
Vai Tavs vārds jau ir mūsu kongresa dalībnieku sarakstā?
Atceries, ALA 68. kongress notiks Denverā, no 3. līdz 5. maijam, ar iespēju 2. maijā piedalīties sarunās par 

veselīgu dzīvesveidu biznesa konferencē Spotlight Latvia un kongresa iesildīšanas pasākumu elegantajā 
Denver Athletic klubā.

Tev ir iespēja piedalīties kongresā: 
–Kā delegātam ar balsstiesībām, pārstāvot savu biedru organizāciju vai atsevišķos biedrus
– Kā viesim un klausītājam.

Nepalaid gaŗām:
Diskusijas par polītiku sarežģītos laikos; Latvijas ekonomikas attīstības vīziju par to, kā mēs,

dažādas diasporas paaudzes, viens otru sadzirdam.

Nepalaid gaŗām:
Iespēju baudīt tautiešu un domubiedru sabiedrību, dzeju, mūziku un kopā būšanu pie baltiem galdautiem 

svētku dienā – 4. maijā, kad Latvija pirms 29 gadiem uzsāka savu ceļu uz neatkarības atjaunošanu.

Gaidām Tevi kongresā!
Piesakies līdz 15. aprīlim, aizpildot veidlapu (pieejama ALA mājaslapā) vai rakstot uz alainfo@alausa.org.
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Mariss Jansons saņems Herberta
fon Karajana balvu

Izcilais latviešu diriģents Mariss 
Jansons aprīlī Zalcburgas Lieldie-
nu festivāla ietvaros saņems Starp-
tautisko Herberta fon Karajana 
bal vu (Herbert von Karajan Preis), 
kas pirmo reizi tika pasniegta 
2017. gadā par godu Zalcburgas 
Lieldienu festivāla piecdesmitgadei.

Balvu ik gadu piešķiŗ mūziķim, 
kuŗa izcilie mākslinieciskie sasnie-
gumi ir guvuši pasaules atzinību – 
2017. gadā to saņēma pianists un 
komponists Daniils Trifonovs, 
2018. gadā – čelliste Sola Gabeta.

Mariss Jansons ir viens no ne -
daudzajiem diriģentiem, kuŗa mū    -

zikālais mentors bija 20. gadsimta 
izpildītājmākslas leģenda – diri-
ģents Herberts fon Karajans (1908 – 
1989). Abi mūziķi pirmo reizi sati-
kās 1968. gadā, kad Karajans un 
Berlīnes filharmoniķi viesojās Pa -
domju Savienībā. Mariss Jansons 
bija jaunākais starp divpadsmit stu -
dentiem, kas papildinājuši sa  vas 
prasmes Karajana meistarklasēs. 
1971. gadā Mariss Jansons ieguva 
godalgotu vietu Starptautiskajā Her-
berta fon Karajana fonda diriģen -
tu konkursā Berlīnē. “Šī balva ir kā 
sava veida apļa noslēgums,” noti-
kumu komentē Mariss Jansons.
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

KĀRLIS INDRIKSONS

Valters Nollendorfs uzrunā tautiešus Linkolnā
// FOTO: Jānis Nollendorfs

No kreisās: Arvils Zeltiņš, Jānis Freivalds, Andris Teikmanis
// FOTO: M. Zaeska

Latvijas ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks Amerikas Savie-
notajās Valstīs Andris Teikmanis 
ieradās Mineapolē 28. martā, lai 
svinīgi ievestu amatā Jāni Frei-

Jānis Freivalds iecelts
Latvijas Goda konsula amatā Minesotā

ar Latviju, un pasniedza Freivalda 
kungam Atzinības rakstu no Lat-
vijas valdības. Latvijas Goda kon -
suli darbojas, lai veicinātu ko -
merciālo, ekonomisko, kultūrālo 

Jānis Freivalds ir ilgus gadus 
darbojies Minesotas biznesa sa -
biedrībā un veicinājis kontaktus 
starp lielām Minesotas firmām 
un Latviju. Viņš plāno, kā savu 
svarīgāko darbu turpināt un pa -
plašināt tirdzniecību starp Lat-
vijas uzņēmējiem un Minesotas 
tirgu.

Viens no Goda konsula pir-
ma jiem pienākumiem bija 29.
marta tikšanās ar Minesotas 
gubernātoru Tim Walz un viņa 
padomniekiem starptautiskās 
tirdz niecības jautājumos. Tikša-
nās notika greznajās guber nā-
tora pieņemšanas telpās Mine-
sotas kapitolā. Latviešus pār stā-
vēja vēstnieks Teikmanis, Lat-
vijas vēstniecības ekonomikas 
padomdevējs Arvils Zeltiņš, 
Goda konsuls Freivalds un Mi -
nesotas latviešu pārstāvis Ansis 
Vīksniņš. Gubernātora padom-
devēji paziņoja, ka ir paredzēta 
tirdzniecības vizīte (trade mis-
sion) uz Latviju un Baltijas val-
stīm 2020. gadā un ka vairākas 
lielas Minesotas firmas tiks 
aicinātas piedalīties. Notika arī 
sirsnīgas pārrunas par ciešāku 
sadarbību citās sfērās, it sevišķi 
kultūras pasākumos. Guber nā-
tors izteica prieku par plā no-
tajiem latviešu Dziesmu svēt-
kiem Minesotā 2022. gadā un 
solīja savu atbalstu.

Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nol-
lendorfs ciemojās Linkolnā, Ne -
braskā, aprīļa sākumā. Skaistā 
pavasaŗa pēcpusdienā, 4. aprīlī, 
ap 30 cilvēku sapulcējās Lat-
viešu namā, kur Valters deva 
pārskatu par Okupācijas mū -
zeju.

Jānis Nollendorfs iepazīsti-
nāja ar savu brāli Valteru un 
stāstīja atmiņas par Nollen-
dorfu ģimenes pirmajiem ga -
diem Amerikā. 

Valters rādīja uz ekrāna jau-
nos Mūzeja paplašināšanas plā -
nus, ar Birkerta drāmatisko pus 
melno un pus balto ārējo skatu. 
Digitāli izveidoti plāni parādīja 
iekšējās telpas izkārtojumu. 

V. Nollendorfs arī informēja 
par jaunuzbūvēto pieminekli 
Beļģijā. Kopā ar Beļģijas pilsētu 
Zēdelgemu, Okupācijas mūzejs 
izveidoja pieminekli „Latvijas 

Valters Nollendorfs
Linkolnā

gūstekņu nometnē (kur Dau-
gavas Vanagi tika nodibināti) 
bija ap 12 000 latviešu kaŗavīru. 
Šis skaits ir līdzvērtīgs bišu skai-
tam stropā. 

V. Nollendorfs arī ieprie ci -
nāja ar savām oriģināldzejām. 
Dzejas atradīsies jaunajā mū -
zejā, Nākotnes namā. 

Pēc lekcijas Nollendorfs ap -
staigāja zāli un apsveica sen 
neredzētos draugus no savām 
jaunības dienām Linkolnā. Pa -
teicība saimniecēm, kas cienāja 
ar garšīgām uzkodām un vīnu. 
Bija brīnišķīgs vakars, ko lin-
kolnieši un omahieši ilgi at  ce-
rēsies.

ANSIS VĪKSNIŅŠ

valdu kā Latvijas Goda konsulu 
Minesotā. Ievešanas ceremonija 
notika Amerikas Zviedru In  sti-
tūta telpās ar pieņemšanu, kuŗā 
piedalījās Goda konsuli no dau-
dzām citām valstīm un vairāki 
Minesotas latviešu organizāciju 
pārstāvji. Vēstnieks sveica dalīb-
niekus, iepazīstināja klātesošos 

un zinātnisko sakaru attīstību 
starp Latviju un citām valstīm. 
Amerikā pašlaik darbojas Lat-
vijas Goda konsuli divdesmit pa -
valstīs. Pirms vairākiem gadiem 
Laura Ramane kalpoja par Lat -
vijas Goda konsuli Minesotā, 
bet, kopš viņa pārcēlās uz Kali-
forniju, amats palika nepildīts.

Stāvstrops Brīvībai“, kas veltīts 
latviešu leģionāriem. Otrā pa -
saules kaŗā, Zēdelgemas kaŗa-



LAIKS 32019. ga da 13. aprīlis – 19. aprīlis

Lauma Akmene

Raxtu Raxti

Laura Zariņa

Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA

Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā vadīs 
Ingrīda Kariņa-Bērziņa

Juridiskā biroja COBALT 
partnere Ingrīda Kariņa-
Bērziņa 26. martā tika ie -
vēlēta Amerikas Tirdznie-
cības palātas Latvijā 
(ATPL) valdes priekšsē dē-
tājas un prezidentes amatā 
uz vienu gadu. Viņa jau 
sākusi pildīt amata pie nā-
kumus. 

Ingrīda Kariņa-Bērziņa ie -
priekš ieņēmusi ATPL vicepre-
zidentes amatu (2014-2017). 
Viņa ir ATPL valdes locekle 
kopš 2013.gada.

Biržas Nasdaq Riga valdes 
locekle un Baltijas biržas emi-
tentu pakalpojumu daļas va  dī-
tāja Liene Dubava, Ellex Klavins 
partnere Zinta Jansons, indivi-
duālais biedrs Pauls Miklaševičs 
un Džordžs Miu (George Miu), 
Radisson  Blu Elizabete un Ra -
disson  Blu Rīdzene ģene rāl di-

rektors ATPL viceprezidentu 
amatos tika ievēlēti uz vienu 
gadu.

Ingrīda Kariņa-Bērziņa ir 
COBALT Latvijas biroja part-

tāja. Viņai ir plaša un vispusīga 
pieredze intellektuālā īpašuma 
tiesībās un ar to saistītajās jo -
mās. Ingrīda ir dzimusi un 
augusi Vilmingtonā, Delavērā, 

Latviešu Dziesmu un Deju 

svētki Kanadā tuvojas, un 

Rīcības komitejas brīvprātīgie 

darbinieki gatavojas sagaidīt 

viesmāksliniekus, īpašus goda 

viesus un svētku apmeklē-

tājus Toronto pēc apmēram 

trim mēnešiem!

Šī gada svētkos mums ir 

īpašs prieks sadarboties ar 

Toronto Latviešu koncert ap-

vienību pie mūsu vērienīga-

jiem mūzikas projektiem. To 

Lai košāk skan!
Aicinājums atbalstīt Dziesmu svētku koncertus un māksliniekus!

koncertā dzirdēsim nesen 

atrasto Jāņa Kalniņa Vijoļ-

koncertu, kā arī Tālivalža Ķe -

niņa, Imanta Ramiņa un 

Lolitas Ritmanes skaņdarbus. 

Šinī koncertā prezentēsim arī 

jauno Kanadas Mūzikas cen-

tra Centrediscs ierakstu “Cana-

dian Amber: Music by Lat vian 

Canadian composers Janis 

Kalnins, Talivaldis Kenins, and 

Imant Raminsh”. Mūsu vies-

mākslinieki šinī koncertā būs 

klases ar kori un diriģentu 

Māri Sirmo. Šīs meistarklases 

pasniegs angļu valodā; un 

nere, zvērināta advokāte un 
intellektuālā īpašuma un tech-
noloģiju prakses grupas vadī-

Patentu un preču zīmju birojs 
(USPTO)), gan Latvijā. Viņa ir 
Latvijas un Eiropas Savienības 
patentpilnvarotā preču zīmju 
un dizainparaugu lietās.

Ingrīda ir pasniedzēja Stok-
holmas Ekonomikas augstskolā 
Rīgā, Rīgas Juridiskajā augst-
skolā, un strādā intellektuālā 
īpašuma tiesību jomā dažādās 
ekspertu grupās. Viņa konsultē 
Latvijas, Baltijas un starptautis-
kos uzņēmumus preču zīmju, 
dizainparaugu, autortiesību, pa -
tentu, telekomunikāciju un 
jaunuzņēmumu jautājumos, 
ASV līgumtiesībās, farmācijas 
un zāļu regulējumā, IP stra tē-
ģijas izstrādē, kā arī pārstāv 
klientus strīdu risināšanā.

Stājoties amatā, Ingrīda Ka -
riņa-Bērziņa teica: “Man ir gods 
vadīt vadošo ārvalstu tirdz nie-
cības kameru Latvijā. Mana vī -
zija ir kalpot mūsu biedriem, 
piedāvājot atbilstošas program-

mas un kalpot sabiedrībai, vei-
cinot labākas biznesa vides vei -
došanu un stiprinot trans at lan-
tiskās draudzības un biz nesa 
saites starp ASV un Latviju.”

Amerikas Tirdzniecības pa -
lāta ir vadošā ārvalstu tirdz-
niecības palāta Latvijā, kas pār-
stāv vairāk nekā 150 uzņēmu -
mu. ATPL mērķi ir veicināt un 
stiprināt tirdzniecību, inves tī-
cijas, partnerību un draudzību 
starp ASV un Latviju, kā arī kal-
pot par viedokļu, zināšanu ap -
maiņas un kontaktu platformu 
biedriem, partneŗiem un starp-
tautiskās uzņēmēju sabiedrības 
pārstāvjiem Latvijā. Palātas 
mēr ķi sakņoti četros pamat-
principos: godprātīga, atbildīga, 
uz sadarbību un izcilību vērsta 
darbība.

Papildu informācija:
www.amcham.lv.un ir kvalificēta praktizēt gan 

ASV (Pensilvānijas un Ņūdžer-
sijas advokātu asociācija, ASV 

skaitā ir Atklāšanas koncerts, 

Kabarē vakars un Kopkoŗa 

koncerts, kā arī Garīgās mū -

zikas koncerts diriģentu Māŗa 

Sirmā un Brigitas Alkas va -

dībā, kur piedalīsies Valsts 

Akadēmiskais koris LATVIJA, 

svētku koris, ērģelniece Lauma 

Akmene, soprāns Ilze Paegle 

un latviešu profesionālu mū -

ziķu orķestris.

Orķestŗa un Kamermūzikas 

vijolniece Laura Zariņa, pia-

nists Artūrs Ozoliņš, čellists 

Jānis Laurs, soprāns Ilze 

Paegle, flautiste Agita Ceruse, 

pianiste Ruta Vaivade, di  ri-

ģents Māris Sirmais un māk-

slinieki no Kanadas Nacionā-

lās operas orķestŗa.

Ar nepacietību gaidām 

Valsts Akadēmiskā koŗa 

LATVIJA debijas koncertu 

Koerner Hall, kā arī meistar-

izsludināsim šo sarīkojumu, 

kā arī visu svētku programmu 

plašai kanadiešu publikai.

Mēs arī ļoti priecājamies, ka 

slavenais folkloras ansamblis 

Raxtu Raxti viesosies pie 

mums, spēlējot gan ballēs, gan 

tautasdeju lieluzvedumā.

Mēs piedāvājam unikālu 

iespēju ikvienam individam, 

ģimenei vai organizācijai zie-

dot kādam koncertam vai 

sponsorēt kādu viesmāk sli-

nieku. Dziesmu svētku bied-

rība nevar izdot nodokļu 

kvītis par ziedojumiem, jo 

nav “labdarības statusa”, bet, 

ziedojot kādam mūzikas 

sarīkojumam vai māksli nie-

kam, varēsit saņemt nodokļu 

kvīti no Toronto Latviešu 

koncertapvienības.

Labprāt parunājamies ar 

ieinteresētām personām vai 

organizāciju pārstāvjiem jeb-

kuŗā laikā. Aicinām sazināties 

ar Lauru Adlers:

laura@ lauraadlers.com 

vai (416) 9480634.
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MĀRIS
BRANCIS

Uldis Zuters. Pa ceļam. Ziema

Ligita Caune. Atkusnis. 2017

Andris Vītols. Rudens salūts Preiļu parkā. 2018

Kas uzvarēs – viduvējība vai profesionālisms?
Piektā Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā

19. marts, kas ir visu Jāzepu 
diena, nu jau gan ir aiz mugu-
ras, taču gribas to atcerēties 
tāpēc, ka todien atklāja Jāzepa 
Pīgožņa balvas piekto izstādi 
Latvijas ainavu glezniecībā.

Šo balvu, kā zināms, iedibi-
nāja Preiļu novada dome, at -
balstot Rīgas pilsētas pašval-
dībai. Mākslinieka vārdadienā 
izstādi tradicionāli atklāj Rīgā, 
Sv. Pēteŗa baznīcā, lai rudenī, 
kad pienāk viņa dzimšanas 
diena, tā pārceltos uz Preiļiem, 
kur tiek pasludināts galvenās 
balvas ieguvējs un 3000 eiro 
saņēmējs.

Šī balva kļūst arvien popu-
lārāka. Šī apgalvojuma pierā-
dījums ir ārkārtīgi lielais ie -
sniegto darbu skaits – žūrijai 
bija jāizvērtē 195 autoru 359 
darbi. Žūrija, kuŗas priekšsē-
dētājs bija 2018. gada galvenās 
balvas ieguvējs gleznotājs Jānis 
Plivda un kuŗā uzaicināti Māk-
slas akadēmijas Latgales filiāles 
vadītāja Ilma Šteinberga, Preiļu 
vēstures un lietiskās mākslas 
mūzeja ekspozīciju un izstāžu 
kurātore Silvija Berezovska, 
Leontīne Pīgozne un māk sli-
nieki – Jānis Anmanis, Jānis 
Strupulis un Agnija Ģērmane, 
bija ārkārtīgi barga, atlasīdama 
izstādei 88 autoru 110 ainavas.

Šie skaitļi nozīmē to, cik 
daudzi bija vēlējušies būt 
laimīgo vidū, taču laime pa -
smaidīja viņiem un aizgāja ga -
ŗām. Diemžēl tas neapliecina, 
ka audzis izstādes māksli nie-
ciskais līmenis, kas atkarīgs no 
vērtētāju profesionālisma. Diem-
žēl ne vienmēr arī ticis ievērots 
balvas nolikums, kuŗā teikts, ka 
„Latvijas ainavu glezniecības 
izstādē aicināti piedalīties pro -
fesionāli mākslinieki, LMA stu-
denti un mākslas skolu bei-
gušie”. Tā, piemēram, Ingrīda 
Anmane nav ieguvusi nekādu 
māksliniecisko izglītību un 
acīmredzami ir amatiere, taču 
iekļuvusi balvas pretendentu 
sarakstā. Tajā pašā laikā ne 
viens vien profesionāls glez-
notājs ar augstāko izglītību ir 
noraidīts, tātad nav sasniedzis 
pat augšminētās dāmas darba 
līmeni. Kā izskanēja TV inter-
vija Jāņa Plivdas sacītais, tad 
šoreiz noteicošais bija „cilvē -
cīgais – patīk vai nepatīk”. Kāds 
absurds! Tas liek domāt par 
žūrijas vērtību kritērijiem, par 
cieņu pret Jāzepu Pīgozni, arī 
par balvas prestiža krišanos un 
profesionālismu kā izstādes 
mērķi.

Kā pēdējos gados pieņemts, 
katrs no septiņiem žūrijas 
locekļiem ir izraudzījies savu 
favorītu un tātad apliecina, ka 
šis darbs un mākslinieks pre -
tendē uz J. Pīgožņa balvas godu. 
Tie ir Nugzars Paksadze ar 
darbu “Pārmaiņu vējš”, Alberts 
Pauliņš ar ainavu “L. van Bēt -
hovenam”, Agra Ritiņa ar glez-
nojumu “Tur plūst pilsēta”, Ilze 
Muceniece-Adamaite ar “Sud-
ra bojumu” (šie četri jau otro 
reizi nominēti balvai), Kriš jānis 
Beļavskis ar “Alus dīķi Mālpilī”, 
Uldis Zuters ar darbu “Pa ceļam. 
Ziema” un Patrīcija Brekte ar 

“Gaujas tiltu”. Šī izvēle var 
pastāstīt gan par izstādi, gan par 
tās darbiem un autoriem, gan 
arī par žūrijas izvēles kritēri-
jiem.

Pirmais pretendents ir ilgstoši 
Latvijā dzīvojošais gruzīns Nug-
zars Paksadze, kuŗš gan pats 
rīko plenērus Tērvetē un citur, 
gan pats labprāt glezno dabā. 
„Pārmaiņu vējš” izceļas ar ļoti 

enerģisku otas triepienu, autora 
iekšējo degsmi. Viņš nebaidās 
izmantot ļoti kontrastainas, 
spilgtas krāsas. Viņš pietuvojies 
abstraktajai glezniecībai: ja ne -
iezīmētos saule darba centrā, 
par dabas tuvumu būtu grūti 
spriest. Liekas, ka redzēti daudz 
labāki N. Paksadzes gleznojumi 
– gan tuvāki dabai, gan kom-
pozicionāli veiksmīgāki. Varbūt 

kāda žūrijas locekļa izvēlē še 
nospēlēja galveno lomu gruzīna 
kaislīgums?

Tukumnieks Alberts Pauliņš 
ar ainavu nodarbojas jau sen. 
Tā ir bijusi viņa prioritāte visu 
līdzšinējo daiļradi. Viņa gleznas 
vienmēr izceļas ar iekšēju sprie-
dzi, drāmatismu. Tā tas ir 
arīdzan šoreiz, kad, izmantojot 
nedaudz krāsu toņu un vien-
kāršu kompoziciju, mākslinieks 
cenšas vēstīt par savām dziļi 
slēptām, smagām emocijām, 
garīgajiem pārdzīvojumiem. Iz -
jūtu sasprindzinājums panākts 
ar mākoņu cīņu attēlojumu de -
besīs, kas viņaprāt rada Ludviga 
van Bēthovena dzīves drāma-
tismam un viņa sakāpinātu 
emociju piesātinātai mūzikai. 
Gleznotājaprāt, viss cilvēku jūtu 
atspoguļojums novērojams de -
besīs, tikai jāskatās un jāsaprot. 
Ar to Alberta Pauliņa glez nie-
cība piesaista, ka tā ir patiesa, 
īsta, tajā nekad nav izlikšanās, 
rutīnas, kas tik bieži novērojama 
mūsdienu mākslā.

Agra Ritiņa piesaistījusi uz -
manību ar gleznojumu „Tur 
plūst pilsēta”. Kur plūst pilsēta, 
īsti nav zināms. Varbūt tai 
spraugā starp meža horizontāli? 
Tā varbūt ir pilsētas zaļā zona – 
pilsētas „plaušas” – mežs, kas 
slīgst sniegā un krēslainā dienas 
pelēkumā. Gan sniega baltums 

daļa šīs izstādes dalībnieku ir 
pārāki par viņu. 

Kādu žūrijas locekli pievilcis 
visai panaivais Krišjāņa Be -
ļavska darbs “Alus dīķis Mālpilī”. 
Jaunais cilvēks ir tikko sācis 
savu ceļu glezniecībā un jau 
pretendē uz balvu? Tad viņš ir 
tik lielisks, unikāls, neat kār-
tojams, ka darbā jau jūtamas 
„lielās” potences? Audekla lie -
lāko daļu aizņem ūdens klajs ar 
virpuļiem, kas tālāk pāriet ai -
navas atspulgā un pašā krasta 
ainavā, kas ne ar ko īpašu 
neizceļas. Visai dīvaini, ka 
šādam darbam ierosināts pie -
šķirt balvu. Bet – kas var zināt 
– varbūt  tieši viņš šoreiz iz -
pelnīsies šo godu.

Uldis Zuters izvirzīts par 
darbu “Pa ceļam. Ziema”. Glez-
notājs ir viens no konsek ven-
tākajiem plenēra māksli nie-
kiem, kādus nācies sastapt. Viņa 
darbi top galvenokārt vistu-
vākajā saskarē ar dabu, nerau-
goties uz to, ka viņa gleznās 
dominē zilie un zaļie toņi. Tās 
nav skices vai uzmetumi, pēk-
šņa ierosa vai untums. Šāda 
veida gleznas Uldim Zuteram 
rodas no skicēm, studijām, bet 
izstādes darbi ir pārdomāti, ar 
spēcīgāku kompoziciju, atme-
tot visu lieko, acumirklīgo. “Pa 
ceļam. Ziema” mēģina atainot 
ātrumu – ko skatītājs ierauga, 
skatoties cauri logam, fiksējot 
kustību. Starp citu, 2016. gada 
konkursa izstādē viņš saņēma 
Preiļu domes simpātiju balvu, 
tikai tas netiek minēts katalogā.

Balvas pretendenta godu iz -
pelnījusies arīdzan Patrīcija 
Brekte un viņas „Gaujas tilts”. 
Tas ir reāls Siguldas tilta at -
ainojums. Darbs ievērību acīm-
redzot izpelnījies ar Latvijas ka -
rogu rindu attēlojumam pāri 
tiltam, kas liek domāt par zi -
nāmu konjunktūru, mazāk par 
mākslu. Stilistiski īstenības visai 
precīzais attēlojums gan nesa -
der ar krāsu notecējumiem un 
paviršiem otas vilcieniem viet-
vietām. Liek aizdomāties arī 
Latvijas simtgades zīme (Latvija 
100) pie autores paraksta. Kā to 
saprast? Vai to, ka to nav glezno-
jusi viņa, bet gan Latvija svētku 
reizē?

Pārskatot izstādes darbus, 
rodas jautājumi – kāpēc nav 
pretendentu vidū izvēlēts In -
dulis Landaus ar viņa tonāli 
smalko figurālo darbu par lauku 
temu? Kāpēc ne Inese Mīlberga 
ar lielisko akvareli? Kāpēc ne 
Andris Vītols, kuŗš lieliski or -
ganizējis abstrahēto gleznu, bet 
tomēr jūtams, ka ierosa radu-
sies no dabas? Un kāpēc ne 
Osvalds Zvejsalnieks, kuŗš kon-
sekventi visu mūžu gleznojis 
Latgales ainavas un ir bijis 
Mākslas akadēmijas Latgales 
filiāles radītājs un ilgstošs va -
dītājs? 

Šie vērā liekamie iebildumi 
rada intrigu, kā notikumi risi-
nāsies tālāk: kas iegūs galveno 
balvu 2019. gada J. Pīgožņa 
kon kursizstādē Latvijas ainavu 
glezniecībā – viduvējība vai 
pro fesionālisms? Jāgaida sep-
tembris.

un pelēkums, gan krūmāja zil -
pelēkais masīvs, gan arī pe  lē-
cīgās debesis ir tēlotas ļoti 
izsmalcinātā, saskanīgā toņu 
risinājumā. Ar savu izmeklēto 
tonālo krāsu pielietojumu viņa 
izceļas visās izstādēs, kuŗās 
nācies redzēt gleznotājas veiku-
mu. Noskaņa, romantiskā gai-
sotne ir galvenais viņas gleznās.

Ilzes Mucenieces-Adamaites 
“Sudrabojums”, manuprāt, ir 
visai triviāla glezna. Mūsu ska-
tam paveŗas kāds koku puduris, 
kas var būt meža mala ar gais-
mu, kas acīmredzot ir šis 
sudrabojuma iemesls. Koku 
stumbru ritmiku mazliet slāpē 
grafiski iezīmēti zari. Lielākā 
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Egīls Levits

Why Am I Marketing Baltic Rye Bread?
by John Melngailis  –  Black Rooster Food LLC

I am Emeritus Professor of 
Electrical and Computer En -
gineering at the University of 
Maryland. I could be consulting, 
teaching, or continuing research 
on nanotechnology  –  work that I 
have enjoyed for many years. 
Instead I am marketing Baltic 
rye bread.

Why? Because I believe, and I 
am not alone, that the critical 
issue facing us today is the health 
of our population. Persuading 
people to eat the super-healthy, 
100% whole-grain rye sour-
dough bread of my homeland 
and of my family is my small, 
personal contribution to improv-
ing health. More sophisticated 
electronics, to which I have con-
tributed in my long carrer, will 
not do it. In fact you could argue 
that it has contributed to our 
health problems.

Why specifically this bread? 
The first  reason is my personal 
connection to it, and the second 
is its scientifically proven health 
benefits and its affordability.

Personal
connection

 My family came to the U.S. in 
December 1949 from a DP (dis-
placed persons) camp in 
Germany. Just as Syrian refugees 
today are fleeing death and 
destruction, we left Latvia as in 
October 1944 in advance of the 
Russian army. We were fortunate 
to end up in the U.S., in our case, 
in a remote corner of Western 
Pennsylvania. I was warmly wel-
comed as a 10-year-old fourth-
grader in the local one-room 
schoolhouse. My parents were 
happy to have a roof over our 
heads, plenty of food available, 

Black Rooster Food 100% rye bread being prepared for baking at 
New York Bread in Brooklyn, Ny

work, good prospects for their 
children’s future…

But the bread. We lived out in 
the countryside and the only 
bread we could get from the local 
stores was Wonder Bread or its 
equivalent. To us it did not feel 
like bread, it did not smell like 
bread, it did not taste like bread, 
and we noticed that a hungry 
stray dog would not eat it. As a 
businesswoman in Latvia, my 
mother had never baked bread, 
yet she was determined to bake 

purpose other than bread bak-
ing. But how can we mill the 
grain into flour? The father of 
one of my classmates had a mill 
on his farm for grinding corn for 
pig feed. He was willing to use it 
to mill our rye grain. I remember 
him first running some wheat 
through the mill to clean out the 
pig feed and then running our 
rye grain through the mill twice.

My mother was born in 1896 
and lived on her family farm to 
about age 19. With the help of an 

in the business school at 
University of Maryland, where I 
am a professor, tasted the bread 
and thought it was awesome. He 
said “we have to market it.” So we 
set up a small business and for a 
couple of years sold rupjmaize at 
Whole Foods in the Washington 
DC area flown in from Latvia. 
When the value of the dollar 
shrank from $1.28 per euro to 
$1.68 per euro we had to stop. 
We found a bakery in Brooklyn, 
New York Bread, that was able to 
duplicate the recipe. We reorga-
nized the company, and brought 
in my brother Ivars who now 
sells our rupjmaize on the web. 
We have been selling the bread 
largely in the New York area for 7 
years. I’m not earning any money 
for myself doing this, so why do it?

Health Crisis
We are facing a health crisis in 

the U.S.: obesity, diabetes, heart 
disease, etc. An important factor 
contributing to the poor health 
of our population is the excessive 
consumption of industrial, over-
processed food thanks to the 
drive for corporate profits aided 
by misguided government subsi-
dies. I’m convinced that intro-
ducing our rye bread to the 
American diet would be helpful. 
It is delicious paired with tradi-
tional rich foods like smoked 
salmon, grilled sausage, herring, 
bacon and eggs, schmaltz, butter, 
cheese and so on. It also pairs 
well with healthy vegetarian 
foods like nut butters, avocado, 
radishes, hummus, cucumbers, 
or raw honey. To any rich food it 
provides the counterbalance: the 
fiber and body which allows the 
rich food to be properly digested. 

So far we have had some success 
in gourmet stores and with con-
sumers with Northern or Eastern 
European roots. Ideally I would 
like to introduce the bread to the 
general American public. My 
quest may seem quixotic.

I often like to say: Everything 
is backwards. This is the richest 
country, yet it has the world’s 
worst diet. The rich are skinny, 
the poor are obese. The good 
food is in the big cities, the 
unhealthy food is in the country-
side where food is grown. And 
now I am marketing the most 
humble Latvian peasant bread 
in gourmet stores.

In Latvia, our rye bread or rupj-
maize is a staple food, particularly 
for the less well-to-do. (Everything 
there is not backwards.) Hearty 
whole-grain bread with a long 
shelf life has sustained the 
Northern Europ eans for centu-
ries. Even today you see very few 
who are obese or even overweight. 
Diet may be a key factor. I want 
the U.S., my adopted country to 
which I owe so much, to benefit 
from my experience.

Health benefits
Let me first make some non-

scientific claims. Based on what I 
know from my own body and 
from what friends and family 
have said, whole-grain rye bread 
is satiating. It makes you feel full 
in a wholesome way. My own 
taste buds tell me that our rye 
bread is the ideal accompaniment 
to rich foods. I would find eating 
a teaspoon of pure butter by itself 
revolting. Yet spread on a slice of 
rye bread it is delicious. The same 
can be said for other rich foods.

(To be continued)

dense, hundred percent whole-
grain Latvian rye bread, or rupj-
maize as we know it. It was, and 
is, the antithesis of Wonder 
Bread: no nutrients removed by 
refining, no false, chemically-
derived, nutrients or preserva-
tives added. Yet it naturally has a 
long shelf life. But where to get 
whole-grain rye flour? It was not 
to be found in any near-by stores. 
My mother got a bushel of rye 
grain from one of the local farm-
ers, who was growing it for some 

old Latvian cookbook and some 
childhood memories she began 
baking and soon developed an 
excellent rupjmaize. She baked 
almost to the end of her life at the 
age of 91.

After she died I found other 
sources of rye bread: a Lithuanian 
bakery in Boston where we lived 
(it closed), a Latvian bakery in 
Hartford Connecticut that would 
ship the bread to us (it closed), 
and later buying it flown in from 
Latvia. Ken Gabriel, a colleague 

1960. gadā Vācijas Federātīvās 
Republikas valdība valsts gal vas-
pilsētā Bonnā nodibināja Balti-
jas institūtu. Tā uzdevums un 
mērķis bija pētīt un izdot vācu 
valodā ik gadus zinātnisku rak-
stu krājumu par Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas vēsturi un paš-
laik esošo polītisko un saimnie-
cisko stāvokli šajās zemēs. 1960. 
gadā klajā nāca pirmais sējums 
ar nosaukumu Acta Baltica. Rak-
stu krājumu zinātnisko raksturu 
apstiprināja tas, ka autori bija 
dažādu demokratisko valstu pub-
licisti un zinātnieki, kuŗi darbo-
jās tieši nozarēs, kas saistītas ar 
Baltiju. Turklāt uz jebkuŗa raksta 
satura avotu norādīja krietns 
atsauču skaits.

Interesi par šo žurnālu kāpināja 
divu apstākļu sakritība ar nori-
sēm Rietumvācijā. Pirmkārt, tās 
tautsaimniecības attīstība bija tik 
strauja, ka īsā laika sprīdī tā tu -
vojās savai kādreizējai indus-
triālai varenībai un tādēļ tika 

V I E D O K L I S

Par nākamo Valsts prezidentu domājotVISVALDIS LĀCIS,
publicists

dēvēta par Wirtschafts Wunder 
(“Saimniecības brīnumu”). Otr-
kārt, federātīvā Vācijas valsts tika 
uzņemta NATO un Bundsvērs 

Ar Vācijas augšupeju nepār-
pro tami bija saistīts arī Acta 
Baltica nozīmīgums, jo pieauga 
to ārvalstu polītiķu, žurnālistu 

karīgo Baltijas valstu varmācī-
gajā okupācijā. Un, lūk, uz Acta 
Baltica augošā atpazīstamības 
fona astoņdesmitajos gados trim-
dā pirmo reizi parādījās gados 
jauns latviešu jurists un polītologs 
Egils Levits. Ieguvis labu izglītību 
Vācijas universitātē, viņš Acta 
Baltica 22. sējumā debitēja ar 
rakstu “Baltijas jautājums Ei  ro-
pas Parlamentā”. Divdesmit sep-
tiņās lappusēs E. Levits izskaidro 
neatkarīgās Latvijas valsts un 
LPSR vēsturi. Dinamisks, pārlie-
cinošs un tiešs ir viņa raksta ie -
vads. Rakstot par stāvokli Latvijā, 
E. Levits izcēla, ka Latvijā notiek 
apzināta latviešu diskriminācija 
dzīvokļu piešķiršanā.

1983. gada 13. janvārī Eiropas 
Parlamenta plenārsēdē Stras-
burgā ar 99 balsīm par, septiņām 
balsīm pret un septiņiem de  pu-
tātiem atturoties, tika pieņemta 
rezolūcija par stāvokli Baltijas 
valstīs. Šo rezolūciju parlamenta 
polītiskā komisija nolēma virzīt 

tālāk uz ANO, bet Vācijas to  rei-
zējais ārlietu ministrs Hanss Dīt-
richs Genšers, kuŗš bija uz  ņē mis 
kursu uz ciešākas polītikas mek lē-
jumiem ar PSRS, to neat balstīja.

Atmodas sākumā Levits tūdaļ 
atgriezās tēvzemē. Kādā Latvijas 
Pilsoņu kongresa izdotā avīzē 
viņš pievaldīgi, bet asi kritizēja 
1990. gada 4. maijā pieņemto dek-
 larāciju par Latvijas neat ka rības 
atjaunošanu ar pārejas pe  riodu uz 
diviem gadiem, norādot, ka šāda 
rezolūcija var novest pie negā tī-
vām sekām. Ja pie varas nebūtu 
nācis Jeļcins, tad Levita drūmais 
pareģojums būtu pie  pildījies. Diem-
žēl vēl šobrīd šie „neatkarības at -
jaunotāji” turpina cildināt šo da -
tu mu, gan „aizmirsdami” pie  mi-
nēt šo „divu gadu pārejas posmu”.

Mums nav zinošāka, dros mī-
gāka, starptautiskajā līmenī at  zī-
tas personības, Valsts prezi denta 
amata kandidāta kā Egils Levits.

Pirmpublicējums
Latvijas Avīzē, š. g. 9. aprīlī

kļuva par diezgan nozīmīgu 
spēku Eiropā, un pieauga Vācijas 
loma starptautiskajās attiecībās.

un vispār lasītāju skaits, kam 
radās iespēja iepazīties ar PSRS 
un hitleriskās Vācijas lomu ne  at-
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Dzīves pēcvārda grāmata
Zigmunds Skujiņš, Aplikācija par rakstnieku un laikmetu,

SIA „Lasītava”izdevums, 2018. g., 480 lpp.

2011. gadā izdotā Rakstu 10. 
sējuma beigās Zigmunds 
Skujiņš to sauc par „noslē-
dzošo”, jo uzskata, ka viņa 
„gals ir noglaudāms ar roku”. 
Sējumu 2012. gada martā 
Laikā  recenzējot, vaicāju: „Vai 
Zigmunds Skujiņš tiešām ir 
izšķīries vairs neko neuz rak-
stīt? Vai vēl papildus uzrak-
stītajam būs lemts palikt ārpus 
Rakstiem, vai varbūt tas tiks 
iemūžināts kādā, kaut nelielā, 
par 11. sauktā papildsējumā?”– 
Skujiņa gals tomēr izrādījās ar 
roku nenoglaudāms: rakstnieks 
tagad iegājis jau savā  93. mūža 
gadā.  

Manas aizdomas, ka viņam 
sirmajā vecumā pierakstīsies 
vēl šis un tas no jauna klāt un 
ka viņš vēlēsies publicēt arī to, 
ir guvušas apstiprinājumu. 
Kaut izdota ne vairs apgādā 
„Mansards”, formātā nedaudz 
mazāka un par 11. sējumu 
gluži nenosaukta, Aplikācija 
par rakstnieku un laikmetu, 
ko Skujiņš pats nodēvējis par 

savas dzīves pēcvārda grāmatu, 
prasīt prasās pēc novietošanas 
grāmatu plauktā blakus 10. 
Rakstu sējumam.

Lasītājus angliski runājošās 
zemēs varētu mulsināt vārds 
aplikācija grāmatas virsrakstā. 

cijai dod divas nozīmes: tā var 
būt dekorātīvs veidojums (pie-
mēram, uzšuvums, uzlīmē-
jums) uz kādas virsmas, un tā 
var būt arī apliekamais (ārst-
niecībā). Jauno grāmatu patie-
si var ērti iedomāties kā tādu 

nieks lūdz savas mūža gaitas 
un savus uzskatus izprast un 
nepārprast.

Grāmata ir samērā amorfa. 
Tā iesākas kā bērnības atmiņas 
par 1930. gadu Rīgu. Tālāk 
iepazīstam Skujiņa gaitas pir-
mo okupācijas gadu un kaŗa 
laikā. Visplašāk, protams, pa -
rādīta Skujiņa literārā un sa -
biedriskā darbība padomju 
laikā. Lasām ierakstu frag-
mentus no viņa dienasgrā ma-
tām, dažu romānu fragmentus, 
lasītāju un kritiķu atsauksmes 
par literārajiem darbiem. Vai -
rākas nodaļas uzrakstījusi 
rakst nieka meita Inga. Citur 
atkal Inga parādās kā inter-
vētāja, aicinot tēvu atbildēt uz 
viņas jautājumiem. Ja nu teksts 
vien kādu lasītāju nerosinātu 
pietiekami, talkā nāk paprāvs 
skaits fotoattēlu.

Vecajai trimdai un tās turp-
mākajām paaudzēm – lasī tā-
jiem, kuŗus allaž vistiešāk turu 
prātā – īpaši rūp zināt, kā Lat-
vijā palikušie gara darbinieki 
izturējušies, ko domājuši un 
ko darījuši varbūt ārpus pla-
šākas sabiedrības redzesloka 
padomju okupācijas gados. Te 
varam pieskarties tikai mazai 
izlasei no Skujiņa stāstītā. –

Skujiņš raksta: viņam daž-
kārt jautājot, kāpēc viņš četr-
desmitajā gadā bez svārstīša-
nās iestājies pionieŗos. Viņa 
skaidrojums: „Domāju, ka tās 
bija sakāpinātas alkas atgriez-
ties pie zaudētā skautisma.” 
(39. lpp.) Jāatceras, ka Sku ji-
ņam tobrīd bija tikai 13 gadu.

Uz Ingas jautājumu, kāpēc 
tēvs no kaŗa zaudējušās Vācijas 
angļu zonas atgriezies Rīgā, 
kur viņam taču vaļā bijusi visa 
pasaule, Skujiņš atbild: „Es 
nesaku, ka, personīgu ērtību 
vai izdevīgākas peļņas trenk-
tiem ļaudīm nebūtu tiesību 
spietot. Es tikai brīnos par 
gadījumiem, kad tēvzemes 
vilkmi zaudējušie no pārākuma 
augstumiem vairs nesaprot 
tos, kam piederības sajūta 
saglabājusies. Ārpus savas ter-
ritorijas katra dzīva būtne 
tomēr ir un paliek svešuma 
iemiesojums.” (72. – 73.) Te nu 
cienītajam rakstniekam sagājis 
greizi. 1945. gada rudenī, kad 
Skujiņš atgriezās Rīgā, des-
mitiem tūkstoši Vācijas bēgļu 
nometnēs mītošie nebija zau-
dējuši nekādu „tēvzemes vilk-
mi” un nesapņoja par perso-
nīgām ērtībām un izdevīgāku 
peļņu. Visi tobrīd cerēja uz 
drīzu atgriešanos no padomju 
varas atbrīvotā Latvijā, jo vi -
siem skaudrā atmiņā bija 
saglabājies Baigais gads un 
masu deportācijas. Skujiņš, no 
meitas jautājuma attālinājies, 
liekas vairāk domājam par 
mūsu gadsimta ekonomiska-
jiem migrantiem nekā par 
Otrā pasaules kaŗa bēgļiem.

1988./89. gada Dienvidu pus-
lodes vasarā Skujiņš ar Kul-
tūras fonda delegāciju mēnesi 
pavadījis Austrālijā, piedalo-
ties ar priekšlasījumiem un 
priekšnesumiem turienes lat-

viešu kulturas un sabiedriska-
jos sarīkojumos. Lūk, daži tei-
kumi no viņa piezīmēm:

Atmiņā pārāk strauja atmos-
fairas maiņa. Ne jau tikai 
meteoroloģiskā ziņā. Iekritiens 
no pavisam nedaudz atmai-
dzināta sociālisma emigrācijā 
saglabātās Ulmaņlaiku nacio-
nālās Latvijas apstākļos.... Ik 
uz soļa sev atgādinu – tikai 
neaizsapņojies, šī ir cita, ne 
tavējā pasaule. Tu brauksi at -
pakaļ uz Latviju, kas vismaz 
pagaidām vēl ir komūnistu 
impērijas sastāvdaļa. Dīvaina 
sajūta. Ļoti dīvaina. (312.–
313.).

Te saskatāma pretruna ar 
iepriekšējā citātā pausto. Iz -
ska tās, ka ārpus savas territo-
rijas cilvēkam nav jābūt „sve-
šuma iemiesojumam”: viņš 
pāri ilgiem gadu desmitiem 
var saglabāties arī kā savas 
izcelsmes zemes labākas pa -
gātnes iemiesojums. 

Problēmatiskākā visā grā-
matā ir nodaļa par Vili Lāci, 
kuŗas pamatā liekas ir kāds 
Skujiņa 2004. gada lasīts 
referāts par šo rakstnieku un 
okupantu kollaborantu. Sku-
jiņš nekādā ziņā necenšas Lāci 
mazgāt baltu, tomēr centieni 
paradīt viņu pozitīvāku, nekā 
vispār pieņemts, sāpinās ikvie-
nu, kuŗu pašu kā mazu bērnu 
vai kuŗa tuviniekus skāra 1949. 
gada masu deportācijas. Lāča 
parakstītā pavēle veikt izsū-
tīšanas esot bijusi maznozī-
mīga, jo lēmums taču pieņemts 
Maskavā. Bez tam Skujiņš šo 
paraksta oriģinālu neesot re -
dzējis. Lācis esot ticis ap  muļ-
ķots tāpat kā Ulmanis un 
Kirchenšteins. Skujiņš noskai-
ta veselu rindu vēlāk trimdā 
devušos un tādēļ it kā ak  cep-
tējamu kultūras darbinieku, 
kas pirmajā padomju oku pā-
cijas gadā iekļāvās padomju 
pārvaldītajās sabiedriskajās 
struktūrās un iestādēs. Ar ko 
tad viņi būtu bijuši labāki par 
Lāci? (Atbilde varētu būt: viņi 
neparakstīja deportācijas pa -
vēli!) Skujiņa summējums par 
Lāci: „ Viņš bija liels un ar lielu 
ēnu.” (192.) 

Varam tikai spekulēt, kas 
Skujiņu vedinājis uz Lāča da -
ļēju aizstāvēšanu. Sava loma 
varēja būt kādam 1958. gada 
ierakstam Lāča dienasgrāmatā, 
kur Lācis aizstāv Skujiņu pret 
tādiem, kas „viņu jau divus 
gadus kritizē un dauza” par 
viņa stāstu „Traģēdija”. Jo 
svarīgāk, Lācī Skujiņš droši 
vien saskatījis kollēgu, episku 
daudzrakstītāju, svešvalodās 
tul  kotu prozistu. Gara saite 
varbūt bija līdzīga tai, kas 
vēlākajos gados izveidojās ar 
trimdas redzamākajiem ro -
mānistiem Gunāru Janovski 
un Anšlavu Eglīti. Starpība 
starp Skujiņu un Lāci gan tāda, 
ka daudziem Lāča padomju 
laika sacerējumiem „nav lite-
rāras vērtības” (skat. Latvju 
Enciklopēdija 1962.–1982., 2. sēj., 
274. lpp.), turpretim Skujiņš ar 
baudu lasāms vēl mūsdienās.

Ir pagarināts pieteikšanās laiks 
LMF Studentu stipendijai līdz 
15. maijam!

Kopš 2016. gada vasaras Lat-
vijas Medicīnas fonds (LMF) ir 
izveidojis jaunu stipendiju un ir 
jau atbalstījis piecus Rietumu 
latviešu studentus, dodot iespēju 
gūt praktisku pieredzi Latvijas 
ārstniecības iestādēs. 2019. gadā 
Latvijas Medicīnas fonds atkal pie -
dāvā LMF Studentu sti  pen diju.

STIPENDIJAS NOLŪKS
L atvijas Medicīnas fonds dod 

Rietumu latviešu medicīnas stu-
dentiem, kas mācās ārpus Lat-
vijas universitātēs, kolledžās vai 
medicīnas skolās, iespēju gūt 
prak tisku pieredzi Latvijā Paula 
Stradiņa Klīniskajā universitātes 
slimnīcā vai kādā citā ārstniecības 
iestādē, lai papildinātu zināšanas 
un praktiskās iemaņas medicīnā.

KVALIFIKĀCIJA
Rietumu latviešu medicīnas 

Latvijas Medicīnas fonda (LMF) 
Studentu stipendija 2019

studenti un studenti ar interesi 
studēt medicīnu, kuŗš runā un 
raksta latviski.

PIEREDZE
Students gūs pieredzi P. Stra-

diņa Klīniskajā universitātes slim-
nīcā vai kādā citā Latvijas ārst-
niecības iestādē, piedalīsies klī-
niskajā darbā, viņam būs iespēja 
palīdzēt pētniecības darbā un 
publikāciju sagatavošanā.

PRAKSES LAIKAS 
Prakses laiks ir vismaz 8 ne -

dēļas.
STIPENDIJA
Stipendija ir $ 2500. $1500 tiks 

izmaksāti prakses sākumā, bet 
$1000 –  pēc prakses pabeigšanas, 
atskaites un apraksta iesniegšanas 
LMF.

KĀ PIETEIKTIES? 
Pretendentam jāiesniedz:
 1 lpp. gaŗš apraksts par savu 

kvalifikāciju un savu interesi 
iegūt pieredzi veselības aprūpes 

vai medicīnas zinātnes jomā, 
norādot ārstniecības iestādi, kuŗa 
būs prakses vieta, 

 CV un 2 rekomendācijas vēs-
tules.

Pieteikumus elektroniski jāsūta 
a l e k s k a l n i n s @ g m a i l . c o m 
Aleksandram Kalniņam, MD/
MBA līdz 

2019. g. 15.maijam.
Plašāka informācija par Lat-

vijas Medicīnas fondu (LMF) un 
tā stipendijām http://latvian-
medicalfoundation.org/

Latvijas Medicīnas fonds ir 
dibināts 1990. gadā kā privāta 
bezpeļņas organizācija ar mērķi 
atbalstīt veselības aprūpi Latvijā. 
Fonds vēsturiski bijis saistīts ar 
Latviešu ārstu un zobārstu ap -
vienību (LĀZA).

Aleksandrs Kalniņš,
MD/MBA

alekskalnins@gmail.com

Angliski application nozīmē 
iesniegumu vai lūgumu, bet 
latviskajai aplikācijai tādas 
nozīmes nav. Latviešu lite rā-
rās valodas vārdnīca aplikā-

dekorātīvu papildinājumu vi -
sam Skujiņa līdz šim uzrak-
stītajam. Bet arī vārda apli-
kācija angliskā izpratne var 
šoreiz labi tikt likta lietā: rakst-
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FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS

Ar pieredzi kalnu alpīnismā, bet pavisam bez tās 
distanču slēpošanā 2009. gadā nolēmu ar slēpēm šķērsot 
Grenlandi. Atstājot mājās visu materiālo un triviālo, 
devos aizraujošā ceļojumā pāri skarbajam un reizē 
skaistajam 600 kilometru garajam ledus tuksnesim. Tas 
sagaidīja ar daudziem un pavisam negaidītiem drama-
tiskiem notikumiem, dziļākajā būtībā salaužot manis 
paša priekšstatus par sevi un apkārtējo pasauli.

Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīlestību un humoru 
atspoguļo manas pirmajā polārajā ekspedīcijā gūtās 
izjūtas, atziņas, pārdomas un priekus.

Izaicinot sevi fiziski, garīgi un emocionāli, paralēli 
demontējot iekšējās pasaules uzstādījumus, sāku ap -
zināties, kas es esmu, tur – 67 grādu ziemeļu platumā –, 
neatgriezeniski „pieaugot”.

Šos savus brīnumaini skaistos piedzīvojumus redzu kā 
pērles kreļļu virtenē, kas tik reti atrodamas austerēs, kad 
tās tiek pasniegtas uz šķīvja. Justies kā pērļu zvejniekam, 
meklēt, atrast – tas ir to vērts!

Mana interese par ceļojumiem 
un piedzīvojumiem sākās bēr-
nībā. Labi atceros tās sajūtas, 
kuras mani pārņēma ikreiz, kad 
lasīju grāmatas par pasaules ce -
ļotājiem – ceļojumu piezīmes un 
dienasgrāmatas koncentrē mil-
zīgu enerģiju, kas uzkrāta pie-
redzē un emocijās, kas plūst pāri, 
aizdedzina un aizrauj. 

1968. gada jūlijā man bija 
palikuši deviņi gadi un man 
vajadzēja mācīties 4. klasē. Ņu -
jorkā pirmā skolas diena sākas 
septembrī, vienu nedēļu pēc 
LaborDay (darba svētkiem), kas 
neoficiāli, pēc amerikāņu prāta, 
nozīmē vasaras beigas.Tas bija 
gads, kad ASV iesaistījās Vjet-
namas karā. Ziņas katru dienu 
vēstīja, cik ASV kaŗavīru gājuši 
bojā, un raidīja demonstrācijas, 
kas notika visā valstī. Šis bija arī 
dziļa aukstā kara laiks – stāvok-
lis, kas izveidojās pēc Otrā pa -
saules kara starp ASV ar tās 
sabiedrotajiem un PSRS ar tās 
satelītvalstīm, kad bez tiešas ka -
radarbības notika cīņa par varu 
pasaulē. Atceros, ka pie mums, 
Bronksā, pie katras otrās dzīvokļu 
mājas bija piestiprināta dzelten-
melna izkārtne – Fallout  Shelter1, 
tas nozīmēja, ka atskanot trauk-
smes signālam, gadījumā, ja Pa -
domju Savienība uzbruktu, tā ir 
vieta pagrabā, kurp mums ir 
jādodas, lai patvertos.

Jāatzīstas, ka, būdams bērns, es 
daudz domāju par kariem, īpaši 
tāpēc, ka daudz par to biju 
dzirdējis no saviem vecākiem un 
radiem, kas piedzīvoja karu un 
bēgļu gaitas. 1968. gada sākumā 
Ņujorkas skolas piedzīvoja sko -
lotāju streiku: 1 100 000 bērniem 
36 dienas bija liegta izglītība. Tas, 
protams, nebija labi, jo katru 
mācību gadu bērniem jāmācās 
skolā noteikts dienu skaits. Bērni 
īpaši cieš, ja skolotāju nav un 
mācības nenotiek, jo sliktākajā 
gadījumā pastāv iespēja, ka bērns 
nevar pabeigt mācību gadu. Kad 
skolotāju streiks beidzās, Ņu  jor-
kas izglītības valde nolēma, ka 
skolas diena jāpagarina par 45 

1 Bumbu patvertne

minūtēm 14 nedēļas pēc kārtas 
un ka bērniem būs jāiet skolā 
papildu desmit dienas, kas tiek 
atvilktas no brīvdienu laika. Tā 
kā studenti un skolotāji protestēja 
pret šo lēmumu, tika noteikts, ka 
tā nav obligāta prasība, tāpēc 
skolēni šajā laikā uz skolu var 
neiet, bet skolotājiem alga tiek 
samaksāta jebkurā gadījumā.

Kamēr notika streiks, Ņujor kas 
skolotāju arodbiedrība, kuras 
sastāvā bija 55 no 57 tūkstošiem 
visas pilsētas skolotāju, vēlējās, 
lai visas skolas šajā laikā būtu 
slēgtas. Viņiem tas neizdevās – 
apmēram 35 tūkstošiem bērnu, 
ieskaitot mani un manu māsiņu, 
bija iespēja mācīties, pateicoties 
vecākiem un tiem skolotājiem, 
kuri nostājās pret savu arod bied-
rību, veidojot improvizētas kla-
ses tur, kur vien tas bija iespējams 
– skolās, baznīcās, veikalos, dzī -
vokļu mājās un citviet. Vecāki 
bieži apsargāja šo mācību vietu 
ieejas, lai neveidotos konflikti ar 
skolotājiem, kas patiesi streikoja. 
Šis laiks un tajā iegūtā pieredze 
man kļuva īpaši svarīga, jo 
iemācīja atbildību attiecībā pret 
pienākumu – ja esi kaut ko uz -
ņēmies, tad tas ir jāizdara, ir 
jābūt atbildīgam pret tiem, kam 
esi devis cerības. 

Cik ļoti ir 
svarīgas maza 
bērna cerības

un sapņi!
Bronksā, īpaši 26. publiskajā 

skolā, kurā mācījos kopā ar savu 
māsiņu, bija brīnišķīgi skolotāji. 
Skolotāji ar vecāku atbalstu, ie -
spējams, pat nezinot vadībai,   
tomēr apņēmās strādāt streika 
laikā un, riskējot ar savu ādu, 
iesāka skolas gadu, lai varētu 
mācīt bērnus. Šos streika preti-
niekus sauca par scabs – streik-
laužiem. Bronksas bērnu nā  kot ne 
viņiem bija svarīgāka par pašiem 
savu labumu un algu. Es jau tad 
sapratu šo pašaizliedzību, un tas 
man palicis atmiņā uz visu mūžu. 

Skolotāji mums ierīkoja klases 
dzīvokļu mājas Fallout Shelters 
telpās. Nezinu, kā viņi to dabūja 
gatavu, laikam taču ar dzīvokļu 
māju saimnieku un pārvaldnieku 
ziņu. Tāpat nezinu, kur viņi 
dabūja galdus, tāfeles un krēslus. 
Bet viņi to paveica. Toreiz likās, 
ka streiks ir bezgala garš. Taču 
mēs ar māsiņu varējām uzsākt 

dot – kas, ko, kad un kur. Pēc 
tabulas prezentācijas skolotāji 
mani ļoti slavēja – biju tik lai-
mīgs. Manas tabulas pirmajās 
rindās bez ceļotājiem un pie-
dzīvojumu meklētājiem, kas bija 
apceļojuši pasauli 15. gadsimtā, 
bija nonākuši arī izcili vikingi, 
kas ceļoja pa pasauli vēl 11. gad-
simtā. Tāds bija Sarkanais jeb 

darinātā laivās – curraghs. Paparu 
mūki nebaidījās riskēt ar savu 
dzīvību, droši vien, šķērsojot 
okeānu, daudzi to zaudēja. Viņu 
mērķis nebija iegūt bagātību, 
īstenot kādas personīgas ambī-
cijas vai karaļa vārdā kolonizēt 
svešu zemi. Pirmais Grenlandes 
šķērsotājs, Nobela prēmijas lau-
reāts Fritjofs Nansens par papa-
riem teica, ka viņu neticamo 
ceļojumu mērķis galvenokārt 
bija atrast vientuļu vietu, kur var 
noenkuroties un dzīvot mierā, 
kur nav traucēkļu, pasaules mal du 
un kaislību. Kad Īslandē 9. gad-
simtā parādījās pirmie norvēģi, 
papari izlēma, ka šī zeme ir kļu -
vusi par daudz apdzīvota. Tad 
papari atkal kāpa savās govs ādas 
laivās un airēja uz Grenlandi, kas 
tai laikā šķita pati pasaules mala. 
Dodoties ceļā savās nedrošajās 
laivās pāri vētrainajam okeanam, 
viņi paļāvās tikai uz savu fizisko 
un garīgo spēku, kas, pēc manām 
domām, ir prātam neaptverami. 

Atceroties savu Grenlandes 
ceļojumu, nevaru nedomāt par 
paparu, vikingu un citu piedzī-
vojumu meklētāju drosmi, viņu 
azartisko zinātkāri un gribas spē-
ku, kurā saredzu dažas sakritības 
un zināmā veidā saskatu līdzību 
ar sevi. Vēl viena sakritība – viena 
no manām mīļākajām grupas 
Led Zeppelin dziesmām ir par 
Leifu Eriksonu un vikingiem, 
kas kuģoja uz Rietumiem, mek-
lējot jaunas zemes, kas cīnās ar 
ienaidniekiem, dzied un raud: 
„Valhalla, es nāku!“3. Vikingu 
mī  toloģijā Valhalla ir viena no 
vikingu dieva Odina pilīm, kurā 
mitinās kaujās kritušie varoņi.

***

Nepagāja ne 
dažas minūtes...
Šis piedzīvojums sākās nejauši. 

Bieži saka, ka nejaušību nav, ka 
visam ir sava jēga, ka lietas notiek 
pēc kāda plāna un ka situācijas 
papildina un apstiprina viena 
otru. Varbūt tā ir. Vai tas ir tā 
sauktais liktenis?

2009. gads man sākās ar dažāda 
rakstura sarežģījumiem un prob-
lēmām. Dzīvoju disharmonijā ar 
sevi. Kaut kas bija jādara lietas 
labā! Bija jāizvēlas starp vairākām 
alternātīvām, kam ziedot savu 
laiku – dārgu un nozīmīgu – 
savas dzīves vienu mēnesi.

Apskatot savu aizņemtības ka -
lendāru, konstatēju, ka grafikā ir 
brīva vieta no 29. aprīļa līdz 29. 
jūnijam. Tā kā man nebija jālasa 
lekcijas un nekas cits īpaši svarīgs 
nebija darāms, sapratu, ka varu 
doties kādā ceļojumā. Sākumā 
domāju, – došos kalnos. Sen tur 
nav būts, un ļoti gribas iztīrīt 
smadzenes.

Vai braukt kopā ar latviešiem? 
Imantam Zaulam ir problēmas 
ar gūžu. Un maniem draugiem 
alpīnistiem nekad nav naudas, 
man arī šobrīd nav. Vai pievie-
noties jauniem alpīnistiem?
3 Fightthe horde, sing and cry, 
Valhalla, I am coming!

savas mācības laikus un pilnā 
apjomā. Kad streiks beidzās, mēs 
pārgājām uz parastajām skolas 
telpām. Ceturtajā klasē mans 
mīļākais priekšmets bija Social 
Studies – sociālā zinātne. Atceros, 
ka mana pirmā projekta uzde-
vums bija saistīts ar pasaules 
explorers – piedzīvojumu mek-
lētāju izpēti, iegūtā informācija 
bija jāatspoguļo tabulā. Manos 
pētījumos parādījās tādi vārdi kā 
Marko Polo – viens no pirma-
jiem eiropiešiem, kas nokļuva 
Ķīnā, tādējādi iedvesmojot citus 
ceļot un tirgoties globālā mērogā; 
Kristofers Kolumbs – Amerikas 
atklājējs; Bartolomejs Diašs, kas 
pirmais apbrauca Afrikas dien-
vidu daļu – Labās Cerības ragu 
(Cape of Good Hope), Vasko da 
Gama – Diaša veikuma turpi-
nātājs, viņš aizkuģoja līdz In dijai, 
Portugāles karalistei; Fernāns 
Magelāns, kas pirmais apbrauca 
apkārt pasaulei; spāņu jūrnieks 
Poncede Leon, kas Floridā mek-
lēja Fountain of Youth2; Henrijs 
Hadsons, kas caur Ameriku un 
Kanādu meklēja ceļus uz Indiju; 
Lewisand Clarke, kas ceļoja uz 
Amerikas Rietumiem. Vārdu 
sakot, es pētīju visu, kas bija 
saistīts ar šiem cilvēkiem, un tas 
mani ārkārtīgi aizrāva. Man pa -
tika sapņot par nezināmā mek-
lējumiem, par piedzīvojumiem, 
šķēršļiem, par briesmām, kas 
šiem cilvēkiem bija jāpārvar, par 
to, kā ir būt pirmatklājējam. 
Sastādīju ļoti labu tabulu, no  rā-
2 Jaunības avots

Rudais Ēriks – tā iesaukts, jo 
viņam bija rudi mati, un viņa 
dēls Leifs Eriksons. Viņi bija 
ceļojuši uz Rietumiem no Nor-
vēģijas. Sarkanais Ēriks bija viens 
no pirmajiem eiropiešiem, kas 
nonāca Grenlandē. Kopā ar dēlu 
viņš turpināja ceļojumus uz Rie -
tumiem un noenkurojās mūs-
dienu Ņūfaundlendā, Kanadā. 
Faktiski Leifs Eriksons bija pir-
mais baltais cilvēks, kas ieradies 
Amerikā 300 gadus agrāk par 
Kristoferu Kolumbu. 

Šī doma par vikingiem mani 
burtiski fascinēja, īpaši tāpēc, ka 
arī pats jutos zināmā mērā sais-
tīts ar vikingiem, jo latviešu skolā 
biju mācījies par to, kā senie 
kurši bija cīnījušies ar vikingiem. 
Dāņu baznīcās pat logu stiklos 
esot bijis rakstīts: „Dievs, sargi 
mūs no mēra, uguns un kur-
šiem!” Zināju, ka no tēva puses 
mans vecvectēvs bijis dāņu vai 
zviedru galdnieks. Tajā pašā laikā 
biju pārņemts ar mītoloģiju, 
daudz lasīju par grieķu, romiešu 
un vikingu dieviem. Tā tas viss 
saistījās ar vikingiem. Man šī 
interese joprojām nav zudusi, vēl 
joprojām jūtu šo saikni.

Īslandes dienvidaustrumu daļā 
ir maza saliņa, kuru sauc Papos. 
Tā ir akmeņaina, bez kokiem, to 
nemitīgi appūš skarbais Ziemeļ-
atlantijas okeāna vējš. Sala ir no -
saukta par godu tās pirmajiem 
iemītniekiem, īru mūkiem papa-
riem, kuŗi ieradās salā 5. un 6. 
gadsimtā no Īrijas dienvidkrasta, 
burājot un airējot no govs ādas 
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Trimdas bērns Inese Liepiņa 

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.

USD 35,–
t.sk. pasta izdevumi.

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

Inese atnāk pie manis 22. mar ta 
rītā ar ārkārtīgi skaistiem pašas 
adītiem dažādiem džem periem 
un šallēm un piedāvā man vēl 
paprāvu trauku ar tai rītā teci-
nātām kļavu sulām. Nekad savā 
gaŗajā mūžā neesmu kaut ko 
tādu dzērusi, tādēļ pieleju savu 
glāzi un nogaršoju tūlīt. Inesei 
līdzi ir arī trīs grāmatiņas ar 
bezgala daudz interesantām fo -
to grafijām, ko viņa dabā ir 
safotografējusi – no tām viņa 
mēģina piemeklēt krāsas sa -
viem adījumiem. Atnestās kļavu 
sulas ir tiešām svaigas un ļoti 
gardas. Mēs tūlīt arī ķeŗamies 
pie darba, un es uzzinu, ka Inese 
burtiskā nozīmē nav bērnu 
bērns, jo viņas mammai, no 
Latvijas izbraucot, bijuši jau 28 
gadi, bet tēvam – jau četr desmit.  
Viņa pati ir dzimusi un iz  glī-
tojusies ārpus Latvijas. Inese 
stāsta:

„Mani sauc Inese Īris Liepiņa, 
un es esmu dzimusi Čikāgā 
1958. gada 6. septembrī. Vecāki 
iedeva vārdu Inese Īris, bez “a”, 
jo nolēma, ka tā skan skaistāk. 
Tēvs Valdemārs Aleksandrs 
Lie  piņš bija dzimis Taurenē 
1906. gada martā. Vectēvs nāk 
no Piebalgas, nezinu no kuŗām 
mājām, bet 1905.gadā viņš jau 
strādāja Nēķēnos, kas atrodas 
starp Taureni un Dzērbeni. 
Viņš bija skolotājs, kad bija 
izsludināts rīkojums visus sko-
lotājus mežā nošaut. Vectēvs 
pa  spēja aizmukt uz Pēterburgu, 
bet drīz vien atgriezās Latvijā. 

Māte dzimusi Aija Cīrule, bet 
precējusies bija Liepiņa un 
Medene. Viņa bija dzimusi 
Bukā, vecvectēva Pēteŗa Cīruļa 
celtā pusmuižā starp Valmieru 
un Rūjienu. Cīruļu dzimta Val-
mieras kapos ir no 18. gs. un 
agrāk. Mamma atguva Buku, 
taču vēlāk saprata, ka es 700 

kvadrātmetru šķelto laukak-
meņu ēku ar sapuvušām piec-
padsmitmetrīgām sijām ne  spē šu 
izglābt, un mudināja mani, lai 
to pārdodu, jo Latvijā esot 
daudz skaistāku vietu. Patei co-
ties mammas tālredzībai, tiku 
pie savas mājas “Dzirkstiņi” 
Piebalgā, mana otrā vectēva 
dzimtās vietas pusē.

Es uzaugu Čikāgā un studēju 
mākslu Čikāgas mākslas insti-

zaineri. Sešpadsmit gadus no -
dzī voju Kalifornijā, un tad, kad 
šķīros no vīra, sapratu, ka viena 
nevaru atļauties dzīvot San fran-
cisko, un ka būtu īstais brīdis 
pamēģināt padzīvot Latvijā. 

Man jau bija pāri 45 gadiem, 
kad 2005. gadā pārcēlos uz 
Rīgu. Ne mūžam nebūtu ti  cē-
jusi, ka vientuļai sievietei varētu 
būt tik raiba, skaista un intere-
santa dzīve, kā man bija Rīgā. 

Rīgā tās bijā pārpilnam, bieži 
vakaros bija jāizšķiŗas starp 
di viem, trīs vai vairāk pasā-
kumiem, kur biju ielūgta. 

Pēc gada nolēmu pirkt Rīgā 
dzīvokli, jo tai laikā kredītu 
dabūt bija diezgan viegli, un 
mē  neša maksājums bija ma -
zāks, nekā īrējot dzīvokli. 10 
gadus vēlāk pārcēlos uz dzīvi 
Piebalgā savos ”Dzirkstiņos”. 
Man ir skaidrs, ka viss, kas 
manā mūžā ir noticis, labais un 
sliktais, ir noticis tā, lai es 
nonāktu tieši šai vietā. Kāda 
vieda sieviete man reiz teica, lai 
nedomājot, ka šī vieta pieder 
man, jo patiesībā es piederot šai 
vietai. Šai vietai es esot vaja-
dzīga, un tādēļ tā mani esot at -
radusi. Tagad es tam ticu, jo šeit 
es esmu laimīga. 

Tagad pie manis uz ”Dzirk-
stiņiem” brauc gan ārzemju 
adītājas, gan mākslas skolotājas 
no visas Latvijas, un viņām es 
rādu, kā saredzēt un kā atdari-
nāt krāsas, kas ir dabā. Mēs 
paņemam kaut ko no dabas, un 
tad visas kopā cenšamies radīt 
bez dzijas krāsošanas krāsu, kas 
līdzinās šim dabas augam vai 
ziedam. Vienreiz mums bija 
neaizmirstulītes, bet to krāsu es 
vēl nebiju radījusi. Man bija 
tirkīza un lillā krāsas. Viena no 
skolotājām uzadīja kaut ko zilu, 
bet tā tomēr vairāk bija tirkīza, 
ne neaizmirstulīšu zilumā, taču, 
pieliekot klāt lillā toni, sanāca 
vēlamais. Tādēļ es vienmēr sa -
vām māceklēm saku, lai nepār-
traukti meklē un meklē, ada un 
ada, kamēr ir dabūjusi to vis-
labāko krāsu, kas visvairāk lī -
dzinās viņas izvēlētajam dabas 
priekšmetam vai augam. Es ļoti 
daudz pielietoju to metodi, ko 
man iemācīja Čikāgas Mākslas 
institūtā – un tas bija ekspe-
rimentēt. Tagad es to pašu ie  -
saku Latvijas mākslas skolo-
tājām, eksperimentēt un ekspe-
rimentēt tik ilgi, kamēr iece-
rētais ir sasniegts. Mācu ne -
saspringt un vienmēr mēģināt 
atkal un atkal. Radošā domāšanā 
neviens nebaidās taisīt kļūdas, 
jo jāmēģina tik ilgi, kamēr izdo-
das tas, ko esi vēlējies radīt. 

Tagad man ir tā, ka es uz 
Ameriku vairs pat negribu 
braukt, jo man te ir absolūti 
viss, ko es varu vēlēties. To, ko 
es daru Latvijā, ko es daru lau-
kos, es nekur citur darīt ne  varu. 
Man te dzīve ir pārāk interesan-
ta, un man viss ir pieejams. 
Kādreiz es domāju, ka te sie -
vietei vienai dzīvot laukos būtu 
bezcerīgi, bet tagad es savas 
domas esmu mainījusi. Pie 
manis uz ”Dzirkstiņiem” draugi 
brauc vienmēr. Piebalga vien-
mēr ir bijusi mākslinieku un 
radošu cilvēku dzimtene. Pāri 
pļavai no manas mājas ir mājas, 
kur dzimis Emīls Dārziņš, un 
vienīgais klavieŗu gabals, ko es 
vēl protu spēlēt ir „Melan cho-
liskais valsis.” Man ir draugi, kas 
ir no Rīgas, bet tagad jau div-
desmit trīsdesmit gadus dzīvo 
Piebalgā. Es te jūtos fantastiski, 
jo man ir tāda sajūta, ka no 
šejienes esmu nākusi, un te es 
piederu. Es redzu, kur avots 

sākas un kur tas aiziet, es zinu, 
ka tam akmenim tur ir jābūt, un 
es zinu, ka tur ir vēl viens. Tie 
cilvēki, kas atbrauc no Ame-
rikas, par to tikai pasmīn, bet 
tie, kas te dzīvo, to saprot.

Saviem darbiem es esmu 
iegādājusies ļoti daudz kokvil-
nas, kazlēna un zīda diegu spoļu 
un es no tām salieku dzijas 
visādos iespējamos toņos, kuŗus 
tad izmantoju savos adījumos. 
Kad es adu, man uz grīdas ir 
desmit vai pat divdesmit spo-
lītes, un tā man sanāk daudz-
krāsainas dzijas, jo es kopā sa -
adu divdesmit pavedienus ļoti 
dažādos toņos. Viena no Lat -
vijas skolotājām man teica, ka 
es gleznojot ar dzijām. 

Amerikā es kaut ko tādu 
nebūtu varējusi darīt, bet i  n -
ternetā man pircēju no Ame-
rikas ir daudz, jo viņām tur tas 
nav pieejams. Vienu laiku es 
savus darbus sūtīju uz 34 val-
stīm, un man pienāca vēstule 
no Japānas, kuŗā rakstītāja teica, 
ka viņa ir nopirkusi gleznu 
nevis jaku. Bieži vien es in  ter-
netā ielieku ne tikai adījumu, 
bet arī fotografiju, ko esmu ņē -
musi tam par paraugu. Tādēļ 
man internetā ir mājas lapa, kur 
es to visu labi varu parādīt. To 
var atrast: shop.wraptureby-
inese.com.

Manu senču kapi ir Valmieras 
pilsētas kapos, un vienreiz es ar 
savu svecīti braucu turp mirušo 
piemiņas dienā. Diemžēl nebiju 
aprēķinājusi, cik ilgi aiziet,  un 
nonācu tur pilnīgā tumsā. Kapi 
bija pilni ar svecītēm. Aizgāju 
pie savas ģimenes kapiem, ap -
sēdos, un tā es tur sēdēju svecīšu 
gaismā kādas divas stundas. Es 
jutu tādu mieru un mīlestību... 
Amerikā tumsā kapos nemaz 
nevar ieiet. Viņi domātu, ka 
esmu vai prātā jukusi, bet man 
tur bija tik labi, ka es pat 
negribēju iet prom. Tikai tad es 
sapratu, ko mūsu vecākiem 
nozīmēja, ka bija no Latvijas 
jāaizbrauc. Es sapratu, ka esmu 
tur, kur man jābūt, esmu savā 
vietā, un jūtu, ka man dzīvē ir 
laimējies. Es esmu te laimīga.

Amerikā es ar visu savu lielo 
algu nevarēju uz operu aiziet 
pat reizi desmit gados, jo viss ir 
daudz dārgāks nekā Latvijā. Un 
man jāatzīst, ka es nesaprotu, kā 
latvieši var sevi saukt par 
latviešiem un Latvijā nedzīvot. 
Ir pavisam kas cits dziedāt par 
Gauju, kamēr esi Amerikā... Bet 
es pagājušā gadā 18. novembrī 
biju Jaunpiebalgā, kur Gauja tek 
tieši gar Kultūras namu, - tad 
gan sajūta ir pavisam savādāka, 
jo tu esi pie Gaujas, un tu līdz 
sirds dziļumiem apzinies, ka ir 
starpība tikai dziedāt par Gauju 
vai to arī redzēt un sajust tās 
dzīvo dzēseli, kad dziedi par to. 
Es esmu laimīga, ka Latvijā 
esmu tieši tai vietā, kur man ir 
labi un kur man ir jābūt.”

Ar to esam savu sarunu 
beigušas, un šoreiz es gandrīz 
vai apskaužu Inesi, kas par 
Latviju runā ar tādu sajūsmu un 
prieku, ka viņa savu īsto vietiņu 
virs zemes atradusi tieši Latvijā 
un ir tur ļoti laimīga.

tūtā The School of the Art 
Institute of Chicago. Jau astoņ-
desmitajos gados sāku adīt ar 
adāmmašīnu un sevi uzturēt, 
pārdodot savus adījumus. Pār-
cēlos uz Sanfrancisko, kur ap -
precējos ar latvieti, un turpināju 
strādāt par modes dizaineri un 
vēlāk par datora audumu di -

Es nedēļas laikā Rīgā satikos ar 
vairāk draugiem un biju uz 
vairāk pasākumiem nekā trīs 
mēnešos ASV. Ar piecas reizes 
mazāku algu visu to varēju 
mierīgi atļauties. Sanfrancisko 
ar vīru bieži bijām izmisumā, 
ka mums trūkst mākslinieku un 
radošu draugu sabiedrības. 

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.”
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Saeima pieņem šā gada budžetu
Saeima 3. aprīlī pieņēma šā ga -

da valsts budžetu, noraidot visus 
opo zicijas priekšlikumus budžeta 
likumam. Budžetu atbalstīja 59 
parlamentārieši, pret balsoja 34 de -
putāti. Budžetu atbalstīja koalici-
jas deputāti, bet pret balsoja opo-
zi cija, kā arī KPV LV iekšējie opo-
zi cionāri – Linda Liepiņa, Karina 
Sprūde un Didzis Šmits. Savukārt 
Janīna Jalinska (ZZS) balsojumā 
nepiedalījās. 2019. gada valsts kon-
solidētā budžeta ieņēmumi plā-
noti 9,2 miljardu, bet izdevumi 9,4 
miljardu eiro apmērā. Pamatbu-
džetā plānotie ieņēmumi veido 
6,4 miljardus, bet izdevumi 6,8 
miljardus eiro. Savukārt speciālajā 
budžetā ieņēmumi plānoti trīs 
miljardu eiro, bet izdevumi 2,8 
mil jardu eiro apmērā. 

***
Ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs Vašingtonā 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs Vašingtonā pārstāvēja Latviju 
NATO ārlietu ministru sanāksmē, 
kas norisinājās par godu Ziemeļ-
at lantijas alianses dibināšanas 
70. gadadienai. Vašingtona sim-
boliski ir izvēlēta par jubilejas 
sa  nāksmes norises vietu – 1949. 
gada 4. aprīlī ASV galvaspilsētā 
vēsturiskajā zālē (Andrew W. Mel-
lon Auditorium) 12 NATO dibi-
nātāj valstis parakstīja NATO dibi-
nāšanas līgumu. ASV Kongresa ap -
vienotajā sesijā ārlietu ministrus 
uzrunāja NATO ģenerālsekretārs 
Jenss Stoltenbergs. Sanāksmes dar-
ba sesijās ministri pārrunāja  eiro-
at lantiskās drošības aktuālitātes 
un nepieciešamos soļus, īstenojot 
2018. gada Briseles samita lēmu-
mus. Būtisks sanāksmes temats bija 
viedokļu apmaiņa par alianses turp-
māko rīcību, vēršoties pret Krie vi-
jas radītajiem izaicināju miem, īpa  ši 
Krievijas agresīvajām darbī bām 
pret Ukrainu, Vidēja un tuva dar-
bības rādiusa kodolbruņojuma 
līguma (INF) pārkāpumiem, kā 
arī citiem Krievijas soļiem, kas 
apdraud eiroatlantisko stabilitāti 
un drošību.

Ministri diskutēja arī par iz -
aicinājumiem no dienvidiem, to -
starp NATO iesaisti starptautiska -
jā cīņā pret terrorismu un situāciju 
Afgānistānā. Tāpat tika pārrunāta 
virzība uz vienlīdzīgāku aizsardzī-
bas izdevumu sadalījumu starp 
sabiedrotajiem. Latvija ir viena no 
septiņiem NATO sabiedrotajiem, 
kas iegulda aizsardzībā 2% no IKP 
atbilstoši sabiedroto kollektīvi pie-
ņemtajam lēmumam.

***
Piedāvās konkurentu 

Levitam cīņā par Valsts 
prezidenta amatu

Kaut Egils Levits ir vienīgais 
paš  laik nosauktais Valsts prezi-
denta amata pretendents, un at -
balstu viņam paudušas trīs koa-

licijas partijas, Levita izredzes nav 
drošas, vēsta TV3 Ziņas. Opozicija 
sola nopietnu alternātīvu kandi-
dātu, kuŗš būšot ne mazāk cienīgs 
vadīt valsti kā Satversmes ievad-
vārdu autors. Levita konkurentu, 
kuŗa vārds tiek rūpīgi slēpts, ie -
spējams, varētu atbalstīt arī iekšē -
jo konfliktu nomocītās koalicijas 
partijas KPV LV deputāti. Pēc Na -
cionālās apvienības un Jaunās kon-
servatīvās partijas (JKP) oficiālu 
atbalstu Eiropas tiesas tiesnesim 
Egilam Levitam šonedēļ pauda 
ceturtais koalicijas partneris – li -
berāli noskaņotā partiju apvienī -
ba  Attīstībai/Par!, kuŗa sola viņam 
atbalstu, par spīti tam, ka ne visos 
jautājumos viedoklis sakrītot.

“Mēs apzināmies lieliski to, ka, 
nākamo prezidentu izvēloties, ir 
nepieciešams ideoloģiski dažādu 
polītisko spēku atbalsts. Nebūs 
iespējams prezidents, kuŗš 100% 
atbilst mūsu iecerēm un redzē-
jumam par polītisko ideoloģiju. 
To apzinoties, uzskatām, ka Egils 
Levits ir ļoti labs kandidāts, la -
bākais no šobrīd pieejamajiem, un 
tas būtu liels solis uz priekšu Lat-
vijas valstij,” norāda Attīstībai/Par! 
Saeimas frakcijas vadītājs Daniels 
Pavļuts.

***
Problēmas Latvijas Televīzijā
Marta beigās par LTV valdes 

priekšsēdi iecēla mediju vidē ne -
pazīstamo Olainfarm mārketinga 
tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, 
bet par satura valdes locekli – Evu 
Juhņēviču, mārketinga eksperti 
un pērnvasaras Dziesmu un deju 
svētku izpilddirektori. Norādot uz 
Giela pieredzes trūkumu plašsa zi-
ņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu 
vadībā, Latvijas Žurnālistu asociā-
cija aicināja padomi atcelt kon-
kursa rezultātus. Arī virkne LTV 
un Latvijas Radio žurnālistu aici-
nāja NEPLP anulēt konkursa re    - 
z ultātus. Giels un Juhņēviča nolēma 
paši atteikties no amatiem LTV 
valdē. Viņi to skaidroja ar lielo 
spiedienu no iesaistītajām pusēm. 
Mediju uzraugs LTV vadības iz -
vēlē kļūdas neatzina un atkāpties 
neplāno, bet notikušo uzskata par 
“bezprecedenta linča tiesu”.

Pašlaik ir izveidojusies uzticī -
bas krīze Nacionālajai elektronis-
ko plaš saziņas līdzekļu padomei 
(NEPLP), un polītiķi vērsīsies Sa -
eimas Juridiskajā dienestā, lū  dzot 
izvērtēt, vai NEPLP darbībā ir bi -
juši kādi likuma pārkāpumi, tā 
intervijā Latvijas Radio teica At  tīs-
tībai/Par! Saeimas frakcijas priekš-
sēdis Daniels Pavļuts. Pavļuts no -
rādīja, ka koalīcijas partijas negra-
sījās spriest par izvēlētajiem LTV 
valdes locekļiem, bet gan par 
konkursa gaitu un notikumiem, 
kas noveda līdz “NEPLP uzticības 
krizei”. Viņš arī uzsvēra, ka polītiķi 
vienojušies – nepieciešams piln-
veidot likuma rēgulējumu, tostarp 
pieņemt jauno sabiedrisko mediju 
likumu, ko nav izdevies izdarīt 
gadiem ilgi. Lai arī patlaban liku-

ma projekts ir nonācis Saeimā, tas 
tiks diskutēts arī speciālā koalīci -
jas diskusiju grupā.

***
Edinburgā izdejotas 

skaistākās latviešu dejas un 
izdziedātas dziesmas

Skotijā norisinājās līdz šim vēl 
nebijis sarīkojums “Latviešu die-
nas Edinburgā”. Festivālā pulcējās 
latviešu diasporas deju kopas, ko -
ŗi, amatnieki un folkloras kopas 
no Lielbritanijas, Eiropas un citām 
pasaules vietām. Dalībnieki gan 
dziedāja, gan dejoja, gan iepirkās 
amatnieku tirdziņā. Tur varēja arī 
satikt  Nodarbinātības Valsts aģen-
tūras (NVA) darbinieci, remigrā-
cijas konsultanti un Latvijas in -
ves tīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) pārstāvjus, kuŗi stāstīja par 
darba iespējām Latvijā.

Latviešu dienās Edinburgā noti-
ka parāde pie Edinburgas pils, 
kuŗā piedalījās arī Latvijas vēst-
niece Apvienotajā Karalistē Baiba 
Braže. Svētku uzrunas teica arī 
Sko tijas valdības Eiropas lietu mi -
nistrs Bens Makferons  un Latvijas 
goda konsuls Skotijā Džons Mak-
gregors (John McGregor). “Svētku 
gājiena laikā Edinburgas ielas no 
krāšņajiem latviešu tautastērpiem 
un plīvojot Latvijas karogiem ie  gu -
va jaunas krāsas. Edinburgas cie-
tokšņa pakājē esošajā estrādē tika 
izdejotas skaistākās latviešu dejas 
un izdziedātas skaistākās dzies-
mas,” par svētkiem savā Facebook 
kontā raksta Latvijas vēstniecība 
Lielbritanijā. Svētku koncerts iz -
ska nēja Princes Street Gardens  par-
kā uz  Ross Bandstand skatuves, 
kuŗa laikā darbojās arī amatnieku 
tirdziņš. Svētku noslē guma ballē 
uzstājās grupa Credo un folkloras 
kopa “Austrumkalns”.

***
Ar smaidu un labu omu 
aizvadīta talka Minsterē

“Laimes lācis ir tevī pašā!” ar 
tādu saukli pagājušajā sestdienā 
noritēja Lielā talka Latviešu centrā 
Minsterē. Kā stāsta Latviešu Cen -
t ra Minsterē kultūras administrā-
tore Lauma Leišovnika, uz šo tra-
dicionālo ikgadējo talku bija iera-
dušies 25 pieauguši talcinieki un 
vēl ducis čaklu bērneļu. Pārsvarā 
bija sapulcējušies Minsterē un tās 
tuvumā dzīvojošie tautieši, taču 
kāds no talciniekiem bija braucis 
pat 70 kilometrus, cits – 40 kilo-
metrus.

“Rīta kafiju iemalkojuši, labā 
omā un saules pavadīti grābām la -
pas, ravējām puķu dobes, maz gā-

jām logus un sienas,” sacīja Lauma. 
Kaut talcinieki daudz smaidījuši, 
darbs bijis nopietns un rūpīgi pa -
veikts. Ja vajadzēja, talcinieki rā -
pās uz trepēm: tā viņi tika klāt tel-
pu augšdaļai. Lai tīrības ieviešana 
būtu vienkāršāka, tika pat lietots 
augstspiediena aparāts, “lai amfi-
teātris atgūtu savas krāsas”. Tikmēr 
bērni labprāt grāba pērnā gada 
lapas un lasīja sakritušos žagarus. 
Kopīgā strādāšanā pagāja piecas 
stundas, bet pēc tam talcinieki vēl 
kavējās kopīgā mielastā. Pēc labi 
padarītā darba centra darbinieki 
čaklos palīgus cienāja ar ceptām 
desiņām, maizītēm, veselīgiem 
dārzeņiem un augļiem.

***
Kā nodot liecības par 
trimdas latviešu dzīvi 

nākamajām paaudzēm?
Digitalizēšana ir viens no vei-

diem, kā saglabāt diasporas man-
tojumu. Tāpat arī svarīgi vēstures 
materiālus nogādāt atbilstošajām 
iestādām, kas nodarbojas ar kon-
krēto pētniecību, piemēram,  Lat-
vijas Nacionālajam vēstures mū -
zejam, Latvijas Valsts archīvam vai 
novadu mūzejiem. Tāpat nozīmī-
ga ir arī šo iestāžu savstarpējā sa -
darbība. Tomēr Latvijas Radio 1 
rai dījuma “Globālais latvietis. 21. 
gadsimts” viesi norāda, ka šobrīd 
ievērojami trūkst darbaspēka, lai 
visas pieejamās trimdas latviešu 
liecības apkopotu digitālā formā-
tā. Lielu devumu vēstures manto-
juma saglabāšanā nes arī paši lat-
vieši, kas mitinās ārpus Latvijas. 
“Mana izglītība ir Informācijas un 
bibliotekārzinātne, ko esmu strā-
dā jusi un arī 25 gadus universitā  -
tē mācījusi studentiem. Kad es 
atbraucu uz Angliju, tāds centrāls 
archīvs un bibliotēka te nebija. 
Man Nacionālā padome lūdza, lai 
es nolasu referātu par to, kā sagla-
bāt trimdas latviešu kultūras 
vērtības.

Inese Auziņa-Smita
 
To es darīju un ieteicu, ka va -

jadzētu dibināt tādu dokumen tā-
cijas centru un archīvu 1984. ga -
dā,” raidījumam par sevi stāsta 
Lielbritanijas Latviešu dokumen-
tā cijas centra un archīva vadītāja 
un Latviešu nacionālās padomes 
Lielbritanijā Kultūras dokumentā-
cijas nozares vadītāja Inese Auzi-
ņa-Smita.

***
Nils Ušakovs atstādināts 

no amata
 5. aprīlī vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrs Juris 
Pūce (AP) ir izdevis rīkojumu par 
Ušakova atstādināšanu no Rīgas 
domes priekšsēža amata pienāku-
mu pildīšanas.

Pūces rīkojumā uzskaitīti vai-
rāki Ušakova kā Rīgas mēra un kā 
pašvaldības SIA Rīgas satiksme ka -
pitāla daļu turētāja pārstāvja iz  -
da rīti pārkāpumi. Pūces rīkojumu 

var pārsūdzēt Administrātīvajā 
ra  jona tiesā 30 dienu laikā no tā 
pub licēšanas. Ušakovs publiski 
paudis, ka gatavojas pārsūdzēt 
Pūces rīkojumu un ir pārliecināts, 
ka visi pārmetumi tiesā būs apgā-
žami. Rīgas mēra amata pienā ku-
mus pildīs Oļegs Burovs. Burovs 
preses konferencē pauda pārlie-
cību, ka mazināt pēdējos mēnešos 
valdošo spriedzi ir iespējams. “Ir 
oponenti, kas teiks, ka tas nav ie -
spējams, bet varbūt šie cilvēki vien-
kārši paši neprot strādāt citādi un 
nezina, kā risināt saimnieciskus 
jautājumus. Ceru, ka visi 60 depu-
tāti atcerēsies, ka deputāta man-
dātu mums ir iedevuši iedzīvotāji 
un mums tas jāizmanto, strādājot 
rīdzinieku labā,” sacīja Burovs.

***
Latvijā atgriezušās 36 ģimenes
Īstenojot remigrācijas pasāku-

mus Vidzemē, pērn desmit mēne-
šos Latvijā atgriezušās 36 ģimenes, 
informēja Vidzemes plānošanas 
reģiona (VPR) sabiedrisko attie-
cību vadītāja Anita Āboliņa.

Laika posmā no 2018. gada 1. mar -
ta līdz 31. decembrim remig - 
 rā cijas koordinātore Vidzemē Ija 
Groza sazinājusies ar 417 perso-
nām jeb 155 ģimenēm, sagatavo-
jusi individuālus piedāvājumus 
379 cilvēkiem jeb 137 ģimenēm, 
kā rezultātā uz dzīvi Latvijā at -
griezušies 70 cilvēki jeb 36 ģime-
nes. Vidzemē izvēlēta taktika ko -
mūnicēt individuāli ar ikvienu, 
kas vēršas pēc palīdzības, pēc ie -
spējas meklējot atbildes uz jautā-
jumiem, kas remigrantam nav 
skaidri vai vieš šaubas un tādējādi 
kavē pieņemt lēmumu par at  grie-
šanos uz dzīvi Latvijā, taču ne  mē-
ģināt nevienu pierunāt at  griezties, 
ja persona pati nav izrādījusi in -
teresi, uzsākot saziņu ar koordinā-
toru.

***
Ināra Mūrniece tikās 
ar latviešiem Austrijā

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece piedalījās ikgadējā Eiropas 
Savienības (ES) valstu parlamentu 
priekšsēžu konferencē, kas notika 

Nils Ušakovs un vicemērs Oļegs 
Burovs preses konferencē
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8. un 9. aprīlī Vīnē. Pirms konfe-
rences Ināra Mūrniece Latvijas 
vēstniecībā tikās ar Austrijā mīto-
šajiem latviešiem. Mūrniece tikās 
ar Latvijas diasporas pārstāvjiem 
Latvijas vēstniecībā Austrijā. Par-
lamentu priekšsēžu konferences 
pirmajā sesijā notika diskusija par 
Eiropas Savienību un tās kaimi-
ņiem, īpaši pievēršoties ES pa -
plašināšanās gaitai Rietumbal kā-
nos, ES kaimiņu polītikai un ES 
Donavas stratēģijas īstenošanai. 
Šajā sesijā tika pārrunātas turpmā-
kās sadarbības iespējas ES Austru-
mu partnerības polītikas īsteno-
šanā, kuŗas pirmā desmitgade 
aprit šogad.

Konferences otrā sesija bija 
veltīta diskusijai par Eiropu pirms 
šā gada maijā paredzētajām Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanām. Parla-
mentu priekšsēži apmainījās vie-
dokļiem par iespējām stiprināt 
sa  darbību starp nacionālajiem 
par lamentiem un Eiropas institū-
cijām.

***
Diskusijas par 

Uzvaras pieminekli
Saeimas deputāti sākuši vērtēt 

vairāk nekā 10 000 cilvēku parak -
s tīto iniciātīvu par pieminekļa de -
montāžu. “Viens no galvenajiem 
argumentiem ir tieši tāds, ka lat-
viešiem šis piemineklis asociējas 
ar padomju varas represijām, pa -
domju okupāciju un izsūtīšanām, 
deportācijām uz Sibiriju,” skaid-
roja iniciātīvas autors Uģis Polis. 
Nekādi lēmumi pagaidām nav 
pieņemti. 

Saeimas deputāts Artuss Kai-
miņš (KPV LV) Saeimas Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisijā 
ierosināja pārveidot Uzvaras pie-
minekli par Latviešu tautas oku-
pā cijas atceres memoriālu, pazi-
ņo jumā plašsaziņas līdzekļiem 
informēja KPV LV. Ārlietu minis-
t rija uzsver – pieminekli aizsargā 
Latvijas vienošanās ar Krieviju.  
Runa ir par 1994. gadā noslēgto 
vienošanos par Krievijas militāro 
personu sociālo aizsardzību Lat-
vijā. Tajā iekļauts pants par me -
moriālo būvju un kaŗavīru masu 
apbedījumu saglabāšanu. Ārlietu 
ministrija uzsver – kaut gan Uzva-
ras piemineklis vienošanās tekstā 
nav pieminēts, protokoli norādot, 
ka strīdīgais pants attiecas tieši uz 
to.  Reaģējot uz jauno iniciātīvu 
Uz  varas pieminekļa nojaukšanai, 
Latvijas Krievu savienības saraks-
ta līderei Eiropas Parlamenta vē -
lēšanās Tatjanai Ždanokai nedēļas 
laikā izdevies savākt vairāk nekā 
20 tūkstošus parakstu pieminekļa 
saglabāšanai.  

***
Edgars Katajs Mūžībā

96 gadu vecumā mūžībā devies 
japāņu un ķīniešu valodas autori-
tāte Latvijā Edgars Katajs  (1923 – 
2019). 

Edgars Katajs dzimis latviešu 
dzelzceļnieka ģimenē, beidzis Har-

binas Kristīgo apvienības vidus -
skolu un Ziemeļmandžūrijas uni-
versitātes Ekonomikas fakultāti, 
strādājis Harbinā par tulku PSRS 
ģenerālkonsulātā (1945-1950), ķī -
nie šu valodas docētāju un tulku 
Harbinas Politehniskajā institūtā 
(1945-1955). Edgars Katajs bija 
tulkotājs un mācībspēks. Ilgus ga -
dus mācījis japāņu valodu Latvi -
jas Universitātē, bijis nozīmīgs 
starpnieks Liepājas un Japānas 
arodbiedrību un Rīgas un Kobes 
kontaktos. Tulkojis daiļlliteratūru 
gan no japāņu, gan no ķīniešu 
valodas, rakstījis arī pētnieciskus 
rakstus par ķīniešu un japāņu 
literātūru. Sarakstījis arī grāmatas 
par Ķīnas un Japānas kultūru.

***
Beidz “Dvēseļu puteņa” 

uzņemšanu
Kino pilsētā Cinevilla tika uz -

ņemta filmas “Dvēseļu putenis” pē   -
dējā epizode, kas atainos Lāč p lē  -
ša Kaŗa ordeņa piešķiršanu mā  jās 
pārnākušajiem latviešu strēlnie-
kiem.

Augstākais Latvijas militārais ap -
balvojums – Lāčplēša Kaŗa orde-
nis  – tika radīts 1919. gada 11. no -
vembrī par godu bermontiešu 
sakaušanai Daugavas krastos un 
Rīgas atbrīvošanai. Lāčplēša Kaŗa 
ordenis ir pirmais Latvijas valsts 
apbalvojums. Pirmā apbalvošanas 
ceremonija notika gadu pēc Torņ a-
kalna atbrīvošanas – 1920. gada 
11. novembrī Esplanādē. Ordeni 
piešķīra Latvijas armijas kaŗavī - 
r iem, bijušajiem latviešu strēl nie-
kiem un ārzemniekiem, godinot 
viņu devumu Latvijas neatkarības 
izcīnīšanā. Filmu noslēdzošās ai -
nas uzņemšanas laukumu apmek-
lēja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (AP). Filmas “Dvē-
seļu putenis” pirmizrāde iecerēta 
2019. gada 11. novembrī. Tās gal-
veno aktieŗu vidū ir vairāki Lat-
vijas profesionāļi, tostarp, Vilis 
Daudziņš, Ivars Krasts un Gatis 
Gāga, Mārtiņš Vilsons, Rēzija 
Kalniņa, Raimonds Celms, Jēkabs 
Reinis, Ieva Florence un citi.

***
Latvijas pārstāvji Carousel 

uzstāsies piektie
Tapis zināms, ka Latvijas pār stāv-

ji starptautiskajā dziesmu kon-
kursā  “Eirovīzija” duets Carousel, 
kas uzstāsies otrajā pusfinālā, uz 
skatuves kāps sarīkojuma pirmajā 
daļā ar 5. kārtas numuru.

Konkursa otrais pusfināls notiks 
16. maijā. Savukārt lielais fināls 
risināsies 18. maija vakarā, un tajā 
uzstāsies desmit labākie no katra 
pusfināla, kā arī tā dēvētā lielā 
piec inieka valstis un šī gada rīko-
tāj valsts Izraēlas pārstāvis.

***
Latvijā koncertēs britu 

rokmūzikas dīva Bonija Tailere
11. jūlijā Dzintaru koncertzālē 

savas Eiropas turnejas ietvaros ar 
vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies 
britu rokmūzikas dīva Bonija Tai-
lere. Viņa izpildīs savus superhitus 
The Best, It’s a Heartache, Total 
Eclipse of the Heart un citas klau-
sītāju iemīļotas dziesmas, kā arī 
jaunāko veikumu no martā izdotā 
albuma, portālu Delfi informēja 
koncerta rīkotāji no koncertaģen-
tūras Star Booking.

Bonijas Taileres unikālā balss 
padarījusi viņu par vienu no at  pa-
zīstamākajām vokālistēm pa  saules 
populārajā mūzikā, un neparastā 
tembra dēļ viņa salīdzināta pat ar 
Rodu Stjuartu un Džoniju Kešu.

***
Par konkursu 

“Ceļojums uz Operu”
Lai veicinātu jauniešu interesi 

par operas mākslu, jau sesto gadu 
VSIA “Latvijas Nacionālā opera 
un balets” aicināja 9. – 12. klašu 
skolēnus piedalīties konkursā “Ce -
ļojums uz operu”, kas šogad bija 
veltīts topošajiem baleta jaun - 
ie stu dējumiem “Hamlets” un 
“(Ne)stāsti man pasakas”. Kon-
kursa galvenais uzdevums bija 

radošais darbs foto vai video for-
mātā, kuŗā jaunieši, izmantojot 
dejas vai kus tību elementus, 
atspoguļoja savu skatījumu uz vie-
nu vai abiem pa  saules un latviešu 
literātūras še  devriem – “Hamlets” 
un “Krāsai nās pasakas”.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

FRANCIJA. Latvijas vēst-
nieks Francijā Imants Lieģis ap -
mek lēja Bordo  un Kabarā, lai 
tiktos ar abu pašvaldību pārstāv-
jiem, uz  stātos ar referātu Bordo 
Polītikas zinātņu Institūtā (Scien-
ces Po), kā arī tiktos ar latviešiem 
Bordo. Kabarā vēstnieks piedalī-
jās svinīgā goda plāksnes atklāša-
nas ceremonijā par godu Fran cijas admirālim  Žanam-Žozefam 
Brisonam (Jean-Joseph Brisson), kuŗa pirms 100 gadiem vadītie 
Francijas – Lielbritanijas jūras spēki palīdzēja atvairīt Bermonta 
armijas uzbrukumu un saglabāt 1918. gada novembrī izveidotās 
Latvijas Republikas neatkarību. 

LIELBRITANIJA. 3. aprīlī Londonā Latvijas vēstniecība  
Apvienotajā Karalistē svinēja Latvijas dalības NATO 15. gadadienu 
un NATO dibināšanas 70. gadadienu.  Vēstniecībā uzstājās Eiropas 
Reformu centra ārpolītikas direktors un bijušais Lielbritanijas vēst-
nieks Latvijā Īans Bonds (Ian Bond), klātesot gan vēstniekiem no 
vals tīm, kuŗas ar Latviju kopā iestājās NATO, gan britu ārējās un 
drošības polītikas ekspertiem, gan Britu  – latviešu asociācijas bied-
riem. Sarīkojumu atklāja Latvijas vēstniece AK Baiba Braže, uzsve  rot, 
ka „Vienotās eiroatlantiskās telpas drošība un visu mūsu sabiedroto 
intereses ir kopīgas – miers un sadarbība gan Eiropā, gan globāli. 
NATO ir aizsardzības alianse un ir gatava atvairīt visus draudus. 

• Lielbritanijas vēstniecība Latvijā 11. aprīlī aicina uz preses kon-
ferenci un mediju seansu, iepazīstinot ar jaunu dokumentālu īsfilmu 
“Sabiedrotais”, kas tapusi filmu studijā Lokomotīve, režisors Kārlis 
Lesiņš. Filmas pirmizrāde notika 17. aprīlī Liepājā, kur pirms 100 
gadiem Lielbritanijas kaŗakuģi sargāja Latvijas Pagaidu valdību. Fil-
mas Sabiedrotais papildu nosaukums ir Lielbritanijas loma Lat vijas 
cīņā par neatkarību 1918. un 1919. gadā, tāpēc filmas tapšanu studijā 
Lokomotīve financiāli atbalstījusi Lielbritanijas vēstniecība Latvijā.

ZVIEDRIJA. 28. martā, lai atzīmētu 30. gadadienu kopš 
Zvied rijas radio izskanējis pirmais raidījums latviešu valodā, vēstnie-
cībā pulcējās bijušie Latviešu redakcijas darbinieki. Sešpadsmit pa -
stā vēšanas gados redakcijas štatā un ārštatā strādājuši vairāki desmi-
ti darbinieku, daudzi no viņiem ir Latvijā un Zviedrijā labi zināmas 
personības. Laikabiedru atmiņās neiztrūkstoši klāt bija arī nu jau 
aizsaulē aizgājušais pirmais redakcijas vadītājs Vilnis Zaļkalns. Saru-
nās piedalījās arī Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams un Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. 

• Lai izteiktu pateicību Rotary kustībai Zviedrijā par Latvijai snieg-
to atbalstu, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams tikās ar Vi -
duszviedrijas Rotary klubu pārstāvjiem.  Svinīgajā sarīkojumā viņš 
pa  sniedza Vēstnieka Atzinības rakstus 15 Zviedrijas Rotary klubiem, 
kuŗi jau 12 gadu gaŗumā ik gadus īsteno dažādus palīdzības projek-
tus Latvijā. To ietvaros palīdzība tiek sniegta lauku skolām un bēr-
nudārziem, vecu ļaužu mītnēm un slimnīcām, lai sniegtu atbalstu 
galvenokārt lauku bērniem vai vecākiem cilvēkiem. Pasniedzot At -
zinības rakstus, vēstnieks augsti novērtēja rotariešu ieguldījumu Lat-
vijā, caur savu darbu ne vien financiāli atbalstot projektus, bet arī  
veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, tuvinot Latviju 
Ziemeļvalstīm.

SOMIJA. Oulu viesojās Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Na -
šeniece. Vizītes laikā vēstniecei notika vairākas tikšanās ar Oulu pil-
sētas, universitātes, kultūras un biznesa pārstāvjiem, ar kuŗiem tika 
pārrunātas Oulu pilsētas un reģiona attīstības plāni un izaicinājumi. 
Pilsētā tiek plānota abu pilsētas universitāšu territoriju apvienošana 
un jaunas slimnīcas būvniecība. Oulu ir viens no Somijas reģioniem, 
kuŗā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits, kā arī, pateicoties lielam skai-
tam jauniešu, Oulu pilsēta ir viena no jaunākajām pilsētām Eiropā 
pēc iedzīvotāju vecuma.

ČECHIJA. 4. un 6. aprīlī, 
noslēdzot Latvijas Simtgades 
svinības Čechijā, Eiropas filmu 
festivālā Prāgā un Brno tika de -
monstrēta 2018. gada Latvijas la -
bākā pilnmetrāžas spēlfilma 
“Bille”. Skatītajiem bija iespēja arī 
iepazīties ar filmas režisori Inā -
ru Kolmani un viņas redzējumu 
par Vizmas Belševicas leģendāro darbu. Vēstniece pauda gan da rī-
jumu, ka “Bille” ir ne vien saņēmusi Latvijas augsto apbalvojumu, bet 
arī gūst augošu starptautisko atpa zīstamību. “Billes” de  mons trēša na 
Čechijā ir īpaša, jo filma ir Latvi -jas kopprodukcija ar Čechijas part-
neriem. Šis darbs apliecina mūsu vals tu veiksmīgo sadarbību 
visdažādākajos līmeņos. 

ĪRIJA. Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece Edīte Medne pie-
dalījās Dundalkas Tirdzniecības kameras organizētajā Biznesa dienā. 
Dundalkas Domes telpās notika tikšanās ar pieciem vietējiem uzņē-
mējiem, kuŗās tika pārrunāta gan iespējamā sadarbība tirdzniecības 
un tūrisma jomā, gan juridisko un apdrošināšanas pakalpojumu 
sniegšanā Latvijas diasporai Īrijā.

Konkursā “Ceļojums uz Operu 
2019” pirmo vietu ieguvušas 
Mērs  raga vidusskolas skolnie -
ces Laura Elizabete Ķiršakmene, 
Diāna Krovalka un Viktorija 
Jēkabsone.
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Un kas par to, ka NATO ģene-
rālsekretārs Jens Stoltenbergs “uz  -
drošinājās” salīdzināt Staļinu ar 
Hitleru, uzsverot, ka gan viens, 
gan otrs nebija apturams ar vār-
diem vien? 1949. gadā, kad tika 
nodibināta NATO alianse, Sta-
ļins jau bija paguvis sagraut pē -
dējās demokratijas atliekas Če -
ho  slovakijā, pārejās satelītvalstis 
jau bija pilnīgi “komunizētas”, 29. 
augustā tika uzspridzināta pir -
mā padomju atombumba, laužot 
ASV monopolu šai jomā, okto b  -
rī starp Elbas un Oderas upēm 
Kremlis sastiķēja kroplīgu vei-
dojumu – tā dēvēto VDR, un tai 
pašā mēnesī priekšsēdis Mao 
Pekinā proklamēja ne butafo ris-
ku, bet visai iespaidīgu komū nis-
tisku valsti Ķīnā. Italijā un Fran-
cijā spēcīgās kompartijas bija ga -
tavas apvērsumam, ja no Mas ka-
vas tiktu dots signāls.

Tātad tas bija īstais, ja ne pē  dē-
jais brīdis Ziemeļatlantijas pak ta 

NATO-70: ne tikai Piektais pants
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

organizācijas – NATO alianses 
dibināšanai.

Tagad, pēc 70 gadiem, 29 NATO 
dalībvalstīm pretim stāv lielkrie -
vu imperiskais putinisms, kam at -
šķi rībā no  sabrukušas Pa  domijas 
ir cits ideoloģisks “no  formējums”, 
bet agresīvas eks pan sijas tieksme 
ne mazāk spraiga – plus digitālais 
kiberkaŗš kā novitāte.

Maskavā brēc, ka NATO pie-
virzījusies Pleskavai. Tas ir labi, 
tāpat kā tas, ka Ādažos “vaktē” Ka -
nadas kontingents. Labi, ka ASV 
valsts sekretārs Maiks Pom peo 
NATO 70 gadu jubilejas sa  nāk-
smē prezidenta Trampa vārdā 
(šobrīd tas ir svarīgi) apliecināja, 
ka alianse stāv uz stipriem pama-
tiem, ka Piektais pants negro-
zāms un ka atvairāmi draudi, kas 
nāk ne tikai no Maskavas, bet arī 
no Pekinas (kaut citā “griezumā”).

Šajos 70 gados NATO aliansei, 
var teikt, gājis visādi. Turcija, pie-
mēram, pirmajos alianses gados 

bija tai spēcīgs balsts, un Korejas 
kaŗā (1950-1953) turku kaŗavīri 
bija paši drosmīgākie. Taču kopš 
par Turcijas faktiski autoritāro 
vadītāju kļuvis Tajips Redžeps Er -
dogans, savu nozīmi NATO ali-
anses militārajā struktūrā sa  gla bā-
 jusi vairs tikai kaŗa aviacijas baze 
Indžirlikā, un tā pati ne vien mēr 
bijusi, teiksim, ASV rīcībā. NATO 
intervence Lībijā gan pa  līdzēja 
gāzt neaprēķināmā Mua mara Ka -
dafi režīmu, bet nu jau gandrīz 
astoņus gadus tur valda haoss, tās 
austrumos, Bengazi no  vadā, no -
stip rinājies kāds “ka  ŗa  kungs”, kas 
piedāvājis Krievijai vietu bazei, un 
piedāvājums ticis pieņemts.

Abas NATO spēku militārās 
operācijas Balkānos – 1995. un 
1999. gadā – bija pamatotas, jo 
darīja galu genocīdam, kas bija 
vērsts pret albāņiem Kosovā, 
pret musulmaņiem Bosnijā un 
par kuŗu atbildīgs bija “Liel ser bi-
jas” fanātiķis Slobodans Milo še-

vičs, ko notiesāja Hāgas tri bu nāls 
un kurš nomira ieslodzījumā.

Un ja nu mēs nonākam pie 
Bal kāniem, kā dāvana NATO 
70. gadskārtai uzskatāma prie-
cīgā vēsts par NATO dalībvalsts 
Grieķijas premjerministra Alek-
sisa Tsiprasa valsts vizīti Skopjē, 
tagad jau Ziemeļmaķedonijas 
galvaspilsētā. Vairāku ministru 
un uzņēmēju grupas pavadīts, 
Tsi prass sarokojās ar beidzot 
pārdēvētās slāvu maķedoniešu 
valsts premjerministru Zoranu 
Zaevu, un abas puses vienojās 
par patiesi draudzīgām attiecī-
bām visos līmeņos – polītikas, 
eko nomikas, infrastruktūras, 
transporta un kultūras jomās..

Garā konflikta īsais un pozi-
tīvais noslēgums: “Bijusī Dien-
vid slavijas republika Maķe do-
nija” (FYROM) bija dadzis Grie-
ķijas acīs, jo Maķedonija ir arī 
province Grieķijas ziemeļaus  t ru-
mos ar dziļām vēsturiskām sak-

nēm, un Grieķija, kuŗai NATO 
aliansē ir veto tiesības, neļāva 
slāvu Maķedonijai kļūt par 
NATO dalībvalsti, kamēr tā nav 
mainījusi nosaukumu. Beidzot 
tika sasniegts kompromiss – 
“Skop jes republika”, “Vadraras 
(upes nosaukums) republika” 
no  raidīta, un abas puses salīga 
mieru, vienodamies par nosau-
kumu “Ziemeļmaķedonija”. Krie-
vija visiem spēkiem, tostarp ar 
kukuļiem , mēģināja sarīdīt savā 
starpā grieķu un slāvu maķe do-
niešu nacionālistus, bet tas neiz-
devās, un ceļš uz dalību aliansē 
Ziemeļmaķedonijai nu ir vaļā.

Ne tikai Piektais pants, bet pati 
iespēja palielināt NATO dalīb val -
s tu skaitu tracina putinisko Krie-
viju, jo stiprina Rietumu po  zicijas 
pretstāvē. Ukrainas prezidenta 
amata kandidāts Volo dimirs Ze -
ļenskis sola, ka viņa vadībā ne -
mainīgs būs “ceļš uz NATO”… 
Nemainīgs – un tas ir labi.

Igaunijas Valsts prezidente Ker -
s ti Kaljulaida nesen paziņoja, ka šā 
gada 18. aprīlī viņa dosies vizītē uz 
Krieviju. Oficiālais iegansts vizītei 
ir fakts, ka nesen Maskavā pabeigts 
Igaunijas vēstniecības nama re -
monts, un valsts prezidente pie  -
da līsies tās atklāšanā. Kremlis, sa -
vukārt, ir paziņojis, ka cars Vla di-
mirs būs visžēlīgi gatavs kaimiņ-
valsts prezidenti uzņemt arī pie 
sevis. Krievijas vēstnieks Igaunijā 
Aleksandrs Petrovs kādā intervijā 
bilda, ka viņš cer, ka “Igaunijas pre-
zidentes valsts vizīte Krievijā at -
vērs jaunu ēru attiecībās starp 
abām valstīm. Ceru, kad Kersti 
Kaljulaida būs Maskavā, viņa spēs 
objektīvi aplūkot Krievijas galvas-
pilsētu un maskaviešus, saprotot, 
ka mēs esam gatavi veidot attie-
cības ar Igauniju uz ko  pējas cie -
ņas pamatiem un kā labi kaimiņi. 
To atkārtoti ir teicis prezidents 
Putins. Esam kaimiņvalstis, mūs u 
kopējā vēsture stiepjas pāri gad-
simtiem, joprojām ir ģimenes 
saites, un mēs labprāt baudītu 
viens otra kultūru un mākslu. Ir 
daudz vairāk lietu, kuŗas mūs var 
savest tuvāk kopā nekā to, kuŗas 
mūs šķir.”

Pirms spriest tālāk par šo vis-
notaļ ekstravaganto apgalvojumu 
no diplomāta puses, vērts atce rē-
ties, ka 2005. gadā Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
atšķirībā no toreizējiem preziden-
tiem kaimiņvalstīs Igaunijā un 
Lietuvā, nolēma doties uz Maska-
vu, lai piedalītos Otrā pasaules 
kaŗa beigu atceres 60. gadskārtas 
sarīkojumos. Mūsu prezidente to -
reiz skaidroja, kas tas viņai ļaus 
pasaules mediju priekšā skaidrot, 
ko kaŗa beigas nozīmēja mūsu 
valstij un ne tikai, proti, daudzu 
gadu desmitu gaŗumā ilgstošu 
militāru un totālitāru svešas valsts 

Ciemos pie ienaidnieka
okupāciju, prātam neaptveramas 
represijas, divas deportāciju kārtas 
utt. Vizītes pretinieki apgalvoja, ka 
ar savu klātbūtni gadadienas at -
zīmēšanā Freibergas kundze le  ģi-
timēs Kremļa uzstājību par domu, 
ka Padomju savienība Otrajā pa -
saules kaŗā uzvarēja pilnībā viena 
pati, bez  sabiedrotajiem. Mūsu  
pre zidente  Maskavā sniedza dau-
dzas intervijas,  turklāt  tajās dienās 
klāt bija arī  viņas labais draugs 
Francijas prezidents Žaks Širaks,  
arī Amerikas prezidents Džordžs 
Bušs, kuŗš pa ceļam uz Maskavu 
piestāja Gruzijā un Latvijā, mūsu 
valstī nokaitinot Kremli ar atzi-
numu, ka padomju okupācija bija 
“viena no nepareizākajām lietām 
pasaules vēsturē”,  kā arī to, ka Bal-
tijas valstis bija “okupētas un pa -
kļautas komūnistu represijām.”

Protams, kopš 2005. gada Krie-
vijas uzvedība pasaulē ir bijusi 
tā  dā agresijas līmenī, kāds  nav 
redzēts kopš lielā kaŗa. 2008. gadā 
bija iebrukums Gruzijā, it kā lai 
atbalstītu “krievu tiesības” Abhā-
zijā un Dienvidosetijā. 2014. gadā 
notika Krimas okupācija, visu lai-
ku  ir bijušas diversantu rīcības 
Ukrainas austrumos. Starp citu – 
attiecībā konkrēti uz Igauniju arī 
bija 2007. gada notikumi, kad 
Tallinā nolēma pārcelt Otrā pasau-
les kaŗu pieminošo “bronzas zal-
dātu”, sauktu Aļoša, no pilsētas 
centra uz kādu nomaļāku vietu. 
Igaunijas galvaspilsētā izcēlās lieli 
nemieri, bet no Kremļa savukārt 
nāca viens no pirmajiem lieliem 
kiberuzbrukumiem, kādu pasau -
le līdz tam bija pieredzējusi. Kopš 
tā laika  Krievija ir nostājusies pret 
pasaules interesēm Sīrijā, nu arī 
Venecuēlā,  ar arvien klajāku gata-
vību pilnībā ignorējot starptautis-
kos likumus un principus. Vai tā -
dos apstākļos ir prāta darbs Igau-

nijas prezidentei doties oficiālā 
vizītē uz lielo kaimiņvalsti?

Par to, tā kārtīgi padomājot, at -
bilde, vismaz man personīgi, uz šo 
jautājumu ir – jā! Vēstniecības at -
klāšana jebkuŗai valstij ir liels 
diplomātisks un starptautisko at -
tiecību notikums, un ir gluži lo -
ģiski, ka attiecīgo ceremoniju ar 
savu klātbūtni arī pagodina at  tie-
cīgās valsts pirmā persona. Šajā 
konkrētajā gadījumā arī vērts sa -
prast, ka Kersti Kaljulaida nav 
vienkārša sieviete – viņai ir ma  ģis-
tra grads biznesa administrācijā, 
pirms kļūt par Igaunijas preziden-
ti, viņa vairāk nekā desmit gadus 
bija Igaunijas pārstāve Eiropas Sa -
vienības Audita tiesā, un laika 
gaitā viņa ir daudz rakstījusi par 
Igaunijas attiecībām ar savienību, 
kā arī par dažādiem sabiedriskiem 
un ekonomiskiem jautājumiem. 
2011. gadā Kaljulaidas kundze 
kļu va un līdz ievēlēšanai valsts 
prezidentes amatā bija Tartu uni-
versitātes valdes priekšsēde. Valsts 
prezidenta vēlēšanās 2016. gadā 
viņa bija sava veida “tumšais zir-
dziņš,” tikai pēc vairākām neveik-
smīgām kārtām viņa tika piedā-
vāta kā kandidāte un uzvarēja. 
Šajā ziņā viņa ir līdzīga mūsu 
Vairai Vīķei-Freibergai, kuŗa arī 
iznira kā kandidāte tikai pēc tam, 
kad mūsu Saeima atkārtoti ne -
spēja atrast vairākumu kādam 
citam kandidātam.

Katrā gadījumā man nav šaubu, 
ka Kersti Kaljulaidai par Krieviju 
nekādu ilūziju nav. Ja reiz tā būs 
oficiāla vizīte, tad tikšanās ar caru 
Vladimiru ir vismaz puslīdz ob -
ligāta, un – ej nu sazini – varbūt 
Igaunijas prezidente būs gatava ar 
viņu runāt stingri vai pat skarbi. 
Var arī teikt, ka sarežģītos ap -
stākļos runāt ir labāk nekā neru-
nāt. Aukstā kaŗa laikā, kad starp 

Amerikas Savienotajām Valstīm 
un Padomju Savienību pastāvēja 
globāla pretstāve, sākot ar ASV 
pre zidentu Ričardu Niksonu, Ame-
rika tomēr atrada veidu, kā ar 
pretinieku sarunāties par lietām, 
kuŗās abām pusēm bija kopīgas 
intereses, it īpaši attiecībā uz ko -
dolieročiem. Arī mūsdienās, ne -
skatoties uz Krievijas nedarbiem 
pasaulē, ir jomas, kuŗās tā var 
sadarboties ar citiem, piemēram, 
cīņā pret terrorismu vai klimata 
maiņu jautājumos. Protams, Igau-
nija nav Amerika, uz globālā šacha 
galdiņa tai ir  daudz, daudz  mazā-
ka ietekme, bet, ja Kersti Kaljulaida 
namatēviem varēs kārtējo reizi 
atgādināt, kāpēc patlaban pasaule 
pret Krieviju vērš  sankcijas, tad 
tas būs tikai un vienīgi labi.

Attiecībā uz  Krievijas vēstnieka 
teikto par attiecību veidošanu. At -
sevišķi ar Igauniju (vai arī Latviju) 
Kremlis attiecības nevar veidot, jo 
Igaunija ir Eiropas Savienības da -
lībvalsts un ar tās kopējo ārpo lī-
tiku. Tieši tas, cita starpā, ir ļāvis 
Eiropai saglabāt sankcijas pret 
Krieviju, ja arī atsevišķās dalīb-
valstīs ir polītiķi, kuŗi labprātāk 

redzētu tās aizejam, nevis atnā-
kam. Šādā nozīmē solidāritāte ir 
tikai un vienīgi apsveicama. It 
īpaši brīdī, kad vienā no pasaules 
lielvarām pie teikšanas ir cilvēks ar 
prātam neaptveramām simpāti-
jām pret Krievijas diktātoru. Pa -
tiesībā aptveramām, bet – lai tas 
patlaban paliek kā blakus jautā-
jums. Krievija ir pelnījusi globālu 
nosodījumu kaut vai tāpēc, ka tās 
uzvedība ir piespiedusi valstis re  a-
ģēt arī veidos, kādi ir dārgs prieks. 
Pilnīgi noteikti NATO būtu vieg-
lāk, ja tai patlaban nebūtu jāizvie -
to  ievērojami spēki Baltijas valstīs. 
Daudzās pasaules valstīs nācies 
izdot lielu naudu datorsistēmu 
pārkārtošanā, lai tās pasargātu 
pret tādiem uzbrukumiem, kādi 
piedzīvoti 2016. gada vēlēšanās 
Amerikā, tā dēvētajā Breksita re -
ferendumā Lielbritanijā, kā arī 
citās vēlēšanās Eiropā un citur pa -
saulē. Taču vienas mazas Eiropas 
valsts prezidentes viesošanās Mas-
kavā to nemainīs ne labā, ne slik -
tā virzienā. Saku vēlreiz – maz ti -
cams, bet varbūt Kersti Kaljulaida 
spēs Kremļa vīrus vismaz mazlie-
tiņ pabīdīt civīlizācijas virzienā.
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Ar pilnu atbildības sajūtu varu 

apgalvot, ka Kārlis Pētersons ir 
pats pirmais ievērības cienīgais 
latvietis Īrijā, un viņa uzvārds vēl 
šodien lasāms Dublinas uzņē-
mu ma Kapp&Peterson nosau ku-
mā. Viņš ieradās Zaļajā salā aiz pa-
gājušā gadsimta otrajā pusē. Pē -
tersona pīpju ražotnes pēt nieks, 
skots Džims Lilī un kalifor nietis 
Gerijs Malmbergs, Starptautiskā 
Pētersona pīpju kluba vadītāji, 
uzskata, ka tas noticis ap 1876. 
ga  du. Šo gadskaitli apstiprina arī 
citi avoti, piemēram, Dublinas 
britu policijas ieraksti, kas tika 
sagatavoti 1915. gadā. 

Vēl pirms pāris gadiem par 
Pētersonu un viņa ğimeni bija 
zināms pavisam maz. Patiesību 
sakot, par viņa dzīvi nebija zi -
nāms nekas. Pēc dažiem doku-
mentiem varēja vien noteikt, ka 
Kārlis Pētersons ir latvietis, ka 
viņa senči nāk kaut kur no Jel-
gavas puses, jo šur tur pavīdēja 
Mītavas nosaukums. 

Slavu Īrijā un pasaulē Pēter-
sons ir ieguvis ar saviem pīpju 
konstrukciju jaunievedumiem, 
un tie aprakstīti diezgan plaši. 
To, ka Pētersona izgudrojums 
nav mazsvarīgs, apliecina pat ra -
žotnes Kapp&Peterson konku-
renti. Piemēram, viens no vecā-
kajiem nozares uzņēmumiem 
Iwan Ries&Co Amerikas Sa  vie-
no tajās Valstīs pavisam atklāti zi -
ņo: “Brāļi Frīdrihs un Heinrihs 
Kapi no Nirnbergas, kuru ele-
gantais tabakas uzņēmums Dub-
linā darbu uzsāka 1865. gadā, 
varēja tikai sapņot par to, ka reiz 
kļūs par leğendu. Taču pavisam 
drīz viņu ražotnē ienāca Kārlis 
Pētersons ar savu jaunievedumu, 
un ātri vien jaunās pīpju kon-
strukcijas kļuva populāras visā 
pasaulē”. 

Dublinas dienvidu rajonā Sa  li-
nogenā, kur atrodas uzņēmuma 
ražotne un kur vēl joprojām tiek 

ražotas pīpes pēc mūsu novad-
nieka aizpagājušajā gadsimtā 
izstrādātajām shēmām, pavisam 
nesen bija iekārtots muzejs. Tas 
gan vairāk bija veltīts paša izgud-
rojuma – Pētersona pīpes – vēs-
turei un mazāk te bija atrodamas 
ziņas par Pētersona personību 
un viņa dzimtas lomu Īrijas vēs-
turē. Tagad jaunās muzeja māj-
vietas otrajā un trešajā stāvā Dub-
linas centrā Nasaustrītā otrajā un 
trešajā stāvā tiek veidota plaša 
eks pozīcija, kur ikviens varēs ie -
pazīties arī ar Pētersona dzī ves-
stāstu. 

Vācot, krājot un apkopojot 
sākumā pavisam skopās ziņas, 
dokumentus un citus materiālus 
par uzņēmīgo latvieti, ar katru 
brīdi vairojās pārliecība, ka Kār -
ļa Pētersona dzīvi nekādā gadī-
jumā nevar skatīt atrauti no no -
tikumiem un kopējā vēsturiskā 
fona, kāds attiecīgajā laikā val -
dīja Īrijā un Latvijā. 

Vai Kārlis Pētersons bija tikai 
turīgs cilvēks, izgudrotājs un uz -
ņē muma Kapp&Peterson līdz-
īpaš nieks un direktors jeb arī 
go  da vīrs, kas bija gatavs dot savu 
artavu mītnes zemei un tās cil-
vēkiem? Kādas bija viņa at  tie cī-

Sandras Bondarevskas pama-
tīgais pētījums, kas ietērpts sais-
tošā kultūrvēsturiskā stāstā par 
leģendārajām Kārļa un Konrāda 
Pētersonu personībām, viņu dzī-
vi un darbību Latvijā un Īrijā, 
aka dēmiķi Jāni Stradiņu citējot, 
“kat rā ziņā var kļūt par kultūr-
vēsturiski ļoti vērtīgu pieminek -
li. Protams, Īrijas aspektā galve-
nais varonis ir “pīpju” Kārlis Pē -
tersons, taču vispārējā aspektā (īpa-
ši Latvijā) – tomēr “kūdras” Kon-
 rāds Pētersons.” (Akad. J. Stra-
diņš konsultēja autori grāmatas 
tapšanas periodā). Grāmatā at -
klā ti arī daudzi mazāk zināmi, kā 
arī pavisam nezināmi vēstures 
fakti. Interesanti, ka Pētersoni 
bi  juši vieni no pašiem pirma-
jiem latviešiem Īrijā, ieradušies 
tur aiz vadītā gadsimta sākumā. 
Grā ma ta katrā ziņā rosinās dau-
dzos lat viešus šai zemē padzi-
ļināti in  te resēties par savu tau-
tiešu vēstu riskajām saitēm ar 
“Zaļo salu”, kas tagad kļuvusi par 
ļoti daudzu latviešu mājvietu,   
kā arī popu la rizēt Latviju Īrijā 
un citās valstīs.

S. Bondarevskas pētījums un 
savāktais fotoarchīvs par latviešu 

Atvērsim jaunu grāmatu!
Sandra Bondarevska. Pētersoni Īrijā. Laika Grāmata, Rīgā, 2019

Sandra Bondarevska un Pēteris 
Elferts pie Konrāda Pētersona 
kapavietas

Konrāds Pētersons 1920. gadā

Pētersonu ieguldījumu laikā, kad 
īri cīnījās par neatkarības atgū-
šanu no britu impērijas, jau ir 
guvis ievērību arī Īrijas vēstur-
nieku vidū. Ar atsaucēm tapušas 
vai rā kas publikācijas īru medi-
jos, piemēram, īru vēsturnieks 
Sam McGrath 2016. gadā publi-
cējis plašu aprakstu, kas pieejams 
arī elektroniski – https://comehe-
retome.com Grāmata veidota kā 
nopietns pētījums ar personu rā -
dītāju un vērēm, kā arī ar viet-
vārdu skaidrojumu, kas ceļ šī 
dar ba vērtību. Izveidots arī Pē -
tersonu dzimtas koks.

S. Bondarevska devusi arī lie - 
lu ieguldījumu latviešu dzīves-
stāstu izzināšanā Īrijā un kapa-
vietu saglabāšanā, un šai darbā 
viņai palīdzējuši daudzi cilvēki, 
ko autore nosaukusi vārdā savas 
grāmatas ievadā un kam no sirds 
pateicas, kā pašu pirmo nosaucot 
Pēteri Elfertu, Latvijas vēstnieku 
Īrijā laikposmā no 2009. līdz 
2013. gadam.

Grāmata ir vizuāli ļoti, ļoti 
pievilcīga, ar daudz un inte - 
re santām fotoliecībām, par ko 
pal dies māksliniecei maketētājai 
Santai Siliņai.

Grāmatu atvērsim Dublinā, 
Latvijas vēstniecībā

 23 Fitzwilliam Place, Dublin 2, 
D02 EK77 

š. g. 25. maijā plkst. 12,
klātesot autorei, māksliniecei 

un izdevējai – laikrakstu “Laiks” 
un “Brīvā Latvija” redaktorei 

Ligitai Kovtunai.
Visi mīļi lūgti uz šo sarīkojumu!

Jau iepriekš pateicamies vēst-
nie kam Jānim Sīlim un padom-
niecei Edītei Mednei par atsau cī-
bu un atbalstu, lai mēs visi kopā 
varētu no  svinēt šīs lieliskās grā-
ma tas at  vēršanas svētkus!

Un vēl – financējumu grām a -
tas iespiešanai piešķīra Latvijas 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, pēc 
tam, kad izdevniecība bija devi-
ņas (!) reizes “startējusi” tā kon-
kursos. Autore un māksliniece 
strādāja pro bono… Izdevējai ne -
iz devās par šīs grāmatas nozī mī-
bu pārliecināt nedz PBLA Kul tū-
ras fonda, nedz Ārlietu ministri-
jas ekspertus, kas lemj par finan-
sējuma piešķiršanu projektiem, 
kas saistīti ar diasporas aktivit ā tēm.

Ieskatam – fragments no San  - 
d ras aizraujošā stāsta un foto.

bas ar dzimteni Latviju? Vai Pē -
tersonam bija ğimene? Kur tagad 
ir viņa pēcteči? Un vai maz viņa 
īstais vārds bija Kārlis jeb Charles, 
kā viņu vēl joprojām sauc īri? Vai 
Pētersoni bija iesais tīti īru brī vī-
bas cīņās? Atbildes uz šiem un 
vēl daudziem citiem jau tājumiem 
atradīsit šajā grāmatā. Tā stāsta 
ne tikai par Kārli Pēter sonu, bet 
arī par visu Pētersonu dzimtu tās 
vairāku Pētersonu paaudžu at -
stātajām pēdām Zaļa jā salā. 

Grāmatas galvenie varoņi ir 
pats pīpju meistars un uzņēmu-

ma Kapp&Peterson līdzīpaš-
nieks un direktors Kārlis Pēter-
sons, viņa brāļadēls, kūdras ie  gu-
ves tehnoloğiju inženieris Kon-
rāds Pētersons un organizācijas 
Amnesty International nodaļas 
dibinātāja Īrijā, Kārļa Pētersona 
meita Izolde Pētersone. Tā ir 
dzimta, kas 125 gadu laikā pavei-
kusi daudz, un viņu veikums 
Īrijā ir ievērības cienīgs. 

Gandrīz neticami tika uzieta 
Kārļa Pētersona dzimtā vieta Lat-
vijā. Tas bija kāds nejauši starp ci -
tiem papīriem atrasts ielūgums, 

aicinot piedalīties Indriķa un 
Grietas zelta kāzās, kas plānotas 
Zaļeniekos “Klijēnu” mājās 1896. 
gada oktobrī. Šis arī bija pats pir-
mais pavediens, trausla saikne 
starp Īriju un Latviju, kas vēlāk 
pārvērtās necerēti plašā faktu 
klāstā. 

Pa mazai kripatai kopā savāktie 
fakti, secinājumi, laimīgas nejau-
šības un neticama cilvēku atsau-
cība ir palīdzējusi tapt šim stās-
tam. 

Viena no epizodēm Pētersonu 
dzimtas izzināšanas laikā, kas 
notika 2012. gada jūlija beigās...

Pēc ciemošanās viesmīlīgajā 
Rat maines/Ratgāras Amnesty In -
ternational nodaļas vadītājas Al -
mutas Šleperes mājā dabūju Iz  ol-
des Pētersones krustmeitas An  -
nas Breidijas telefona numuru. 

“Viņa noteikti varēs vairāk pa -
stāstīt par Izoldi, jo Breidijus 
Iz  olde līdz mūža galam uzskatīja 
par savu ģimeni. Viņiem noteikti 
ir arī daudz fotogrāfiju,” toreiz 
apgalvoja Šleperes kundze. 

(Tupinājums sekos)



LAIKS 132019. ga da 13. aprīlis – 19. aprīlis

Nacionālās Elektronisko plaš sa-
ziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 
rīkotajā Latvijas Televīzijas vadī-
bas konkursā par valdes priekš-
sēdētāju padome nolēma iecelt 
Latvijas zāļu ražotāja “Olainfarm” 
mārketinga tirgus datu analītiķi 
Eināru Gielu, bet LTV valdes lo -
cekļa digitālās attīstības un satu-
ra jautājumos amatam padome 
izvēlējās XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku iz -
pilddirektori Evu Juhņēviču. Ne 
vienam, ne otram nav piere dzes 
darbā ar medijiem. 

Izcils “profesionālisms”
Vislielāko neizpratni par NEPLP 

lēmumu izraisīja Eināra Giela ie -
celšana amatā, jo Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likuma 65. 
pantā ir skaidri noteikta prasība, 
ka par sabiedriskā medija valdes 
locekli var apstiprināt personu, 
kuŗai ir “vismaz piecus gadus 
ilga profesionālā pieredze plaš sa-
ziņas līdzekļu jomā vai uzņē-
mumu vadībā.” E. Giels neatbilst 
šī likuma prasībai, jo viņš nav dar-
bojies plašsaziņas līdzekļu jo  mā 
un nekad nav vadījis uzņē mu-
mu, par ko NEPLP mājaslapā var 
pārliecināties ikviens, izlasot tur 
ievietoto Giela CV. Augot sabie d-
  rī bas, žurnālistu un arī polīti -     
ķu neizpratnei par šādu izvēli, 
NEPLP paziņoja, ka Giels ir la -
bākais kandidāts no visiem, kas 
piedalījušies konkursā sabiedris-
kās televīzijas vadītāja amatam. 
Vēl vairāk, NEPLP vadītāja Dace 
Ķezbere izteicās, ka viņai perso-
nīgi Eva Juhņēviča likusies vairāk 
piemērota LTV vadītājas ama-
tam, bet tomēr balsojusi par Gie-
lu, jo “viena sieviete virs diviem 
vīriešiem” tā īsti nederot. Sašu-
tums par šādu dzimumu diskri-
mināciju bija milzīgs, un atliek 
vien piekrist ārlietu ministra 
Edgara Rinkēviča Facebook kon-
tā rakstītajam, ka tādi kritēriji ir 
divkāršs pārkāpums – gan Lat-
vijas Darba likuma, gan starp-
tautisko normu neievērošana 
saistībā ar dzimumu diskrimi nā-
ciju. Varu vien piebilst, ka, ma -
nuprāt, jau sen ir redzams, ka 
Dace Ķezbere darbojas kā ar  ch a-
is ka padomju laika nomen kla-
tūras pārstāve, kuŗa rūpīgi ir ie -
mācījusies jēdzienus “cilvēktie-
sības” un “preses brīvība”, bet 
kuŗai tie ir sveši pēc būtības.

Ar vārdu sakot, no 28. marta, 
kad NEPLP paziņoja par kon-
kursa rezultātiem, līdz svētdie-
nas vakaram, 7. aprīlim, kad tapa 
šis komentārs, notikumi ir se -
kojuši cits citam gluži kā lavīna. 
Bet NEPLP vairākkārt ir publiski 
paudusi, ka konkursa rezultāti 
netiks atcelti un jauns konkurss 
netiks rīkots, savukārt E. Giels 
intervijās radio, televīzijām un 
presē ir spoži pierādījis, ka ne -
zina un nesaprot nedz mediju 
specifiku, nedz to, kā atšķiras 
komercmediji no sabiedriska-
jiem medijiem. Klausoties Giela 
sevis slavināšanu un patiesībā 
nožēlojamās atbildes uz jautāju-
miem, atliek vien atcerēties nu 
jau bijušā polītiķa Andŗa Šķēles 
sacīto – „meklējiet lielāko kre tī-
nu” – šī frāze 2006. gadā tika no -
saukta par gada spārnoto teicie-

Kaŗš pret sabiedriskajiem 
medijiem Latvijā ir sācies

nu un nu jau ir folklorizējusies, 
to parasti lieto, kad vajadzīgs 
kāds, kuŗš neko nejēdz un ar 
kuŗu varētu labi manipulēt. 

Jāpiebilst, ka gluži satriecoša 
bija E. Giela saruna ar žurnālistu 
Frederiku Ozolu raidījumā “Uz 
līnijas” kanalī Rīga TV24. Jaunais 
LTV vadītājs acīm redzami ap -
stulba, kad žurnālists pavaicāja, 
vai sabiedriskajam medijam jā -
būt demokratijas sargsunim. Bija 
skaidrs, ka Giels kaut ko tādu 
dzird pirmo reizi, un, brītiņu pa -
klusējis, viņš sāka kaut ko vā  vu-
ļot, ka nav jau jārunā par suņiem, 
bet par to, ka sabiedriskajam me -
dijam ir jārāda tas, kas visvairāk 
patīk un ko grib redzēt skatītāji...

Protesti
30. martā Latvijas Žurnālistu 

asociācijas (LŽA) valde savā pa -
ziņojumā pieprasīja rīkot jaunu 
LTV valdes locekļu konkursu. 
Bet “lavīnu” pamatīgi iekustināja 
2. aprīlī raidījuma “1:1” tiešraides 
vadītājs, žurnālists Gundars Rē -
ders, kuŗš raidījumu beidza ar 
personīgu aicinājumu NEPLP 
pārskatīt konkursa par LTV va -
dību rezultātus: “Es uzskatu par 
savu pienākumu pateikt seko jo-
šo: NEPLP par sabiedriskās te -
levīzijas valdes priekšsēdi ir ie -
cēlusi kandidātu, kuŗš pēc bū -
tības neatbilst augstām izvirzī-
tām prasībām. Viņam nav no -
piet nas pieredzes vadošā amatā, 
nav pieredzes mediju darbā”. Rē -
ders arī sacīja, ka iemesli šādam 
padomes lēmumam varētu būt 
vairāki, tostarp neprofesionā li-
tāte, necieņa pret televīzijas dar-
biniekiem, skatītāju polītiskā pa -
sūtījuma izpilde vai “kārtējā no -
derīga idiotisma izpausme”. “Es 
domāju, ka visos atbilžu variantos 
ir daļa taisnības, un, lūk, šādā “labā” 
pārvaldībā LTV darbojas tālāk in -
formatīvā kaŗa apstākļos ar pār - 
 lie cinoši mazāko budžetu Eiropas 
Savienībā,” pauda žur nālists. 

Jaunieceltais LTV vadītājs in -
ter vijā Latvijas Radio nekavējās 
norādīt, ka Rēdera personīgā 
viedokļa izteikšana sabiedriskajā 
telpā ir uzskatāma par ētisko 
normu pārkāpumu un, lai lemtu 
par tālāko rīcību, piemēram, Rē -

dera atlaišanu, Giels vispirms plā-
no saprast, kas tieši ir noticis, un 
tāpēc vēloties vispirms ar viņu iz -
runāties. Gandrīz tūlīt pēc Gie la 
Radio intervijā sacītā vismaz 
des mit LTV žurnālisti sociālajos 
tīklos paziņoja – ja Gundars Rē -
ders tiks atlaists, viņi iesniegs 
atlūgumu. Arī LŽA pēc savu 
biedru aptaujas viņu vārdā vēl-
reiz nāca klajā ar aicinājumu 
NEPLP un Eināram Gielam: 
“Latvijas Satversme nosaka, ka 
ikvienam ir tiesības uz vārda brī-
vību, kas ietver tiesības brīvi ie -
gūt, paturēt un izplatīt informā-
ciju, kā arī paust savus uzskatus. 
Cenzūra ir aizliegta. Latvijas Te -
levīzijas (LTV) valdes priekšsē ža 

amatam izraudzītā Eināra Giela 
šodien intervijā Latvijas Radio 
paustais viedoklis, ka LTV rai-
dījuma vadītājs Gundars Rē  ders 
ir pārkāpis žurnālista ētiku, jo 
TV tiešraidē izteicis viedokli par 
Giela nepiemērotību augstajam 
amatam, rāda, ka līdztekus va -
dītāja un mediju jomas piere dzes 
trūkumam, Gielam nav izprat-
nes par vārda brīvību un tās ro -
bežām. Likums par Presi prasa 
atdalīt viedokli no ziņām. Rai-
dījumā “1:1” tas tika izdarīts. Pār-
 metumi par ētikas neievēro  - 
šanu arī ir nevietā, jo kollēgas 
Gundara Rēdera paziņojums ir 
atbildīga žurnālista paziņojums 
par sabiedriskā medija vājinā ša-
nu un tas ir svarīgi visai sabied-
rībai. Iespēja izmantot sabied-
riskā medija ēteru ir ne tikai liela 
privilēģija, bet arī atbildība. Tā 
ietver pienākumu neklusēt par 
klaju sabiedrības interešu neie-
vērošanu. (..)”

Arī vairākas Saeimā pārstāvē-
tās partijas, kā Jaunā konservātī-
vā partija, Jaunā vienotība un 
Attīstībai/Par!, jau publiski pau-
dušas savu neizpratni par šādu 
NEPLP izvēli un vēlas dzirdēt no 
padomes lēmuma pamatojumu. 
Tikmēr NEPLP vadītāja Dace 
Ķezbere rīkoja tikšanos ar LTV 
augstākā un vidējā līmeņa vadī-
tājiem un redaktoriem, tomēr 
tikšanās laikā netika kliedētas 
darbinieku bažas par Giela kva-
lifikāciju amatam. 

Sprādzienam līdzīgu efektu ra -
dīja TV3 raidījuma “Nekā per so-
nīga” žurnālistu paziņojums pēc 
raidījuma svētdien, 7. aprīļa va -
karā: “Mēs gribam veltīt dažus 
vārdus mūsu kollēgām Latvijas 
Televīzijā. Mēs zinām, kā jūs jū -
taties. Jo pirms nedaudz vairāk 
nekā 10 gadiem mēs bijām jūsu 
vietā. Drīz pēc tam, kad raidī-
jumā “de facto” demonstrējām 
stāstu par to, kā Šķēles un Šlese -
ra sabiedrotie organizēja balsu 
pirkšanu Jūrmalā, mūs, vienkārši 
runājot, “noņēma no trases”. To -
brīd Latvijas Televīzijas vadībā 
bija Edgars Kots, kuŗš nu vada 
Šķēles un Šlesera kontrolēto laik-
rakstu “Diena”. Gundara Rēdera 

vietā par Ziņu dienesta vadītāju 
tika iecelts Mareks Gailītis, kuŗš 
nu ir palīgs bijušajam Rīgas vi  ce-
mēram Andrim Amerikam. Da -
žādām smalkām administrā tī vām 
metodēm LTV vadība mūsu dar-
ba apstākļus padarīja necieša mus 
un bijām spiesti ag  rāko darbavietu 
pamest. Neru nā sim par elli, kam 
izgāja cauri žurnāliste Ilze Jaun alk-
sne, kad nevis valstij, bet da  žiem 
ekonomiskiem gru pē ju miem lo -
jāli dienestu cilvēki no  klausījās un 
pēc tam no  plu dināja viņas tele-
fonsarunas,” sa cī ja žurnā listi.

“Nereti izskan, ka komerc-
medijiem ir izdevīgi vāji sabied-
riskie mediji. Mēs uzskatām, ka 
profesionāla un godīga konku-
rence ceļ kopējo žurnālistikas 
kvalitāti. Un laba žurnālistika ir 
īpaši nepieciešama tādai jaunajai 
demokratijai, kāda joprojām ir 
Latvija. Pēc vēlēšanām daudzi 
priecājās, ka polītikā ieplūst jau-
nas asinis, kas vienmēr ir labi. Bet, 
ja šajā situācijā jaunie tiesiskuma 
un vārda brīvības garanti Saeimā 
un valdībā noskatīsies, kā asinis 
tiek nolaistas sabied riskajam me -
dijam, tas būs no  ziegums,” viņi 
pauda un piebilda: “Viena no bū -
tiskām neatkarī gas Latvijas pa -
mat vērtībām ir ne  vis saplosīti un 
polītiķu kon t rolēti, bet neat karīgi 
un spēcīgi mediji.”

Kuŗš diriģē “parādi”?
Likumā noteiktā polītiskā ne -

atkarība nebūt nenozīmē, ka 

NEPLP ir neatkarīga. Par pado-
mes sastāvu balso Saeima, katru 
padomes locekli faktiski ir at -
balstījusi kāda Saeimā pārstāvētā 
partija. Tāpēc runāt par pilnīgu 
padomes neatkarību diemžēl ir 
vismaz smieklīgi. Te arī slēpjas 
polītiķu iespēja manipulēt ar pa -
domes sastāvu, un jau sen kār-
tība, kādā to apstiprina, bija jā -
maina. Interesanti, ka par kon-
kursu klusē Saskaņa, Zaļo un 
zemnieku savienība (LZS) un   
arī Nacionālā apvienība (NA), 
kuŗas par šo NEPLP sastāvu ir 
balsojušas, kaut gan mazliet citā 
sastāvā. KPV LV nostāja nav īsti 
skaidra, lai gan tā dēvētās jaunās 
partijas ceļ trauksmi, bet par 
Jauno Vienotību laikam jāteic, ka 
tā pa pusei ir atjaunojusies un 
mainījusies, jo šajā jautājumā 
piebiedrojusies “ienācējiem” Sa -
ei mā. 

Polītikas aizkulisēs runā, ka 
šādā konkursa iznākumā ir ie -
interesēta KPV LV, kuŗas priekš-
sēdētājs Artuss Kaimiņš pastar-
pināti esot saistīts ar Gielu. Ie -
spējams, ka tā ir, jo Saeimā sā -
kusies tirgošanās vairākos jautā-
jumos. Proti, vienīgā koalīcijas 
partija, kuŗa vēl nav piekritusi 
atbalstu pārējo koalīcijas partiju 
atbalstītajam Egilam Levitam 
Valsts prezidenta amatam, ir tieši 
KPV LV. Vēl koalīcijā būs disku-
sijas, kuŗu Eiropas Parlamenta 
deputātu jau pēc vēlēšanām virzīt 
eirokomisāra amatam. KPV LV 
nav lielu izredžu tapt ievēlētiem 
un viņiem nav ambīciju sava sa -
raksta deputātu, ja tāds būs, ie -
teikt šim augstajam amatam. Tā -
dēļ ļoti iespējams, ka KPV LV 
izmanto situāciju, lai apmaiņā 
pret atbalstu Egilam Levitam pa -
nāktu tādu sabiedriskā medija 
vadītāju, kuŗš būtu dīdāms un 
virzāms pēc vajadzības.

Šobrīd izskatās, ka drīzāk britu 
premjere Terēza Meja atkāpsies 
no sava amata, nekā NEPLP pie-
kritīs rīkot jaunu konkursu vai 
Einārs Giels pats sapratīs, ka viņš 
neko nesaprot. Atliek cerēt, ka 
ģenerālprokurors un prokuratū-
ra pamanīs likuma pārkāpumu. 

Tiesa gan, mazs cerību stariņš 
pavīdēja svētdienas vakarā, jo mi -
nūtes divdesmit pēc “Nekā per-
sonīga” žurnālistu paziņo ju ma 
Giels informēja Latvijas Ra  dio, 
ka nepiedalīsies, kā bija plā nots, 
pirmdienas raidījumā “Krust-
punktā”. Varbūt farmācijas datu 
analītiķis beidzot sapratis, ka ta  b   -
lešu pārdošana un to saskai tī ša -
na un sabiedriskā televīzija ir 
pilnīgi atšķirīgas lietas? 

Pēc tam, kad pirmdien, 7. ap  rī-
lī, Aidis Tomsons Latvijas Ra  dio 
žurnālistu vārdā aicināja NEPLP 
atcelt konkursa rezultātus, abi 
jaunievēlētie LTV valdes locekļi 
beidzot atkāpās no amata. Tomēr 
nekas nav beidzies. NEPLP no -
liedz jebkādu savu atbildību un 
runā par “linča tiesu”, vai būs 
jauns konkurss, nav zināms. Sa -
vu kārt Saeimas politiķi vērsīsies 
Saeimas Juridiskajā birojā, lūdzot 
izvērtēt, vai NEPLP darbībā ir 
bijuši kādi likuma pārkāpumi. 
Arī LŽA gaida atbildi uz savu 
iesniegumu no ģenerālprokurora.

SALLIJA
BENFELDE
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Ceļojums uz Austrāliju manā 
dzīvē ieņem īpašu vietu un droši 
vien tā arī paliks nekad neaiz-
mir stams un nepārspēts. Arī tur 
sastaptie cilvēki – spilgti un vien-
reizīgi, tik ieinteresēti Latvijā no -
tiekošajā, ar savu viedokli par ik -
vienu procesu un norisi Tēvze-
mē. Visbiežāk uzdotais jautā-
jums: kas tagad būs ar publicē-
tajiem uzvārdiem čekas karto tē-
kā, kāds skandāls vai jukas sāk-
sies utt. Arvien atbildēju, ka ne -
notiks nekas, jo kartotēkas pub -
li cēšana vēl nenozīmē ļaunus 
nodarījumus, ka vispirms tie jā -
pierāda, lai vērstos pret kādu per-
sonu un nosodītu to. Padomijā 
dzimušajiem ir labi pazīstama 
“pierakstīšanas” indeve: ja trūka 
kāda druska līdz plāna izpildei, 
ciparus vienkārši palielināja, ja 
čekas darbiniekam nesanāca uz -
dotais aģentu skaits, pierakstīja 
savus paziņas un kai miņus, kas 
par šo faktu pat nenojauta. Šādu 
gadījumu netrūkst arī pašreizējās 
atklāsmēs par čekas kartotēku.

Bet tas nebūt nenozīmē, ka 
čeka nestrādāja, informāciju ne -
ie vāca, gaisu nejauca. Un latvie-
šus ar latviešiem nenaidoja. Se -
višķi Latvijas latviešus ar trimdas 
sabiedrību. 

Par laimi, man tiešā veidā ar 
čeku nav nācies saskarties, taču 
nu jau netrūkst visdažādāko at -
miņu stāstu, piedzīvojumu iz -  
 klā stu un metodikas analīžu šajā 
sakarā, kas labi darbojoties jo -
projām. Kultūras cilvēku vidū tā -
pēc radies aizsardzības reflekss: 
netici sliktai ziņai, kamēr neesi to 
pārbaudījis. Varbūt tā tikai čekas 
palaista ūdens duļķošanai.

Austrālijā ciemojoties, dzirdēju 
pieminam Biezaišu vārdu. Ade-
lai dē tas ne ar ko labu nesaistījās: 
pie vākuši un aizveduši uz Latviju 
Adelaides mūzeja krājumus, ļoti 
vērtīgus, Rīgā tie iemesti slapjos 
pagrabos un gājuši bojā. 

Saausījos, sagaidīju, kad uz 
Lat viju atbrauc ciemos Ingrīda 
Biezaite, viena no kuplās dzimtas 
pārstāvēm (tobrīd vēl nezināju, 
ka daļa no dzimtas dzīvo tepat 
Latvijā), un aicināju viņu to lietu 
pārbaudīt. 

Tīmeklī viss izskatījās labi: 
1996. gada 6. augustā Margarita 
Biezaite ieradusies Rīgā, Rakst-
niecības un mūzikas mūzejā 
(RMM), ar kuŗu jau labu laiku 
uz turējusi saikni, un atvedusi lī -
dzi 10 tonnas (!) mūzejam pare-
dzētu eksponātu. Viņi abi ar dzī-
ves biedru Ēriku jau uzreiz pēc At -
modas lēmuši, ka Latviešu mū -
zikas krātuves vērtības, ko abi vā -
kuši vairāk nekā 35 gadus, būtu 
jāved uz Latviju, jo te tie būtu 
visplašāk pieejami latviešu sa -
biedrībai, atvērti pētniecībai 
un vislabāk saglabājami. Mar ga -
rita vairāk nekā 20 gadus pār zi-
nāja arī Adelaides Latviešu mū -
zeju. 1995. un 1996. gadā Lat vie-
šu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) Prezidija sēdēs 
tika vairākkārt izskatīts jau tā-
jums par Mūzikas krātuves un 
daļas Adelaides Latviešu mūzeja 
materiālu pārvietošanu uz Lat vi-
ju un atbalstīts Margaritas Bie - 
 z ai tes priekšlikums nodot tos Rai-
ņa Literātūras un mākslas mū -
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zejam, tagad Rakstniecības un 
mūzikas mūzejam. Tā izvēle nav 
nejauša. Biezaiši apmeklēja un 
apskatīja daudzus mūzejus Lat-
vijā – sagatavošanās periods bija 
nopietns un vairāku gadu ga -
ŗumā. 

RMM krājumu galvenā gla-
bātāja tolaik bija Anna Egliena, 
kas ar nozari saistīto cilvēku vidē 
un visā Latvijas sabiedrībā bija 
liela autoritāte un mūzeja lietās 
atzīta speciāliste. Biezaišiem ar 
viņu izveidojās labs kontakts, ra -
dās savstarpēja uzticība un ne -
pieciešamais atbalsts.

Diemžēl Ēriks Biezaitis (dzi-
mis 1911. gada 30. maijā) ekspo-
nātu pārvešanas mirkli nesagai-
dīja. Viņš mira 1994. gada 18. 
decembrī Adelaidē. 

Latviešu apvienība Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) mūzeja 
vērtību pārvešanai uz Latviju pie-
 šķīra daļu nepieciešamo līdzek - 
ļu (protokols 5 – 96, Adelaide, 
14.05.1996.; LVA fonds F 2158 
1-V, 18. lpp.), taču ievērojamu 
summu sedza pati Margarita. 

Latviešu organizāciju apvienība 
sarīkoja Adelaidē atvadu mielas-
tu. LAAJ Prezidijs viņai pasnie-
dza pateicības rakstu. Margarita 
pati veica materiālu iesaiņošanu 
kastēs, pati sagatavoja sarakstus 
un kārtoja citas formālitātes, kas 
prasīja vairāk nekā gadu pacietī-
ga darba. 

Priekšstats par Margaritas pa -
veikto un abu dzīvesbiedru lielo 
mūža darbu rodas, skatoties fil mi-
ņu, kas uzņemta RMM vēsturē 

lielākā dāvinājuma saņemšanas 
brīdī: pie mūzeja ēkas piebrauc 
fūre, no tās mūzeja darbinieki, 
viņu draugi un ģimenes locekļi 
nes lielākas un mazākas neskai-
tāmas kastes ar eksponātiem, no -
vieto tās mūzeja zālē. Starp Mar-
garitu Biezaiti un RMM noslēgta 
vienošanās par dāvinājumu un 
tā glabāšanas un izmantošanas 
nosacījumiem, kuŗā teikts, ka 
Biezaišu mūzikas krātuve, Ade-
lai des Latviešu mūzeja materiāli 

un Margaritas Biezaites kollek-
cijas materiāli – visas trīs Aus - 
t rālijas Latviešu materiālu krāj u-
ma daļas tiks saglabātas vienko-
pus kā vienota kollekcija, kuŗa 
raksturo trimdas latviešu dzīves 
norises Austrālijā. Pateicības vār-
di un ziedi Margaritai. Filmiņa 
nav gara, tā joprojām atrodama 
RMM archīvā un ir apskatāma 
Lasītavā. Mūzeja direktora viet-
nie ce krājuma darbā Ineta An -
tone to bija sameklējusi un pa -
rādīja mums savā datorā.

Pateicībā par mūža ieguldīju -
mu kultūras vērtību saglabāšanā 
1998. gadā Margarita Biezaite ap -
balvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Līdz pat Margaritas aiziešanai 
Mūžībā 2007. gadā viņas sadar-
bība ar mūzeju nepārtrūka.

Mūs interesēja redzēt arī Bie-
zaišu atvestos krājumus, kā tie 
tagad izskatās. Nevaru iepriecināt 
tos, kas runā un izplata baumas 
par slapjiem pagrabiem. Tādu tur 
nav. RMM šobrīd gan atrodas 
pagaidu mītnē Rīgā, Tērbatas 
ielā 75, kur krājumi nokļuva pēc 
ugunsgrēka Rīgas pilī. Taču Bie-
zaišu atvesto dāvinājumu uguns-
grēks nekādi nav skāris.

Vērtīgākā un unikālākā neap-
šaubāmi ir Ērika Biezaiša paša 

personīgi veidotā latviešu mūzi-
kas kollekcija, kuŗu zinātāji uz -
skata arī par pilnīgāko. Tā aptver 
aptuveni 500 latviešu autoru dar-
bus – notis, kas rakstītas gan ar 
roku, gan drukātas, skaņuplates, 
grāmatas, sarakste, magnetofona 
un video ieraksti. Katra vienība 
ir aprakstīta un rūpīgi noglabāta 
kartona vāciņos vai mapē. Mū -
zeja Mūzikas vēstures vadošā 
krājuma glabātāja Dana Filip so-
ne mums to visu laipni izrādīja.

Otra dāvinājuma daļa ir dažādi 
piemiņas priekšmeti no Ade lai-
des mūzeja krājuma (tieši tā te 
arī rakstīts), ordeņu un nozīmīšu 
kollekcija, kas tiek glabāta spe-
ciā lā seifā. Arī te katrai nozīmītei, 
zīmotnei vai ordenim klāt pa -
matīgs apraksts. Savukārt īpašos 
lavandas maisos glabājas tautas 
tērpi un Latvijas armijas for mas-
tērpi. Te atrodami arī dokumen-
ti, fotoattēli, sarakste un rokrak-
sti – materiāli par rakstniecību, 
mākslu, teātri, par latviešu kaŗa-
vīriem, latviešu dzīvi svešumā, 
kuŗi uz Adelaidi bija atceļojuši 
no dažādām pasaules vietām un 
stāsta par latviešu likteņiem laik-
metu griežos, pavisam 3537 vie-
nības.

Eksponātu pieprasījumu lapās pārlieci nā jā-
mies, ka interese par Biezaišu kollekcijām ir 
pat ļoti liela, ka, pateicoties tām, top arī ne viens 
vien raidījums, ka Latvijā Biezaišus pie min 
joprojām ar dziļu cieņu un pateicību. Biezaišu 
Latviešu mūzikas krātuves notis plaši izman-
to atskaņotājmākslinieki. Ventis Zilberts un 
Ingus Pētersons ir sagatavojuši pat īpašu kon-
certprogrammu, tās pēta arī mūzikas vēstur-
nieki. Biezaišu uz Latviju atgādātie materiāli 
regulāri piedalās dažādās izstādēs. 

M. Biezaite un mašīna ar tilpni, kuŗā Austrālijas bagātība, pie mūzeja ēkas Pils laukumā 2. 1996. gada 
6. augusts // Foto: Gunārs Krauze

No kreisās: Jānis Avotiņš (no Kalamazū) un Ēriks Biezaitis 
Mūzikas krātuvē Adelaidē 1988. gadā ap 7. janvāri

Margarita Biezaite Mūzikas krātuves atklāšanas dienā Raiņa 
mūzejā Rīgā 1998. gada 18. maijā

(Turpinājums 15. lpp.)
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Biezaišu dzimtas kaps Ogres kapos 2017. gada 3. augustā

Vēl ir Margaritas Biezaites 
kollekcija, kas ietver vēstules, 
rok rakstus un citus dokumentus. 
Krātuves telpu rotā divas brī niš-
ķīgas fotografijas: skaista, jauna 
sieviete tautastērpā – Margarita 
Biezaite un stalts Latvijas armijas 
virsnieks – Ēriks Biezaitis.

Pavisam mūzeja krātuvē iegrā-
matoti, aprakstīti un digitalizēti, 
tātad ievadīti elektroniskajā mū -
zeja priekšmetu uzskaites sistē-
mā MUPUS – 33 101 no Austrā-
lijas atvestā kultūrvēsturiskā vie-
nība, bet darbs vēl turpinās. Tur-
klāt šobrīd Lavijā tiek veidots 
mūzeju kopkatalogs, kuŗā pama-
zām iekļausies arī Biezaišu ve -
dums. Biezaišu sarūpētās kollek-
cijas atrodas valsts aizsardzībā, 
tās nedrīkst ne pārdot, ne mainīt, 
ne kā citādi sadalīt.

Jau pieminēju, ka RMM paš-
reiz atrodas pagaidu telpās. Jau 
šogad Latvijas mūzeju vērtības 
pārcelsies uz Pulka ielu pie Dze-
gužkalna, kur tiek būvēts mūzeju 

krātuvju komplekss – tur pare-
dzētas telpas ar speciālu režīmu 
un pavisam citiem plašumiem 
un ērtībām vērtīgajiem ekspo-
nātiem, vairākām izstāžu zālēm 
un citām iespējām. 

Pagaidu lasītava Tērbatas ielā 
nav sevišķi plaša. Tajā ir gan pa -
pīra katalogs, gan elektroniskais, 
kuŗā lasītavas vadītāja Madara 
Skudra mums, kā ikvienam ap -
meklētājam, izrādīja, kā orien tē-
ties un sameklēt vienu vai citu 
priekšmetu. Kad būs gatavs kop-
katalogs, to varēs šķirstīt arī in -
ternetā.

Gribējām zināt, vai no Adelai-
des atvestie mūzeja eksponāti 
kā  du arī interesē, vai tos piepra -
sa pētnieki, vai tie tiek citādi iz -
mantoti. Eksponātu pieprasī ju-
mu lapās pārliecinājāmies, ka 
interese par Biezaišu kollekcijām 
ir pat ļoti liela, ka, pateicoties 
tām, top arī ne viens vien raidī-
jums, ka Latvijā Biezaišus piemin 
joprojām ar dziļu cieņu un pa -

teicību. Biezaišu Latviešu mū -
zikas krātuves notis plaši izman-
to atskaņotājmākslinieki. Ventis 
Zilberts un Ingus Pētersons ir 
sa  gatavojuši pat īpašu koncert-
programmu, tās pēta arī mūzikas 
vēsturnieki. Biezaišu uz Latviju 

atgādātie materiāli rēgulāri pie-
dalās dažādās izstādēs. Uzzinā-
jām, ka daži eksponāti pašreiz 
tiek gatavoti izstādei Alūksnē.

Ēriks Biezaitis pārbedīts Og  res 
kapsētā, kur guļ arī Margarita un 
viņu dēls Austris. Margaritas un 

Ērika Biezaišu vārdi ierakstīti 
Latvijas kultūrvēsturē uz visiem 
laikiem, par viņiem lasāms en  -
ci klopēdijās un citos uzziņu krā-
jumos.

Vēl tikai varu piebilst, cik labi, 
ka manis dzirdētā sliktā ziņa iz -
rādījās sagud rota, lai pūstu miglu 
acīs. Uz  tu roties Adelaidē, man 
nebija ie  spējas ielūkoties mūzejā. 
Tas jau gadiem stāvot aizslēgts, jo 
pēc Biezaišiem neesot neviena, 
kas spētu šo darbu tik rūpīgi un 
pa  matīgi turpināt, kaut arī Ade-
lai dē dzīvo vitāli, darbīgi un lat-
vie tību prasmīgi saglabājuši lat-
vieši jau vairākās paaudzēs. Tā -
tad kūsā arī aktīva gara un kul-
tūras dzīve, sevi apliecina talan-
tīgas personības, kuŗu vārdi un 
darbi būtu saglabājami kultūr-
vēsturē, aizrit sarīkojumi, no 
kuŗiem dau dzi būtu jāpatur īpašā 
atmiņā – mūzejā. Tātad ekspo-
nāti gandrīz ik dienu klauvē pie 
durvīm, mek  lēdami glābiņu no 
aizmirstības. 

(Turpināts no 14. lpp.)

I N  M E M O R I A M

Talsi ir ļoti skaista pilsēta. Kal-
ni un ezeri kā Dieva apsolījums 
par visu skaisto cilvēkiem pilsētā 
palīdz viņu domās, vārdos un 
darbos apliecināt Dieva dotās 
svētības.

Ābeļzaru aizsegā, it kā paslē  -
pu sies no svešu ļaužu acīm, 
Saules kalnā ilgus gadus dzīvoja 
Dr. Med. Agrīta Ausma Drei ma-
ne. Svētot un apliecinot humā-
nisma un al  truisma jēgu, viņas 
dvēseles dās nums un mīlestība 
sasniedza ne tikai dzīves ceļā sa -
staptos cilvē kus, bet arī dzīv nie-
kus, kuŗus viņa mīlēja tikpat ļoti, 
cik ziedus.

Agrīta gais mu izstaroja tālu, 
radot īstu un patiesu siltumu, 
tāpēc nu šķiet, ka ir kļuvis tumšs. 
Jo naktī uz 28. martu viņa devās 
pie sa  viem mīļajiem Aizsaulē.

Agrīta Ausma Dreimane dzi-
musi 1926. gada 15. jūnijā. Ne -
parastais vārds viņai iedots pēc 
tēva Anša Dreimaņa gribas. Viņa 
pie dzimusi agri no rīta, tāpēc 
vārdā tā arī likts – Agrīta. Ansis 
Drei manis tolaik bija Talsu ģim-
nazi jas direktors, 1942. gadā, kad 
tu  vojās krievu armija, dodoties 
bēg ļu gaitās, bērniem viņš vēlē-
jis: “Ņemiet  līdzi grāmatas, sve-
šumā neviens  mūs negaidīs, 
bet jums būs jāmācās. Līdz pat 
82. sava mūža gadam viņš bija 
Mins teres latviešu ģimnazijas 
direktors. Tēva garaspēks caurvij 
Ag  rītas darbīgo mūžu, kas, tāpat 
kā tēva, aprāvās 28. martā.

Laikam ir jāpiedzimst agri no 
rīta, lai paspētu izdarīt tik daudz 
laba. Tāpat kā rīta gaisma, Agrīta 
nebija mīlīga kā pusdienlaika 
silta saule, viņa vairāk līdzinājās 
spirgtam rīta vējam.

AGRĪTA AUSMA DREIMANE
15.06.1926. – 28.03.2019.

Neraugoties uz bēgļu gaitu 
grūtībām, viņa pabeidza stu-
dijas un kļuva par ārsti Vācijā, 
kur vēlāk izveidoja savu privāt-
praksi.

Studiju laikā, 1947. gadā, Bal-
tijas Universitātes Aula Magna 
pagrabā, pulcējoties 30 studen-
tēm, tika dibināta studenšu kor-
porācija Spīdola. Agrīta bija vie-
na no šīm studentēm. 

Dr. Med. Agrīta Ausma Drei-
mane jau tolaik tika cienīta un 
mīlēta ne tikai kā ārste. Viņa 
ne  samierinājās ar nekārtību ne 
va  lodā, ne darbos. Laikrakstam 
Brī vā Latvija: “Esmu gan mediķe, 
nevis valodas speciāliste, bet mē -
ģinu mātes valodu vēl nesakro p-
ļotu runāt, arī svešā vidē dzīvo-
jot. Latviešiem vienmēr jāmēģi-
na laikrakstos, ikdienas dzīvē un 
skolās rakstīt un runāt pareizu 
latviešu valodu. Grāmatas vēl ir 
pieejamas.” 

Vācijā Agrīta darbojās Bonnas 
dzīvnieku aizsardzības biedrībā 
un paspēja daudz  palīdzēt arī 
Talsu slimnīcai, sūtot gan veļu, 
gan aparatūru un bērnu gultiņas, 
instrumentus un medikamentus.

Neticamā kārtā, ar gribasspē-
ku, Vācijā viņa latviski izdeva 
tēva atmiņu grāmatu “Mana dzī-
ve”, kuŗā katra lappuse stāsta 
par latviešu sīkstumu. Tik  ko Lat-
vija kļuva brīva, 1992. gadā, Ag  -
rīta atgriezās tēva mājās Sau les-
kalnā. Mājas atrada no  laistas, 
ne  koptas. Soli pa solim, neat lai-
dīgi, cīnoties ar meistaru bieži 
vien nolaidīgo attieksmi, tomēr 
atjaunoja balto, skaisto jūgend-
stila namu. Trimdiniekiem viņa 
teikusi: “Katrs dolars ir jāved at -
pakaļ uz Latviju!”

Agrīta ļoti mīlēja suņus. Pēdējā 
tikšanās reizē par sevi viņa teica 
tā: “Manai dvēselei vajag tikai 
puķes un dzīvniekus.”

1998. gadā dzīvnieku patver-
smi  “Ausma” , vienu no pirmajām 
ārpus Rīgas, ar saviem spēkiem 
un līdzekļiem dibināja Agrīta 
Aus ma Dreimane. 2017. gadā 
pat versmi dāvināja Tal su novada 
pašvaldībai. Visu šo laiku no sa -
viem līdzekļiem maksāja par pa -
tversmes apsardzi, veterinārsta 
pa  kalpojumiem, elektrību. 

Nav saskaitāms, cik daudziem 
cilvēkiem, suņiem un kaķiem ir 
palīdzēts. Viņa mēdza būt asa 
pret tiem, kas nolaidīgi izturējās 
pret dzīvnieku un cilvēku dzī vī-

bām un cieņu. Un pateicībā sir  - 
s nīga pret visiem, kas nesavtīgi 
tiem palīdzēja. 

Mēs iepazināmies pirms da -
žiem gadiem. Viņa bija uzgla bā-
jusi dokumentus un liecības par 
manu vectēvu Jāni Saulīti, mācī-
tāju, kuŗš bija viņu iesvētījis. 
“Mācītāja Saulīša mazmeitiņa”– 
tā mīļi es tiku saukta. Mēs nekad 
nerunājām par patriotismu, jo 
latviskums un Tēvzemes mīles-
tība bija viņas domās, vārdos un 
darbos tik dabiski kā gaiss, ko 
elpojam. Esmu Agrītas kundzei 
bezgalīgu pateicību parādā par 
tām dzīvu atmiņu stundām un 
sirsnību, ko viņa man veltīja. Tās 
dod garaspēku un nu arī pie-

nākuma godu būt viņas drauga 
vārda cienīgai.

Pēdējā Agrītas vēlēšanās bija 
sarūpēt Latvijas Televīzijas tieš-
raidē dzirdēto sprediķi par žēl as-
tību. “Dievs mums dara daudz 
vairāk nekā mēs viens otram” – 
tā viņa teica. Sprediķi Torņakal-
na Rīgas Lutera evaņģeliski lute-
riskajā baznīcā tai februāŗa svēt-
dienā teica mācītājs Linards Ro -
zentāls. Viņa vēlējās ar to dalīties. 
Lai mācītāja vārdi ir kā Dieva 
mīlestības ceļamaize mīļajai Ag -
rītas kundzei, kuŗa bija un at  mi-
ņās vienmēr būs “neparasta me -
lodija Viņa lielajā simfonijā”, savā 
labestībā daloties ar visiem mums. 

“Iedomājieties!Kā tas izklausī -
tos, ja mēs Dieva žēlastības vietā 
sacītu – Dieva piemīlība, mīļums, 
mīlīgums. Vai šie vārdi atbilst 
mūsu ierastajai Dieva bildei? Ka 
Dievs ir piemīlīgs, mīlīgs. Ja ne, 
tad kaut kas varbūt ir jāmaina 
mūsu priekšstatā par Dievu. Tur 
kaut kas nesaskan. Cita starpā, 
latīņu valodā grieķu vārds ir iz -
teikts kā gratis. Skan līdzīgi kā 
grācija. Dievs ir graciozs – lūk, 
arī šāds Dieva aspekts. Bet grazie 
italiski ir paldies. Tā ir otra vār -
da “žēlastība” nozīme – pateicība. 
Viņš ir pateicīgs. Parasti šķiet, ka 
mums tikai jābūt Viņam patei-
cīgam. Bet, izrādās, Viņš pats ir. 
Tikai uzreiz nav skaidrs, par ko. 
Vai tiešām par to, ka mēs esam? 
Vai tiešām Viņam ir prieks par 
cilvēku? Lūk, kāda neparasta 
me  lodija Viņa lielajā simfonijā. 
Un vēl arī trešā nozīme – lab vē-
lība un rūpes. Viņam mēs rūpam. 
Viņš pret mums ir labvēlīgs. Viņš 
vēl mums labu,” tā teica Agrīte...

Inga Saulīte
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SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

Laika grāmata ceļā pie jums!

VAIRA PAEGLE
Grāmatu 

varat iegādāties 
Latvijas grāmatu 

tirdzniecības vietās vai 
sazinoties ar redakciju.

Interesenti ASV to var 
iegādāties, nosūtot čeku 

par  USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi 

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

Ī S Z I Ņ A S

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 13) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Sanda. 5. 

Broce. 8. Kolonna. 9. Pa -
matot. 10. Luidors. 12. Lo -
te. 13. Pergamīns. 14. Eive. 

17. Staieri. 19. Ararats. 21. Nante. 
23. Barkarola. 24. Komen tāri. 26. 
Ariks. 27. Pedants. 30. Mākonis. 
33. Alus. 34. Reveranss. 35. Kivi. 
38. Traperi. 39. Liktori. 40. Lie-
tuva. 41. Amata. 42. Steki.

Stateniski. 1. Sumatra. 2. Nota. 
3. Aktieri. 4. “Fornarina”. 5. Ba -
landa. 6. Osis. 7. Erotika. 9. Pults. 
11. Skečs. 15. Pentagons. 16. Past-
nieks. 18. Tīraine. 20. Tugriki. 21. 
Nelga. 22. Egons. 25. Piekrāpta. 
27. Prast. 28. Daugava. 29. Steri -
la. 30. Masalas. 31. Nairobi. 32. 
Skiti. 36. Mesa. 37. Okte.

Līmeniski. 1. Divmastu buru 
kuģis ar taisnām burām abos 
mastos. 5. Zupas. 8. Zemeslode. 
9. Šaujamā ieroča stobra kanāla 
diametrs. 10. Sīrijas galvaspilsē-
ta. 12. Zodiaka zvaigznājs. 13. 
Če  murziežu dzimtas lakstaugi. 
14. Kallu dzimtas lakstaugs. 17. 
Kazrags. 19. Vulkānisks masīvs 
Armēnijas kalnienē. 21. Parīzes 
piepilsēta. 23. Galvenā pazīme. 
24. Ēdienreize. 26. Angļu polār-
pētnieks (1868-1912). 27. Vijīgas, 
atsperīgas. 30. Katoļu garīdznie-
ku virstērpi. 33. Priežu mežs. 34. 

Nesteidzīgi gājieni. 35. Masas 
mērvienība angļu mēru sistē -
mā. 38. Skice, uzmetums. 39. Īss 
baleta, kinofilmas scēnārija satu-
ra izklāsts. 40. Noslēguma josla, 
kas atdala sienu no jumta. 41. 
Lašveidīgo kārtas zivs. 42. Aina.

Stateniski. 1. Divdīgļlapju kla-
ses augs (nezāle). 2. Upe, kas vei-
dojas,  satekot Stendei un Rindai. 
3. Secīgs pārskats. 4. Novada 
centrs Vidzemē. 5. Dēla sieva.      
6. Alkoholisks dzēriens. 7. Valde-
mār pils agrākais nosaukums. 9. 
Ģints kopiena skotiem un īriem. 

11. Pūču dzimtas putns. 15. 
Sa  nitāri pasākumi lipīgu 
slimību izplatīšanās novēr-
šanai. 16. Minerāls – kālija 
un mag nija chlorīda du -
bul tsāls. 18. Ostas pilsēta 
Kanadā. 20. Bieži sasto-
pama, raks turīga. 21. Pa -
galmi. 22. Vī  rieša vārds 
(septembrī). 25. Z. Skujiņa 
romāns. 27. Kaķu dzimtas 
dzīvnieks. 28. Pilsēta Indi-
jas austrumos. 29. Vertikāla 
šachta pazemes komūni kā-
ciju vi  zuālai kontrolei. 30. 
Zari vai stumbri ar diviem 
žu  buriem. 31. Norvēģu po -
lār pētnieks (1861-1930). 
32. Viegls, jautra satura 
priekš  nesums. 36. Itāļu re -
žisors, aktieris (1901-1974).  
37. Trauks maizes mīklas 
ga  ta vošanai.

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

Iecavas kultūras namā 24. aprīlī notiks iedzīvotāju sapulce „Par 
novada pilsētas statusa noteikšanu Iecavai”. Iecava vēsturiskajos 
avotos pirmo reizi minēta jau 1492. gadā. Vērtējot pēc Administrātīvo 
territoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem kritērijiem, Ieca -
va šodien atbilst pilsētas statusam, jo no novada 9 008 iedzīvotājiem 
5 759 mīt tieši Iecavā. Iecava ir novada izglītības, kultūras, tūrisma, 
sporta un komercdarbības centrs ar attīstītu infrastruktūru un ielu 
tīklu. Arī Koknese vēlas iegūt pilsētas statusu. 

Kuldīgā nosvinēja tautā iemīļotā aktieŗa un Latvijas patriota 
Ēvalda Valtera 125 gadu jubileju. Rātslaukumā pie viņam ‒ Kuldīgas 
Goda pilsonim  ‒ veltītā vides objekta  Ē. Valters pie galdiņa ar tējas 
tasi rokās, pulcējās visi, kam nozīmīga šī izcilā vīra piemiņa. 

Ārvalstu ekspertu žūrija noteikusi 2019. gada labāko restorānu 
Latvijā. Tas joprojām ir Vincents (Rīga), bet labākais šefpavārs ir 
Valters Zirdziņš (“Valtera restorāns”, Rīga). Par TOP 3 labākajiem 
jaunajiem restorāniem atzīti: Max Cekot Kitchen (Rīga), Chef ’s cor-
ner (Rīga) un H. E. Vanadziņš (Cēsis). 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģe  ne-
rālleitnants Leonīds Kalniņš parakstījis līgumu ar Saldus techni-
kumu par sadarbību audzēkņu un personāla apmācībā,  lai sekmētu 
profesionālās vidējās izglītības programmas “Civilā drošība un aiz-
sardzība” vispusīgu apgūšanu un kvalifikācijas “Kiberdrošības tech-
ni ķis” iegūšanu.

Valkas novadpētniecības mūzejā atklāta 19. Valkas novada 
mākslinieku darbu izstāde “Sirds acis”, kur iespējams iepazīties ar 
39 autoru – esošo un bijušo novadnieku – darbiem. Pārstāvēti dažādi 
žanri: glezniecība, fotografija, keramika, medaļu māksla, koktēl-
niecība, kollāžas, tekstilijas u. c.

Liepājas mūzejā atklāta izstāde “Mežģīņu šarms un noslēpumi. 
Francijas un Eiropas mežģīņu pavedieni no 16. gs. līdz mūsdie-
nām. Tā tapusi sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā, Francijas 
izstāžu kuratori Annu Kamijī (Anne Camilli, sabiedrība Musée À la 
Carte) un Rundāles pils mūzeja, Tukuma mūzeja, Jēkabpils vēstures 
mūzeja un Liepājas kultūras pārvaldes atbalstu. Liepājā ir mežģīņu 
ražošanas uzņēmums “Lauma”, kas būtiski ietekmējis pilsētas eko-
nomisko dinamiku. 

Ogres Vēstures un mākslas mūzejā pulcējās projekta “Kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” pārstāvji. 
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt Daugavas krasta nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku 
pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”. Tas tiek īstenots ar Kultūras minis -
t rijas atbalstu, un kopējās izmaksas pārsniedz 4 miljonus eiro, no 
kuŗiem 1,3 miljoni  ir  Eiropas Reģionālā fonda financējums. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Teju pirms gada Dienvidafrikas 
pilsētā Keiptaunā darbu uzsāka 
latviešu skola “Ozoliņi”. Skoliņa 
tapa, lai bērni nezaudētu latviešu 
valodu un radītu kopības un ģi -
menes sajūtu.  Tajā latviešu valodu 
apgūst 16 skolēni, viņus māca trīs 
brīvprātīgie skolotāji. Skolā cer, ka 
līdzekļu skolas uzturēšanai pietiks 
un ka financiāli palīdzēs arī Lat vi-
ja, lai skolai nodrošinātu atse viš-
ķas telpas.

Šobrīd bērni nāk uz latviešu 
skoliņu divas reizes mēnesī, no -
darbības tiek pasniegtas 2 līdz 6 
un 10 līdz 13 gadu veciem bēr-
niem. “Mazie latviski saprot daudz, 

Keiptaunas latviešu skolai gada jubileja

bet runāt ir grūti, bet lielie pārsva -
rā jau zina daudz vairāk, spēj no -
turēt sarunu un daži pat raksta. 
Tādēļ mazie mācās krāsas, ciparus 
un vienkāršas frazes, bet lielie jau 
apgūst rakstīšanu un stāstu stāstī-
šanu. Mazajiem materiālus veido 
pašas skolotājas Kristīne Kruzma-
ne-Adams un Ieva Matuszewski, 
jo tikai mēs pašas zinām, ko mū -
sējie zina un ko nezina,” skaidro 
viena no skoliņas dibinātājām 
Evija Vlada. Mācību programmu 
veidot apņēmušās skolotājas pa -
šas, nevis vadās pēc tīmekļa vietnē 
“Māci un mācies” pieejamās pro-
grammas un temām. Skolas gads 

Dienvidafrikā sākas janvārī, nevis 
septembrī. “Bērni šeit skolās ir 
pie  raduši pie nedaudz citādām 
me  todēm, tāpēc mazajiem ir grūti 
sēdēt un mācīties, daudz labāk der 
spēles un rotaļas. Dienvidafrikā 
jau no sagatavošanas klases mā -
cās vēl divas papildu valodas – 
isiXhosa un afrikandu, bet skolā 
pamatvaloda ir angļu, tapēc lat-
viešu valoda ir viena no četrām, 
kuŗu bērni mācās,” stāsta Evija. 
“Pāri valodas un tradiciju mācīša-
nai mēs cenšamies bērniem radīt 
kopības sajūtu, ka viņi šeit nav tādi 
vienīgie, ka mēs esam ģimene un 
mums ir sava valoda.”
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PĒRK

PAKALPOJUMI

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

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

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

(Turpinājums 20. lpp.)

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

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

RUPJMAIZE
Linkolnas Latviešu draudze ceps 
rupjmaizi maija vidū. Cena ir $30 
par 2 kukuļiem. (1 kukulis = $21.)

(1 Kukulis apm. 2.5 lbs.).
Sūtīšana ir ieskaitīta. Lūdzu, paziņojiet:

kindriks@aol.com (402-730-3427) ar jūsu vārdu un 
adresi. Mēs sūtām maizi kopā ar rēķinu,

ko jūs varat samaksāt ar čeku.

Izīrē istabas.
$450-$550 / mēnesī. 

Ziemeļņudžersijā, tuvu 
publiskam transportam 

uz Ņujorku.
Zvanīt / īsziņas:
(973) 744-3436.

Dāvis Bertāns 
sekmē Spurs 

uzvaras 
Latviešu basketbolists Dāvis 

Ber  tāns iemeta desmit punktus 
Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) čempionāta spēlē, 
bet viņa pārstāvētā Sanantonio 
Spurs komanda izbraukumā ar 
rezultātu 129:112 (37:32, 40:26, 
28:30, 24:24) uzvarēja Vašing to-
nas Wizards vienību. Bertāns šajā 
spēlē laukumā pavadīja 19 mi  nū-
tes, kuŗu laikā reālizēja abus div-
punktniekus, vienu no četriem 
trejačiem un visus trīs „sodiņus“.

// FOTO: Reuters/ScanPix

Vēl latvieša kontā trīs atlēkušās 
bumbas, trīs rezultātīvas pie -
spēles, viena kļūda un viena pie-
zīme. Kamēr viņš bija lau  kumā, 
Spurs iemeta par 15 punktiem 
vairāk nekā ielaida, kas bija ce -
tur tais labākais rādītājs komandā.

***
Daira brālis Dāvis Bertāns 

Ņū  orleānas Pelicans sastāvā iz -
braukumā ar rezultātu 133:129  
palīdzēja pieveikt Sakramento 
Kings vienību.

Dāvis laukumā pavadīja 21 
minūti, kas ir viņa otrais lielākais 
spēles laiks NBA. No rezervistu 
soliņa laukumā nākušais basket-
bolists izcēlās ar sešiem punktiem, 
izcīnīja divas atlēkušās bumbas 
un vienreiz pārkāpa noteikumus.

Kurucam  11 
punkti Nets uzvarā

Latviešu basketbolists Rodions 
Kurucs guva 11 punktus Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) spēlē, palīdzēdams Bruk-
linas Nets komandai izcīnīt sva-
rīgu uzvaru cīņā par izslēgšanas 
turnīru. Bruklinas basketbolisti 
viesos ar rezultātu 133:128  pār-
spēja NBA līdervienību Milvoki 
Bucks. Nets pirms rēgulārā čem-
pionāta noslēdzošajām divām 
spēlēm ar 40 uzvarām 80 spēlēs 
Austrumu konferencē ieņem 
sesto vietu, taču devītajā pozicijā 
esošā Maiami Heat atpaliek par 
trīs uzvaru tiesu. Kurucs spēlē 
laukumā pavadīja 24 minūtes un 

vienu sekundi, šajā laikā grozā 
raidot trīs no 11 tālmetieniem un 
vienu no trim divpunktu metie-
niem, bet aizmeta garām savu 
vienīgo soda metienu.

Par Porziņģa
skandalu

Iepriekš ziņojām, ka 23 gadus 
vecais Porziņģis tiek apsūdzēts 
pirms nedaudz vairāk nekā gada 
veiktā izvarošanā, tomēr latvieša 
pārstāvji it kā cietušo sievieti 
vaino naudas izspiešanā.

Kristaps Porziņģis un Marks 
Kubans // FOTO: www.mavs.com

// FOTO: LETA

Nacionālās basketbola aso ciā-
cijas (NBA) kluba Dalasas Ma -
vericks īpašnieks Marks Kubans 
latviešu basketbolista Kristapa 
Porziņģa skandalā aicina izman-
tot veselo saprātu, vēstī Zie  meļ-
amerikas plašsaziņas līdzekļi. Par 
notikušo skandalu Kubans savu 
viedokli īsti izteikt nedrīkst. Viņš 
tikai piebilst, ka dažiem vajadzētu 
izmantot savu veselo saprātu. 
„Neko īsti nevaru teikt. Teikšu 
tikai to, ka dažiem vajadzētu 
izpildīt mājasdarbu un nedaudz 
lietot savu veselo saprātu. Ne -
daudz veselā saprata ir laba lieta,“ 
atzinis Kubans.

Porziņģa Instagram kontam @
kporzee bija vairāk nekā 1,6 mil-
joni sekotāju, bet nu tas ir iz -
dzēsts. Bet tikai uz īsu laiku. 
Pirms dažām dienām paziņots, 
ka konts atjaunots. Tieši Kristaps 
uzskatāms par ietekmīgāko lat-
vieti šajā sociālajā platformā.

Zem basketbola 
groziem Eiropas 

klubos
Latvijas sieviešu basketbola 

izlases saspēles vadītāja Elīna 
Dikeulaka guva 26 punktus, 
palīdzot Vroclavas Šlenza ko -
mandai iekļūt Polijas čempio  -
nāta pusfinālā.

Šlenza ceturtdaļfināla cetur tajā 
spēlē savā laukumā ar rezultātu 
77:70 (26:18, 19:13, 19:21, 13:18) 
pārspēja Bidgoščas Artego, serijā 
līdz trim uzvarām gūstot pa  nā-
kumu ar 3:1. Dikeulaka šajā spēlē 
laukumā pavadīja 37 minūtes un 
deviņas sekundes, iemeta trīs no 
pieciem divpunktu metieniem, 
sešus no deviņiem tālmetieniem 
un divus no trim soda metie-
niem.

***
Latvijas izlases basketboliste 

Aija Putniņa ar 12 punktiem 
palīdzēja Miškolcas DVTK ko -
mandai iekļūt Ungārijas čem-
pionāta pusfinālā.

Miškolcas komanda izbrau-
kumā ar rezultātu 69:49 (18:9, 
21:9, 17:15, 13:16) pārspēja Bu -
dapeštas NKE-Csata basketbo-
listes, serijā līdz divām uz   varām 
iegūstot rezultātu 2:0. Putniņa 
šajā spēlē laukumā pavadīja 27 
minūtes, grozā raidīja piecus no 
astoņiem divpunktu metieniem 
un divus no trim soda metie-
niem, bet aizmeta garām savu 
vienīgo tālmetienu.

Guntis Linde
sasniedz pasaules 

rekordu vienas 
jūdzes skrējienā

Iepriekšējo četru gadu sekmī-
gākais un rosīgākais vecvieglat-
lēts – Santa Monikas vieglatlē-
tikas kluba vidusdistanču un gaŗ-
gabalu skrējēju veterāns, 89/90 
gadu grupā (dzimis 1928. gadā) 
Guntis (Gunnar) Linde no Lo -
san dželosas dienvidrietumu 
priekš pilsētas Venises, Kalifor-
nijā, kādu laiku nebija piedalījies 
sacensībās. 

Tagad viņš nolēmis atgriezties 
aktīvo rindās. pirmo „uzbruku-
mu” plānojot ASV vēl joprojām 
ļoti populārajam vienas jūdzes 
(1609.347 m) skrējienam. Feb-

ruārī viņš piedalījās USATF 
Dienvidkalifornijas apvienības 
(Southern California Association 
– SCA) rīkotajās gadskārtējās 
vecvieglatlētu telpu meistarsa-
cīkstēs brīvdabas laukumā, t.s. 
Indoor Meet Outdoors. Sliktos 
laika apstākļos (vējā, lietū) spē-
cīgā beigu spurtā distanci pa -
beidza 9:42.9 minūtēs. Tas ir ne 
tikai jauns ASV rekords, par 
1:09.9 minūti (!) uzlabojot līdz-
šinējo rekordu – 10:52.98 min., 
ko pirms 10 gadiem – 2008. gada 
2. augustā Judžīnā, Oregonā, bija 
sasniedzis tobrīd 91 gadu vecais 
Bills Lauderbeks, bet ir arī par 
47.91 sekundēm labots pašrei zē-
jais pasaules rekords – 10:30.9 min.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTON A (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-
dreimane@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 

Filadelfijas Sv.Jāņa draudzes 
dievnams (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073).

28.aprīlī 15:00 Amerikas Lat-
viešu Baptistu koŗu apvienī bas 
70. DZIESMU DIENA.

Piedalās kopkoris, solisti un 
instrumentālais ansamblis. Pro-
grammā V. Baštika un J. Lūsēna 
kantātes. R. Dubras un W.A. 
Mocarta koŗa darbi. 

Ieeja pret ziedojumiem. Pēc 
koncerta bankets draudzes tel-
pās.  Par piedalīšanos banketā 
($25), lūdzu, sazinieties ar Ainu 
Stūrmani  līdz 15.aprīlim. 
Tālr: 610-293-1278, e-pasts: Stur-
man293@aol.com

Visi mīļi aicināti!
MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev.lut. draudzes 

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

Pianists Juris Žvikovs. Aicina 
latviešu koncertapvienība  
Minesotā kopā ar TILTS.

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. Lat-
viešu biedrības pilnsapulce.

16.aprīlī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

19:00 Baltiešu filmu vakars. 
Rādīs igauņu filmu ’’Novem-
ber’’.

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

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

28.aprīlī 16:00 notiks 4.mai-
jam, Latvijas republikas neat-
karības atgūšanas dienai veltīts 
dziesminieka Karla koncerts, 
pēc kuŗa, pie balti klātiem 
galdiem piknika vietā mielo-
simies ar pašu groziņos atnes-
tiem labumiem. Biedrība viesus 
cienās ar vīnu un sieru. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $15.

2.maijā 12:00 Biedrības val-
des sēde, kas notiks The Geta-
way Maximo restorānā (3769 
50th Ave S, St.Petersburg FL 
33711).

1.jūnijā 15:00 (5101 Brittany 
Dr, St. Petersbug FL 33715) 
Clubhouse telpās, Tudor Room 
PALDIES VLADIMIRAM 
HOH LOVAM!

Mūzicēs un dalīsies atmiņās 
V.Hohlovs – pianists un bijušais 
koŗa diriģents. Klausītāji pēc 
priekšnesuma kopā ar pianistu 
varēs baudīt pa glāzei vīna un 
nelielas uzkodas. Ieeja bez mak-
sas.

22.jūnijā 17:00-22:30 (5101 
Brittany Dr, St. Petersburg FL 
33715) Point Brittany piknika 
vietā varenākā Jāņu svinēšana 
Floridā!

Pie īsta ugunskura dziedāsim, 
dancosim, ēdīsim sieru un 
pīrāgus, dzersim alu, ko gādās 
Biedrība, kā arī mielosimies ar 
groziņos līdznestiem Jāņu die-
nas gardumiem. Lai svinēšana 
būtu krāšņāka, mums dziedās 
un akordeonu spēlēs mūziķis 
Kaspars, kopā ar vietējiem 
māksliniekiem. Lūgums līgo tā-
jiem savlaicīgi pieteikties pie 
Daces Nebares, tālr: 727-827-
2338, 917-755-1391. 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. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com. 
Runas stundas trešdienās 10:00 
– 15:00. Dievk.notiek 11:00. 
Dievk. 12:00 Bībeles stunda.  
14.aprīlī Pūpolu svētdienas 
Dievk.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 

Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianas-
draudze@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, 
Lakewood, CO 80226). Birojs 
atvērts ceturtdienās no 10:00 – 
14:00. E-pasts: reglite@aol.com 
Dievk. notiek svētdienās 9:30. 
Pēc Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
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 
Riverside 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 nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

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

 14.aprīlī Pūpolu svētdienas 
Dievk. ar Sv.vak. Valdes ie  ve-
šana 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. 14.aprīlī Pū -
pol svētdienas Dievk. ar dievg. 

19.aprīlī 18:00 Lielās Piekt-
dienas Dievk. ar dievg. 21.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Lieldienu brokastis. 28.aprīlī 
Dievk. angļu valodā. 5.maijā 
Dievk. 12.maijā Ģimenes die -
nas Dievk. ar dievg. 19.maijā 
Dievk. 26.maijā Dievk. angļu 
val. ar dievg. 2.jūnijā Dievk. 
9.jūnijā Dievk. ar dievg. 16.jū -
nijā Dievk. 23.jūnijā Dievk. 
Kal. nenotiek, (māc. Graham 
vada Dievk. Gaŗezerā). 30.jū -
nijā Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

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

• 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. 11.aprīlī 18:00 
Ciešanu laika Celsmes vakars ar 
vakariņām. Prezentācija par 
apustuli Pēteri un svētbrīdis. 
14:00 aprīlī Pūpolu svētdienas 
Dievk. ar Sv.vak., bērnu uzruna 
un svētdienas skola. Mūzicēs 
Tīna un Dzintars Josti. Sekos 
mednieku pusdienas. 18.aprīlī 
18:00 Zaļās ceturtdienas Dievk. 
ar Sv.vak. 19.aprīlī 18:00 Lielās 
Piektdienas Dievk. ar Sv.vak. 
Dievk. kuplinās draudzes koris. 
21.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
ar Sv.vak. Dievk. kuplinās drau-
dzes koris. Sprediķis būs angļu 
valodā. Sekos Lieldienu 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: latvian-
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).

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

14.aprīlī 10:00 Jonkeru bazzn. 
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, Liel-
dienu 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.
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Mūžībā aizgājusi mīļā

LĪVIJA E. RUTKOWSKI,
dzim. DUKS

Dzimusi 1929. gada 3. martā Rīgā,
mirusi 2018. gada 24. decembrī Memphis, TN

 J. UĢIS AUGENBERGS
Dzimis 1938. gada 20. septembrī Ērgļos, Latvijā,

miris 2019. gada 23. februārī Farmington Hills, Mičiganā, ASV

(Turpināts no 18. lpp.)

Mīlestībā sēro
MEITAS SYLVIA, LOUISE AR ĢIM.

DĒLS MARKS AR SIEVU
BRĀĻU SIEVAS INTA DUKS UN JANICE DUKS AR ĢIM.

RADI LATVIJĀ

Piemin un atceras
MEITAS: INGA ZADVINSKIS (DAVIDS) UN IVETE LARROQUETTE (EZEQUIEL)

MAZBĒRNI: LUKAS, NAHUEL UN MATEO
BIJUSĪ SIEVA ILZE BERZIŅA

AUGENBERGI - RADI INDIANĀ
DRAUGI UN RADI LATVIJĀ

Viņus patiesā cieņā piemin
ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

LINKOLNAS DRAUDZE

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

Krājiet klusu gaismu
Savai dvēselei…

(Kārlis Skalbe)

L ai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…

Tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. 
Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
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  14.aprīlī Pūpol-
svētdienas Dievk. ar dievg. 
angļu val. Dziedās latviešu 
skolas bērni. 19.aprīlī 19:00 
Lielās Piektd. Dievk. ar dievg. 
21.aprīlī Kristus Augšām cel-
šanās svētki. Pēc Dievk. ’’Trej-
deksnītis’’ aicina uz Lieldienu 
brokastīm. Cena: $25, bērniem 
$10. Lūdzu pieteikties pie 
Ērikas Currier: eikacurr@
gmail.com vai Aleksas 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-
dienu 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.  14.aprīlī 
11:00 Bībeles stunda Virziņu 
dzīvoklī. 19.aprīlī 16:00 Lielās 
Piektd. Dievk. baznīcā. 21.ap -
rīlī  Lieldienu Dievk. baznīcā. 
5.mai jā Dievk. baznīcā. 12.mai-
jā 11:00 Bībeles stunda mācītāja 
A. Pel da dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības 
drau dze: 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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
 viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Seko kristīga sa -
draudzība. 14.aprīlī Pūpolu 

svētd. Sv.vak. Dievk. 18.aprīlī 
19:30 Zaļās ceturtd. Sv.vak. 
Dievk. Meditācija & Sakra-
ments. 19.aprīlī 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!

NJ Latviešu biedrības biedri, kas miruši 2018. gadā:

VĒSMA GABLIKS
Dzimusi 1935. gada 15. septembrī – mirusi 2018. gada 5. septembrī

GUNTIS BOLIS
Dzimis 1934. gada 13. jūnijā – miris 2018. gada 20. septembrī

INDRIĶIS MĀRIS KAŅEPS
Dzimis 1933. gada 25. novembrī – miris 2018. gada 7. oktobrī

VISVALDIS DZENIS
Dzimis 1921. gada 12. jūnijā – miris 2018. gada 29. oktobrī

LEO MATĪSS
Dzimis 1930. gada 1. novembrī – miris 2018. gada 13. novembrī

ILMĀRS RUMPĒTERS
Dzimis 1929. gada 9. martā – miris 2018. gada 27. decembrī

Dieva mierā aizgājušas…

BIRUTA E. BĒRZIŅŠ
Dzimusi 1931. gada 26. oktobrī Latvijā,
mirusi 2018. gada 17. jūnijā Linkolnā

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

mirusi 2018. gada 9. septembrī Linkolnā.
Izvadīta 2018. gada 17. septembrī

ZIGRĪDA SNOOK,
dzim. CIVKULIS

Dzimusi 1945. gada 3. martā Bilnā, Čechoslovakijā,
mirusi 2018. gada 27. septembrī Linkolnā.

Izvadīta 2018. gada 5. oktobrī

 VALIJA GARAIS,
dzim. TRAMDACHS

Dzimusi 1923. gada 1. februārī Mazskudrās, Latvijā,
mirusi 2018. gada 3. oktobrī Linkolnā.

Izvadīta 2018. gada 9. oktobrī

AINA LIDIJA OZOLS,
dzim. LIEPIŅŠ

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

Izvadīta 2019. gada 27. februārī
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Šo rekorsu  pirms vairāk nekā 
10 gadiem – 2008. gada 18. jū -
nijā Melburnā, Austrālijā, bija 
spējis tobrīd 90 gadus vecais. 
austālietis Pīters Braunbills. 
Lin des nupat, 90 gadu vecumā, 
sasniegtais jaunais rekords ir arī 
par 13,59 sekundēm ātrāks nekā 
pašreizējais, vēl oficiāli neap-
stiprinātais vienas jūdzes skrē-
jiena ASV un pasaules telpu 
rekords – 9:56,58, ko 2008. gada 
29. martā Bostonā, Masačusetsā, 
ASV 2008. gada nacionālajās 
telpu meistarsacīkstēs, bija sas-
niedzis tobrīd 90 gadus vecais 
amerikānis Orville Radžers. 
(Pēc Latvija Amerikā)

Vai  Zubkovs
atdos medaļas?

Kā jau ziņojām, Starptautiskā 
Olimpiskā komiteja (SOK) ap -
stiprinājusi 2014. gada Soču 
Olimpisko spēļu bobsleja sa -
cen sību rezultātus, kas latviešu 
pilotam Oskaram Melbārdim 
nozīmē zelta iegūšanu četri-
niekos un bronzas saņemšanu 
divniekos. Zelts četriniekos līdz 
ar to pienākas arī Melbārža 
stūmējiem Daumantam Dreiš-
kenam, Jānim Strengam un 
Arvim Vilkastem, kamēr Dreiš-
kenam tiek arī bronza divniekos.

Medaļu pārdale notiek pēc 
Aleksandra Zubkova diskvali-
fikācijas un viņa rezultātu anu-
lēšanas. Tiesa, pats Zubkovs, 
kuŗš ir bijušais Krievijas Bob-
sleja federācijas prezidents, ne -
grasās atdot medaļas. Krievijas 
Bobsleja federācija paziņojusi, 
ka darīs visu, lai Starptautis-
kajai Olimpiskajai komitejai 
atdodu Aleksandra Zubkova 
medaļas, aģentūrai TASS ap  lie-
cināja organizācijas jaunā va -
dītāja Jeļena Aņikina. „Esmu 
saņēmusi Krievijas Olimpiskās 
komitejas vēstuli. Federācija 
saprot, cik svarīgi ir atgriezt 
visas medaļas un apbalvojumus. 
Lai gan nekādu juridisku lī -
dzekļu mums nav, darīsim visu 
iespējamo, lai tiktu sasniegts 
pozitīvs rezultāts,“ sacīja Aņi-
kina.

Parabobslejs 
Latvijas parabobslejists Alvils 

Brants Leikplesidas trasē ASV 
izcīnīja ceturto vietu pasaules 
čempionātā.

rezultātu, kas ļāva noslēgumā 
ieņemt dalītu ceturto vietu. No 
uzvarētāja viņš atpalika 1,72 
sekundes, kamēr no godalgoto 
trijnieka latvieti šķīra 0,1 
sekunde. Kopumā startēja 13 
sportisti.

Autosports
Latvijas rallijkrosa pilots Jānis 

Baumanis no Stard komandas 
pasaules rallijkrosa čempionāta 
(World RX) sezonas pirmajā 
posmā Abū Dabū iekļuva finālā, 
kuŗā sasprindzinātā  cīņā ierin-
dojās piektajā vietā. Reinis 
Nitišs pusfinālā piedzīvoja 
avāriju un sacensības noslēdza 
12. vietā. 

sacensības, kuŗās Rastorgujevs  
ieņēma 49. vietu, taču iedzīšanā 
padevās 28 poziciju kāpums uz 
augšu. Bez iedzīšanas viņš pa -
saules čempionātā sasniedza 
savus labākos rezultātus arī 
meistarsacīkšu individuālajā dis -
tancē un sprintā, kur izcīnīja 
attiecīgi 13. un 14. vietu. Ar 
titulētā norvēģu biatlonista An -
dresēna palīdzību Rastor gu je-
vam šajā sezonā izdevies uz -
labot šaušanu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo sezonu, precīzitāte 
uzlabojusies šaušanā stāvus 
(81%), guļus (85%) un arī 
summā (83%). Šobrīd gan nav 
zināms, vai sadarbība tiks tur-
pināta arī nākamajā sezonā. Par 
turpmāko sadarbību neko ne -
varu komentēt, pagaidām ne -
esam runājuši. Sezona tikko 
beigusies, visiem jāatvelk elpa 
un tikai pēc tam jāizrunājas, lai 
skatītos nākotnē,“ teica biatlo-
nists.

Miķelis Lībietis 
par Latvijas tenisu
26 gadus vecais Lībietis 2017. 

gada vasarā uz dažām nedēļām 
kļuva par Latvijas pirmo raketi 
vīriešu tenisā, šo godu at  ņem-
dams Ernestam Gulbim, kuŗš 
gan tobrīd cīnījās ar veselības 
likstām. 

13. poziciju, bet Aļona Osta-
penko atgriezusies pirmajā trīs-
desmitniekā. Vēl pirms pāris 
nedēļām Sevastova nebija tālu 
no tā, lai sasniegtu ranga pirmo 
desmitnieku, tomēr tagad viņa 
no tā atpaliek jau par 450 punk-
tiem. Latvijas tenisiste pēdējā 
laikā nav spēlējusi sekmīgi – 
viņa kopš februārī notikušajām 
Federāciju kausa cīņām cietusi 
piecus zaudējumus sešās spēlēs. 
Ostapenko pēc vienas nedēļas 
pārtraukuma atgriezusies ranga 
pirmajā trīsdesmitniekā – viņa 
veikusi kāpumu par divām 
vietām un tagad atrodas 29. 
vietā. Sevastova nepārvarēja 
Čārl stonas WTA Premier serijas 
turnīra otro kārtu, kamēr 
Ostapenko tika līdz trešajai 
kārtai jeb astotdaļfinālam. Jau 
šomēnes Latvijas tenisistēm 
savā laukumā pret Vāciju ie -
plānotas pārspēles par vietu 
Federāciju kausa Pasaules pir-
majā grupā.

Latvijas trešā rakete Diāna 
Marcinkēviča jaunākajā WTA 
rangā saglabājusi 267. vietu, bet 
18 gadus vecā Daniela Vismane 
noslīdējusi zemāk par vienu 
vietu un ir 648. vietā.

Par pasaules čempionu tikmēr 
tika kronēts kanadietis Lonijs 
Bisonets, kuŗš četru braucienu 
summā par 0,86 sekundēm 
apsteidza britu Koriju Mapu. 
Savukārt trešais bija zviedrs 
Sebastians Vestins. Pēc veik-
tajiem pirmajiem diviem brau-
cieniem Brants bija trešais, bet 
turpinājumā viņš sasniedza 
tikai sesto un vienpadsmito 

Baumanis, iekļuvis finālā, 
finišēja ceturtais, taču par no -
teikumu pārkāpumu trasē, sa -
īsinot kādu tās līkumu, ie  rin-
dojās piektajā vietā. Pēc pirmā 
posma Baumanim ir 21 punkts, 
kas viņam dod trešo vietu.

Rastorgujevs
par sezonu

Latvijas vadošais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs nupat 
aizvadītajā sezonā ir gandarīts 
par ciešo komandas garu un 
iespēju pastrādāt citādāk, sa -
runā ar aģentūru LETA sacīja 
sportists. Rastorgujevs sezonas 
labāko rezultātu sasniedza 
pirms mēneša, kad ar sesto 
vietu pasaules čempionāta 12,5 
kilometru iedzīšanas sacensī-
bās sasniedza vienu no labā ka-
jiem rezultātiem valsts biat lona 
vēsturē. Veiksmīgās se  zo nas 
beigas ļāva Pasaules kausa 
kopvērtējumā ieņemt 20. vietu.

„Beigās izvilkām sezonu, jo 
sākums bija ļoti smags. Sezonas 
otrajā pusē rezultāts bija diez-
gan labs un patīkams. Daudz 
kas sanāca un beigās bija ļoti 
labi. Gan uzlabojās šaušana, gan 
arī fiziskā sagatavotība bija 
labāka nekā sezonas sākumā. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem ga -
diem, bija progress šaušanā, kas 
daudzas reizes palīdzēja sas-
niegt augstāku vietu,“ stāstīja 
alūksnietis. Vēl augstāk kop vēr-
tējumā pacelties liedza Pasaules 
kausa pēdējā posma sprinta 

Lībieša karjēras rekords pa -
saules rangā ir 352.vieta, kamēr 
dubultspēlēs tā ir 174. pozicija. 
Portālā Sporta centrs.com viņš 
izteica savas domas par paš-
reizējo situāciju Latvijas tenisā. 
„Vīriešu teniss Latvijā pamazām 
mirst. Pagaidām nav arī jauno 
spēlētāju, taču ceru, ka situācija 
mainīsies. Tas noteikti nebūs īss 
laika periods, iespējams, pēc 
desmit gadiem Latvijas vīriešu 
tenisa pasaulē ienāks kāds jauns 
sportists,“ atzina Lībietis. Sa  vu-
kārt pretējs viedoklis Lībietim ir 
par Latvijas sieviešu tenisu. 
„Arī pēc Aļonas Ostapenko un 
Anastasijas Sevastovas būs mei-
tenes, kuŗas spēlēs ļoti augstā 
līmenī. Kaut arī pats klātienē 
neapmeklēju Federāciju kausa 
izcīņu Arēnā Rīga, sekoju tam  
līdzi mājās pie televizora ek -
rāna. Protams, tas ir liels noti-
kums Latvijai, arī pats kopā ar 
Ernestu Gulbi esmu reiz spēlējis 
Rīgā Deivisa kausā. Es teiktu, ka 
šādi notikumi Latvijā nenotiek 
bieži un uzskatāmi par lieliem 
svētkiem. Domāju, ka Osta-
penko un Sevastova Federāciju 
kausā var sasniegt vēl ļoti daudz, 
noteikti būs interesanti.“

***
Latvijas pirmā rakete sieviešu 

tenisā Anastasija Sevastova 
jaunākajā WTA rangā, kas 
publicēts 8. aprīlī, zaudējusi 
vienu vietu un atkāpusies uz 

DAŽOS VĀRDOS

 Pekinā risinās pasaules 
meistarsacīkstes hokeja dā -
mām. Pirmajās divās spēlēs 
Latvijas izlase zaudēja: pret 
Ķīnu ‒ 0:3, pret Poliju – 0:1.

 Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas (SOK) novērtēšanas 
komisija apmeklējusi Italijas 
pilsētas Milānu un Kortinu 
d’Ampeco, kas pieteikušās uz 
20126. gadā uzņemt Ziemas 
olimpiskās spēles, konkurējot ar 
Zviedrijas galvaspilsētu Stok-
holmu un Siguldu, kur zviedri 
vēlas sarīkot sacensības bobslejā 
un skeletonā. SOK par abām 
kandidātūrām balsos 24. jūnijā. 

 Eiropas un pasaules čem-
pionātu bronzas medaļu lau -
reāte brīvajā cīņā Laura Sku -
jiņa beigusi sportistes karjēru. 
Turpmāk viņa trenēs jaunos 
cīkstoņus.   

 Latvijas sieviešu futbola 
izlase gatavojas Eiropas meis-
tarsacīkšu kvalifikācijas tur nī-
ram, kas notiks septembrī.  Jel-
gavā notika divas pārbaudes 
spēles pret Baltkrievijas vienību. 
Abās spēlēs mūsu vienība 
zaudēja – ar 1:3 un 1:4.  

Svarcēlāja Kocha 
„paceļ” Eiropas 

čempiones titulu
Gruzijas pilsētā Batumi risi-

nās Eiropas čempionāts svar-
celšanā. Dāmām svara katē go-
rijā līdz 59 kilogramiem Eiro-
pas čempiones titulu nosargāja 
Latvijas svarcēlāja Rebeka Ko -
cha, summā paceļot 221 kilo-
gramu, tuvāko konkurenti ap -
stei dzot par septiņiem kilo-
gramiem.

Raušanā Rebeka pacēla 97 un 
101 kilogramu smagus stieņus, 
bet 104 kilogrami, kas būtu 
jauns Eiropas rekords, nebija pa 
spēkam, jo stienis aizgāja aiz 
mu  guras. Savukārt grūšanā Lat-
vijas svarcēlāja pieveica 116 un 
120 kilogramus, bet 125 kilo-
grami, kas dotu jaunu valsts 
rekordu, netika pieveikti. 

„Ar rezultātu neesmu ap  mie-
rināta, jo gribēju sasniegt rekor-
dus, uz kuŗiem gāju. Ar treneri 
pēc tam runājām par iemesliem 
un to, pie kā jāpiestrādā. Ceru, 
ka treniņos izdosies izlabot kļū-
 das un pasaules čempionātā 
būšu vēl spēcīgāka. No vienas 
puses raugoties, labi, ka tas no -
tika Eiropas čempionātā, jo va -
ram visu izdarīt, lai būtu gatavi 
uz planētas meistarsacīkstēm. 
Tāpat labi, ka tie gājieni, kurus 
neizdarīju, netraucēja uzvarēt 
un varu priecāties par čem pio-
ntitulu. Ir par ko priecāties un 
par ko bēdāties, bet viss vēl 
priekšā. Pirmais čempiontituls 
deva lielāku gandarījumu, nekā 
otrais,” stāstīja Kocha.

Šajā svara  katēgorijā startēja 

arī Daniela Ivanova, kura ie -
ņēma 17. vietu. Latviju Eiropas 
čempionātā pārstāvēs arī Artūrs 
Plēsnieks, Ritvars Suharevs, Va -
dims Koževņikovs, Armands 
Mežinskis un Jānis Griškovs. 
Šogad bez Eiropas un pasaules 
čempionātiem būs arī Eiropas 
U-23 čempionāts. Tāpat būs arī 
sacensības, kuŗām būs nozīme 
olimpisko spēļu kvalifikācijā, 
piemēram, Meissen Cup Vācijā. 
Tāpat bez šīm būs vēl divas 
diezgan nopietnas sacensības,“ 
sezonas turpmākos plānus ie -
ski cēja svarcēlāja.

Kocha pirms gada kļuva par 
Eiropas čempioni pieaugu ša-
jiem, turklāt šajā konkurencē 
iepriekš spējusi tikt arī pie sud-
raba un bronzas. Tāpat Latvijas 
svarcēlāja pērn izcīnīja zeltu 
pasaules junioru čempionātā un 
ceturto gadu pēc kārtas kļuva 
par Eiropas junioru čempioni. 
Aizpērn Kocha planētas meis-
tar sacīkstēs izcīnīja bronzu un 
kļuva par pirmo Latvijas sievieti, 
kuŗa pieaugušo pasaules čem-
pionātā tikusi pie godalgas. 
Gadu vēlāk viņai, startējot jau -
najā katēgorijā līdz 59 kilogra-
miem, izdevās atkārtot panā-
kumu un izcīnīt vēl vienu bron-
zas medaļu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


