

28.  aprīlis Pēteris Vasks, “Ai -
nava ar putniem”. Whidbey Is -
land, WA

30.  aprīlis Pēteris Vasks, “Ai -
nava ar putniem”. The Seattle 
Atheneum, Pike Place Market, 
Seattle, WA

MĀRIS BINDERS
(Turpināts no nr. 12) MŪSĒJIE PASAULĒ

Italija
4.  aprīlis Pēteris Vasks, Kon-

certs. Atskaņo Orchestra da Ca -
mera di Perugia. Teatro Sanna-
zaro, Napoli

7.  aprīlis Pēteris Vasks, Kon-
certs. Atskaņo Orchestra da Ca -
mera di Perugia. Basilica di San 
Pietro, Perugia

Kanada
5.  aprīlis Pēteris Vasks, Kon-

certs. Atskaņo Sinfonia Toronto. 
Glenn Gould Studio, Toronto, ON

Vācija
7., 14., 19., 26. aprīlis, 12. jū -

nijs Pēteris Vasks, 3.  Simfonija. 
Atskaņo Hessisches Staatsorch es-
ter Wiesbaden. Staatstheater, 
Wies baden

6. aprīlis Pēteris Vasks, “Mu  si-
ca appassionata”. Atskaņo Deut-
sches Symphonie Orchester Berlin, 
dir. Andris Poga. Philharmonie, 
Berlin

7. aprīlis Pēteris Vasks, “Pra y-
er”. Atskaņo Kirchenmusik St. 
Joseph, St. Jospeh, München

13. aprīlis Pēteris Vasks, “Mu -
sica dolorosa”. Atskaņo Baye ri-
sches Kammerorchester Bad 
Brüc kenau. St.-Kilians-Dom, 
Würzburg

14. aprīlis Pēteris Vasks, “Pra y-
er”. Markuskirche, Stuttgart

14. aprīlis Pēteris Vasks, “Vien-
tuļais eņģelis”. Atskaņo Kammer-
orchester Louis Spohr. Kultur-
bahnhof, Kassel

23., 24.  maijs Pēteris Vasks, 
“Musica appassionata”. Atskaņo 
NDR Elbphilharmonie Orchester, 
dir. Andris Poga. Elbphilhar mo-
nie, Hamburg

25. maijs Pēteris Vasks, “Mu  si-
ca appassionata”. Atskaņo NDR 
Elbphilharmonie Orchester, dir. 
Andris Poga. Musik und Kongress-
halle, Lübeck

7., 10., 12., 16.  jūnijs Pēteris 
Vasks, “Vēstījums”. Staatstheater 
am Gärtnerplatz, München

14.  jūnijs Pēteris Vasks, “Via-
tore”. Atskaņo Sinfonieorchester 
des Orchesterzentrum, Konzert-
haus, Dortmund

Zviedrija
11. aprīlis Pēteris Vasks, “Can-

tabile”. Atskaņo Nordiska Kam  ma r-
orkestern, Tonhallen, Sundsvall

12. aprīlis Pēteris Vasks, “Can-
tabile”. Atskaņo Nordiska Kam-
ma rorkestern, Hullsta Gård, 
Sollefteå

IVETA APKALNA

ASV
19. maijs Iveta Apkalna. Walt 

Disney Concert Hall, Los Angeles, 
CA

Somija
11.  aprīlis Iveta Apkalna un 

Sinfonia Lahti. Sibeliustalo, Lahti
Vācija
26.  maijs Iveta Apkalna. Elb-

phil harmonie, Hamburg

BAIBA SKRIDE

Francija
17.  aprīlis Baiba Skride un 

Skride Quintett. Paris, Louvre

Vācija
3. aprīlis Baiba Skride un Skri de 

Quintett. Lörrach
4. aprīlis Baiba Skride un Skri de 

Quintett. Grünwald
5. aprīlis Baiba Skride un Skri de 

Quintett. Zeughaus Neuss
6.  aprīlis Baiba Skride un 

Skride Quintett. Theater an der 
Blinke, Leer

22.  aprīlis Baiba Skride un 
Dresdner Philharmoniker. Kul-
tur palast, Dresden

24.  aprīlis Baiba Skride un 
Skride Quintett. Stephaniensaal 
Graz

 

VINETA SAREIKA

ASV
8.  aprīlis Vineta Sareika un 

Ar temis Quartet. Carnegie Music 
Hall, Pittsburgh, PA

9.  aprīlis Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Kaufmann Con-
cert Hall, New York, NY

12.  aprīlis Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Union College, 
Schenectady, NY

13.  aprīlis Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Duke University, 
Durham, NC

Austrija
16., 17., 22., 23., 24., 25. maijs 

Vineta Sareika un Artemis 
Quartet. Wiener Konzerthaus

Beļģija
28.  aprīlis Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. Chapelle de 
Monty, Charneux

Francija
3.  jūnijs Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. Théâtre des 
Bouffes du Nord, Paris

Kanada
7. aprīlis Vineta Sareika un Ar -

temis Quartet. Salle Pollack, 
Montréal, QC

Vācija
2. maijs Vineta Sareika un Arte-

 mis Quartet. Die Glocke, Bre men
15.  maijs Vineta Sareika un 

Ar  temis Quartet. Kammermusik-
saal, Philharmonie, Berlin

19. maijs Vineta Sareika un Ar -
temis Quartet. Schloss Schwet zingen

28.  maijs Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Prinzregen ten-
theater, München

MAGDALĒNA GEKA

Francija
9.  maijs Magdalēna Geka un 

Trio Sōra. Salle du Grand Kursaal, 
Besançon

25. maijs Magdalēna Geka un 
Trio Sōra. Château d’Ecouen

27. jūnijs Magdalēna Geka un 

Trio Sōra. Shaldon festival, Roy au me-
Uni, Shaldon

LATVIAN VOICES

Austrija
15.  jūnijs vokālā grupa “Lat-

vian Voices” mūzikas festivālā 
Suha. Carinthia

Slovēnija
14.  jūnijs vokālā grupa “Lat-

vian Voices” mūzikas festivālā 
Suha. Suha

Vācija
2. maijs vokālā grupa “Latvian 

Voices” Hannoveres a capella 
festivālā. St. Willehadi Kirche, 
Garbsen

5. maijs vokālā grupa “Latvian 
Voices” Hannoveres a capella 
festivālā. Hannover

2. jūnijs koncerts no cikla DZIMUŠI LATVIJĀ. Marina Rebeka 
un Andrejs Osokins. Dzintaru koncertzāle, Dzintari, Jūrmala

12. jūnijs VIDZEMES 
GREDZENS – mūzikālā 
izstāde “Kalns uz augšu ies”. 
Latvijas Radio koris, dir. Sig-
vards Kļava; Daumants Kal-
niņš; balss, Kaspars Zemītis, 
ģitara; Artūrs Noviks, akar-
deons; Rihards Plešanovs, 
klavieres. Dailes teātris, Rīga

14. jūnijs ZEMGALES 
GREDZENS – kino kon-
certs “Vēstures palos”. Lat-
vijas Radio koris, dir. Sig-
vards Kļava; Oskars Petrauskis; saksofons, Raimonds Petrauskis, 
klavieres; dejotāji Lilita Lipora un Guntis Spridzāns; Latvijas Ra -
dio bigbenda grupa. Dailes teātris, Rīga

18. jūnijs KURZEMES GREDZENS – lielkoncerts “Pūt, vējiņi”. 
Latvijas Radio koris, Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, Liepājas 
Simfoniskais orķestris, dir. Māris Sirmais; Rihards Mačanovskis, 
basbaritons; Laima Jansone, kokle; Kaspars Znotiņš, teicējs; “Suitu 
sievas”un “Saucējas”. Dailes teātris, Rīga

21. jūnijs LATGALES GREDZENS – koncertizrāde “Rakstiem 
un skaņai”. Latvijas Radio koris, dir. Sigvards Kļava; Latgales mū  ziķu 
grupa un priesteri. Dailes teātris, Rīga

M Ū Z I K Ā L Ā 

V A S A R A  L A T V I J Ā
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 12) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Malva. 4. 

Lauva.  6. Skarene. 7. Sa -
rīkot. 8. Cielava. 10. Prak-
tiska. 13. Ararats. 15. Sta-

tika. 17. Zurna. 19. Kalen dārs. 
20. Plāk  - s teri. 22. Ibiss. 23. 
Nerātna. 26. Sēnalas. 29. Sta žie-
ris. 30. Ane mone. 31. Penkule. 
32. Kurtuve. 33. Skara. 34. Smūls. 

Stateniski. 1. Marimba. 2. As -
teres. 3. Traktieri. 4. Lecekts. 5. 
Aparāti. 7. Sevra. 9. Abava. 11. 
Fa  ringīts. 12. Pakistāna. 14. Ru -
gaine. 16. Kuprava. 17. Zirņi. 18. 
Aulas. 21. Sindikāts. 23. Nimfa. 
24. Rannets. 25. Aptieka. 26. 
Svilpes. 27. Laukums. 28. Sakse.  

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Līmeniski. Franču rakstniece 
(1804-1876). 5. Čechu izcelsmes 
Baltijas novadpētnieks (1742 – 
1823). 8. Stabs, kas balsta siju. 9. 
Motīvēt. 10. Zelta monēta Fran-
cijā (1640 – 1803). 12. Aparāts 
jū  ras dziļuma noteikšanai. 13. Ar 
bitumenu piesūcināts jumtu kar-
tons. 14. Nīderlandiešu šachists 
(1901-1981). 17. Gaŗo distanču 
skrējēji. 19. Vulkānisks masīvs 
Armēnijas kalnienē. 21. Pilsēta 
Francijas rietumos. 23. Venēcijas 
laivinieku dziesma. 24. Paskaid-

rojošas piezīmes. 26. Apūdeņo-
šanas kanāls Vidusāzijā. 27. For-
mālists zinātnē. 30. Sabiezējušu, 
redzamu ūdens tvaiku veido-
jums atmosfērā. 33. Mazalko-
holisks dzēriens. 34. Cieņas pilna 
palocīšanās. 35. Somu rakstnieks 
(1834 – 1872). 38. Kažokzvēru 
mednieki Ziemeļamerikā. 39. 
Augstāko amatpersonu goda-
sargi Senajā Romā. 40. Valsts 
Eiropā. 41. Gaujas pieteka. 42. 
Policistu gumijas nūjas.

Stateniski. 1. Sala Malajas ar -

chi pelāgā. 2. Diplomātisks 
akts. 3. Skatuves māksli nie-
ki. 4. Z. Skujiņa romāns.     
5. Divdīgļlapju klases augs. 
6. Lapu koks. 7. Juteklība. 
9. Iekārta darba procesu 
vadīšanai. 11. Īss jautra sa -
tura priekšnesums. 15. 
Piec stūris. 16. Profesija. 18. 
Dzelzceļa pietura posmā 
Rīga – Jelgava. 20. Mongo-
lijas naudas vienības. 21. 
Vientiesis. 22. Vīrieša vārds 
(jūl.). 25. Pievilta. 27. Mā -
cēt. 28. Upe Latvijā. 29. Brī-
va no mikrobiem un to 
sporām. 30. Bērnu infekci-
jas slimība. 31. Kenijas gal-
vaspilsēta. 32. Senas ciltis 
Melnās jūras ziemeļu pie-
krastes zemēs. 36. Plaša 
mē  roga gadatirgus. 37. Ap -
dzīvota vieta Talsu novadā.

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 35

36 37

38 39

40

41 42

Valmierā ar koncertu atklāja Valmiermuižas teātŗa kafejnīcu, 
kur no plkst. 12 līdz 23, izņemot pirmdienas, piedāvā aizraujošu 
Latvijas garšas ceļojumu ikvienam gardēdim Valmiermuižas šef-
pavāra Uģa Veita vadībā. Tā ir arī mākslas galerija, kuŗā var aplūkot 
un iegādāties mūsdienu latviešu mākslinieku darbus, telpa kon-
certiem un kinoseansiem. 

SIA Lattelecom no 1. aprīļa oficiāli kļūst par SIA “Tet”. Pāreja 
notiks automātiski, kas no klientiem neprasīs veikt papildu darbī -
bas. Sākotnēji jaunais nosaukums ienāks uzņēmuma saziņā, bez-
maksas Wi-Fi tīklos un veikalu Rīgā, Liepājā, Cēsīs un Jēkabpilī no -
formējumā. Savukārt aprīļa izskaņā pie lietotājiem nonāks jaunā Tet 
mājaslapa. Vairāk par Tet : atbildes.tet.lv. 

Valkā 13. aprīlī  notiks IV Latvijas – Igaunijas skrējiens “Valka – 
Valga” 5 km un 10 km distancē  cauri abām pilsētām. Reģistrācija 
no plkst. 9.30 līdz 12.30. Skrējiena sākums un beigas atradīsies 
Valgas pilsētas stadionā. Dalībai jāpiesakās līdz 10. aprīlim. Maksa 
par piedalīšanos 10 eiro, piesakoties iepriekš sacensību norises laikā – 
15 eiro. Nūjotājiem sacensību vietā – 5 eiro. Bērnu skrējieni – bez 
maksas. Pieteikšanās un reģistrācija skrējienam internetā  valgasport.
ee/sundmused/registreerimine. 

Eiropas Parlamenta ēkā Briselē marta izskaņā atklāja izstādi 
“Lat  gale. Zeme, kur sākas ES”. Skanēja dziesmas, ko izpildīja Dau-
gavpils novada ansamblis “Radenie”, rokdarbnieces no Zilupes de -
monstrēja mežģīņu darināšanu un cienāja ar tradicionāliem ēdie-
niem. Izstādē ir 22 stendi ar vizuālo informāciju par Latgales pilsē-
tām un novadiem – vēsturi, tradicijām un investīciju iespējām. Mo -
dernā trīsdimensiju kartē attēloti ievērojamākie Latgales kultūras un 
tūrisma objekti. 

Ventspils Mūzikas vidusskolas pārstāvji marta nogalē guvuši 
izcilus panākumus Starptautiskajā konkursā Golden Voices of 
Montserrat Spānijā – Lloret de Mar un slavenajā Montserrat. Sieviešu 
koris “Venda” ieguva 1. vietu savā grupā, vokālais trio – Anna Poz de-
jeva, Valerija Saveka, Sandis Gaņins – 1. vietu akadēmiskā dzie dā ša-
nā ansamblī, soliste Sāra Tālberga – 2.  vietu akadēmiskā dziedāšanā 
(13 – 15 gadiem), ansamblis “Mundus” – 2.vietu garīgās mūzikas 
katēgorijā. Konkursā kopumā sacentās vairāk nekā 400 dziedātāju 
no 11 pasau les valstīm. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Bērzainē zied magnolijas un 
ķirši, s kaņi dzied putni un saules 
pielietais gaiss smaržo pēc pa  va-
saŗa. Tas ir laiks, kad ik gadu te, 
DV Vācijā īpašumā Bērzainē, sa -
nāk nodaļu delegāti ar biedriem 
un viesiem, lai kopīgi spriestu par 
pagājušajā gadā paveikto un nā -
kotnes darbu.

 Dažu gadu laikā Bērzaine ir pa -
tiesi uzplauksi. Savulaik šis nams 
tika iegādāts divu iemeslu dēļ: lai 
kaŗa nopostītajā Vācijā tautie-
šiem, kas te bija palikuši, dotu 
pajumti, bet tikpat svarīgi – lai at -
tīstītu latviešu valodu un kultūru. 
Iegādājoties Bērzaini, viens no šī 
projekta virzītājiem, Daugavas Va -
nagu dibinātājs un pirmais priekš-
nieks Vilis Janums teica: “Dēli, kad 
Latvija būs brīva, latvieši brauks 
uz Eiropu un nakšņos Bērzainē.” 

Un nu šis vēlējums ir piepildīts – 
Bērzaine ir tapusi par īstu latviešu 
Viduseiropas kultūras centru, kas 
darbojas ne tikai Vācijā, bet sa -
sniedz arī Franciju, Šveici u.c. Te 
svin Latvijas valsts un gadskārtu 
svētkus, te rēgulāri notiek latvie -
šu koncerti un semināri. Un sva-
rīgi, ka Bērzaine ir arī latviešu 
viesu nams Eiropā. Tas piedzīvojis 
kapitālu remontu un nu veiksmīgi 
saimnieko. 

30. martā DV Vācijā delegātu 
gadskārtējo kopsapulci ar svēt-
brī di ievadīja prāvests Klāvs Bēr-
ziņš, tika uzvilkts Latvijas karogs, 
nodziedāta himna un pieminēti 
mirušie biedri.

IEVA FREINBERGA
Daugavas Vanagi Vācijā joprojām lido lepni

Tā kā līdzšinējais DV Vācijā 
val des priekšsēža vietnieks Mār-
tiņš Bērziņš savu kandidatūru 
šim amatam vairs neizvirzīja, tad, 
lai darbu nodotu jaunajai paau-
dzei, šajā amatā vienbalsīgi ievē-
lēja Kristapu Grasi.

DV Vācijā vēlreiz pārbaudīja 
savus mērķus un darbības priori-
tātes, kur viens no svarīgākajiem, 
protams, ir tautas mīlestības un 
pašapziņas celšana, pilsoniskās at  -
bildības, kā arī latviešu izglītības 
un kultūras veicināšana, jo latvie-
tība ir globāla – tautietis, liels vai 
mazs, ar visu sirdi tāpat ir latvie-
tis, kaut gan visu mūžu ir no -
dzīvojis, piemēram, Vācijā.

Tāpēc DV Vācijā ir svarīgi tur-
pināt savu pienākumu – veidot 
un saglabāt latvisko identitāti, ar 
reālu darbu atbalstīt latviešu sa -
rīkojumus visdažādākajos līme-
ņos  – sākot ar latviešu skolām, 
kul tūras sarīkojumiem un tradi-
ciju kopšanu, un beidzot ar pil-
sonisku aktīvitāšu veicināšanu, 
piemēram, pirmo reizi Bērzainē 
izveidojot vēlēšanu iecirkni Lat-
vijas Republikas Saeimas vēlēša-
nās. 

Bērzaine pelnīti lepojas ar aiz -
vadītā gada sarīkojumiem – 2018. 
gadā viens no lielākajiem bija pir-
mais Viduseiropas 3x3 Vācijā. 
Tāpat – kultūras ministres Daces 
Melbārdes viesošanās Bērzainē; 
tikšanās ar jauno Freiburgas pil-
sētas galvu Mārtiņu Hornu, kā arī 
Freiburgas-Strasburgas-Bāzeles 

ģimeņu koŗa “Trejzemīte” kon-
certi. Aizvadītajā gadā kā svētku 
dalībnieki vai viesi te pabijuši 
2000 latvieši.

Savukārt nākamajā gadā līdz ar 
koncertiem, gadskārtu svinībām 
un valsts svētkiem Bērzainē no -
tiks arī Latviešu evaņģēliski lu   - 
te riskās baznīcas Vācijā sinode, 
kuŗā piedalīsies arī LELBĀL archi-
bīskape Lauma Zušēvica. Tāpat 
no    tiks Latvijas ģimenes ārstu aso-
ciācijas konference; Eiropas Va -
saras skola; Jauno līdeŗu skola; 
Ei  ropas latviešu apvienības gads-
kārtējā kopsapulce; kā arī otrā 
Viduseiropas 3x3 nometne. Pē -
dējos gados Bērzaine ar vācu sa -
biedrību strādā kā neformāla Lat-
vijas vēstniecība. Prieks par to, ka 
tā ir kļuvusi par latviešu tautas 
spēka avotu latviešiem visā 
pasaulē.

Viena no DV Vācijā prioritā -
tēm ir informācijas un komūni-
kā cijas darbs – www.latviesi.com. 
Šis diasporas medijs ir platforma 
ar notikumu kalendāru un jaunu-
miem no latviešu kopienām Vā -
cijā, Eiropā un pasaulē. Tāpēc 
DV Vācijā turpina aktīvi strādāt 
pie vienotas šī medija redakcijas. 
www.latviesi.com pagājušajā gadā 
uzvarēja Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes rī -
kotajā konkursā par diasporas 
raidījumu veidošanu, kā rezultā -
tā par šo tematiku tika izveidoti 
14 raidījumi. Tas bija sākums 
Latvieši.com TV izveidē, un darbs 
pie tā turpinās.

Vēl cita DV Vācijā prioritāte ir 
Skaņākalna Institūta (Latvijā) 
dar bība latviešu valodas, izglītī-
bas un kultūras veicināšanā lat-
viešiem pasaulē, kā arī atbalsts 
Latviešu kultūras centram Ģen-
dertos, Skaņkalnes pagastā, kur 
kopt un pilnīgot latviešu tradici-
jas, gadskārtas un godus. DV Vā -
cijā delegāti apstiprināja, ka uz -
ņemsies atbildību par Austra 
Gra ša aptuveni 22 000 eksem - 

p lāru lielās trimdas grāmatu biblio-
 tēkas nākotnes nodrošināšanu.

Lai veicinātu DV Vācijā mērķu 
īstenošanu, tika pārrunāta arī sa -
darbība ar citām organizācijām 
un latviešu kopienām Vācijā, Ei -
ropā un pasaulē – Eiropas latviešu 
apvienību, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienību, Latvijas valsts pārval-
des iestādēm: LR Ārlietu minis - 
t riju, LR vēstniecību Berlīnē, LR 
pārstāvniecību Eiropas padomē 
Strasburgā u.c., ar organizācijām 
un iestādēm Vācijā: Bürgerverein 
Zähringen (Freiburgas pilsētas 
daļas pilsoņu biedrība); Badkro-
cingenas pilsētu – Zentas Mau ri-
ņas piemiņai un Schweizerisch 
Baltisches Komitee (Šveices bal-
tiešu biedrība). 

Pēc gandrīz divu dienu aktī -
vām diskusijām delegātus, bied-
rus un viesus ar dziesmām sveica 
Freiburgas-Strasbūras-Bāzeles 
ģimeņu koŗa “Trejzemīte” un Bēr - 
  z aines latviešu skolas apvienotais 
ansamblis. Un 31.  martā kopsa -
pulci noslēdza ar dievkalpojumu, 
kuŗu vadīja prāvests Klāvs Bēr -
ziņš, ievadot amatā arī jauno 
Bērzaines draudzes mācītāju Ro -
landu Eimani. Dievkalpojumā 
piedalījās arī archibīskaps eme-
ritus Elmārs Ernsts Rozītis.

Pēc garīgās pasaules kopšanas 
dievkalpojumā dažas minūtes 
vēlāk jaunais mācītājs Bērzaines 
pļavā rādīja, kā veselīgi kopt arī 
fizisko ķermeni, kā ar vienkār-
šiem paņēmieniem uzlabot fizis-
ko ve  selību, kur visi klātesošie ar 
lielu sajūsmu piedalījās.

Daugavas Vanagiem Vācijā vēl 
ir daudz darba. Bet kopā ar drau-
giem un domubiedriem viss ir 
paveicams.
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PĒRK
LATVIEŠU UZŅĒMUMS
SIA „MEŽA
APSAIM NIEKO TĀJS“
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
UN CIRSMAS.
Tālr. +371 26106212.
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(Turpinājums 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

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

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Kuruca treneris: 
Latvijā audzina 
sīkstus cilvēkus

Glaimojošus vārdus par Lat-
vijas basketbolistu Rodionu 
Kurucu izteikuši Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
kluba Bruklinas Nets galvenais 
treneris Kenijs Atkinsons un 
saspēles vadītājs Spencers 
Dinvidijs. Viņi rakstam kluba 
mājaslapā uzsvēruši, ka Kurucs 
ar savām rakstura iezīmēm īpaši 
izceļas Nets komandā.

// FOTO: AFP/Scanpix/LETA

Oskara Melbārža četrinieks Sočos // FOTO: Reuters/Scanpix

Viņš būtībā ieradās no neku-
rienes. Mēs sagaidījām, ka viņš 
pavadīs daudz laiku Long ai-
lendā mūsu G līgas komandā. 
Tomēr viņš jau no pirmās 
ierašanās dienas atstāja labu 
iespaidu. Mēs domājām: „Kas 
tas par puisi?” Bezbailīgs, daudz 
atlētiskāks nekā gaidījām. Mani 
ļoti pārsteidza viņa augums un 
cik ātrs viņš ir. Acīmredzams, 
ka viņš ir prasmīgs basket-
bolists. Viņš nevairās no kon-
takta, agresīvi dodas uz grozu, 
agresīvi spēlē aizsardzībā. Vien-
mēr jokoju, ka viņš Latvijā 
noteikti izaudzis nevēlamā ra -
jonā. Viņš nāk no vietas, kur 
tiek ieaudzināts sīkstums, jo 
viņam tāds piemīt,” sacīja 
treneris Atkinsons.

Dairis Bertāns labo 
rezultatīvitātes 

rekordu NBA
Dairis Bertāns aizvadījis kar-

jēras spilgtāko spēli Nacionā-
lajā basketbola asociācijā 
(NBA). Bertāna pārstāvētā Ņū -
orleānas Pelicans savā laukumā 
ar rezultātu 102:130 zaudēja 
Losandželosas Lakers vienībai. 

Bertāns laukumā pavadīja 22 
minūtes, kuŗu laikā viņš guva 
sešus punktus, realizējot divus 
no 9 izpildītajiem tālmetieniem. 
Šī viņam bija karjēras astotā 
spēle NBA čempionātā. Līdz 
šim lielākais spēles laiks bija 15 
minūtes, bet rezultātīvitātes 
rekords bija četri gūti punkti.

Porziņģis iekūlies 
nepatikšanās...

Latviešu basketbola zvaigzne 
Kristaps Porziņģis tiek ap  sū-
dzēts izvarošanā, bet sportista 
advokāts it kā cietušo sievieti 
vaino naudas izspiešanā. 

Incidents noticis pagājušā 
gada 7. februārī, bet Porziņģis 
esot cietušo, kuŗai ir aptuveni 
20 gadi, apmeklējis viņas dzī -
voklī aptuveni plkst.2 naktī un 
uzaicinājis uz saviem aparta-
mentiem, turklāt viņa tam pie -
kritusi. Savukārt ciemošanās 
laikā Latvijas basketbolists viņu 
esot izvarojis. Sieviete par no -
tikušo ziņojusi vien vairāk nekā 
gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot 
samaksājis iepriekš atrunāto 
naudas summu par klusēšanu, kas 
bija 68 000 dolaru (60 600 eiro). 
Savukārt Porziņģa ad  vo kāts Ro -

lands Riopells norāda, ka viņa 
klients pilnībā noraida izska-
nējušās apsūdzības. NBA spē lē-
tāju asociācija (NBAPA) no  stā-
jusies Kristapa Porziņģa pusē.

Soču Olimpisko 
spēļu medaļu 

pārdale
Starptautiskās Olimpiskās ko -

mitejas (SOK) Izpildkomitejas 
sēdē tika skatīts jautājums par 

medaļu pārdalīšanu Soču Zie -
mas olimpiskajās spēlēs. Pēc 
krievu sportista Aleksandra 
Zubkova diskvalifikācijas un 
viņa rezultātu anulēšanas SOK 
Izpildkomiteja oficiāli apstip-
rina, ka olimpiskais čempions 
no šī brīža ir Melbārdis ar 
stūmējiem Dreiškenu, Vilkasti 
un Strengu, kā arī Melbārdis 
duetā ar Dreiškenu ir izcīnījuši 
olimpisko spēļu bronzas me -
daļas bobsleja divnieku sacen-
sībās.

Sākotnēji Latvijas sportisti 
četriniekos bija otrie, bet div-
niekos – piektie, bet diskva li-
fikāciju saņēma arī cits krievu 
pilots Aleksandrs Kasjanovs, 
kuŗa vadītā ekipāža bija ceturtā.

Pateicoties šīm izmaiņām, 
Lat vijas komanda par sasnie-
gumiem Soču Olimpiskajās 
spēlēs varēs tikt pie pieciem 
medaļu komplektiem. Sočos vēl 
sudrabu skeletonā vīriem izcī-
nīja Martins Dukurs, kamaniņu 
divniekos bronzu izcīnīja An -
dris un Juris Šici, kā arī Latvijai 
bija bronza kamaniņās ko -
mandu stafetē.

Līdz šā gada maijam jauna-
jiem olimpiskajiem čempio-
niem ir jāsniedz atbilde – kā un 
kādos apstākļos viņi vēlas sa -
ņemt savas medaļas. Piedā vā-
jumā ir četras izvēles iespējas: 
nākamajās olimpiskajās spēlēs/
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs; 
olimpiskajā mūzejā Lozannā, 
Šveicē; nākamajā pasaules čem-
pionātā bobslejā vai nozīmīgā 

Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācijas un/vai LOK pasā-
kumā.

„Cik es zinu, sudraba medaļas 
joprojām stāv Sporta mūzejā. 
Manā prātā un sirdī paliks 
sudraba medaļu izcīnīšana. 
Protams, tas ir nesmuki pret 
sportu. Godu sportam tas neda-
ra. Mums jau par sudrabu bija 
lieliskas emocijas. Ja atsūtīs to 
zelta medaļu, nopirkšu fla  ko-
niņu un nopūtīšu sudraba 
krāsā,“ jokoja Melbārdis.

Pasaules
čempionāts krosā

Latvijas skrējēja Agata 
Strausa Dānijā, Orhūsā, finišēja 
105. vietā pasaules čempionātā 
krosā. Vīriešu konkurencē vie -
nīgais Latvijas pārstāvis Jānis 
Višķers ieguva 117. vietu. Sa -
režģītajā 10 kilometru distancē 
ātrākā bija pasaules čempione 
5000 m skrējienā kenijiete 
Helena Obiri, kuŗa finišēja pēc 
36 minūtēm un 14 sekundēm. 

Agata Strausa un Jānis Višķers 
// FOTO: LVS
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SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA 02445).
27.aprīlī 18:00 tradicionālās 

latviešu vakariņas. Sekos skolas 
bērnu/vecāku koncerts. 20:00 
klasiskās popmūzikas balle vi -
nila plašu atskaņojumā. Loterija 
skolas atbalstam. Biļešu cenas: 
vakariņas un balle $35, pen-
sionāriem $25, studentiem $15; 
stāvvietas un balle $15, studen-
tiem $10.

Galdiņu rezervācija līdz 24.
aprīlim pie Aijas Dreimanes, 
tālr: 781-558-3814. Info: aija-
drei   mane@gmail.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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

 MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes 

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

nists Juris Žvikovs. Aicina 
latviešu koncertapvienība Mi -
nesotā kopā ar TILTS.

NASHVILLE (TN)
Laura Turner Concert Hall 

(Nashville, TN 37201). Box 
office: 615-687-6400. Info: 
w w w. n a s hv i l l e s y mph ony.
org/4355 

5. un 6.aprīlī aktrise Laila 
Robina uzstāsies kā teicēja kopā 
ar ’’Nashville Symphony’’ or -
ķestri, jaukto un zēnu koŗiem, 
solisti Mary Wilson Lenarda 
Bernstaina ’’Kaddish Sim-
phony #3’’. Diriģents Giancarlo 
Guerrero.

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

NJ 07728).
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.Mar-
tinsons, 3746 Chilton Dr, Sa -
ginaw MI 48603, tālr: 989-792-
9716. Iepriekš pieteikšanās ar 
samaksu $ 40, pie kases $ 45. 
Čeki rakstāmi uz ’’Latvian Club 
of Saginaw’’ vārda. SLK valde.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

14.aprīlī 12:00 pēc Dievk. 
Latviešu biedrības pilnsapulce.

16.aprīlī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

19:00 Baltiešu filmu vakars. 
Rādīs igauņu filmu ’’November’’.

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

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

Latvijas Vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pie -
prasīt Latvijas Republikas pasi 
un/vai personas apliecību (ID 
karti) Floridā, Fort Lauderdale 
2019.gada 5.un 6.aprīlī. Lat-
vijas vēstniecības ASV Kon su-
lārās nodaļas tālruņi: 202-328-
2883, 202-328-2881. E-pasts: 
consulate.usa@mfa.gov.lv 

28.aprīlī 16:00 notiks 4.mai-
jam, Latvijas republikas neat-
karības atgūšanas dienai veltīts 
dziesminieka Karla koncerts, 
pēc kuŗa pie balti klātiem gal -
diem piknika vietā mielosimies 
ar pašu groziņos atnestiem 
labumiem. Biedrība viesus cie -
nās ar vīnu un sieru. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 11.apr., 9.
maijā.

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk. notiek 11:00. 12:00 Bī -
beles stunda. 7.aprīlī Dievk. 
9.aprīlī 19:00 Padomes sēde. 
10.aprīlī 12:00 Bībeles stunda. 
14.aprīlī Pūpolu svētdienas 
Dievk.

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

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

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 

Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. Seko sadraudzī-
bas stunda. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Dr., Los Angeles CA 
90039). Diak. Guna Reina. 
Dievk. notiek 11:00. 14.aprīlī 
Pūpolsvētdienas Dievk. ar 
dievg. Diak. Guna Reina. 21.ap -
rīlī 9:00 laju vadīts Kristus 
Augšāmcelšanās Dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 

 7.aprīlī. Dievk. angļu val ar 
Sv.vak. 14.aprīlī Pūpolu svēt-
dienas Dievk. ar Sv.vak. Valdes 
ievešana amatā.

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra -
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 7.aprīlī Dievk. 
Pēc tam zupas pusdienas. 14.ap -
rīlī Pūpolsvētdienas Dievk. ar 
dievg. 19.aprīlī 18:00 Lielās 
Piektdienas Dievk. ar dievg. 
21.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
ar dievg. Lieldienu brokastis. 
28.aprīlī Dievk. angļu valodā. 
5.maijā Dievk. 12.maijā Ģi -
menes dienas Dievk. ar dievg. 
19.maijā Dievk. 26.maijā Dievk. 
angļu val. ar dievg. 2.jūnijā 
Dievk. 9.jūnijā Dievk. ar dievg. 
16.jūnijā Dievk. 23.jūnijā 
Dievk. Kal. nenotiek, (māc. A. 
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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 

Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vi  lin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi 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. 4.aprīlī 11:00 Bī -
beles 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 svēt-
dienas skola. Mūzicēs Tīna un 
Dzintars Josti. Sekos mednieku 
pusdienas. 18.aprīlī 18:00 Zaļās 
ceturtdienas Dievk. ar Sv.vak. 
19.aprīlī 18:00 Lielās Piekt-
dienas Dievk. ar Sv.vak. Dievk. 
kuplinās draudzes koris. 21.ap -
rīlī 8:00 Lieldienu Dievk. ar 
Sv.vak. Dievk. kuplinās draudz-
es koris. Sprediķis būs angļu 
valodā. Sekos Lieldienu brokas-
tis. 27.aprīlī 12:00-15:00 pa -
vasaŗa tirdziņš. 28.aprīlī Dievk. 
5.maijā Dievk.

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 

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

• 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).

6.aprīlī 14:00 Manhatenā 
Dievk.

7.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

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

13.aprīlī 10:30 Priedainē Jon-
 keru un Ņūdžersijas skolu 
Lieldienu svinības.

14.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
Pūpolu svētd. Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Pūpolu 
svētd. Dievk. ar dievg.

18.aprīlī 11:00 St.Andrew 
Zaļās ceturtd. Dievk.

19.aprīlī 19:00 Jonkeru bazn. 
Lielās Piektd. Dievk. ar dievg.

19:00 Salas bazn. Lielās 
Piektd. Dievk. ar dievg.

21.aprīlī 9:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk., koris, 
Lieldienu brokastis.

9:00 Salas bazn. Lieldienu 
Dievk.,solistes Laila un Lalita 
Saliņas. Olu medības. 

28.aprīlī 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: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār -
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 7.aprīlī Dievk. ar 
dievg. 14.aprīlī Pūpol svēt-
dienas Dievk. ar dievg. Angļu 
val. Dziedās latviešu skolas 
bērni. 19.aprīlī 19:00 Lielās 
Piektd. Dievk. ar dievg. 21.ap -
rīlī Kristus Augšāmcelšanās 
svētki. Pēc Dievk. Trejdek snītis 
aicina uz Lieldienu brokastīm. 
Cena: $25, bērniem $10. Lūdzu 
pieteikties pie Ērikas Currier: 
eikacurr@gmail.com vai Alek-
sas Overby: 206-276-9942. 
28.aprīlī Dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 21.aprīlī 14:00 Liel die nu 
Dievk. ar dievg., dz.grāmatas.

• 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. baznīcā. 14.aprīlī 
11:00 Bībeles stunda mācītāja 
A. Pelda dzīvoklī.
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Pēc gaŗa mūža Dieva mierā aizgājusi

AINA LIDIJA OZOLS,
dzim. LIEPIŅŠ

Dzimusi 1922. gada 19. aprīlī Lubejā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 15. februārī Linkolnā, Nebraskā

Mūžībā ir aizgājis

JĀNIS JAUNZEMIS
Dzimis 1936. gada 15. septembrī Liepājā, Latvijā,

miris 2017. gada 17. novembrī Linkolnā, Nebraskā

Pēkšņi Mūžībā aizgājusi

VALDA JAUNZEMIS
Dzimusi 1945. gada 8. aprīlī Ravensburgā, Vācijā,

mirusi 2018. gada 9. septembrī Linkolnā, Nebraskā

Mūžībā aizgājusi

ILGA KRISTAPSONS,
dzim. PURGAILIS

(Turpināts no 18. lpp.)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS ANDRIS, BRĀLIS ĀRIJS

VEDEKLA NANCY OZOLS, MAZMEITA SHERRI OZOLS
MAZMEITA AMY EVANS AR VĪRU BRANDON UN BĒRNIEM LUCAS, 

GAVIN, ABIGAIL UN GABRIEL, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ
AUSTRĀLIJĀ UN TAIZEMĒ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VALDIS UN AINA KALNIŅI

ANDREJS EGLĪTE UN ĀRIJS LIEPIŅŠ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VALDIS UN AINA KALNIŅI

ANDREJS EGLĪTE UN ĀRIJS LIEPIŅŠ

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS MĀRIS AR ĢIMENI

MEITA DACE

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

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Bez tevis dienas uzausīs un dzisīs,
Bez tevis gadiem būs nu jāaiziet.

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko man te dzīve neatļāva gūt.

Tā aizeju, kur aiziet diena,
Kur mirdzošs veŗas zvaigžņu lauks.
Vai palikšu tur tikai viena?
Vai atmiņā kāds mani sauks?

Mūsu fi listrs
Gersicanias konventa dibinātājs

IMANTS BITNERS
Dzimis 1923. gada 29. martā Liepājā, Latvijā,

miris 2019. gada 17. martā Sietlā, ASV

Sērās piemin
GERSICANIAS KONVENTS

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

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@gmil.com 
Info: www.dcdraudze.org Mā -
cītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 

dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Seko 
kristīga sadraudzība. 6.aprīlī 
8:30 ’’UTENIS’’. 7.aprīlī Sv.vak. 
Dievk. 14.aprīlī Pūpolu svētd. 
Sv.vak. Dievk. 18.aprīlī 19:30 
Zaļās ceturtd. Sv.vak. Dievk. 
Meditācija & Sakraments. 
19.ap  rīlī Lielās Piektd. Sv.vak. 
Dievk. 21.aprīlī 8:00 Lieldienu 
rīta Dievk. ar Sv.vak. Pēc Dievk. 
dievlūdzēji mīļi aicināti uz 
Lieldienu brokastīm! Ieeja $20, 
bērniem $6. 28.aprīlī Baltās 
svētd. Sv.vak. Dievk. Pie kafijas 
galda aprīļa jubilāru sveikšana.

• 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!

Valda Mora

Neuzrakstītā dzeja

Ar neuzrakstītiem vārdiem,
Kas mani kā vilki tirdī,
Būs jāaiziet laikam no dzīves
Ar lielu nemieru sirdī.

Tik daudz vēl neuzminētu
Un apslēptu brīnumu paliks, 
Kad ēna pārslīdēs acīm
Un rokas uz mūžu saliks.

Vēl gribas pateikties Zemei,
Kas mani kā dziesmu ieskauj,
Kas lutina mani kā bērnu,
Nekad kam nav dāvanu diezgan.

Jau laukā iedziedas putns,
 Jau upē iešalcas vilnis,
No rīta līdz vakaram vēlam
Man rokas dāvanu pilnas.

Tad pusnakts kā zvaigžņu pilns lakats
Pār pleciem klājas un seju, 
Pār papīra lapām uz galda,
 Pār neuzrakstīto dzeju.



LAIKS 2019. ga da 6. aprīlis – 12. aprīlis20

(Turpināts no 17. lpp.)

Arnis Lagzdiņš

Jānis Blūms

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

Par sudraba medaļnieci kļuva 
divas sekundes lēnākā etiopiete 
Dera Dida, bet bronzu nopel-
nīja viņas tautiete Letesenbete 
Gideja, kuŗu no uzvarētājas 
šķīra 10 sekundes. Strausa no 
uzvarētājas atpalika vairāk nekā 
10 minūtes. Labāko desmitniekā 
iekļuva tikai Afrikas valstu 
skrējējas. Startēja 40 valstu 118 
dalībnieces.

Vīriešiem 10 kilometru krosā 
Orhūsā par pasaules čempionu 
kļuva ugandietis Džošua Čep-
tegei, finišējot pēc 31 minūtes 
un 40 sekundēm. Viņa tautietis 
Džeikobs Kiplimo atpalika 
četras sekundes un kļuva par 
sudraba laureātu, savukārt bron-
zas godalgu saņēma Kenijas 
skrējējs Džefrijs Kamvorors, 
kuŗu no uzvarētāja šķīra 15 
sekundes. Višķers uzvarētājam 
zaudēja vairāk nekā piecas mi -
nūtes. Arī vīriešiem pirmās 10 
vietas 140 dalībnieku kon ku-
rencē sadalīja afrikāņi. U-20 
vecuma grupas skrējienos Lat-
vija nebija pārstāvēta.

Eiropas čempionātā 
šachā – viduvēji

Ziemeļmaķedonijas galvas pil-
sētā Skopjē beidzies Eiropas 
čempionāts šachā vīriešiem, 
kurā Latviju pārstāvēja četri 
spēlētāji. Ar 7 punktiem no 11 
labākais no mūsējiem bija 
Ņikita Meškovs, kurš ierin-
dojās 45. vietā, savukārt par 
čempionu kļuva reitinga fa -
vorīts Vladislavs Artemjevs 
(2736) no Krievijas. Lielmeistars 
Meškovs, kurš startēja savā 
trešajā kontinenta čempionātā 
pēc kārtas, piedzīvoja tikai 
vienu zaudējumu – pret bijušo 
FIDE pasaules čempionu Rus-
lanu Ponomarjovu (Ukraina, 
2667). Panākumi pēdējās divās 
partijās ar  Izraēlu Kaspi (Iz -
raēla, 2461) un Kristoferu 
Repku (2466) viņam ļāva no 
111.vietas, kuŗā viņš atradās 
pēc devītās kārtas, pacelties uz 
45. nobeigumā. Iepriekšējos čem-
 pionātos Meškovam nebija iz -
devies iekļūt labāko simtniekā. 
Mūsu komandas līderis liel-
meistars Igors Kovaļenko 
(2658) pēdējā kārtā ar melna-
jām figūrām bija spiests atzīt 
Polijas lielmeistara Mateuša 
Bartela (2600) pārākumu un 
noslīdēt uz 72. vietu. Viņa kontā 
6,5 punkti – četras uzvaras, trīs 
zaudējumi un četri neizšķirti. 
2016. gadā ar 8,5 punktiem 
Kovaļenko kļuva par Eiropas 
vicečempionu.

Ņikita Meškovs un Igors Ko  va-
ļenko // FOTO: no eicc2019.mk

Abi pārējie Latvijas pārstāvji 
finišēja uzreiz aiz labāko div-
simtnieka no kopumā 355 da -
lībniekiem, kas pabeidza šo 
turnīru. Starptautiskajam meis-
taram Rolandam Bērziņam 
(2397) 5,5 punkti un 201.vieta, 
savukārt FIDE meistaram Iļjam 
Semjonovam (2401), kuŗam 
turnīra laika palika tikai 17 
gadi, 5 punkti un 218. vieta. Ja 
čempionāta debitants Sem jo-
novs pēdējā partijā savu pre -
tinieku, Spānijas lielmeistaru 
Roselu Alvaru Alonso (2559) 
būtu uzvarējis, viņš būtu ticis 
pie savas pirmās starptautiskā 
meistara normas. Diemžēl, ar 
melnajiem nācās piekāpties.

Arnis Lagzdiņš – 
Latvijas 

Vieglatlētikas 
savienības
prezidents

27. martā notika Latvijas 
Vieglatlētikas savienības (LVS) 
kongress, kuŗā par LVS pre zi-
dentu pārliecinoši tika ievēlēts 
Arnis Lagzdiņš.

Balsošanā piedalījās 62 LVS 
juridiskie biedri – 60 balsoja 
par, pret nebija neviena, bet 
atturējās divi. Arnis Lagzdiņš 
savienības prezidenta amatu pil -
dīja no 1993. līdz 2001. ga  dam, 
savā prezidentūras laikā orga ni-
zējot Eiropas U-18 jau niešu 
čempionātu Rīgā. Šobrīd Arnis 
Lagzdiņš ir Finanču un kapitāla 
tirgus komisijas (FKTK) no   za -
res padomnieks. Par LVS vice-
prezidenti vien balsīgi tika ievē-
lēta esošā valdes locekle Lud-
mila Beļikova. Sa  vu kārt viņas 
vietu valdē ieņems bijušais iz -
lases galvenais tre neris Edvīns 
Krūms, kuŗš bal sojumā saņēma 
lielāku atbalstu par Treneru pa -
domes locekli Viktoru Lāci. 
Jaunievēlētā prezidenta, vice-
pre zidentes un valdes locekļu 
pilnvaru darbības termiņš ir 
līdz 2021. gada kongresam.

Vieglatlētika
Dienvidafrikas augstkalnes 

(1350 m virs jūras līmeņa) pil -
sētā Počefstrūmā pirmos pava-
saŗa brīvdabas startus aizva dī-
juši arī divi Latvijas vieglatlēti. 
Viņi Dienvidafrikā aizvada tre -
niņnometni. Māra Grīva tā  lu mā 
aizlēca 6,35 m un sacensībās 
bija pirmā, bet Jānis Leitis 200 m 
distancē (ar 0,5 m/sek. pretvēju) 
finišēja kā trešais ar rezultātu 
21,94 sek.

Vecvagars 
neturpinās vadīt 

Latvijas izlasi
Arnis Vecvagars netur pinās 

darbu Latvijas vīriešu basket-
bola izlases galvenā trenera 
amatā, paziņojis Latvijas Bas-
ketbola savienības (LBS) prezi-
dents Valdis Voins. Notika 
Latvijas Basketbola savienības 
(LBS) valdes sēde, kuŗā tika 
pieņemts lēmums nepagarināt 
darba līgumu ar Vecvagaru.

„Valdes sēdē tika nolemts, ka 
Latvijas izlasei būs jauns galve-
nais treneris. Vēlamais rezultāts 
nav sasniegts, dalība Pasaules 
kausa kvalifikācijā tiek uzska-
tīta par neveiksmīgu,“ sacīja 
Voins. „Mums ir jāvienojas par 
galvenajām līnijām – kā mēs 
meklēsim (jaunu treneri) un ko 
mēs gribam atrast, kā arī jā -
definē tuvākie un tālākie mērķi, 
kuŗus gribam sasniegt,“ piebil-
da LBS prezidents. Šobrīd gan 
vēl nav skaidrības, vai Latvijas 
izlasei jauns galvenais treneris 
tiks meklēts starp pašmāju tre -
neriem vai ārzemju speciā lis-
tiem. „Valde dokumenta veidā 
iesniegusi priekšlikumu par 
nākotnes vīziju. Samērīgi īsā 
termiņā to varētu izskatīt un 
apstiprināt. Vērtēsim, vai ska tī-
ties uz pašmāju spēlētājiem vai 
importu,“ sacīja Voins.

Kad spēlētājam 
sirds pilna...

Latvijas basketbola izlases kap -
teinis Jānis Blūms pēc neie-
kļūšanas Pasaules kausa izcīņā 
asi kritizēja komandas galveno 
treneri Arni Vecvagaru. In  ter-
vijā plašsaziņas līdzekļiem 
Blūms sacīja: 

Esmu pārliecināts, ka arī bez 
Eirolīgas spēlētājiem ierindā 
mums bija jātiek uz Pasaules 
kausa izcīņu, ja vien pēc nor -
māliem lēmumiem komandas 
sastāva ziņā būtu uzvarējuši 
zaudētajās spēlēs savā laukumā, 
ja uzticētos komandas kodo-
lam, nevis raustījuši 25 dažādus 
basketbolistus, atbildīgās spēlēs 
metot šajā gaļasmašīnā džekus, 
kuŗi agrāk nekad nav cīnījušies 
izlasē. Biju šīs komandas kodola 
spēlētājs visā divu gadu ciklā un 
uzskatu, ka tas ir drausmīgi, kā 
ar mani izrīkojās. (..) Izšķirošajos 
brīžos man neuzticējās, pat pēc 
tā, kā nospēlēju Slovēnijā. Tas ir 
jautājums par cieņu. Par ele-
men tāru basketbola inteliģenci, 
kuŗas nebija un nav. Ņēmās 
izmācīt mani kā tādu mazu 
puišeli. Tas salauza manu sirdi, 

goda vārds. Divas nedēļas nees-
mu normāli gulējis, joprojām 
ausīs skan: „Aizej, pamaini...” 
Nevis „Ej, nomaini, nokapā, 
salauz spēli”, bet „pamaini”. Uz 
brītiņu, ja reiz esi saģērbies un te 
sēdi. Tas vienkārši... sadragā. 
Pazemojoši.

 

Porziņģis un 
Ostapenko – 2019. 

gada Latvijas 
vērtīgākie sportisti
Basketbolists Kristaps Por-

ziņģis un tenisiste Aļona Osta-
penko ir 2019. gada vērtīgākie 
Latvijas sportisti, liecina pē -
tījuma dati. Pētījumu veicis 
Anrijs Brencāns, kuŗš ikdienā ir 
Eiropas Handbola izpilddirek-
cijas loceklis. Izpēti viņš veicis 
pēc ESPN izstrādātas formulas.

Salīdzinot Latvijas populā-
rākos sportistus, pētījumā ap -
kopoti dati – cik bieži sportista 
vārds meklēts Google, cik daudz 
sportistam ir sekotāju sociālo 
tīklu vietnēs Facebook, Twitter 
un Instagram. Starp vīriešiem 
vērtīgākais ir Porziņģis, kuŗam 
seko bokseris Mairis Briedis un 
motokrosa braucējs Pauls Jo -
nass. Savukārt dāmu konku-
rencē par vērtīgāko uzskatāma 
Ostapenko, kuŗai seko tenisiste 
Anastasija Sevastova un svar-
cēlāja Rebeka Kocha.

Pasaulē par vērtīgāko spor-
tistu tiek uzskatīts Portugales 
izlases un Italijas kluba fut-
bolists Krištianu Ronaldu. Vi -
ņam sociālo tīklu platformās ir 
157 miljoni sekotāju, viņa vārds 
vidēji mēnesī tīmeklī tiek mek -
lēts vairāk nekā 9 miljonus 
reižu.  Pasaulē vērtīgākā spor-
tiste pēc pētījuma rezultātiem ir 
ASV tenisiste Serēna Viljamsa. 
Viņai ir 10,7 miljoni sekotāju 
Instagram, bet tīmeklī vidēji 
mēnesī viņas vārds tiek meklēts 
3,3 miljonus reižu.

Vai breika dejas būs 
2024. gada Parīzes 

Olimpisko spēļu 
programmā

Starptautiskās Olimpiskās ko -
mitejas (SOK) izpildkomiteja 
Lozannā ieteica apstiprināt kāp-
šanas sportu, sērfošanu, skeit-
bordu un breika dejas 2024. 
gada Parīzes olimpisko spēļu 
programmā. Ja izpildkomitejas 
ieteikumu jūnijā apstiprinās 
SOK sesijā, ārpus programmas 
paliks karatē, kam 2020. gadā 
Tokijā būs olimpiskā debija.

Parīzes olimpisko spēļu pro-
gramma veicinās dzimumu 
līdz tiesību, jauneklīgāku un 
urbānāku spēļu saturu, SOK 
sesijā teica organizācijas prezi-
dents Tomass Bachs. Viņš cer, 

ka papildinājums olimpiskajos 
sporta veidos palīdzēs piesaistīt 
spēlēm jaunāku auditoriju.

DAŽOS
VĀRDOS

 Latvijas otrā rakete Aļona 
Ostapenko pirms starta Čārl-
stonas turnīrā zaudēja astoņas 
pozicijas jaunākajā  publicētajā 
Sieviešu tenisa asociācijas 
(WTA) rangā, kur atkāpās uz 
31. vietu. Anastasija Sevastova 
reitingā saglabāja 12. vietu.

 Vairākas spēles Honkongas 
premjerlīgā galvenā treneŗa 
amatā aizvadījis bijušais Latvijas 
izlases futbolists Andrejs Štol-
cers, kuŗš pilda gan šo amatu, 
gan kļuvis par technisko direk-
toru sporta kluba Eastern fut-
bola komandā. Kluba mērķi ir 
tikai paši augstākie – uzvarēt 
vietējā līgā, kas ļauj kvalificēties 
Āzijas Čempionu līgai.

 Latvijas vadošais motokrosa 
braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das Nīderlandē izcīnīja 11.vietu 
pasaules čempionāta trešajā 
posmā prestižākajā MXGP 
klasē.

 Latvijas Orientēšanas fede-
rācijas kongresā par LDF prezi-
dentu ievēlēts Dagnis Dub-
rovskis, šajā amatā nomainot 
Viesturu Tamužu, kuŗš LOF 
vadīja kopš 2014. gada. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


