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Šī gada, vienu no Lieldienas 
pe  rikopu evaņģēlija lasījumiem 
mēs atrodam Jāņa evaņģēlija 
20. nodaļā, no 1. līdz 18. pan-
tam. Tie,  k am lai kāda iemesla 
dēļ nav ie  spējams kādā no “ār -
pus Lat vijas“ Lieldienu dievkal-
pojumiem (vai Latvijā) piedalī-
ties, var Bībelē at  šķirt un šos 
dievvārdus pārlasīt!

It kā par spīti nesaskaņām par 
sievietes lomu mūsu abu Evaņ-
ģēliski luteriskām Baznīcām, sie-
viete Marija Magdalēna nāca (kā 
pirmā – šī raksta autora piezīme) 
pie kapa un redzēja akmeni no 
kapa noveltu. Viņa skriešus de -
vās pie Sīmaņa Pētera un pie otra 
mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem 
sacīja: “Viņi ir paņēmuši no kapa 
Kungu, un mēs nezinām, kur tie 
viņu likuši.” 

Kaps bija tukšs. Un tāds tas līdz 
šodienai – tukšs. Kapā Jēzu velti 

Mīļie kristīgie draugi, 
lai kur jūs būtu!

meklēsim! Nemeklēsim dzīvo 
starp mirušajiem.

Varbūt Jūs iebilstat, to taču visu 
zinām. Bet gribu Jūsu uzmanību 
vērst uz šī pārdomu teksta 10. 
pantu: Tad mācekļi atkal aizgāja 
uz savām mājām.

Izliekas, ka mācekļi ir samie-
rinājušies ar likteni, padevušies 
nenovēršamam, varbūt pat ticību 
zaudējuši un tādēļ vai bailīgi 
paslēpās. Mācekļi aiziet, bet Ma -
rija paliek! Viela pārdomām.

Magdalēnas Marijas stāsts lie-
kas apliecinām – Lieldienas ir sie-
 višķas! Viņa ierauga divus eņģe-
ļus. Pēteris un Jānis nē! Vai eņģeli 
tikai sievietēm redzami? Un ja, 
kāpēc?

Varbūt tāpēc, ka sievietes re -
liģijas jautājumos ir iejūtīgākas? 
Vai tiešām? Vai drīzāk nav, kā 
Jānis to apraksta, ka viņas ir dro s-
mīgākas, konsekventākas. No 

krusta nāves līdz kapa malai 
ne bēgot, neslēpjoties! Jēzus vis-
pirms parādās sievietei un ar 
viņu runā, un viņu izrauga par 
vēstnesi pārējiem mācekļiem. Ar 
šo parādību, šo atklājumu par 
sie vietes lomu augšāmcelšanās 
stāstā varam droši teikt: Jēzus jau 
toreiz pārmaina un rada jaunās 
vērtības!

Un ne jau tikai Lieldienās! Visā 
viņa pasaulīgā dzīvē viņš rīkojās 
nelokāmi, konsekventi sekojot 
savai pārliecībai, Dieva noliktam 
virzienam, mācībai, parasti ne  ie-
vērojot tā laika sabiedrības, tau-
tas prasības. Moderni runājot, 
neievēroja tā laika ticības “labo 
praksi” (daļēji vēl šodienas). Viņš 
nebaidījās aizskart neaizskara-
mos, tikties ar no sabiedrības iz -
stumtajiem cilvēkiem, ar sievie-
tēm kā sevis līdzīgām. Dienas no 
Lielās Piektdienas līdz Liel die-

nām ir apslēpta mūsu ticības 
būtība. Viss,  ko viņš teica, spre-
diķoja, darīja, dzīvoja, koncen - 
t rējās Lielā Piektdienā un Lieldie-
nās un ir viņa dzīves kopsavil-
kums, kuŗā viņš mūs mudina: 
“Nāciet, sekojiet man”!

Jānis mums Lieldienas rītu at -
klāj ar saucienu: kaps ir tukšs! Šis 
sauciens ir liecībā, ka Jēzus kā 
augšāmcēlušais sevī apvieno dzī-
vi un nāvi, turklāt viņam pieder 
uzvara. Viņa dzīves kopsavil-
kums ir liecība par notikušo un 
mudinājums droši raudzīties nā -
kotnē, kad mums dzīve un nāve 
liekas drūma, pelēka vai pat 
tumša. Akmens ir novelts, kaps 
ir tukšs. Nedarīsim kā mācekļi, 
neiesim uz savām mājām, bet 
būsim pastāvīgi, kā Marija no 
Magdas, jo Kristus ir augšām-
cēlies – Allelujā – Priecīgas Liel-
dienas! 

Valda Mora

Dieva rīts
Zirgi sacīkstēs skrienas,
Ļaudis skrienas pēc slavas,
Bet cik mierīgs šis klusums
Rītausmas debesīs tavās.

Kaut kur cilvēki karo
Dzīvībā īsā un lētā,
Bet tu ieej šai rītā,
Ieej kā Dievnamā svētā.

Noliecies klusi pār puķi,
Ieelpo narcises dvašu,
Ieelpo ūdeņu smaržu
Svaigu kā dzīvību pašu.

Pacel acis un raugies
Mākoņos tālos un augstos,
Ļauj, lai gaisma un rasa
Salīst atvērtās plaukstās.

Zirgi sacīkstēs skrienas,
Ļaudis skrienas pēc slavas,
Bet cik mūžīgs šis klusums
Rītausmas debesīs tavās.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Daugavas Vanagi
satiekas Ročesterā

Daugavas Vanagu ASV 69. 
Delegātu sapulce un 65. Vanadžu 
salidojums notika no 2019. gada 
5. līdz 7. aprīlim Ņujorkas štata 
pilsētā Ročesterā. Lai arī vēl ne -
ziedēja 500 šķirnes no slavenā 
Ročesteras ceriņu festivāla, uz 
salidojumu Ročesterā bija iera-
dies kupls skaits DV ASV pār-
stāvju no 10 apvienībām un 
kopām, ciemiņi no Kanadas, 
Amerikas Latviešu apvienības 
priekšsēža vietniece Kaija Pet-
rovska un Latvijas vēstnieka ASV 
vietnieks Juris Pēkalis. Šī pilsēta 
ir mājas pašreizējai DV ASV Va -
nadžu priekšniecei Līgai Nuterei, 
kuŗa ar savu komandu uzņēmās 
organizēt šo sapulci Ročesterā, 
kas pēdējo reizi tika darīts tālajā 
1967. gadā.

Piektdienā ap pusdienas laiku 
viesus sagaidīja Edītes Džordānes 
un Intas Erenfelds silti ceptie 
pīrāgi. Par viesu labklājību un 
siltām pusdienām rūpējās kuplā 
Karlsonu dzimta, kuŗi ir bērni, 
mazbērni un mazmazbērni nu 
jau mūžībā aizgājušiem Ročes-
teras Vanagiem Jānim un Zelmai 
Karlsoniem. 

Ne Ročesteras DV apvienībai, 
ne draudzei nepieder īpašums 
Ročesterā, tāpēc Vanadžu salido-
jums, DV ASV Zemes valdes 
sēde un DV ASV delegātu sa -
pulce notika kādā mājīgā 
Hampton Inn viesnīcā.

DV ASV Vanadžu 65. salido-
jums tika iesākts ar DV ASV 
priekšnieces Līgas Nuteres sa -
sveicināšanos ar 11 delegātiem 
no 10 apvienībām un kopām un 
pārējiem klātesošajiem. Diakone 
Linda Sniedze Taggart novadīja 
svētbrīdi, kuŗā viņa Vanadzēm 
atgādināja, ka sieviešu draudzība 
un uzticība ir svēta lieta. Kaut arī 
vīrieši mums esot ļoti svarīgi un 
mīļi, tomēr draudzībām, kas tiek 
piekoptas ar citām sievietēm pie-
 mītot cita garša un tādas drau-
dzības esot vajadzīgas. Klusuma 
brīdī tika nolasīti 2018. gadā 27 
mirušo Vanadžu vārdi, tā go  di-
not viņu dzīves. 

Līga Nutere savā ziņojumā stās-
tīja par sekmīgi noorganizēta-
jiem Vanadžu projektiem pagā-
jušā gadā. Kā katru gadu, Va  na-
dzes atbalstīja projektu “Ceļš sko-
lēniem uz Okupācijas mūzeju”, 
kas palīdz lauku skolām samaksāt 
par autobusu izglītojošiem ceļo-
jumiem uz Rīgu, apmeklējot 
Latvijas Okupācijas mūzeju. Tā -
pat jau otro gadu Vanadzes bija 
sagatavojušas Daugavas Vanagu 
kalendāru, kas šogad bija radīts 
ar tēmu Daugavas Vanagi Dzies -
mu un Deju svētkos visos laikos. 
Nākamā gada tēma būs Latvijas 
Simtgades sarīkojumu atmiņas. 
Trešais projekts, ko vanadzes 
noorganizēja, bija braucieni pa 

ASV ar simtgades karodziņiem 
– tika nobraukts vairāk nekā 20 
tūkstoši jūdžu ar automašīnām, 
motocikliem, golfa kartiem, ve -
lo sipēdiem, noiets kājām, no -
skriets, kalnos kāpts utt.

Uzrunājot klātesošos DV Ka -
nadas Vanadžu vadītāja Dzintra 
Eglītis priecājās, cik tuvu Ro  čes-
tera atrodas Kanadai un ar sir-
snību dalījās, pastāstot par 152 
Vanadžu aktīvo darbību Kanadā. 

Tika nolasīti arī apsveikumi no 
DV ASV bijušajām priekšniecēm 
– Ineses Apeles, pieminot ie -
sāktos un paveiktos darbus un 
vēlot iedvesmu turpināt Vanadžu 
darbu, un Aīdas Ceriņas, kuŗas 
apsveikumā sevišķa atzinība tika 
sūtīta DV ASV priekšniecei Līgai 
Nuterei par to, ka īsā laika sprīdī 
ir paspējusi atmodināt nogu ru-
šos, bet sevišķi vienaldzīgos, kam 
līdz šim brīdim DV ir bijis sveš-
vārds. Līga Nutere arī saņēma 
skaistu izšūtu Simtgades spilvenu 
dāvanā no Indianapoles Vana-
dzēm.

Salidojuma gaitā Vanadžu de  -
legāti lepni stāstīja par nosvi nē-
tiem Latvijas Simtgades svētkiem 
savās kopās un apvienībās, kā arī 
par paveiktajiem darbiem gada 
laikā. Lai gan ASV ir ap 687 
Vanadzēm, lielākā daļa neuztur 
atsevišķas kopas un divas kopas 
(Klīvlande un Linkolna) šogad ir 
nolēmušas apvienoties ar Vana-
giem. Tas pacēla arī jautājumu 
par to, vai nākotnē būtu gudrāk 
pārtraukt atsevišķu Vanadžu 
darbību un organizēt atsevišķus 
salidojumus ASV līmenī, jo reāli 
neviena no kopām nedarbojas 
atsevišķi no Vanagiem. Tika no -
lemts iesaistīt Vanadžu nozari 
darbībā, līdzīgi kā darbojas 
biedru, aprūpes un citas nozares, 
kā arī pieņemts ieteikums statūtu 
komisijai pārstrādāt statūtus at -
bilstoši pašreizējai darbībai.

Daugavas Vanadžu salidojums 
tika slēgs, nodziedot “Daugav’ 
abas malas” apzinoties, ka šis ir 
bijis pēdējais Vanadžu salido-
jums ASV.

Pēc vanadžu salidojuma kopā 
sanāca DV ASV Zemes valde uz 
kārtējo sēdi. Tur tika apspriestas 
ienākušās ziņas un kas būtu pār-
runājams delegātu sapulcē.

Piektdienas vakarā Klovera 
centrā notika oficiālā atklāšana. 
Ar svinīgu noskaņu, karogu ie -
nešanu un ASV himnu Daugavas 
Vanagu sarīkojums tika atklāts. 
Atklāšanas runu teica rīcības 
komitejas priekšsēde Velta Huck, 
pieminot to, ka Ročesteras DV 
apvienība dibinājusies 1952. gadā.  
Tai vienmēr ir bijusi spēcīga 
vadība, īpaši pieminot ilggadējo 
DV Ročesteras priekšnieci Ainu 
Serdāns, kuŗu viņa raksturoja kā 
stipro klinti, kas ar savu pa  stā-

vību, mīlestību, gudrību un pa  -
cietību kā medus esot visus 
salipinājusi kopā. Aina aizvien ir 
mūsu starpā un maijā svinēs savu 
92. dzimšanas dienu.

Pēc svētbrīža, ko vadīja Ro -
česteras Krusta Draudzes dia-
kone Linda Sniedze Taggart, 
ievadvārdus teica Daugavas Va -
nagu ASV priekšnieks Andris 
Kursietis. Pēc Latvijas himnas 
“Dievs, svētī Latviju” vakars tur-
pinājās ar apsveikumiem. Ap  svei-
kuma runas teica ALAs priekš-
sēža vietniece Kaija Petrovska, 
DV Kanadas priekšniece Gunta 
Reynolds, DV Kanadas vanadžu 
vadītāja Dzintra Eglītis un DV 
ASV Vanadžu priekšniece Līga 
Nutere. Tika nolasīti arī rak -
stiskie apsveikumi no DV orga-
nizācijas priekšnieka Gunāra 
Spodra, DV Goda priekšnieka 
Juŗa Augusta un DV organizācijas 
vanadžu priekšnieces Klāras 
Mētras. Oficiālā atklāšanas daļa 
tika noslēgta, visiem nodziedot 
Daugavas Vanagu himnu “Še 
kopā mēs, biedri”.

Zālē valdīja patriotisma, drau-
dzības un svinības noskaņa. Ro -
česteras Daugavas Vanagu kopa 
bija sagatavojusi brīnišķīgu kon-
certu. Tajā uzstājās Ročesteras 
latviešu vokālais ansamblis “Dau-
gava“ Veltas Zadiņas vadībā, 
nodziedot virkni aizkustinošu 
dziesmu. Ar 11 dalībniekiem uz -
stājās arī āmuru kokļu (ham-
mered dulcimer) ansamblis “Strik-
ing Strings”, ko ārpus latviešu 
sabiedrības Ročesterā vada mūsu 
Diakone Linda Sniedze Taggart. 
Tas ir īpašs mūzikas instruments, 
kas skaisti piepildīja svētku telpu 
ar viļņojošām skaņām. “Striking 
Strings” mūzikanti pavadīja arī 
Ročesteras Daugavas Vanagu 
deju grupu “Vanadziņš”.  Deju 
grupas vadītāja ir Līga Nutere. 
Bez iepriekšējas pieredzes Līgai 
ir veiksmīgi izdevies piesaistīt un 
pulcēt dejotājus 3 gadu laikā, nu 
jau sasniedzot 8 pāru skaitu.

Šefpavāres Irēnas Doktores va -
dībā viesi dabūja mieloties ar 
gardiem latviešu ēdieniem – 
šķiņķi, cūkas cepeti ar sēņu mērci, 
skābiem kāpostiem, kartupeļiem, 
salātiem, pīrāgiem un dažādām 
citām uzkodām latviešu garā.

Sestdienas sapulces pagāja 
gaŗas un ražīgas –, pārskatot pa -
gājušajā gadā veiktos darbus, 
izpildītos projektus, pārskatot 
izlietoto budžetu un balsojot par 
jauno. Delegāti dalījās ar pieredzi 
no savām kopām un apvienībām, 
uzsveŗot, ka vajadzētu piesaistīt 
jaunus Vanagus un Vanadzes DV 
darbam un spriežot,  kā to labāk 
izdarīt. DV ASV arī šogad at -
balstīs jauniešus ar stipendijām 
latviešu skolu un nometņu 
apmeklēšanai. DV ASV kasieris 
Ivars Zušēvics uzsvēra, ka sti-
pendiju pieteikšanās termiņš ir 
10. jūnijs, un pēc šī datuma sti-
pendiju pieprasījumi netiks 
izskatīti. Tiek pieņemts arī lē -
mums šajā “Varoņu” gadā Kursas 
un Gaŗezera vidusskolās rīkot 
konkursu patriotisku domrakstu 
rakstīšanā.

(Pilnu tekstu lasiet Daugavas 
Vanagu Mēnešrakstā nr.2)
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Čikāgas Piecīši 2011. gadā. No kreisās: Alberts Vītols, Alberts Legzdiņš, Linda Maruta Kronberga, 
Uldis Streips, Alnis Cers, Janīna Ankipāne, Armands Birkens un Lorija Vuda Cinkusa

Dzidra Šmita ar kollēgām

Kaspars Putniņš

Džemma Skulme

Ieva Epnere

Guntis Gailītis

Guntars Godiņš

Kultūras ziņas

Igaunija
godina latviešu 

nopelnus
Mūsu kaimiņzemē Igaunijā 

10. aprīlī augstākie valsts ap -
balvojumi pasniegti mūsu tau -
tiešiem diriģentam Kasparam 
Putniņam un tulkotājam 
Guntaram Godiņam. 

Igaunijas kamerkoŗa galve-
nais diriģents un māksli nie cis-
kais vadītājs Kaspars Putniņš 
saņēmis Māras Zemes krusta 
IV šķiras ordeni par nopelniem 
Igaunijas valsts un tautas labā 
un saistībā ar Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
vizīti Igaunijā. Apbalvojumu 
pasniegusi Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida. Bet Latvijas 
prezidents pasniedza Latvijas 
valsts apbalvojumus komponis-
tam Arvo Pērtam un diriģentam 
Tenu Kaljustem.

Savukārt dzejnieks un tul ko-
tājs Guntars Godiņš saņēmis 
Igaunijas un Latvijas Ārlietu 
ministrijas ikgadējo Valodu 
balvu. Ar to novērtēts G. Go -
diņa daudzu gadu darbs, kas 
tagad Latvijā piedzīvojis skaistu 
izdevumu, tas ir igauņu eposs 
„Kalevdēls”, ko tagad varam  
lasīt jaunā atdzejojumā. Valodas 
balvu Tallinā pasniedza Igau-
nijas ārlietu ministrs Svens 
Miksers  un Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkevičs.

Pasniegtas 
Purvīša balvas

Katru otro gadu tiek izvērtēts 
izstāžu darbs un Latvijas māk-
slinieku devums, lai izraudzītos 
Purvīša balvas laureātu. Jā  pie-
bilst, ka tēlotāja māksla ir vie-
nīgā radošā darba nozare, ko 
financē nevis no valsts budžeta, 
bet gan privātais mecenāts Jānis 
Zūzāns.

Uz konkursa finālu no 20 
nominācijām  un vairāk nekā 
130 izstādēm bija izraudzīti 8 
nominanti: Ēriks Apašais, Ieva 
Epnere, Kristaps Epners, Gints 
Gabrāns, Romāns Korovins, 
Paulis Liepa, Rasa un Raitis 
Šmiti, tekstu grupa „Orbīta”. 
Finālam izraudzīto darbu iz -
stāde skatāma Nacionālajā 
Mākslas mūzejā vēl līdz 9. 
jūnijam.

12. aprīlī notika balvas pa -
sniegšanas ceremonija. Starp-
tau tiskas žūrijas vērtējumā par 
uzvarētāju tika atzīta māksli-
niece Ieva Epnere par izstādi

„Dzīvo atmiņu jūra”. Zīmīgi, 
ka par labāko šis veikums atzīts 
arī skatītāju balsojumā.

Sarīkojumā tika godināta arī 
gleznotāja Džemma Skulme, jo 
viņai piešķirta balva par mūža 
ieguldījumu.

Baltie zvirbuļi 
vairojas!

9. aprīlī apbalvojumu „Baltais  
zvirbulis” saņēma pulks galvas-
pilsētas kultūras darbinieku. 
Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Gada 
balva kultūrā jau kļuvusi par 
ikgadēju tradīciju, to pasniedz 
par kvalitatīvu kultūras procesa 
nodrošinājumu. 

Atzinības krusta
III šķiru –
Dainai Gūtmanei,
Goda konsulei Brazīlijā

Triju Zvaigžņu ordeņa 
V šķiru – 
Čikāgas Piecīšu 
mūziķiem  
Janīnai Ankipānei, 
Armandam Birkenam, 
Lorijai Vudai Cinkusai,
Alnim Ceram, 
Lindai Marutai 
Kronbergai;

kā arī sabiedriskajai 
darbiniecei
Maijai Sinkai.

No sirds sveicam un 
novēlam vēl daudz 

spara, strādājot 
Latvijai!

viešu biedrības priekšsēdis 
Guntis Gailītis par vērienīgiem 
biedrības 150 gadu jubilejas 
projektiem.

Apbalvota arī Latvijas Tele-
vīzijas žurnāliste un producente 
Ilze Strenga par kvalitatīvu 
kultūras sižetu veidošanu un 
orķestŗa „Rīga” koncertu at  spo-
guļošanu Latvijas Televīzijas 
Rīta Panorāmā.

Sagatavojusi
GUNDEGA SAULĪTE

Latvijas Valsts prezidents un Ordeņa kapituls piešķīris 
Valsts augstākos apbalvojumus ārzemju latviešu 

kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem

Šogad laureātu vidū ir Rīgas 
Centrālās bibliotēkas darbi-
nieku radošā grupa – Dzidra 
Šmita un viņa kollēgas par 
veiksmīgu projekta „Izstāde un 
katalogs „100 grāmatas bēr-
niem”” īstenojumu.

„Balto zvirbuli”, tēlnieka 
Aigara Bikšes veidoto zvirbuļa 
atveidu, saņēma arī Rīgas Lat-
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Ledum atmirdzot smalkos toņos
Veselu mēnesi kopš marta 

beigām – praktiski visu aprīli – 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas mūzejā skatāma divu 
mākslinieču darbu izstāde ar 
nosaukumu „Svalbard. Pusnakts 
saules zeme”. Tās autores ir stikla 
māksliniece Ilze Dūdiņa un 
foto māksliniece San dra Eglīte.

Latvijas un, pieņemu, arī ASV, 
Kanadas un Austrālijas mākslas 
cienītājiem vārds „Svalbard” ir 
gluži svešs. Mēs padomju oku-
pācijas laika skolās to saucām par 
Špicbergena salu archipelāgu, 
taču 20.gs. 30.gadu Konversācijas 
vārdnīcā tā jau tiek dēvēta, kā tā 
laikā Eiropā bija pieņemts, par 
Svālbāru. Šis archipelāgs atrodas 
aiz polārā loka kādus tūkstoš 
kilometrus no Ziemeļpola un 
pieder Norvēģijai. 

2004. gada vasarā Sandra Eglīte 
pirmo reizi tur nokļuva un „sa -
slima” ar polāro bacili. Viņa tur 
atgriezās arī 2006. un 2011. gadā, 
daudz fotografēja gan skarbo 
dabu, gan vaļus un polārlāčus, 
kas tur vēl paglābušies no cilvēku 
savtīgās, iekāres pilnās dabas. 
”Saslima” ne tikai ar ziemeļu salu 
skaudro skaistumu, bet arī ar 
„zaļo domāšanu”. Viņai nav vien-
aldzīga ļaužu attieksme pret šiem 
dzīvniekiem un dabu vispār. Sa  ru-

nās viņa allažiņ ar rūgtumu min 
mūsu augstprātību, neapjaušot, 
kādas briesmas tā nodara dabai. 

Kopš 2014.gada, kad šī izstāde 
bija skatāma Mencendorfa namā 

nos, aisbergos un peldošajos le -
dus gabalos, ko pusgadu gaŗajā 
dienā jeb vasarā liegi apspīd 
saule, liekot ledum atmirdzēt vis-
niansētākos toņos. Mūsu uzma-

ņas darbu formas atklāj stikla 
kristalldzidrumu, tajās atspo gu-
ļojas gaisa burbulīšu rotaļas. Uz 
akmens pamatnēm – šķīvjiem 
stikls pieņem dzidru lāšu apvei-

Daudz kas aiziet, izgaist tā -
lumā, un tomēr – ir arī atmiņas, 
kas dzīvo. To piedzīvoju pavisam 
nesen – tik tikko! Nu jau tāds 
brītiņš pagājis no mūsu teātŗa 
dižmeistara Alfrēda Jaunušana 
simtgades, par to kādus vārdus 
tiku uzrakstījis mūsu avīzei 
Laiks. Jaukus brīžus bija sagādājis 
režisors Valdis Lūriņš, izveidojot 
tādu īstu un jauku mūsu cie  nī-
jamam aktierim un režisoram 
veltītu atceres sarīkojumu Na -
cionālajā teātrī, kuŗā mijās stās-
tījumi ar seniem kino kadriem. 
Nu jau tā ir vakardiena. Un tad 
pēkšņi kādu dienu Zinātņu aka-
dēmijā saņēmu no Čikāgas tādu 
palielu, cietu vēstuli, un tajā iz -
rādījās pārsteigums; neliela, brī-
nišķi perfektā rokrakstā uzrak-
stīta vēstule: “A. God. Hausmanis 
kgs! Lasīju Jūsu rakstu avīzē 
Laiks 2019. gada 16. marta Nr. 10 
par Alfrēdu Jaunušanu. Radās 
doma sūtīt šo “suvenīru” uz Lat-
viju. Pārsteigums! Patiesā cieņā 
Lūcija Sprenne. 2019, 25. martā”. 
Tas tiešām bija pārsteigums, jo 
vēstulē atradās arī tāda kā pro-
grammas brošūriņa: “Rīko Ma -
zais Sanfrancisko teātris “Rīgas 
teātŗa mirkļi”. Akadēmiskā drā-
mas teātŗa aktieŗu turneja ASV 
1979. gadā.” To pirms četrdesmit 
gadiem Sprennes kundzei 27. 
aprīlī Čikāgā – ar ierakstiem un 
parakstiem – bija dāvinājuši ak -
tieŗi: Alfrēds Jaunušans, Lidija 
Freimane, Astrīda Kairiša, Uldis 
Dumpis, Ģirts Jakovļevs. Pēc Lai -
moņa Siliņa aicinājuma aktieŗi 
bija devušies uz Sanfrancisko, 
Losandželosu, Čikāgu, Minea-

Atmiņas paliek…
poli, Klīvlandi, Bostonu, Ņujorku 
ar viesturneju, taču tajā nerādīja 
tikai vienu lugu, bet fragmentus 
no vairākām teātŗa izrādēm. Pro-
 grammas pirmajā lapā pretī rau-
gās Alfrēds Jaunušans, pēc tam 
Lidija Freimane ar ierakstu: “Jā  nim 
Sprennem. Atmiņai – pateicībā”.  
Un tad seko vēl pavisam jaunie 
puiši Ģirts Jakovļevs un Uldis 
Dumpis, kā arī meitene – Atrīda 

kuŗiem šis notikums vēl dzīvo 
atmiņā un tādēļ liels paldies 
Sprennes kundzei, viņa deva 
iespēju paraudzīties četrdesmit 
gadus tālā pagātnē un atcerēties 
izrādes, kuŗās līdzi dzīvoja gan 
Jaunušans, gan Ģirts un Uldis. 
Kā toreiz viesizrādes uztvēra da -
žādu ASV pilsētu skatītāji, grūti 
šodien pateikt – laiki ir mainī-
jušies, izrādes dalībnieki Ame-

protams, skaista, dikcija – per-
fekta, pat pārāk perfekta, skaidri 
izsverot katru zilbi. Nevar neteikt 
visiem grupas aktieŗiem pal-
dies.”1 Viesizrāžu turnejas izrādēs 
bija ietvertas epizodes no dažā-
dām izrādēm. – viss sākās ar 
dialogu no R. Blaumaņa lugas 
“No saldenās pudeles”, par kuŗu 
Ilmārs Krasts rakstīja: “Dum pi-
nieks un musinātājs Krišs (Uldis 
Dumpis) iespaidīgi izklāstīja cen-
trifūgas ļaunumus, taču patei cī-
gākajā Taukšķa lomā vairāk iz -
cēlās Alfrēds Jaunušans virtuozā 
apjukuša večuka pārgājienā no 
šaubām un bailēm uz kaislīgu 
sašutumu.”2 Bet Ilmāram Kras-
tam īpaši patikusi epizode no F. 
Molnāra lugas “Lilioms”, un par 
to viņš raksta: “Šīs lugas titullomā 
“spīd” Uldis Dumpis. Karuseļa 
kalpu, viņš tēlo ar izturētu bra-
vūru, teicami noturēdamies 
rakstura traģikomiskajā līnijā. 
Kairiša kā Jūlija ir atkal gandrīz 
astrāla būtne, pilna padevīga 
maiguma un klusas ietiepības. 
Komisks un pārliecinošs bija arī 
Jakovļevs kā vientiesīgais nelietis 
Fičūrs.”3

Diezgan atturīga, brīžiem pat 
paskarba vērtējumā bijusi Rasma 
Birzgale, tomēr arī viņa labus 
vārdus veltījusi fragmentam no 
“Lilioma” izrādes: “Vispār Li  lio-
ma fragmenti jāatzīst par pro-
grammas “galotni”, jo te pēkšņi 
uzzibsnīja teātris vārda īstā no -

1 Krasts, R. Blaumanis, Pētersons, 
Šekspīrs, Molnārs – vienā vakarā. Laiks, 
1979, 2. maijs.
2 Turpat.
3 Turpat.

zīmē. “Jauno” trijotne (Dumpis, 
Kairiša un Jakovļevs) piepeši at -
raisījās krāsainā saspēlē, mīmikā 
un  intonācijās, piepildot aktieŗa 
uzdevumu – izcelt autora domu 
ar savas radošās fantāzijas palī-
dzību.”4 Pārlasot pirms dau dziem, 
daudziem  gadiem  rak stītās re -
cenzijas, iemantojam priekšstatu 
par to, kā bija toreiz – pirms 
četrdesmit gadiem, kad talantīgu 
aktieŗu kopa pirmo reizi viesojās 
vairākās Amerikas pilsētās, un 
šīs atmiņas palīdzēja uzjundīt 
brīnišķā Sprennes kundze ar 
savu vēstulīti – pārsteigumu. 
Tātad – atmiņas dzīvo!

Un tajā pašā dienā saņēmu vēl 
vienu vēstulīti no ASV, bet gan 
no tālākā krasta – no Kalifornijas 
puses – no Searanch (Sīrančas). 
Jau gadiem ilgi pavasaŗa pusē tur 
– okeana krastā – sabrauc gru -
piņa latviešu teātŗa draugu – un 
kopīgi lasa un apspriež kādu 
lugu, rit pārrunas par teātri, 
iedzeŗ vīna malku un katrā ziņā 
nosūta arī kādu pastkartīti ar 
sveicieniem. Šoreiz to sūtīja 
Brigita un Laimonis Siliņi, Rai -
monds un Ilona Staprāni, Vija 
Lindberga un vēl kāds pāris, 
kuŗus tik labi nepazīstu. Padomāt 
lika Brigitas vārdi: “Vēl pirms 
gada visi domājām nepārtraukt 
kārtējo sabraukšanu, bet pēkšņi 
visi domājām – šī ir pēdējā reize.” 
Ko lai dara, tādas ir likteņdzirnas. 
Un labi, ka var sanākt kopā un 
atcerēties “Rīgas teātŗa mirkļus”, 
kamēr atmiņas neizblāv…

4 Birzgale, R. Blaumanis, Pētersons, 
Šerkspīrs, Molnārs – vienā vakarā. 
Laiks, 1979, 30. maijs.

veselumu.
Pieminēsim, ka Ilze Dūdiņa ir 

Latvijas Mākslas akadēmijas 
Stikla mākslas katedras docente. 
Arī Sandra Eglīte ir mācījusies 
Latvijas Mākslas akadēmijā māk-
slas vēsturi un teoriju, ilgus gadus 
strādājusi Latvijas Mākslinieku 
savienībā. 20.gs. 90.gados pastip-
rināti pievērsusies fotografijai, ar 
laiku kļūdama gan vairāku foto 
biedrību biedre, tostarp pieda-
līdamās starptautiskos foto kon-
kursos. Tā viņa iepazinusies ar 
Andreju Zīvertu, kļūdama viņa 
dzīvesbiedre. Viņš arī aizvedis 
sievu uz šo brīnumaino zemi, 
kur valda ledus un aukstums.

Izstāde Jelgavā Sandrai Eglītei, 
bet jo īpaši Andrejam Zīvertam 
ir būtiska. Viņa tēvs beidzis Jel-
gavas Hercoga Pēteŗa ģimnaziju, 
kur patlaban atrodas Ģ. Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas 
mūzejs, šajā pilsētā viņš sācis 
interesēties par teātri un rakstīt 
izrāžu recenzijas, būtiski anali-
zēdams Jelgavas profesionālā 
teātŗa darbību. Te jāmin, ka 
Andreja Zīverta tēvs ir vilcēnietis 
drāmaturgs Mārtiņš Zīverts 
(1903–1990). No šīs izstādes vei-
dosies nākamais projekts – nā -
kamgad paliks 30 gadi, kopš 
miris izcilais lugu autors.

Kairiša. Aktieŗi toreiz bija jauni 
un tagad – joprojām – jauni, no -
vecot viņiem neļauj teātris!

Kad martā rakstīju Laikam par 
Alfrēdu Jaunušanu, par šīm pir-
majām mūsu aktieŗu viesizrā-
dēm neminēju, tik labi par tām 
nezināju, un tāpēc man bija 
patiess prieks par to, ka ir cilvēki, 

rikas skatītājiem bija sveši un 
tomēr atsauksmes bija atzinīgas. 
Laika 1979. gada 2. maija nu -
murā pārskatu Ilmāra Krasta 
teikto: “Novērojot Rīgas viesu 
ansambli, jāsaka, ka to izceļ 
krietns profesionālisms, kas bal-
stās uz spēcīgām individuālām 
personībām. Latviešu valoda, 

Rīgā, tā apceļojusi vai visu 
Latviju. Fotografijas ir ārkārtīgi 
jūtīgi tvērušas ziemeļu skaistumu 
ar tās niansētajām, gandrīz vai 
izsmalcinātajām krāsām gan 
ūdens klajā, gan ledus klātos kal-

nību piesaista arīdzan baltie lāči, 
valzirgi, kas dzīvo savu, no cil-
vēkiem neatkarīgu dzīvi. Kom-
pozicijas ir ārēji vienkāršas, har-
moniskas. 

Stikla mākslinieces Ilzes Dū  di-

dus, kas vibrē gaisā. Ikviens ska -
tītājs ieraudzīs tur kaut ko savu, 
atbilstoši fantāzijai, iztēlei, gata-
vībai ieraudzīt kaut ko neparastu. 

Gan fotografija, gan stikls pa -
pildina viens otru, veidojot vienu 
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Why Am I Marketing Baltic Rye Bread?
by John Melngailis  –  Black Rooster Food LLC

Scientific
Studies

A fair amount of research has 
been done in the area of rye 
bread and nutrition. I have found 
and looked at much of the peer-
reviewed literature on the subject 
using, for example, the Web of 
Science, which I often used in 
my own research. Then I stum-
bled on the following website: 
http://www.ryeandhealth.org/
rye-and-health1

This website makes all the 
arguments I would want to make 
and more, and in greater detail. It 
includes extensive references to 
much of the same literature I 
found. One can legitimately be 
skeptical of material “published” 
on the web. However, in this 
website claims are substantiated 
by published, peer reviewed 
research, and the list of universi-
ties and companies that created 
the website are disclosed.

One could point out that the 
baking companies who sponsored 
this website may have a vested 
interest in the conclusions (so do 
I). Still the companies make 
money regardless of what grain is 
used. Universities and research 
institutes are expected to be objec-
tive. Moreover, all participants 
have an interest in maintaining 
their reputation for integrity.

The ryehealth.org website dis-
cusses several areas where rye is 
expected to have a positive 
impact on health including glu-
cose and insulin metabolism, 
weight management, cholesterol 
reduction, and colorectal cancer 
prevention. The benefits are sup-
ported by conclusions of research 
papers published in peer 
reviewed journals.

Gluten content of food has 
become a concern for many 
Americans. Some healthcare 
practitioners continue to group 
wheat, oats, barley and rye 
together under the heading of 
“gluten grains” and to ask for 
elimination of the entire group 
on a gluten-free diet. Other prac-
titioners now treat wheat sepa-
rately from these other grains, 

Baltic 100% rye ready for baking at NY Bread

including rye, based on recent 
research. Wheat is unquestion-
ably a more common source of 
food reactions than any of the 
other “gluten grains,” including 
rye. Stanley Ginsberg in his book 
“The Rye Baker” discusses in 
technical detail the chemistry in 
the rye dough and in rye bread. 
The action of gluten in rye is 
quite different from what it is in 
wheat. Wheat bread depends on 
gluten to give it a porous struc-
ture, but the gluten hardens rath-

In the past, diet was largely 
determined by availability, taste, 
and tradition. Nowadays a bewil-
dering array of foods is available, 
tradition is diffuse and taste is 
manipulated chemically, and by 
advertising. Food claims based on 
scientific studies abound leading 
the various fads. So it is with some 
skepticism that I have nevertheless 
cited scientific studies showing the 
benefits of rye bread. For my part I 
pay attention to my taste buds and 
how the food makes me feel.

It takes time and it starts with the 
more affluent, well-traveled, and 
adventurous eaters. In 1966 
when I returned from a year in 
Paris, hardly anyone knew what 
a baguette was. Now they are 
everywhere. Similarly, 50 years 
ago sushi in the U.S. was almost 
nonexistent.

Rye bread may be starting on a 
similar path. Recently some arti-
cles have appeared pointing to 
this: New York Magazine “Rye’s 
rise”, Sept. 15, 2013 (it features 

are beginning to appreciate the 
arguments I have made above for 
more natural less processed food. 
The simple honest taste based on 
freshness in Nordic cuisine is 
attractive and Nordic restaurants 
and eateries seem to be opening 
more and more in New York 
City. I can see the beginning of a 
trend.

There is a clear movement 
away from over-processed indus-
trial foods toward more natural 
products. However, in many 

(Continued from no.14)

er quickly causing the bread to 
become stale. Rye bread on the 
other hand does not depend on 
gluten to give it structure but 
rather on a starchy gel which 
remains tender long after baking 
and explains why rye bread stay 
fresh for weeks. In addition the 
rye kernel contains a lactic acid 
producing bacteria as well as 
wild yeast which turn simple 
sugars into lactic acid just as in 
yogurt, buttermilk and sour 
cream. It is this combination of 
factors which results in the long 
shelf life of rye bread and the 
absence of mold. A long New 
York Times article (“Rye Rises 
Again” Food Section, January 11, 
2017) also states that the gluten 
content of rye is lower than that 
of wheat. A couple of friends and 
relatives who are gluten intoler-
ant are nevertheless able to com-
fortably eat the rye bread.

The Future
Over the past nine years I have 

spent thousands of hours de -
moing rye bread in stores. 
Somehow doing two 4 hour 
back-to-back demos in one day 
on my feet has been less tiring 
than uplifting.

My dream is that someday 
more people will buy our rye 
bread with food stamps than 
with American Express gold 
cards. We are far from realizing 
the dream. At the moment Black 
Rooster Food is selling Baltic rye 
bread in 38 stores, 3 restaurants 
in NYC, and one prestigious 
catering company in DC. Of the 
stores 26 are in the NYC area and 
6 in Boston area, and 6 in 
Washington DC area.

Over the years, the United 
States has absorbed food tradi-
tions from all parts of the world. 

our bread among others), (the 
article is also available at http://
www.grubstreet.com/2013/09/
new-ryebreads.html), The New 
York Times, (“Rye Rises Again” 
Food Section, January 11, 2017), 
and Seriouseats.com, an on-line 
publication devoted an article to 
our endeavor: http://newyork.
seriouseats.com/2011/07/good-
breadblack-rooster.html.

Given the density of our rye 
bread, it works best for openface 
sandwiches. Openface sand-
wiches are beginning to appear 
with increasing frequency in the 
food scene in New York and 
beyond: Dean and DeLuca, and 
The Great Northern Food Hall in 
Grand Central Terminal are 
serving openface sandwiches. 
The rapidly growing chain Le 
Pain Quotidien serves only open-
face sandwiches. Perhaps people 

cases this move is inhibited by 
the expense of healthier foods. 
Thus the less affluent have a diet, 
based on industrial, heavily 
advertised, poor quality food. 
This is where our bread could 
find its place. In Northern 
Europe it continues to be a staple 
food, not only for the gourmets, 
but particularly for the less afflu-
ent. Why not here? Rye bread 
can be quite inexpensive, it’s 
nutritious, delicious, healthy, and 
has a long shelf life. If whole 
grain rye sourdough bread 
became a staple food in our diet, 
the health of our population 
would improve.

You can find where our bread 
is sold on our website: black-
roosterfood.com and you can 
order it online. We are also on 
Instagram and Twitter.

Pirms baznīcu torņos skan 
Augšāmcelšanās zvani, pirms 
zelteņu lindraki plīvo Lieldienu 
šūpolēs, mums jāsatiekas ar 
Jūdasu un Lielo Piektdienu. 
Jūdass ir nodevējs, kāds mūsu 
folklorā Kangars. Kangars daudz-
skaitlī jau kļuvis par sugas 
vārdu. Kangari ir palīdzējuši 
grantēt ceļu uz mūsu tautas 
Golgātu. Lai cik zemiski būtu 
šie tēli, tie būtībā ir sava laik-
meta ļaunuma un naida vēst-
neši. Amerikas latviešu teātŗa 

JŪDASS UN KANGARS
Bostonas ansamblis pirms gadu 
desmitiem bija iestudējis Artura 
Voitkus lugu ”Jūdass”. Tiem, 
kam bija iespēja šo lugu redzēt, 
no atmiņas neizzudīs Reiņa 
Birzgaļa Jūdass. Tā bija vairāk 
kā tikai loma. Artūrs Voitkus, 
kas savu svešuma mūžu no  dzī-
voja Kanadā, ir vairāku iecie-
nītu grāmatu autors. Viņa luga 
”Jūdass” tomēr nav iekaŗojusi 
vietu teātŗu repertuāros. Vai tā 
ir viela vai fakts, ka autors ir 
mācītājs, teologs? Vēl jau ne -

trūkst tādu, kas savā iedomu 
Daugavā vēlas nomazgāt Kris-
tīgo ticību. Gatavojot izrādi, 
mēģinājumi notika svētdienās, 
arī tieši baznīcas laikā. Kāds no 
aktieŗiem mācītājam bija skaid-
rojis, ka teksts, ko viņi runājot, 
ir tikpat kā Dieva lūgšana, pie-
bilzdams, ka draudzes nodevu 
viņi maksājot. Mācītājs teicis, 
ka arī viņš varot nopirkt biļeti 
uz izrādi, bet to neapmeklēt. Nu 
tad tā – cik g aŗš, tik plats.
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2x2 Kanadā šovasar
piedāvās plašu programmu

Pasaules latviešu jauniešu no -
metne 2x2 šovasar atkal atgrie-
žas Kanadā. Tas notiks Saulainē, 
ārpus Toronto, no 26. jūnija līdz 
3. jūlijam. Pēc tam kopīgi do  si-
mies uz XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem. 2x2 organi-
zētāji gaida dalībniekus vecumā 
no 19 līdz30 gadiem no Latvijas, 
Anglijas, Īrijas, Vācijas, Kanadas 
un ASV. Kopā pavadītā nedēļa 
dos jauniešiem iespēju ne vien 
satikties un veidot draudzības, 
bet arī iedziļināties latviskajā 
izglītībā un identitātē. 

2x2 dalībnieki ir ar ļoti da  žā-
dām latviešu valodas spējām, kā 
arī ar plašu diapazonu, kas at  tie-
cas uz pieredzi un iesaistīšanos 
pasākumos un sabiedrībā. Tieši 
šī dažādība ir 2x2 stūrakmens; 
seminārs ļauj citam citu iepazīt, 
saprast un vērtēt kopējo. Madara 
Mazjāne raksta: “Tā ir nedēļa, 
kuŗā daudzas ikdienišķās un 
pašsaprotamās lietas un norises 
sevī un ap sevi var ieraudzīt 
pavisam jaunā gaismā.”

Latviešu organizācijas augsti 
vērtē 2x2 devumu sabiedrībai. 
Savā laikā daudzi šodien ievē ro-
jami sabiedrības darbinieki (piem., 
Vaira Vīķe-Freiberga un Kriš jā nis 
Kariņš) ir bijuši 2x2 dalīb nieki, 
vai arī darbojušies vadības lokā. 

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) piedāvā desmit stipendi-
jas pieteikšanās kārtībā. Kanadā 
jaunieši var pieprasīt stipendijas 
no LNAK Izglītības fonda līdz 
30.aprīlim, un no Toronto Latviešu 
centra – līdz 15. maijam. (Infor-
mācija organizāciju mājaslapās). 
Vietējās organizācijas mazākos 

centros arī piedāvā stipendijas 
savu pilsētu jauniešiem. Bez or -
ganizācijām, arī vecāki un vec-
vecāki mudina savus jauniešus 
pieteikties, dāvājot daļu vai visu 
dalības maksu, kas ir 460 USD/ 
600 CAD/ 400 EUR. 

projektā paredzēti 10 dalībnieki.
Vadītāji un lektori ir sarunāti 

no ASV, Kanadas un Latvijas. 
Kultūras un Mākslas ievirzi vadīs 
Elizabete Ludvika, kas dzimusi 
un augusi Rīgā, bet 14 gadu 
vecumā emigrējusi uz Kanadu 

ciju, piedalīsies paneļdiskusijās. 
Būs vieslektori Polītikas un vēs-
tures ievirzē, ko vadīs Edgars 
Kiršs no Kanadas. Ievirzi Glo  bā-
lais latvietis vadīs Indra Ekmane 
no ASV. Edgars Kiršs ir daudz 
pētījis un rakstījis par Latvijas 

būs iespēja pārrunāt latvisko 
identitāti – kā tā veidojas un 
mainās, un kāpēc uzvedība, at -
tieksmes, emocijas un reakcijas 
mainās dažādās vidēs. 

Vadi sevi, vadi citus ievirze ļaus 
dalībniekiem apsvērt, kas ir ne -
pieciešams, lai veicinātu darbu 
un vadītu darba vai organizāciju 
komandas. Ievirzi vadīs Inta 
Šķinķe no Ņujorkas, kuŗa ikdienā 
strādā par menedžeri cilvēk re-
sursu jomā.

Uzņēmējdarbības ievirzi vadīs 
Jānis Bergs, kuŗš pārstāv Latvijas 
uzņēmuma Saftehnika Ziemeļ-
amerikas filiāli. Šajā ievirzē da -
lībnieku uzdevums būs izdomāt 
biznesa plānu. Jānis Bergs labprāt 
iesaistās 2x2, jo uzskata, ka Lat-
vijai nepieciešami jauni un spē-
cīgi uzņēmēji, kuŗi būtu gan 
latviski, gan atvērti pasaulei.

Valodas ievirzes vadītāja Aiga 
Veckalne Latvijā studē dokto-
rantūrā, raksta,tulko, rediģē  un 
vada lekcijas un seminārus. 
Valodas ievirzē dalībnieki piln-
veidos savas valodas prasmes, 
uzzinās vairāk par valodu – tās 
vēsturi un attīstību, un iepazīs 
valodas rīkus un technoloģijas.

Folkloras ievirzes vadītāja Dace 
Mažeika ir dzimusi un augusi 
Latvijā, bet pēdējos 18 gadus 
kopā ar vīru Jāni Mažeiku ir 
dzīvojuši un atraduši domu-
biedrus latviskās dzīves svinē-
šanai dažādās pasaules valstīs. 
Dalībnieki varēs kopā mācīties, 
kā var svinēt latvisko gadskārtu 
svētkus vienalga, kuŗā valstī.

Izsmeļošāku informāciju varat 
iegūt mājaslapā 2x2pasaule.lv.

Saulainā svētdienas rītā martā, 
prāv. Daira Cilne dievkalpoju-
mam bija izvelējusies saulainus 
korāļus: ,,Ar pirmiem saules sta -
riem, kas manā logā krīt, Es gribu 
savu sirdi kā ziedu atdarīt”, šie 
Veltas Tomas dzejas vārdi. Un 
Elzas Ķezberes: ,,Dievs Tev vēlē 
labu, raugi, saule spīd, Silti debess 
vēji glaudot pāri slīd”. Tas bija 
labs ievads Rietumkrasta latvie -
šu vasaras vidusskolas Kursas 
Draudzīgā aicinājuma sarīko ju-
mam. Ieejot zālē, redzam Kursas 
krāsās klātus galdus ar ziliem 
galdautiem, dzeltenām narcisēm 
vāzēs un dzeltenu salveti katrai 
vietai. Inese Graudiņa nesa ap -
kārt lielu kurvi ar Maijas Riek-
stiņas ceptiem siltiem pīrāgiem. 
Tāpat baudījām Maijas saldā 
aprikožu pīrāga šķēles un citas 
atnestas uzkodas.

No Mineopoles bija atlidojusi 
Kursas direktore Dr. Indra Ek -
mane, lai pastāstītu par darbu 
Kursā. Indra iesāka ar vārdiem: 
,,Man ir liels prieks šodien būt 
kopā ar jums Sietlā – pilsētā, kuŗu 
uzskatu par savējo. Pirms 15 
gadiem Šel  tonas mežiņā Kursā 
pirmo reizi sastapu tieši Ame-
rikas lat viešu jauniešus. Jauniešus 
manā vecumā, kuŗiem līdzīga 
valoda, līdzīgas pieredzes, dzī-
vojot starp divām kultūrām.” 
Turpinājumā Indra stāsta, ka 
gadus vēlāk viņai bijis viegli 

KURSAS draudzīgais aicinājums Sietlā
iejusties Sietlas latviešu kultūras 
dzīvē un kļūt par šīs sabiedrības 
locekli.,,Tā ir Kursas dāvana, kas 
ilgst ne tikai četras nedēļas vai 
četras vasaras, bet gan turpinās 
dzīves gaitā. Sa  biedrība, iden ti-
tāte, kultūras mantojums ir dā -
vanas, kuŗas ilgst mūžīgi. Bet 

jau pieteikušies 27 skolēni uz šīs 
vasaras Kursu, kas notiks no 7. 
jūlija līdz 3. augustam.” Indra 
uzsveŗ, ka mums ir jācīnās par 
savu vietiņu pasaulē, un to mēs 
esam darījuši. ,,Ar jūsu atbalstu, 
iedvesmu, neatlaidību Kursa ir 
un būs. Par Kursu zina ne tikai 

lījis būt Kursā pēdējā nedēļā, arī 
uz 3. augusta noslēguma sarīko-
jumu un nākamā dienā uz bērnu 
vasaras nometnes Mežotne atklā-
šanu. Indra vēl smejot piemetina, 
ka Kursas ēdamzālē vajadzēs vai-
rāk krēslu, jo pagājušo vasaru 
krēslu pietrūcis visiem atbrau-
kušajiem viesiem!

,,Kursa ir tā vieta, kur jūtos kā 
latvietis”, izsakās skolnieki un arī 
darbinieki no Lat vijas. Kursa ir 
dāvana jauniešiem, un tas ir ne 
vien Kursas skolotāju nopelns, 
bet arī ,,dāvana, kuŗu jūs visi 
dodat, atbalstot Kursu vai tur 
strādājot un ziedojot savu laiku. 
Jūs esat daļa no mūsu ko  mandas, 
kuŗa veido un stiprina Kursu un 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centru. Un par to, par milzīgo 
dāvanu, ko dodat, visiem izsaku 
no sirds paldies,” Indra atkārto. 
Mēs zinām, ka skolas nau das sedz 
tikai pusi no budžeta. Indra 
pateicās Kursas un Centra dar-
biniekiem un palīgiem: Ma  risai 
Turaidai, Līsai Pružin skai, Ivetai 
Āvai, Valdim, Atva ram, Vik  toram 
Pūpolam,  Maijai Riek stiņai, 
Ārijai Miķelsonei, Dairai Cilnei, 
Kārlim Grendzem!

Turpinot sarīkojuma gaitu, 
Latviešu biedrības Vašingtona 
štatā (LBVŠ) priekšniece Sarmīte 
Dāvidsone pasniedz Indrai Ek -
manei aploksni – atbalstu Kursai. 
LBVŠ un Sietlas latviešu drau-

dzes vārdā Sarmīte ar ziediem un 
naudas velti izsaka lielu paldies 
Maijai Riekstiņai, kuŗa vairākus 
gadus vadījusi Sietlas kori Si -
guldas balsis, bet nu iet pelnītā 
pensijā. Savukārt Maija Riekstiņa 
pateicoties piemin, ka Kursā mā -
cījusi mūziku, folkloru, dainas 
un tautas parašas jau 27 gadus un 
ar lielu prieku stāsta, ka bijusī 
kursiete. Ingrīda Birzniece, ar 
gradu mūzikas pedagoģijā, at -
griežas strādāt Kursā šai vasarā. 

Programmā sekoja 2018. gada 
koncertuzvedums ,,Sprīdītis”, ko 
Kursā uzņēma Rikijs Teteris, re -
diģēja Māris Bērziņš no Losan-
dželosas un mums datora pro-
grammā rādīja Valdis Riekstiņš. 
Skatītāji bija priecīgi, redzot jau-
niešus dažādās lomās un dzirdēt 
Sprīdīša domu graudus, kur ru -
nātais vārds, dziesmas un raitās 
dejas mainījās cita pēc citas. 
Uzvedumu Kursā iestudēja Maija 
Riekstiņa, Reinis Vējiņš un Baiba 
Miķelsone. (Par šo uzvedumu 
rakstījusi Kursas skolotāja Dace 
Melbārde Laika 2018. gada 33. nr.)

Paldies Rietumkrasta Latviešu 
izglītības centra valdei un palī-
giem par Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojuma labu izdošanos un 
viesmīlību. Paldies Kursas valdei 
un palīgiem par panākumiem 
Kursā šos pēdējos pāris gadus! 
Vēlam kursiešiem visu labāko 
nākotnē!

No kr. Maija Riekstiņa, Sarmīte Dāvidsone // FOTO: Paulis Kalniņš)

Kursa nevar pastāvēt mūžīgi bez 
pūlēm – mums jācīnās par savu 
vietu, atceroties, ka vienu gadu 
mums Kursas nebija. Strādājot kopā 
ar latviešu sabiedrību, 2016. gadā 
bija jau 12 skolēni, 2017. gadā 18 
un 2018. gadā 25 skolēni. Šodien 

Amerikā, bet arī Latvijā; mēs 
esam viena no trīs latviešu 
vasaras vidusskolām, ko atbalsta 
Latvijas Valsts Izglītības un zi  nāt-
nes ministrija.” Indra stāsta, ka viņai 
piezvanījis Latvijas vēstnieks Ame-
rikā Andris Teikmanis un ap  so-

2x2 seminārs risināsies no -
metnes stilā, un tajā sagaidāmi 
80 – 100 dalībnieki. Pirms un pēc 
vakariņām ieplānotas kopno dar-
bības – paneļdiskusijas, lekcijas, 
spēles, danči, ugunskurs, filma, 
zvaigžņu pētīšana, talantu/ bez-
talantu vakars, dziesmu kaŗš. 

Rīta posmā vienlaicīgi notiks 
astoņas ievirzes; pēcpusdienā 
izvēle no deviņiem projektiem. 
Piesakoties katrs dalībnieks sev 
izvēlas vienu ievirzi un vienu 
projektu, kuŗos tad darbojas visu 
semināra laiku. Katrā ievirzē un 

kopā ar vecākiem, kas tika izsūtīti 
no Padomju Savienības nepa rei-
zās polītiskās nostājās dēļ. Lud-
vika galvenokārt nodarbojas ar 
rotu dizainu, izgatavo un pārdod 
savas rotas pasaules slavenākajos 
mākslas mūzejos. Kultūras un 
mākslas ievirzē sarunāti dažādi 
vieslektori, kuŗi runās un vadīs 
nodarbības par choreografiju, teātri, 
dainām, kino un vizuālo mākslu.

PBLA priekšsēdeāja Kristīne 
Saulīte un Jānis Mažeiks no Ār -
lietu ministrijas uzturēsies Sau-
lainē visu nedēļu, sniegs koplek-

vēsturi un ir pazīstams un ie  mī-
ļots kā skolotājs gan Kanadā, gan 
Gaŗezerā. Indra Ekmane pēta 
kultūru un etnisko identitāti Lat-
vijā, kā arī diasporas un imig-
rantu sabiedrības Baltijā un ASV. 
Viņa šobrīd strādā Public Radio 
International un Foreign Policy 
Research Institute ASV

Ievirzi Pašizziņa vadīs Madara 
Mazjāne no Latvijas. Madara Maz-
jāne vada organizāciju Marta. 
Madara iedziļinājās projektu vei-
došanā un vadīšanā stipendiju 
laikā ASV. Ievirzē dalībniekiem 
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(Turpinājums sekos)

JURIS 
ULMANIS Uz Grenlandi – pēc pērlēm

FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS

 Visai nedroši. Nav dzirdēts, ka 
kāds ko plāno vai dara, un 
daudziem nav nepieciešamās 
pieredzes.

Sāku pētīt tīmekli. Mana pirmā 
izvēle bija Himalaji, būtu jauki 
aizšaut uz Everestu! Sapratu, ka 
nekas nesanāks, jo kāpšana vir-
sotnē notiek no 8. līdz 25. mai-
jam. Tas nozīmē, ka marta beigās 
vai aprīļa sākumā ir jau jābūt 
Himalajos. Tas neder! Tāda pati 
situācija ir ar citiem 8000 m aug-
stiem kalniem. Lai uzkāptu un 
nokāptu no kalna, vajag divus 
līdz trīs mēnešus laika. Himalajos 
ir arī zemāki kalni, taču arī tur ir 
jābūt jau aprīlī, jo jūnijā sākas 
musonu sezona.

pie mums ir ziema, jo tad tur ir 
vasara. Uz Ziemeļpolu var braukt 
tagad. Taču ir viena problēma – 
tas prasīs divus mēnešus. To es 
nevaru atļauties. Redzēju, ka ir 
ceļojums pāri Grenlandei – „Ice-
Cap” Crossing. Tas nozīmē, ka 
Grenlande ir jāšķērso no Aus-
trumiem uz Rietumiem, t.i., ap -
mēram 600 km viena mēneša 
laikā. Piedāvājums no Adventure 
Consultants ir no aprīļa beigām 
līdz jūnija sākumam. Ideāli! Ne -
pagāja ne dažas minūtes, kad biju 
izdomājis, ka vismaz ir jāpain-
teresējas tuvāk. Izrādās, ka pirmā 
Grenlandes šķērsošana bija no -
tikusi 1888. gadā. To paveica nor  -
vēģis Fritjofs Nansens, kam 

vajadzētu pastudēt ASV, lai sa -
prastu, ka ir jācīnās.

18:00, Reikjavīka. Esmu iera-
dies Īslandē. Nogulēju lidmašīnā 
gandrīz trīs stundas. Neapzinā-
jos,  ka biju tik noguris. Mazliet 
palasīju Eda Viestura grāmatu. 
Asaras saskrēja acīs, lasot nodaļu, 
kurā Robs Halls sēž Everestā, 
nevarēdams pakustēties, un runā 
ar savu sievu, viņu mierinot. 
Sieva ir stāvoklī, un viņš tai 
iesaka, lai viņa savas kājiņas tur 
siltas. Lidmašīna bija ļaužu pilna. 
Palasīju par Īslandi. Radās ie -
spaids, ka tur ir daudz ko redzēt 
– termālie ūdeņi, Zilā lagūna, 
dabiskā kosmētika, zivju resto-
rāni, kuros pasniedz omārus. 

Everesta traģēdijas, ko tik deta-
lizēti aprakstījis Džons Krakau-
ers „Retinātā gaisā“, ir pagājuši 
trīspadsmit gadi. Ir pagājuši div-
padsmit gadi un deviņi mēneši, 
kopš piedzima mans eņģelītis, 
meitiņa Marija. Ir pagājuši seši 
gadi, kopš Tedis, Evija, Ilmārs un 
Jānītis ir gājuši bojā, kāpjot Kuka 
kalnā Jaunzēlandē. Ir pagājuši 
četri gadi, kopš biju Šveices kal-
nos, neveiksmīgi mēģinot uz -
kāpt Materhornā. Ir pagājuši 
apmēram astoņi mēneši, kopš 
izlēmu šķērsot Grenlandi. Ir 
pagājuši septiņi mēneši, kopš 
mana vecmāmiņu, kuru mīļi 
dēvēju par Āmamiņu, aizgājusi 
Mūžībā. Tā, sapakojis savas divas 

piesaistīja manu uzmanību. No 
mājām biju paņēmis trīs grā-
matas: Toma Klensija „Kremļa 
kardinālu” („The Cardinal of the 
Kremlin“, Tom Clancy), „No Short  -
cuts to the Top“, Ed Viesturs un 
„Into the Wild“, John Krakauer. 
Tagad man ir piecas. Pieņemu, 
ka pārējiem ekspedīcijas dalīb-
niekiem arī būs grāmatas, un 
mēs varēsim mainīties.

Rīgā neviens mani nepavadīja  
uz lidostu. Tas nekas. Nevienam 
plašsaziņas līdzeklim arī nebiju 
paziņojis. Paziņošu, kad atgrie-
zīšos… un ja būšu iecerēto pa  vei -
cis. Protams, to, kurp dodos, pa -
stāstīju draugiem un studentiem. 

Jutos mierīgi, vakar bija sir-

Kas vēl? Afrikā ir ziema, turp 
jābrauc janvārī, tāpat kā uz 
Jaunzēlandi, kur ir Kuka kalns. 
Varētu uz Dienvidameriku.Tur 
gan gribētos atgriezties. Skaistais 
Alpa Maijo un Vaskarans, kurā 
toreiz neuzkāpām. Varētu – uz 
Ziemeļameriku, bet Makinlijā 
jau esmu bijis. Vēlreiz negribētos, 
lai gan tur ir ļoti interesanti, un 
man patika tur būt. Maijs ir per-
fekts mēnesis, lai kāptu Makinlijā.

Kopš Teodors, Evija, Ilmārs un 
Jānītis ir gājuši bojā, biju licis kal-
nus mierā un apsolījis sev, ka kal-
nos vairs nekāpšu. Un tomēr – 
pirms kāda laika biju aizbraucis 
uz Šveici kopā ar savu draugu 
Andri Malaševski. Bija plāns uz -
kāpt Materhornā – Andris uz -
kāpa, es ne.Vēl nebiju gatavs kal-
niem un vēroju visu it kā no 
malas – distancēti. Biju samie ri-
nājies – nepieciešamība pēc šāda 
veida piedzīvojumiem droši vien 
man ir pārgājusi. Taču gāja laiks, 
un domas mainījās. Šad un tad 
kāds pajautāja, kuros kalnos es  mu 
bijis pēdējā laikā. It kā tas būtu 
vienīgais, ko es varētu darīt. Ne -
jauši ieslēdzu TV kanālu, kur 
rādīja, kā cilvēki cīnās ekspedī-
cijās, un jutu, ka mana sirds 
notrīs.

Atkal pievērsos tīmeklim. Tas 
laikam bija Adventure Consul-
tants mājaslapā, kur nejauši uz -
dūros Polar Exploration – tātad ir 
ekspedīcijas uz Ziemeļpolu, Dien  -
vidpolu un citām vietām.Tad, 
kad biju Antarktīdā, nodomāju, 
kā tas būtu – aiziet vai aizslēpot 
līdz Dienvidpolam, kā to darīja 
trakais Amundsens, Skots u.c. 
Šekltonam taču izdevās drosmī-
gākais glābšanas pasākums vēs-
turē! Uz Antarktīdu jābrauc, kad 

polārā vēsturē tiek piešķirta liela 
nozīme. Taču Adventure Consul-
tants pēkšņi atcēla savu ek s  pe-
dīciju – es biju šokā. Tikko, bur-
tiski pirms pāris stundām, biju 
noraidījis citu firmu – Tangent 
Exploration, par kuru arī tiku 
interesējies, taču viņi nebija rea-
ģējuši uz maniem e-pastiem. 
Tūlīt aizrakstīju Paulam Valke-
ram no Tangent Exploration un 
pateicu, ka esmu kļūdījies un 
joprojām interesējos par iespēju 
šķērsot Grenlandes ledāju. Viņš 
rakstīja, ka ceļotāju būtu trīs un 
varbūt būšot arī ceturtais cilvēks. 
Sekoja neskaitāmi e-pasti: kas, 
kā, cik maksā, par ko jāmaksā, 
kas jāņem līdzi, apdrošināšana, 
neprotu slēpot, ko mēs ēdīsim utt.

Skaidri apzinoties, ka citādi 
nevaru, biju nolēmis šķērsot 
Grenlandi ar slēpēm: 670 kilo-
metrus ejot, slēpojot un velkot 
ragavas, kuŗās būs viss ekspe-
dīcijai nepieciešamais, lai varētu 
izdzīvot skarbajā ziemeļu klimatā 
mēnesi, kad ir mīnus 30, dažbrīd 
pat mīnus 40 grādi aukstuma.

Velc, ēd,
dzer, guli

What am I worth?1

Piektdiena, 2009. gada 1. maijs
8:35, Kopenhāgenas lidosta.
Ir pagājuši trīspadsmit gadi, 

kopš pirmo reizi devos uz kal-
niem. Tas bija Makinlijs, kurp 
braucu kopā ar Imantu un Tedi. 
Zaļš, nezinošs, naivs, pārpilns 
sapņu un optimisma. Tad vēl 
nezināju, ka mana dzīve mai-
nīsies uz visiem laikiem. Kopš 

1 Cik vērts es esmu?

somas, sēžu lidostā Kopenhā-
genā līdz pulksten 14, kad lidošu 
uz Reikjavīku.

Sajūtas patiešām dīvainas. Fi -
ziski jūtos labi. Esmu trenējies 
daudzus mēnešus sporta klubā 
Atlantis pie Ivara Čākura. Par to 
es vēlāk uzrakstīšu. Emocionāli 
gan nejūtos drošs, taču kopumā 
esmu optimistisks. Nestabils, jo 
nesaprotu, vai man līdzi ir viss 
nepieciešamais. Īsti nezināju, ko 
ņemt, ko neņemt, inventāra sa -
raksts gan man bija atsūtīts. Es 
pat zināju, kā man nav un kas vēl 
jāiegādājas. Nedrošības sajūta va -
rētu rasties arī tāpēc, ka neesmu 
pārliecināts, vai visu varēs dabūt 
Reikjavīkā. Cerēju Ecco zābakus 
nopirkt šeit, lidostā. Viņiem to 
nav – jau izlikts pavasara sezonas 
klāsts. Vakar neatradu to īpašo 
jostu un siksnu sistēmu, kas 
nepieciešama, lai vilktu ragavas 
ar kravu. Man nav arī pudeles 
urinēšanai, tālskata, kompasa, 
zeķu un paša svarīgākā – slēpju, 
nūju un slieču ādu. Pauls Valkers 
apsolīja man to visu sagādāt no 
Anglijas, bet ej tu zini! Šā vai tā 
būs jāaprauga Īslandē. Kopen-
hāgenas lidostā nopirku video-
filmu kamerai. Nejūtos drošs, jo, 
pirmkārt, man ir tikai divas ba -
terijas, vajag nopirkt vēl pāris un 
uzlādēt, otrkārt, man teica, ka šī 
ir vienkārša kamera, nevis HD. 
Tas nozīmē, ka filmēšanas kva-
litāte varētu būt ne visai laba. Vai 
Īslandē nopirkt jaunu kameru?

Kopenhāgenā nopirku divas 
grāmatas: „The Logic of Life, Tim 
Harford“ un „The Last Godfathers“. 
Pavadīju daudz laika grāmatu 
veikalā. Tur galvenokārt bija 
visādi trilleri. Būtu gribējis kaut 
ko no klasikas. Šīs divas grāmatas 

snīga saruna ar manu bijušo 
sievu Ināru. Vakarā aizgāju uz 
teātri pēc Marijas, mēs kopā iz -
staidzinājām mūsu sunīti San-
niju. Sazvanīšos ar Mariju no  
Reikjavīkas. Esmu jau iztērējis 
299.95 DDK par videokasetēm, 
285 DDK par grāmatām, 124 
DDK kafejnīcā Starbucks (kafija 
ar pienu un divas maizītes). Es 
taču vakar netiku uz banku! 
Speciāli pasūtīju pinkodu un 
gribēju izņemt 500 eiro. Jutu, ka 
kaut kas nav kārtībā, jo 17.30 
redzēju uz ielas man pazīstamu 
bankas Nordea darbinieci. Iz  rā-
dās, ka banku Nordea 30. aprīlī 
slēdza ciet 17, nevis 18, kā parasti. 
Man ir 1800 eiro skaidrā naudā. 
Būtu gribējis 2500 eiro plūs vēl 
kredītkarti drošībai, bet izlēmu 
lieki neuztraukties un iztikt ar to, 
kas man ir. Tāpēc vienmēr (vien-
mēr!) pirmās jāsakārto naudas 
lietas! Es to, protams, zināju, bet 
neizdarīju. Vakar sazvanīju 
Imantu, kurš, nabags, guļ slim-
nīcā jau vairākas dienas un vēl 
gulēs divas nedēļas ar savu gūžu. 
Jutos vainīgs, ka nebiju viņu 
apciemojis slimnīcā. Viņam tā 
arī nepateicu, ka braucu uz Gren-
landi. Sazvanīju arī savu draugu 
David De Rousse, kuram pieder 
nekustamā īpašuma firma, un 
viņš man pateica savu laimīgo 
ziņu, ka banka esot piekritusi 
nākt pretī un ka viņa firma vēl 
kādu laiku dzīvos. Tas ir labi!

Vakar pusdienoju kopā ar savu 
draugu Ilmāru Latkovski. Tas 
patiešām bija jauki. Viņš prata 
man izskaidrot vairākas lietas ar 
savu gudrību un vienkāršību, kā 
arī iepriecināja mani ar ziņu, ka 
savā raidījumā citējis manu 
domu, ka latviešu jauniešiem 

Lasot par omāriem, ļoti sagri-
bējās ēst. Aizgāju uz beznodokļu 
zonu painteresēties par HD vi -
deokamerām. Pirkt vai nepirkt? 
Izlēmu padomāt un, iespējams, 
vēlāk nopirkt, kad lidošu prom 
no Īslandes. Kopenhāgenā man 
teica, ka tā maksā 1000 eiro. 
Laimīgi sagaidīju savu bagāžu. 
Tai bija pārsniegts svars, nācās 
samaksāt 70 latu. AirBaltic puisis 
bija pretimnākošs, atzīmēja to 
biļetēs, lai man nav vēlreiz jā -
maksā Islandair, un nosūtīja 
manu bagāžu uz Reikjavīku. 
Lidostā mani sagaidīja Bjarnijs 
Tornsons. Biju priecīgs viņu 
satikt. Apkampāmies. Bjarnijs ir 
aktieris, producents un lugas 
„Tētis“ autors. Iemetu savas divas 
lielās somas viņa pikapā, brau-
cām uz centru. Godīgi sakot, 
mani visu dienu mocīja tāda ne -
patīkama neziņas sajūta: kas būs, 
kas notiks? Kaut gan lija lietus un 
laiks bija drēgns, ieraugot Bjar-
nija pazīstamo seju, kļuva vieg-
lāk. Joprojām uztraucos par 
ekipējumu, kura man nav. “Bet 
kāpēc manas somas ir tik sma-
gas?” – tas bija vēl viens jautā-
jums, kas mani mocīja. Man taču 
tur nekā tāda nav! Vienīgi guļam-
maiss un matracis aizņem daudz 
vietas. Tas viss būs jāvelk līdzi.

Kopā ar Bjarniju aizgājām 
padzert kafiju. Pļāpājām par visu 
ko – par sievietēm, mūsu kopējo 
izrādes „Tētis” projektu. Viņš stās-
tīja, ka producēs uz Ziemsvētkiem 
Dikensa lugu. Liela priekšrocība 
– lugai nav jāpērk autortiesības. 
Viņš ir uzaicinājis Īslandes sla-
venāko komiķi, taisīs speciālus 
efektus un padarīs to par Ziem-
svētku tradiciju.
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Aizmirstie latviešu nacionālās mākslas 
sargātāji – Latvijas Mākslas akadēmijas

studentu korporācija Dzintarzeme 
Pēc Latvijas Republikas prok-

lamēšanas un Brīvības cīņu 
beigām, 20. gs. 20. gados Latvija 
piedzīvoja strauju jaunatnes 
plūšanu uz galvaspilsētu Rīgu, 
lai iegūtu akadēmisko augstāko 
izglītību trijās 1919.gadā dibi-
nā tajās Latvijas augstskolās –  
Latvijas Universitātē, Latvijas 

Mākslas akadēmijā un Latvijas 
Konservatorijā. Līdztekus stu -
dijām studenti sāka veidot da -
žādas studentu organizācijas, 
tostarp Latvijas Mākslas aka-
dēmijā (turpmāk LMA)  – 1923. 
gada 19. martā LMA studenta 
Roberta Vītoliņa (1900-1974) 
šaurajā istabiņā ar vēl 11 to  po-
šajiem māksliniekiem tika di -
bināta pirmā mākslas studentu 
organizācija LMA, Latvijā un 
pat Baltijā – studentu korpo-
rācija Dzintarzeme, bet 1924.
gada 19.martā tā reģistrēta Rī -
gas apgabaltiesā. Latvijas Māk-
slas akadēmijas mācībspēki uz 
Dzintarzemes dibināšanu rau-
dzījās labvēlīgi. Korporācijas 
dibināšana bija daudz savda-
bīgāka nekā citu korporāciju 
veidošana, jo Latvijā vai citur 
Baltijā līdz šim nebija māk sli-
nieku korporācijas, un īpatnējie 
apstākļi prasīja jaunas, pie mē-
rotas formas, kas bija jārada no 
jauna. Tā kā vecāku un līdzīgu 
organizāciju pie jaunās mākslas 
akadēmijas 1923. gadā nebija, 
par paraugu organizācijas uz -
būvei, sadzīves organizēšanai 
un paukošanā ņēma no Vīnes 
Mākslas akadēmijas korpo rā-
cijas Athenea, ar kuŗu pirmā 
saskarsme bija dzintarzemietim 
Kārlim Krauzem, kuŗš bija de -
vies uz Vīni bagātināt zināšanas 
gravēšanas technikā. Tikai no 
1926.gada pēc iekšējās uzbūves 
un tradicijām organizācija sāka 
līdzināties Latvijas Universitātes 
korporācijām, taču draudzīgas 
saites ar LU korporācijām 
Dzintarzeme nedibināja.

Dzintarzemes mērķis bija 
apvienot nacionāli domājošos 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
audzēkņus nacionālās mākslas 
un pašizglītības veicināšanai, 
attīstot audzēkņu starpā indi-
viduālo goda apziņu, atbalstot 
savus biedrus materiāli un 
morāli. Korporācijas uzdevu-
mos ietilpa māksliniecisko pa -
rādību iztirzāšana, izpratne un 
apgūšana, savu biedru audzi-

nāšana tautiskā garā un viņu 
starpā vienības un kopības jūtu 
izkopšana. Dzintarzemes vērtī-
bas atspoguļojās arī tās devīzē 
– “Dailei, draugam, Dzintar-
zemei” – un tās krāsās – melns, 
dzeltens, zils. Melnā krāsa sim-
bolizēja drūmo ikdienu, kuŗā kā 
koša zvaigzne mirdzēja māksla, 
dzeltenā bija dzimtenes druvas, 
un zilā bija mākslas ideālu tāles. 
Dzintarzemieši aktīvi nodevās 
referātu vakariem par mākslu 
un literātūru, akadēmiskajai 
paukošanai, aktīvi iesaistījās 
akadēmijas dzīvē un organizēja 
savas iekšējās un publiskās 
mākslas izstādes. To mērķis bija 
vērot biedru māksliniecisko iz -
augsmi, uzklausīt kritiku un 
papildināt korporācijas kasi ar 
pārdoto darbu ieņēmumiem.

 Dzintarzemes piekoptās ideo-
loģijas ietekmē dzintarzemieši 
savā daiļradē un domāšanā vai -
rāk nosliecās uz latviešu vec-
meistariem un latviešu mākslu. 
Tas ir ļoti nozīmīgi, jo vairums 
dzintarzemiešu auga un vei do-
jās reizē ar latviešu nacionālās 
glezniecības tradicijām, kas ir 
starpkaŗu Latvijas ievērojams 
mantojums.

1940.gada vasarā, PSRS oku-
pējot Latviju, Dzintarzemes 
dar bība Latvijā, tika pārtraukta. 
Otrā pasaules kaŗa posts iz -
kliedēja dzintarzemiešus. Viena 
daļa dzintarzemiešu tika depor-
tēti, krituši kaŗā vai pazuduši 
bez vēsts, otra daļa bija iz  vē-
lējušies trimdas ceļu, turpinot 
pēckaŗa dzīvi svešumā, bet trešā 
daļa palika uz dzīvi Latvijas 
PSR. 

Par spīti trimdai, Amerikā, 
Kanadā un Austrālijā nonākušie 
dzintarzemieši spēja atjaunot 
un uzturēt korporācijas dzīvot-
spēju, tiesa gan, jau daudz citā-
dākā formātā. No korporācijas, 
kas bija slēgta tipa organizācija 
ar aktīvu ikdienu, biedru iz  klie-
dētības dēļ tā transformējās par 
mākslinieku kopu, kuŗa sanāca 
kopā vien dažas reizes gadā un 
rīkoja mākslas izstādes, lielā-
koties veltītas trimdas latviešu 
auditorijai. No vairākiem des-
mitiem dzintarzemiešu starp -
kaŗu posmā, Dzintarzemes at -
jaunošanas gadā vēsturnieks 
Valters Ščerbinskis un Latvijas 
Valsts archīva dokumenti uz -
skaita 21 biedru. Vieni no gal-
venajiem Dzintarzemes atjau-
no šanas iniciātoriem bija Kārlis 
Šaumanis (1905-1971), Otto 
Grunde (1907-1982), Francis 
Ernests Bange (1895-1974), Jā -
nis Audriņš (1898-1994), Mak -
similians Mitrevics (1901-1989) 
kopā ar goda filistriem Jāni 
Kugu (1878-1969) un Burkardu 
Dzeni (1879-1966). Kā pirmais 
dzintarzemiešu kopīgais iznā-
ciens atklātībā, kas uzskatāms 
par oficiālo atjaunošanas laiku, 
bija dzintarzemiešu kopas 
centrā Ņujorkā 1958. gada 16. 
novembrī French Art Center 
atklājot Dzintarzemes 35 gadu 
jubilejas izstādi. Latviešu māk-
slinieks un mākslas zinātnieks 

Juris Soikans tajā laikā dzin-
tarzemiešu Ņujorkas kopu vēr-
tēja pat par  vienu no lielākajām 
starp latviešu mākslinieku cen-
triem trimdā. 1961.gadā tika 
dibināta Dzintarzemes Austrā-
lijas kopa. Laika posmā no 
1958. gada līdz 1973. gadam 
Dzintarzeme kopumā sarīkoja 

darba, pēc savām iespējām un 
dotumiem kopa latviešu māk-
slas tradicijas. Jānis Audriņš to 
nemitīgi uzsvēris arī laikrakstā 
Laiks, ka savās nostādnēs dzin-
tarzemieši ne starpkaŗu pe -
riodā, ne trimdā savos meklē-
jumos nekad neaizrāvās ar da -
žādiem laikmeta modes klie-

15 izstādes ASV (Ņujorkā, 
Bostonā, Klīvlandē, Detroitā, 
Čikāgā, Filadelfijā, Vašingtonā), 
Kanadā (Toronto) un Austrālijā 
(Adelaidē, Melburnā, Sidnejā). 
Lielākoties tās bija jubileju un 
ceļojošās izstādes. 1973.gadā 
tika aizvadīta pēdējā kopīgā 
izstāde par godu Dzintarzemes 
50 gadu jubilejai, tādējādi 1960.
gadi vērtējami kā aktīvākais 
laiks. Vairākas desmitgades Dzin-
  tarzemes draugs bijis laikraksts 
Laiks. Dzintarzemes biedri, 
īpaši ilggadīgais trimdas seniors 
Jānis Audriņš aktīvi publicējis 
rakstus par Dzintarzemes vēs-
turi un izstādēm, kas mūsdienu 
pētniecības kontekstā dod neat-
sveŗamu ieguldījumu, sekojot 
Dzintarzemes trimdas gaitām. 
Kontinentos izkaisītie dzintar-
zemieši, neatkarīgi no maizes 

dzieniem, arī ar “ismiem”, bet 
vairāk nosliekušies uz vecmeis-
taru un latviešu mākslas tradi-
ciju pusi, saaugot ar tām kā 
mūsu neatkarības un brīvības 
laika diženu mantojumu. Šīm 
vērtībām dzintarzemieši palika 
uzticīgi līdz savu mūžu izskaņai. 
Savā konservātīvajā pozīcijā 
viņi ieguva gan latviešu na -
cionālās mākslas mantojuma 
sargātāju statusu, gan savas 
pastāvēšanas laikā saskārās ar 
nopietnu Dzintarzemes nāka-
mās paaudzes izaudzināšanas 
problemātiku. Ja 60.gados Aus-
trālijas kopā tika uzņemti pāris 
jauno mākslinieku, tad pēc tam 
Jānis Audriņš vairs nespēja pie -
ņemt jauno domāšanas veidu. 
Vienā no 1979. gada apkārt-
rakstiem J.Audriņš izteicies: 
“Korporācijām līmenis noslī-

dējis, uzvedība nav pareiza, nav 
tāds, kāds tas bija Eiropā, un 
reizē ar to arī nav, ko mācīt. Un 
tad jauno mākslinieku pasvītroti 
kankarainā ģērbšanās, pinkai-
nie mati un bārdas atstāj diez-
gan atbaidošu iespaidu. Tas ir 
galvenais, kāpēc mēs pārtrau-
cām jauno uzņemšanu. Pie kam 
šeit nekādu lomu nespēlē viņu 
mākslas “stils”, jo pret laikmetīgo 
cīnīties būtu tikai donkichotis-
ka māžošanās”. Savu lomu 
spēlēja arī apstāklis, ka kor po-
rācijas redzeslokā reti gadījās 
sastapt kādu latviešu jauno 
mākslinieku. Gadi ņēma virs-
roku, arī dažādi savstarpējie 
aizvainojumi, kas rezultējās ar 
Austrālijas kopas likvidēšanu 
1986.gadā. Sākās Dzintarzemes 
noriets – aktīvais periods pār-
tapa stagnācijā, kas balstījās gan 
uz domstarpībām, gan apstāklī, 
ka cits pēc cita mūžībā sāka 
aiziet pēdējie dzintarzemieši. 
Pēc Latvijas Republikas atjau-
nošanas vēl pastāvēja cerība un 
pat uzturētas sarunas ar LMA 
par Dzintarzemes atjaunošanu 
Latvijā, bet, diemžēl, tas nav 
īstenojies

NO REDAKCIJAS.
Latvijas Mākslas akadēmijas 

doktorante Agnija Lesničenoka 
ir apņēmības pilna atdzīvināt 
Dzintarzemes vārdu savā dok-
tora disertācijā, vislielāko uz  ma  -
nību vēršot korporācijas dar-
bībai trimdā un tās iegul dī ju-
mam latviešu nacionālās māk-
slas saglabāšanas polītikā. Pēt-
niece ir apzinājusi lielu trimdas 
mantojumu Latvijā – Dzintar-
zemes biedru fondus un desmi-
tiem dokumentu Latvijas Na -
cionālā archīva Latvijas Valsts 
archīvā, kur glabājas tūksto  šiem 
trimdas sabiedrisko darbinieku 
dokumentu, avotus no citām 
kultūras krātuvēm, kā arī gleznu 
kollekcijas vai atsevišķus darbus 
vairākos Latvijas mūzejos dzin-
tarzemiešu dzimtajos novados 
vai Rīgas lielāko mūzeju 
krātuvēs. 

Pētniece vēlas vērsties arī pie 
jums, ārpus Latvijas dzīvojo-
šajiem tautiešiem! Lai ieguldī-
jums Dzintarzemes izpētē būtu 
vēl bagātīgāks, pētniece vēlas 
apzināt arī ārpus Latvijas esošās 
vēstures liecības par Dzintar-
zemi un tās biedriem – Jānis 
Audriņš (ASV), Francis Ernests 
Bange (ASV), Jānis Cīrulis 
(ASV), Edvards Dzenis (Ka -
nada), Verners Dukurs (Austrā-
lija), Juris Dukurs (Austrālija), 
Jānis Gailis (ASV), Jānis Jab-
lovskis (ASV), Otto Grunde 
(ASV), Pēteris Kārkliņš (Ka -
nada), Maksimilians Mitrevics 
(ASV), Oļegs Lapsa (Austrālija), 
Laimonis Lauva (Austrālija), 
Arnolds Sildegs (ASV), Kārlis 
Šaumanis (ASV), Arnolds Šī -
manis (ASV), Jānis Vecrumba 
(ASV), Jānis Zemgals (ASV), 
Kārlis Veinbergs (Austrālija, 
Zviedrija).

Dzintarzemes izstāde Bostonā, ASV, no kreisās Jānis Cīrulis, Kārlis 
Šaumanis, Jānis Audriņš, iespējams Jānis Jablovskis, Otto Grunde. 
1959.vai 1967.gads. No Latvijas Valsts archīva fondiem

Dzintarzeme 40 gadu jubilejas Komeršs, 1963.gads. Vidū redzams 
seniors Jānis Audriņš. No Latvijas Valsts archīva fondiem
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Valsts prezidenta vizīte Igaunijā
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis  triju dienu valsts vizītē ap -
meklēja  Igauniju. Valsts preziden-
tu valsts vizītē Igaunijā pavadīja 
Iveta Vējones kundze. Valsts vizī-
tes Igaunijā laikā Valsts preziden-
tam un Ivetai Vējones kundzei  
bija paredzēta plaša programma 
Tallinā, Paidē un Tartu, aptverot 
valstu polītisko, ekonomisko, iz -
glītības un kultūras sadarbību.

“Šogad mēs atzīmējam piec pa -
d smit gadus, kopš Latvija un Igau-
nija kļuva par Eiropas Savienības 
un NATO dalībvalstīm. Mums 
vienmēr ir bijusi kopēja izpratne 
par reģionālo drošību. Kopīgi ar 
mūsu Eiropas un transatlan tiska-
jiem partneriem reaģējam uz iz -
aicinājumiem mūsu reģionā. Sa -
skaroties ar mūsdienu drošības iz -
aicinājumiem, būtiski arī turp -
māk būt vienotiem un spēt pie -
ņemt saskaņotus lēmumus,” uz -
svēra Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Tallinā tiekoties ar Igau-
nijas prezidenti Kersti Kaljulaidu.

Tikšanās ar Igaunijas prezidenti 
Kersti Kaljulaidu // Foto: Valsts 
prezidenta kanceleja

“Mūsu valstis ir tuvas ne tikai 
ģeografiski. Mūs saista kopīgais 
vēstures mantojums, Eiropas un 
pasaules redzējums, līdzīgās vērtī-
bas, izpratne par drauga pleca sa -
jūtu un kopīgo drošību, kas stip-
rinājās neatkarības un brīvības cī -
ņās. Atzīmējot mūsu valstu Simt-
gadi, mēs to apzināmies vēl iz -
teiktāk nekā parasti,” sacīja Valsts 
prezidents. Valsts vizīte Igaunijā 
notiek simboliskā laikā. “Mūsu 
nācijas veidojās vienā laika perio-
dā. Mūsu valstis ir gājušas kopīgu 
vēstures ceļu. Mūsu nacionālās 
kustības radīja lūzumu Baltijas sa -
biedrības attīstībā. Bet tieši pirms 
simts gadiem, 1919. gada vasarā, 
latviešu un igauņu kaŗavīri plecu 
pie pleca sīvās Cēsu kaujās deva 
izšķirošus triecienus ienaidnieku 
spēkiem. 

Piemiņas memoriāla apmeklē-
ju ma laikā // Foto: Valsts prezi-
denta kanceleja

“Ar šo kopīgo uzvaru Latvijas 
neatkarība bija nostiprināta, un 
tādēļ latviešu tauta vienmēr būs 
pateicīga jums par šo nenovēr tē-
jamo brīvprātīgo palīdzību,” tikša-
nās laikā ar Igaunijas prezidenti 
uzsvēra Valsts prezidents. Šodien 
mēs esam tuvi kaimiņi, sadarbības 
partneri, sabiedrotie un draugi. 
Latviju un Igauniju saista aktīvs 
polītiskais un ekonomiskais dia-
logs. Ņemot vērā mūsdienu ģeo-

po lītiskos apstākļus, abu valstu 
na  cionālajās interesēs ir stiprināt 
un attīstīt jau esošo Latvijas un 
Igaunijas, kā arī stiprināt ciešo 
visu trīs Baltijas valstu sadarbību 
un savstarpējo atbalstu visos lī -
meņos.

Tikšanās laikā Raimonds Vējo-
nis uzsvēra, ka svarīgi turpināt cie-
šu sadarbību, īstenojot Rail Baltica  
projektu. Ceram, ka nevienā no 
projektā iesaistītajām pusēm ne -
radīsies jauni šķēršļi, lai ieviestu 
dzīvē jau pieņemtos lēmumus Rail 
Baltica savlaicīgai realizēšanai. Tā -
pat turpmākais pusotrs gads būs 
nozīmīgs Baltijas valstu elektro-
tīklu sinhronizācijai ar kontinen-
tālās Eiropas tīklu, kā arī reģionālās 
gāzes infrastruktūras attīstībai un 
tirgus izveidei.

10. aprīlī Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis un Iveta Vējones 
kundze Tallinā tikās ar latviešu 
diasporas Igaunijā pārstāvjiem 
(attēlā).

Pasākuma laikā uzrunājot klāt-
esošos, Valsts prezidents uzsvēra, 
ka latviešu kopiena Igaunijā ir 
aktīva un labi atpazīstama gan 
vietējām valsts un pašvaldību in - 
s titūcijām, gan arī plašākai Igau-
nijas sabiedrībai. Valsts prezidents 
atzīmēja, ka latviešu kopienas ini-
ciētie pasākumi un programmas 
jau kļuvuši par paraugu citiem. 
“Man ir patiess prieks, ka latvieši 
Igaunijā, atrodoties tikai rokas 
stie piena attālumā no savas dzim-
tās zemes, tomēr nav atstājuši savu 
latvisko tradiciju kopšanu tikai uz 
tām reizēm, kad tiek apciemoti 
radi un draugi Latvijā. Igaunijā ir 
izveidotas aktīvas un ar pašiniciā-
tīvu bagātas kultūras biedrības, 
latviešu papildskola un interešu 
kopas, kas sniedz nenovērtējamu 
atbalstu latviešu valodas, kultūras 
un tradiciju uzturēšanā ikdienā,” 
atzina Valsts prezidents. Aktīvākie 
latviešu diasporas centri Igaunijā 
ir Tallinā un Tartu, un to veido 
vairākas organizācijas, piemēram, 
Igaunijas Latviešu biedrība, Lat vie-
šu Nacionālās kultūras biedrība 
Igaunijā, Tartu Latviešu biedrība, 
Tallinas Latviešu papildskola “Tau-
renis”, folkloras kopa Rēvele, koris 
“Ziemeļu balsis” un Tallinā izvei-
dotā latviešu draudze.

***
Aicina atbalstīt Egilu Levitu
Bijušie Augstākās Padomes de -

pu tāti, kuŗi 1990. gadā balsoja par 
deklarāciju “Par Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanu”, ai -
cina 13. Saeimas deputātus Valsts 
prezidenta amatā ievēlēt Eiropas 
Savienības tiesas tiesnesi Egilu 
Levitu. Savā paziņojumā deputāti 
uzsver, ka Levits vairāk nekā 30 
gadu garumā sevi apliecinājis kā 
patiesu Latvijas patriotu, erudītu 
juristu un zinātnieku.

“Levitam bija ievērojama loma 
Latvijas neatkarības atjaunošanā. 
Vēl pirms Atmodas viņš savos 
dar bos argumentēti pamatoja, ka 
latvieši kā nācija pat pēc ilgajiem 

okupācijas gadiem nav zaudējuši 
tiesības uz savu valsti, kuŗu viņi 
nodibināja 1918. gadā,” teikts 
paziņojumā. Atmodas laikā, vado-
ties no Levita koncepcijas, tika 
izstrādāta Neatkarības atjaunoša-
nas deklarācija. “Lielu darbu Le -
vits ieguldīja, lai pierādītu 1922. 
gada Satversmes atjaunošanas ne -
pieciešamību un to, ka Latvijas 
pilsoņi un viņu pēcteči saglabā 
savu 1918. gadā nodibinātās Lat-
vijas valsts pilsonību, bet pārējiem, 
apliecinot savu lojalitāti Latvijai, tā 
būtu iegūstama tikai likumā no -
teiktajā kārtībā.” Aicinājumu iztei-
kuši kopumā 76 bijušie Augstā -
kās Padomes deputāti, tajā skaitā 
Georgs Andrejevs, Romāns Apsī-
tis, Dzintars Ābiķis, Oļegs Bata-
rev skis, Normunds Beļskis, Valdis 
Birkavs, Emerita Buķele, Velta 
Čebotarenoka, Ilma Čepāne, Al -
frēds Čepānis, Jānis Dinevičs, Ju -
ris Dobelis, Dainis Īvāns, Tālavs 
Jundzis, Juris Karlsons, Ojārs  
Keh ris, Jānis Kinna, Odisejs Kos-
tanda, Ģirts Valdis Kristovskis, Jā -
nis Lagzdiņš, Andrejs Panteļējevs, 
Einars Repše, Anna Seile, Vilis 
Seleckis, Pēteris Simsons, Kazi-
mirs Šļakota, Andris Teikmanis, 
Andris Tomašūns.

***
Egils Levits piekritis kandidēt 

Valsts prezidenta vēlēšanās
Kaut arī KPV LV vēlas izvirzīt 

savu kandidatūru Valsts preziden-
ta amatam, kas ir pretrunā ar koa-
līcijas vairākuma atbalstītā jurista 
Egila Levita vēlmi būt visas koali-
cijas atbalstītam pretendentam, 
viņa izredzes ieņemt valsts aug - 
s tāko amatu joprojām vērtējamas 
augstāk par 50 procentiem. At -
balstu Egila Levita kandidātūrai 
paudušas trīs no koaliciju veido-
jošajām piecām partijām – Nacio-
nālā apvienība, Jaunā konservātī-
vā partija un Attīstībai/Par!. Pie 
valdības stūres stāvošā Jaunā Vie-
notība savu kandidātūru, gluži kā 
2015. gadā, kad tika izvirzīts Zaļo 
un Zemnieku savienības virzītais 
Raimonds Vējonis, neizvirzīs, taču 
ir skaidrs, ka tā koalicijas stabili-
tātes vārdā atbalstīs tās vairāku -
ma lēmumu atbalstīt Levitu. Par 
Satversmes preambulas tēvu dēvē-
tajam E. Levitam ir 53 no nepie-
ciešamās 51 Saeimas deputātu 
balss.

Valdības koalīcijas partijas 15. 
aprīlī vienojās Valsts prezidenta 
amatam virzīt Eiropas Savienības 
Tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Par -
tijā KPV LV par prezidentu gan 
būs brī vais balsojums, tomēr pa -
redzams, ka Levitam balsu pietiks. 
Levits uz šo amatu kandidēja jau 
2015. gadā, kad Saeimas vairā-
kuma atbalstu tolaik vēl aizklātajās 
vēlēšanās guva pašreizējais prezi-
dents Raimonds Vējonis.

Eiropas Savienības Tiesas ties-
nesis Egils Levits, kurš iepriekš 
norādījis, ka vēlētos visas koalīci-
jas atbalstu, piekritis kandidēt uz 
Valsts prezidenta amatu, to viņš 

apliecināja Latvijas Televīzijai (LTV). 
“Tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, ka 
visas valdību veidojošās partijas, 
kas pārstāv vēlētāju vairākumu un 
dažādību, ir spējušas vienoties par 
šo svarīgo jautājumu un pieņemt 
šādu lēmumu. Protams, es būtu 
pateicīgs kalpot Latvijai,” sacīja 
Levits.

Partijas KPV LV iekšlietu mi -
nistrs Sandis Ģirģens piedāvājis 
Valsts prezidenta amata kandidā -
ti – Bostonas universitātes lektori, 
medicīnas zinātņu doktori Alēnu 
Butkēviču. Viņa ir viena no vado-
šajām zobu implantēšanas chirur-
ģēm pasaulē. Valsts prezidenta 
amata kandidāts ir arī tiesībsargs 
Juris Jansons.

***
ASV vēstnieces vietnieks 

apmeklē Liepāju 
ASV vēstnieces vietnieks Pols 

Polītiss oficiālā vizītē apmeklēja 
Liepāju un tikās ar Liepājas pil-
sētas Domes priekšsēža vietnieku 
Jāni Vilnīti un Liepājas novada 
domes pārstāvjiem, kā arī pieda-
lījās piemiņas sarīkojumā par 
godu ASV pilotiem, kuŗus pirms 
aptuveni 70 gadiem, militārās 
ope rācijas laikā virs Baltijas jūras, 
notrieca PSRS iznīcinātāji.

1950. gada 8. aprīlī virs Baltijas 
jūras pie Liepājas PSRS iznīcinā -
tāji uzbruka amerikāņu lidmašī-
nai PB4Y2 Privateer tās operatīvās 
misijas laikā. Notriektajā ameri kā-
ņu lidmašīnā bija 10 cilvēku ap -
kalpe. Glābšanas operācija turpi-
nā jās līdz 16. aprīlim, taču bez pa -
nākumiem. ASV Karaflote 8. ap   -
rīlī kā iespējamo amerikāņu pi  lo -
tu bojāejas datumu pasludināja 
1951. gada 11. aprīli. Piemiņas sa -
rīkojums  notika pie pieminekļa 
bojāgājušajiem jūrniekiem. 

***
ZZS kongresā 

Notikusi Latvijas Zemnieku sa -
vienības vadības maiņa. 13. aprīlī 
ilggadējo partijas vadītāju Augus-
tu Brigmani nomainīja Armands 
Krauze. Tas varētu veicināt Lat vi-
jas Zemnieku savienības un Zaļās 
partijas turpmāko sadarbību, no -
rāda Zaļās partijas vadītājs Edgars 
Tavars. Līdz šim vairākās jomās 
partiju viedokļi nedaudz atšķīrās, 
un līdz ar vadības maiņu Tavars 
cer, ka būs iespējams vieglāk atrast 
kopīgu redzējumu par bioloģisko 
lauksaimniecību, lielāku atbalstu 
mazajiem un vidējiem lauksaim-
niekiem, ne lielajiem un dažā -
diem vides jautājumiem.

Uz ZZS valdes priekšsēža ama - 
tu pretendēja Augusts Brig ma-
nis, Armands Krauze, Ringolds 
Arnītis

Balsošanā Brigmanis pirmajā 
kārtā saņēma tikai 36 balsis un no 
cīņas izstājās. Otrajā kārtā Krauze 
saņēma 152 balsis, bet viņa kon-
kurents Ringolds Arnītis – 94 bal-
sis. Krauze sarunā ar Latvijas Ra -
dio pauda apņēmību lauzt stereo-
tipu, ka Latvijas Zemnieku savie-
nība pārstāv tikai lauku iedzīvo-
tājus, un vairāk uzsvērt atbalstu 
visiem vietējiem uzņēmējiem. 
Partijas darbā būšot arī citas 
pārmaiņas.

***
Ērikam Tomsonam – 100

Līdz ar pirmajām siltajām pa -
vasara dienām Ēriks Tomsons 
strā dā siltumnīcā. Nevarot sagai-
dīt, kad varēs iestādīt tomātus. 
Pirms dažiem mēnešiem valmie-
rietis nosvinēja 100. dzimšanas 
die nu. Sveicēji līdz ar laba vēlēju-
miem cildināja viņa pašaizliedzīgo 
rīcību Otrā pasaules kaŗa gados. 
Slepus laivās uz Zviedriju aizveda 
simtiem bēgļu, tostarp polītiskās 
elites pārstāvjus.

1944. gadā vasarā jaunekli, kurš 
Ainažu jūrskolā tikko bija izmā-
cījies par kuģu mechaniķi, nosūtī-
ja strādāt uz Mērsraga ostu. Bija 
vācu okupācijas laiks. Ēriks ar 
draugu Žani Fonzovu sprieduši, 
ka jātiek prom uz Gotlandi. Jau 
gatavojuši laivu. Līdz satikuši di -
vus vīrus no Latvijas Centrālās pa -
domes, kas cīnījās pret okupā ciju. 
Vīri viņiem piedāvāja palīdzēt 
nogādāt bēgļus pāri jūrai. Tas bija 
bīstami. Vācieši uzmanīja, lai cil-
vēki nebēgtu. “Motors neiet, jāvelk 
zēģele augšā. Zēģeli uzvilkt – tas ir 
kā baltais karogs jūrā. Nāk vācu 
kaŗavāna ar kaŗa kuģiem. Viens 
kaŗa kuģis pagriež degunu pret 
mums. Visiem liek uzkāpt uz vācu 
kuģa. Un tad viņi iemet bumbu 
iekšā laivā. To nogremdē un mūs 
aizved uz Vāciju,” saka Tomsons. 
Ēriks Tomsons ar bēgļiem pāri 
jūrai devās astoņas reizes. Laivas 
bija pārpildītas.

***
Mežaparka jaunās 
estrādes būvdarbi 

11. aprīlī ar Mežaparka jaunās 
estrādes būvniecības darbu gaitu 
klātienē iepazinās atbildīgas amat-
personas un plašsaziņas līdzekļu  
pārstāvji. Rīgas domes priekšsēža 
pienākumu izpildītājs Oļegs Bu -
rovs informēja, ka “šobrīd Meža-
parka jaunās estrādes būvdarbi ap -
steidz plānoto darbu grafiku par 
aptuveni pusotru mēnesi un ko -
pumā ir izpildīti 27 % no kopējā 
apjoma. Ja būvnieki turpinās ap -
steigt plānoto grafiku, tad būs jā -
lemj par šogad piešķirtā budžeta 
grozījumiem. Tomēr priekšā ir 
gaidāmi sarežģītu konstrukciju 
montāžas darbi, tāpēc par to 
lemsim rudenī.”



LAIKS 2019. ga da 20. aprīlis – 26. aprīlis10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

***
Mākslas dienām aprit 60 gadi
Ideoloģijas ierocis, kas kļuva par 

sabiedrības saliedēšanās simbolu 
un masu kustību, svētkiem, ko ik 
gadu gaidīja tūkstošiem cilvēku. 
Mākslas dienām šogad aprit 60 
gadu. Kaut gan Mākslas dienu sa -
rīkojumi norit arī tagad, tik lielas 
nozīmes kā pirms 40 un 50 ga -
diem tiem vairs nav. Sociālistiskās 
ideoloģijas propagandai tika no -
lemts organizēt jaunus svētkus – 
Mākslinieku, vēlāk Mākslas die-
nas. Pie dažādām izklaidēm ne -
pie  radušajiem padomju cilvēkiem 
bija iespēja ielūkoties mākslinieku 
darbnīcās, satikties ar viņiem rūp-
nīcās un skolās, vērot izstādes ielās 
un mazo pilsētu kultūras namos. 
Vairs nebija runa tikai par vizuālo 
mākslu, ielās bija redzami tēlnie cī-
bas un lietišķās mākslas darbi, no  -
ritēja teatrāli uzvedumi. 80. ga  du 
sākumā Mākslas dienas piedzīvo 
lielāko sabiedrības atsaucību – 
ielās iziet 10 tūkstoši cilvēku. Un 
šie mākslas svinēšanas svētki kļūst 
par platformu, kur piedāvāt sa -
bied rībai laikmetīgās mākslas ak -
cijas.

***
Berlīnē atklāj Rīgas Fotografijas 
biennāles – NEXT 2019 izstādi
12. aprīlī galerijā pavlov’s dog 

Ber līnē atklāta latviešu māksli nie-
ces Diānas Tamanes izstāde “Asins-
spiediens”, kas norisinās Rīgas Fo -
tografijas biennāles – NEXT 2019 
programmas ietvaros. 2018. gadā 
māksliniece uzvarēja Rīgas Foto-
gra fijas biennāles balvas “Meklē-
jam jauno fotografijā!” konkursā 
un ieguva iespēju sarīkot izstādi 
Berlīnē. Turpmāk šāda iespēja būs 
katram balvas uzvarētājam.

Diānas Tamanes glezna “Asins-
spiediens”

Diānas Tamanes darbu iedves-
mas avots un būtisks atskaites 
punkts ir viņas personīgā pieredze 
un ģimene, kuŗas locekļi nereti 
kļūst par mākslinieces darbu gal-
venajiem varoņiem. Savos darbos 
viņa izmanto autobiografiskus ele-
mentus – atmiņu, ikdienas rutīnu 
un personīgus notikumus. Lipinot 
kopā savas un tuvinieku pieredzes 
vienotā kollāžā, kas sastāv gan no 
Tamanes veidotiem, gan atras -
tiem attēliem un tekstiem, stāst-
niecības procesā atklājas ne tikai 
personīgais, bet arī daudz plašāks 
nesenās vēstures un mūsdienu 
sabiedrības spogulis.

***
Mūzikas akadēmijas jauktais 

koris uzvar konkursā Slovēnijā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (JVLMA) jauktais ko -
ris ieguvis pirmo vietu  un  Grand 
Prix konkursā Gallus Maribor Slo-
vēnijā, informē JVLMA. JVLMA 
jaukto kori diriģē Jānis Ozols. Šis 
konkurss, kuŗā piedalījās vēl sep-
tiņi citi koŗi no Īrijas, Vācijas, Sp ā-
nijas, Slovēnijas, Krievijas un ASV, 
esot viens no prestižākajiem koŗu 
konkursiem pasaulē. Konkursa 

un konfiscējusi vairākas grāmatas. 
Kaļiņingradas bērnu bibliotēkā 
10. aprīlī bija paredzēts atklāt pa -
zīstamā latviešu grāmatnieka Juŗa 
Cibuļa ābeču kollekcijas izstādi. 
Bibliotēkas vadītāja Oksana Vasiļ-
jeva Krievijas ziņu aģentūrai TASS 
pastāstīja, ka ekspozīcija aizliegta, 
jo vairākās grāmatās esot attēlota 
nacistu svastika:

“Visas grāmatas atnāca kastēs, 
tās ir pasaules tautu ābeces, daļa 
no tām krievu valodā. Kad sākām 
veidot izstādi, bibliotekāri atklāja, 
ka vairākās ābecēs redzama svas-
tika”. Tādēļ arī izstādi nolēma ne -
rīkot. Grāmatas, kuŗās bija redz ams 
ugunskrusts, policija konfiscēja kā 
“lietiskos pierādījumus”, jo Krie vi-
jā ir aizliegts eksponēt nacistisko 
simboliku. Par šo “kaitīgo” izstādi 
vēstīja arī Kremļa kontrolētā 
sabiedriskā televīzija.

***
Par LELBĀL Latvijas

 apgabala prāvestu atkārtoti 
ievēlēts Kārlis Žols

Par Latvijas  apgabala prāvestu 
Latvijas Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā ārpus Latvijas (LELBĀL)  
atkārtoti ievēlēts Kārlis Žols, bet 
apgabala pārvaldē darbosies māc. 
Dr. Dace Balode, māc. Ieva Puri-
ņa un Jānis Putnis. LELBĀL Lat-
vijas iecirknis šajā gadā centīsies 
panākt, lai tiktu atzīts kā piln-
tiesīga reliģiskā organizācija, plā-
no rosināt izmaiņas Reliģisko 
organizāciju likumā un izveidotu 
savu centru Rīgā.

***
Atklāta Latvijas izstāde 

Ķīnas Nacionālajā mūzejā
11. aprīlī Ķīnas Nacionālajā mū -

zejā Pekinā atklāta “Zīda ceļa na -
cionālo mūzeju dārgumu izstāde”. 
Izstādē  no Latvijas piedalās Lat vi-
jas Nacionālais mākslas mūzejs/ 
mākslas mūzejs Rīgas birža. Izstā-
de ir apskatāma līdz 14. jūlijam. 
Nacionālo mūzeju dārgumu izstā-
de ir kopīgi organizēta starp Ķīnas 
nacionālo mūzeju un 12 valstu 
nacionāliem mūzejiem no Krie-
vijas, Mongolijas, Kazachstānas, 
Tadžikistānas, Rumānijas, Slovē-
ni jas, Polijas, Latvijas, Omānas, 
Kambodžas, Japānas un Korejas. 
Izstādē ir apskatāmi 234 vēsturis-
ko relikviju komplekti, kas ir atla-
sīti no dažādiem periodiem un 
kategorijām. Tā demonstrē valstu, 
kas atrodas pie Zīda ceļa, bagātīgo 
un daudzveidīgo kultūras apmai-
ņu. Vēsturiski Zīda ceļš ir viens no 
pasaules garākajiem tirdzniecības 
ceļiem, kas iezīmēja svarīgus pro-
cesus zināšanu un prasmju apmai-
ņām. Turklāt Latvija kā valsts Bal-
tijas jūras krastā vēsturiski varētu 
būt viena no gala pieturām Zīda 
ceļam. Saglabājušies vēstures arte-
fakti veicina savstarpējo savieno-
jumu izpēti un jaunu nezināmu 
faktu atklāšanu. Izstādē apskatāmā 
Ķīnas Taņu dinastijas 9. – 10. gad-
simta laikā izgatavotā tase ir viena 
no taustāmākajām liecībām Zīda 
ceļam, kas ir atrasta Latvijas terri-
torijā.

“Klātienē pārliecinājāmies, ka 
Dziesmu svētku jaunās estrādes 
būvniecības darbi norit raiti un 
būvnieki ar lielu atbildības sajūtu 
attiecas pret estrādes pirmā posma 
īstenošanu noteiktajā termiņā, lai 
jau 2021. gada vasarā Mežaparkā 
var norisināties XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki,” 
pēc būvobjekta apmeklējuma Me -
žaparkā apliecināja kultūras mi -
nistre, Dziesmu svētku padomes 
priekšsēde Dace Melbārde. Būv nie-
ku sniegtā informācija par pa -
veikto, kā arī estrādes pirmās 
aprises apliecina – sidraba birzs 
Dziesmu kalnā būs svētku dalīb-
niekiem ērtāka, vieglāk pieejama 
un drošāka, savukārt akustisko 
risinājumu ziņā tā būs viena no 
vismodernākajām brīvdabas es  trā-
dēm Eiropā.

***
Pasaules valstu līdeŗi tiekas 
Horasis globālajā sanāksmē
Ikgadējā Horasis globālā sanāk-

s me ir viena no starptautiski zinā-
mākajām pasaules biznesa un 
valsts pārvaldes līderu tikšanās 
reizēm, platforma, kuŗā izvērtēt 
līdzšinējo un veicināt turpmāko 
valstu sadarbību, veikto investīciju 
ietekmi un sekmēt ilgtspējīgu iz -
augsmi visā pasaulē. Šī gada Ho -
rasis tema aplūko un analizē glo-
balizācijas procesa radītos ieguvu-
mus, to vairošanu.

8. aprīlī, piedaloties Horasis pa -
saules līderu globālajā sanāksmē 
Kaškaišā, Portugalē, kultūras mi -
nistre Dace Melbārde uzrunāja 
pasākuma dalībniekus plenārsēdē, 
kas veltīta kultūras un jaunrades 
kā indivīda izpausmes ietekmei   
uz uzņēmējdarbības attīstību un 
vals tu ekonomisko izaugsmi. Dis-
kusijā ar Portugāles un Mon te-
negro kultūras ministriem, kā arī 
Albānijas Parlamenta pārstāvi 
Melbārde uzsvēra kultūras un ra -
došo nozaru pozitīvo ietekmi uz 
ekonomiku un cilvēka dzīves 
kvalitāti.

***
Krievijā aizliedz ābeču izstādi 

un konfiscē grāmatas
Krievijas policija aizliegusi pa -

zīstamā latgaliešu kultūras darbi-
nieka, ābeču kollekcionāra un 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieŗa 
Juŗa Cibuļa ābeču izstādi Kaļiņin-
gradas bērnu bibliotēkā un kon-
fiscējusi vairākas grāmatas, jo tās 
“slavinot nacismu”. Krievijas tiesa 
viņu sodījusi arī ar naudas sodu 

programmu veido gan obligātais 
repertuārs – slovēņu renesanses 
komponista Džeikoba H. Gallusa, 
Sergeja Rachmaņinova skaņdarbi, 
kā arī slovēņu tautasdziesma Da -
mijana Močnika apdarē, gan brīvā 
un īpašā Grand Prix konkursa 
programma, kuŗās JVLMA jauk-

tais koris dziedāja gan klasiskās 
koŗmūzikas pērles, gan daudzvei-
dīgu Latvijā mūsdienās radītu 
mū  ziku – Pēteŗa Vaska, Juŗa Karl-
sona, Imanta Ramiņa, Ērika 
Ešenvalda, Riharda Zaļupes un 
Lauras Jēkabsones darbus.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

KANADA. Otavā Latvijas 
vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums un Latvijas aizsardzības 
atašejs pulkvedis Agris Ozoliņš 
tikās ar pirmo NATO kaujas 
grupas Latvijā komandieri pulk-
vedi Veidu Rutlandu (Colonel 
Wade Rutland, OMM, MSM, CD).

Pulkvedis V. Rutlands vadīja pirmo kanadiešu kaŗaspēka kaujas 
grupas rotāciju Latvijā no 2017. gada jūnija. Latvija pulkvedi 
Rutlandu par sevišķiem militāriem nopelniem 2018. gadā ir apbal-
vojusi ar Viestura ordeni, kuŗa devīze ir “Esiet stipri un cīnieties”. 
Pulkvedis Rutlands tagad ir Kanadas Trešās divīzijas stāba 
priekšnieks. Kārlis Eichenbaums sarunā ar pulkvedi Rutlandu 
pārrunāja NATO kaŗaspēka Latvijā pieredzi un nozīmīgumu, kā arī 
vēstnieks pateicās pulkvedim par dienestu, novēlēja sekmes un 
panākumus arī turpmāk. Pulkvedis Rutlands uzsvēra lielo nozīmi, 
ko dod šādas kopīgas misijas, kad „plecu pie pleca” tik daudzas tautas 
esam kopā par kopējām vērtībām un tiesībām.

• Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eichenbaums apmeklēja Toronto 
Latviešu biedrības Sestdienas skolu. Tikšanās laikā vēstnieks uzslavēja 
centīgos jauniešus par vēlmi uzturēt savas latviešu valodas zināšanas 
un latviskumu, novēlēja veiksmīgu mācību gada noslēgumu un 
dāvināja skolēniem Latvijas vēstniecības sarūpētās latviešu grāmatas. 
Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola dibināta 1950. gadā. 
Skolas telpas atrodas Kanādas Latviešu centrā Toronto, 4 Credit 
Union Drive. Skolas mācību gads ir no septembŗa līdz maija beigām. 
Mācību priekšmeti: latviešu valoda, vēsture, ģeografija, ticības mā -
cība, tautas dejas, dziedāšana un koklēšana.

ČECHIJA. Saeimas Ārlietu 
komisijas vadītājs Rihards Kols 
apmeklēja Čechijas Republiku. 
Tikšanās ar Čechijas partneriem 
par lamentā un valdībā aplie ci-
nāja abu valstu līdzīgo izpratni 
par mūs dienu drošības izaicinā-
jumiem un tuvās nostājas NATO 
un Eiropas Savienības jautāju-
mos, kuros svarīgi turpināt sa -
darbību.

Tiekoties ar Čechijas Senāta 
vicespīkeru Jirži Oberfalceru, Richards Kols apsveica Čechiju ar tās 
dalības NATO 20. gadadienu. “Abas mūsu valstis ir uzticami NATO 
partneri,” atzīmēja R. Kols, uzsverot nepie ciešamību arvien stiprināt 
NATO spējas un paužot gandarījumu, ka Latvija iegulda aizsardzībā 
2% IKP. Komisijas vadītājs pateicās Če  chijai par ieguldījumu NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā, kā arī Baltijas valstu 
gaisa telpas patrulēšanā. Dalība NATO kaujas grupā ir arī iespēja 
dalībvalstu kaŗavīriem kopā trenēties un uzlabot savas kaujas spējas.

SPĀNIJA. Vēstniece Argita Daudze piedalījās seminārā Eiropas 
mājā Madridē, atzīmējot 15. gadadienu kopš Eiropas Savienības 
paplašināšanās 2004. gadā. Desmit vēstnieki, kas pārstāv Eiropas val-
stis, kuŗas pievienojās ES 2004. gadā, seminārā diskutēja par iegu-
vumiem pēc ES paplašināšanās, uzsverot, ka tas ir vēsturisks panā-
kums. Vēstnieki bija vienisprātis, ka paplašināšanās bija un turpina 
būt ieguvums visiem un uzsvēra, ka, mūsdienās saskaroties ar jauniem 
izaicinājumiem, ir svarīga ES valstu vienotība. Spānijas un Eiropas 
institūciju pārstāvji pieminēja to, ka ES paplašināšanās 2004. gadā 
bija Eiropas morāls pienākums pret jaunajām dalībniecēm, un tā -
dejādi tika aizvērta sāpīga vēstures lappuse. Šajā sakarā vēstniece 
A. Daudze aicināja atteikties no apzīmējuma “ekskomūnistiskās val-
stis”, ko nereti vēl aizvien lieto akadēmiskajās, žurnālistu un arī 
polītiķu aprindās, un nebija izņēmums arī šajā seminārā.

ĶĪNA. Pekinā Rumānijas vēstniecības telpās tika rīkota kopīga 
svinīgā pieņemšana par godu NATO piektās paplašināšanās 15. ga -
da dienai, kad organizācija uzņēma septiņas valstis – Bulgāriju, Igau-
niju, Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Slovakiju un Slovēniju, kā arī par 
godu NATO sestās paplašināšanās kārtas 10. gadadienai, kad tika 
uzņemtas Albānija un Chorvātija. Tāpat pieņemšanā tika atzīmēta 
NATO dibināšanas 70. gadadiena. Svinīgo pieņemšanu apmeklēja 
vēstnieki, aizsardzības atašeji un diplomāti no partnervalstīm. Rumā-
nijas vēstnieks deviņu valstu vārdā teica uzrunu, norādot, ka NATO 
ir kas vairāk par aliansi, tā ir ģimene ar kopēju viedokli par nākotnes 
pasauli, kuŗas centrā ir demokratija, likuma vara un pamattiesības. 
NATO izveidoja neatkarīgas valstis ar mērķi garantēt sabiedroto 
brīvību un drošību ar polītiskiem un militāriem līdzekļiem, attīstot 
kopējās aizsardzības konceptu.
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Nu jau piekto reizi Benjamins 
(Bibi) Netanjahu sēstas Izraēlas 
premjērministra krēslā: patiesi 
drāmatiskās un potenciāli lik-
te nīgās parlamenta velēšanas 
no  slē  dzas (pēc galīgas balsotāju 
skai  ta precizēšanas) ar 36 man-
dātiem (no 120) Netanjahu na -
cionāl kon servātīvajai partijai 
Likud un 35 mandātiem cen-
triskajai apvie nī bai “Kahol 
lavan” (Zili balts ‒ Iz  raēlas ka -
roga krāsās),  ko vada bi   jušais 
armijas ģenerālstāba priekš -
nieks Benijs Gancs un, var teikt, 
modernās vidusšķiras uz     skatu 
paudējs Jairs Lapids.

Gancs un Lapids, kuŗiem asis-
tēja vēl divi bijušie ģenerālstaba 
priekšnieki, prata dabūt savā 
pu  sē prāvu sabiedrības daļu, īpa-
ši Telavivā, kur valda, var teikt, 
“svabads gars”, un pirmoreiz pēc 
ilga laika kļūt par nopietnu pret-
svaru “pūļa elkam” (šoreiz meta-

Netanjahu paliek: noderēja Tramps un Putins
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

fora nav ironiska) Benjaminam 
Netanjahu.

Būtu bijis pretējs rezultāts – 
36:35 Ganca/Lapida labā, valsts 
prezidents Reuvens (Rubi) Riv-
lins būtu tiesīgs uzticēt viņiem, 
kā lielākās frakcijas vadītājiem, 
valdības veidošanu, kas balstītos 
uz vismaz 61 deputātu (no 120). 
Bet te nu ir tas sasodītais “āķis”, 
kas arī Ganca/Lapida uzvaras ga -
dījumā tiem būtu teju vai ne  pār-
varams šķērslis: viņu pusē būtu 
kopskaitā 55 deputāti, ka  mēr Ne -
tanjahu pusē būtu 65 – Likud, 
mēreni labējās un galēji labējās 
frakcijas un divas “reli ģiskas”.

Kas tad bija tie faktori, kas drā-
matiskajā priekšvēlēšanu burz-
mā ļāva Benjaminam (Netan-
jahu) pieveikt Beniju (Gancu), 
neraugoties uz to, ka virs Bibi kā 
Damokla zobens karājas četras 
apsūdzības par korupciju un ku -
kuļņemšanu?

Pirmām kārtām  divas, var 
teikt, dāvanas, ko Izraēlai sagā-
dāja Donalds Tramps un Vla-
dimirs Putins, aplaimojot Netan-
jahu:

 Baltā nama saimnieks svinīgi 
paziņoja, ka ASV oficiāli atzīstot 
1967. gadā iekarotās stratēģiski 
svarīgās Golanas augstienes par 
neatņemamu, integralu Izraēlas 
sastāvdaļu, kaut gan no starptau-
tisko tiesību viedokļa tā ir Sīrijas 
territorija, ko Izraēla okupējusi 
un kuŗu no Sīrijas atdala nevis 
robeža, bet provizoriska pamiera 
līnija.

Un burtiski, var teikt, uz vē  lē-
šanu sliekšņa Kremļa saimnieks 
pieņēma Izraēlas premjēru “vie-
nas stundas audiencē”, lai pazi-
ņotu viņam, ka ar Sīrijā izvieto -
to Krievijas kaŗavīru palīdzību 
izdevies atrast 1982. gada “pir-
ma jā Libānas kaŗā” kritušā Iz  ra-
ēlas kareivja Zaharija Baumela 

mirstīgās atliekas. Viņš skaitījās 
bez vēsts pazudis, bet nu, “patei-
coties Putinam”, velēšanu priekš-
vakarā viņu varēja apbedīt ar 
militāru godu Jeruzalemē.

Un liela nozīme ir arī tam, ka 
Brazīlijas jaunais prezidents 
Žairs Bolsonaru ir kļuvis par 
Netanjahu (un, protams, Izraē-
las) draugu, sabiedroto un zinā-
mā mērā arī par domubiedru. 
Bibi bija ieradies uz Bolsonaru 
inaugurāciju, pēc tam uzņēma 
viņu savā Jeruzalemes rezidencē. 
Šiem abiem – un Trampam –  
ko  pīgs ir populisms, cinisms, 
augstprātība un nešpetns naids 
pret neatkarīgiem medijiem.

Priekšvēlēšanu propagandas 
burzmā Netanjahu vairakkārt 
uz  svēra: “Indijas premjermi -
nistrs Narendra Modi man ir labs 
draugs (abi peldbiksītēs plunčā-
jās Telavivas plūdmalē. – F. G.), 
mans draugs ir arī Ķīnas prezi-

dents Sji, Japānas premjērs Abe, 
Ungarijas premjērs Orbans.” Šī 
plātīšanās nav bez pamata (labās 
attiecības ar Ķīnu pat izraisīja 
zināmu nepatiku Vašingtonā), 
un tautai tas imponē.

Nobeigumā – mazliet elēģisks 
atskats uz Darba partijas (Avoda) 
norietu: 9. aprīļa vēlēšanās šī par-
tija dabūja tikai 6 (sešus) man-
dātus – zemākais rādītājs visā Iz -
raēlas vēsturē. Bet šī cionistiskā 
sociāldemokratu partija – “nā  ci-
jas tēva” Ben-Guriona vadībā  – 
taču bija tā, kas Izraēlai lika pa -
matus. Pirmajās Izraēlas parla-
menta vēlēšanās, 1949. gada 25. 
janvārī, šī partija ieguva 46 ma n-
dātus, kamēr Likud priekštece – 
partija Herut – 14. Cits samērs, 
citi laiki.

Jūs jautāsiet – un konflikts ar 
palestīniešiem? Austrumos jābūt 
bezgala pacietīgam...

11. aprīlī Saeimas kārtējās plenār-
sēdes sākumā Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece paziņoja, ka Minis -
tru prezidents Krišjānis Kariņš lū -
dzis jautājumu par viņa vadītās val-
dības darbu atlikt uz sēdes beigām. 
Deputāti piekrita. Kad jautājumi ti  ka 
izskatīti, spīkere aicināja  uz pau zi līdz 
plkst. 15. Iemesls – Ka  riņa kungs 
torīt nemaz nebija Latvijā – viņš 
bija Briselē, kur Eiropas Savienības 
valstu vadītāji izmisīgi centās sa -
prast, ko iesākt ar Lielbritaniju un 
Breksit. 

Galu galā sapulces dalībnieki pie-
krita ļaut Londonai turpināt disku-
sijas par šo ieilgušo procesu līdz pat 
oktobŗa beigām, tātad, līdz Helo vī-
niem. Ka tik atkal nesanāk raganu 
un mošķu nakts, tāpat kā tas bija 
baisajā dienā 2016. gada jūnijā, 
Jā  ņu rītā, kad briti nolēma izstāties 
no ES, lai gan pašiem nebija nekā-
das sajēgas, ko tas nozīmēs. Cilvēki 
bija saklausījušies stāvus melus par 
to, ka pēc izstāšanās Lielbritanijai 
maģiskā kārtā katru nedēļu būs 
papildu 350 miljoni mārciņu, ko 
veltīt veselības aprūpei, kā arī par 
rasistisko domu, ka Brisele slepus 
plāno ES uzņemt Turciju, kas nozī-
mētu, ka vienā mirklī visi 80 miljo-
ni turku pārceltos uz Lielbritaniju 
un visiem britiem atņemtu darbu. 
Kolīdz referendums bija beidzies, 
izstāšanās atbalstītāji sāka taisno-
ties, ka tā viņi nemaz  nebija domā-
juši, taču rezultāts bija tāds, kāds 
tas bija. Kārtējā apspriede bija ie -
mesls, kāpēc Latvijas premjērmi-
nis trs bija ārzemēs, turklāt no turie-
nes viņam bija paredzēts doties uz 
Chorvatiju, kur 16 Centrāleiropas 
un Austrumeiropas valstu vadītāji 
tikās ar Ķīnas pārstāvjiem tā dēvē-
tajā 16+1 formātā. Lozungs sami-
tam – jaunu tiltu būvēšana ar at -
klātības, innovācijas un partnerī -
bas palīdzību. (Protams, var rasties 
jautājums par Ķīnas diktātoriskās 

Opozicijas loma
valdības nolūkiem!) Latviju Kariņa 
vietā Chorvatijā pārstāvēja ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs, bet Ka -
riņa kungs no Briseles steigšus at -
griezās Rīgā, lai noklausītos to, kas 
“gudrajām galvām” par viņa val dī-
bu būs sakāms.

Pirmais runātājs bija pie frak ci - 
j ām nepiederošais KPV LV  pār stā-
vis Aldis Gobzems. Viņš uzturējās 
tribīnē teju 50 minūšu gaŗumā, lai 
par Kariņa valdību paziņotu: “Es 
nezinu, vai ir iespējams vēl zemāk 
nolaisties”. “Kariņa izpratne par no -
dokļu polītiku nav saskaņā ar Ei   -
ro pas Savienības reglamentu”, utt., 
u.tml. Citi opozicijas deputāti sū -
dzē jās par to, ka valdība nav atcēlu-
si tā dēvēto obligātā iepirkuma 
komponenti (OIK) elektroenerģi-
jas tirgū. Arī pie frakcijām nepie de-
rošā, bet no Saskaņas saraksta ie -
vēlētā Jūlija Stepaņenko atrada ie -
meslu pasūdzēties: “Kāpēc barojāt 
skolotājus ar solījumiem, ja tos ne -
spēsit izpildīt?” viņa vaicāja.

OIK sistēmu nu nekādi nevar at -
celt tūlīt un tagad.  Tas ir “valsts no -
teikts atbalsta mechanisms elek tro-
enerģijas ražotājiem, kas elektro-
enerģiju ražo koģenerācijas stacijās 
vai no atjaunojamiem energore-
sursiem.” Šādu ražotāju ir daudz, ar 
visiem ir noslēgti līgumi, un vien-
pusīgi atteikties no līgumiem, pro-
tams, nevar. Atteikšanās gadījumā 
varētu nākties maksāt par vairāk 
nekā miljardu eiro kompensācijā 
no valsts budžeta naudas.  Opozici-
ja ir bildusi, ka visa sistēma no paša 
iedīgļa esot bijusi Eiropas Savienī-
bas noteikumu pārkāpums, tāpēc 
līgumi būtu uzskatāmi par neeso-
šiem kopš to parakstīšanas brīža. 
Par to gan neprotu spriest, jo nees-
mu jurists, taču arī man šķiet, ka pa -
rakstīts līgums tomēr nav kaut kas 
tāds, no kā var atteikties tāpat vien.

Savukārt, kas attiecas uz skolotāju 
algām, ir tiesa, ka skolotāji mūsu 

valstī pelna salīdzinoši maz. Taču, 
pirmkārt, apmācāmo bērnu skaits 
laikā kopš valsts neatkarības atjau-
nošanas ir krietni sarucis, un tas 
savukārt ir novedis pie mazāku 
skolu slēgšanas, vai arī pie slodžu 
samazināšanas skolu personālam. 
Otrkārt, valdība nesen apstipri nā-
tajā budžetā tomēr atrada visai ie -
vērojamu naudu skolotāju algu pa -
lielināšanai. Nav tā, ka būtu “bār - 
s tīti” pilnīgi neizpildāmi solījumi.

Protams, tāda ir opozicijas loma – 
piekasīties. Pirmajās plenārsēdēs 
pēc Saeimas jaunās sesijas sākša  -
nas opozicijas taktika bija piedāvāt 
priekš likumus, kuŗu pamatā bija 
koalīcijas partiju priekšvēlēšanu 
lai kā paustie solījumi. Tā, pie mē-
ram, Jaunā konservātīvā partija so -
līja ieviest tā dēvēto trīs reiz piec-
simt plānu – 500 eiro minimālā 
pensija, 500 eiro neapliekamais 
minimums algām un 500 eiro ne -
apliekamais minimums pensijām. 

Lieki teikt, priekšvēlēšanu laikā 
polītiķi var sasolīt zili zilus brī nu-
mus, bet kā tie īstenojami? Rezul-
tātā valdošā koalicija, tajā skaitā 
pati JKP, balsoja pret opozicijas 
piedāvātajiem plāniem. Mazliet lie-
kulīgi no koalicijas puses – polītiski 
punkti opozicijas kontā – re, re, 
mēs gribējām tautai palīdzēt, bet 
koalicija pateica nē!

No Kariņa kunga atstādināša-
nas nekas nesanāca, kā jau tas bija 
sa  gaidāms. Tad, kad deviņi opo-
zicijas deputāti bija pauduši savu 
sakāmo (Stepaņenko kundze pat 
divreiz), par neuzticības izteik-
šanu nobalsoja 33 deputāti, tajā 
skaitā visi Sa  skaņu un Zaļo un 
Zemnieku savie nības pārstāvo -
šie deputāti, kā arī trīs “gudrās 
galvas” no KPV, klāt esošajai ZZS 
deputātei Janīnai Jaļinskai nebal-
sojot. Pret, sapro tamā kārtā, bal-
soja visi 58 klāteso šie koalīcijas 
deputāti.

KPV gadījumā ir vērts padomāt, 
kas īsti ir opozicija. Lasītāji, iespē-
jams, atcerēsies, ka jau īsi pēc tam, 
kad partija pērnajās vēlēšanās Saei-
mā ieguva 16 mandātus, ievēlēto 
deputātu starpā, it īpaši starp jau 
minēto Aldi Gobzemu un partijas 
veidotāju Artusu Kaimiņu, izcēlās 
liela rīvēšanās, un galu galā Gob  - 
z ems un vēl četri KPV deputāti bal-
soja pret Kariņa  veidoto valdību, 
kuŗā, starp citu,  viņu pašu partijai 
ir trīs ministru portfeļi. Pēc gaŗām 
diskusijām partija nolēma, ka no 
frakcijas tā minētos “revolucio nā-
rus” neizslēgs, taču viņi ir sava ceļa 
gājēji, tādi viņi palika  arī minētajā 
balsojumā par neuzticības izteik ša-
nu Kariņa valdībai Savdabīgi, vai ne? 

Krišjāņa Kariņa valdība turpinās  
darbu. Tā amatā stājās tikai 23. 
janvārī, tātad mazāk nekā pirms 
simt dienām, kad normāli sevi 
apliecināt. Novēlēsim valdībai 
veiksmi! 
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Ar ziedojumu 
nodrošināts 
publicitātes 

projekts

Sestdienas mirkļi Likteņdārzā
Lielā talka notiks 27. aprīlī!

Sestdiena, 13. aprīlis, Latvijā bija 
diena, par ko saka – “saulīte ar 
zobiem”. Dzidri zila debess ar bal-
tiem mākoņiem, daba mostas 
pa  lēnām, bikli mostas pirme zi - 
lie vizbuļi. Likteņdārzs ir pamo-
dies – informācijas centrā iegrie-
žas cilvēki, katrs ar savu interesi, 
dārza koki jau lielos pumpuros, 
kas drīz, drīz sprāgs vaļā. Klu-
sumā izstaigājot alejas, celiņus 
un takas, tverot fotomirkļus un 
izjūtas, nāk atmiņā dzejnieces 
Māras Zālītes, vienas no Likteņ-
dārza dibinātājām, teiktais, uz -
sākot šo projektu: 

“Mūsu tautas likteņupe Dau-
gava plūst kā laiks – no pagātnes, 
apskalodama tagadnes mirkli, 
lai plūstu tālāk uz nākotni. Ne -
rim tīgs un nedalāms ir gan lai -
ka, gan Daugavas plūdums. Tas 
saka mums priekšā, ka pagātne, 
tagadne un nākotne izriet cita no 

citas un pastāv vienīgi sav star-
pējā atkarībā. (..) 

Likteņdārzs būs mūsu mīles-
tības dāvana Latvijai. Simboliskā 
veidā mēs šeit pulcēsim  nežēlī-
gajā 20. gadsimtā zudušās lat vie-
šu dvēseles. No visām pasaules 
malām mēs sauksim tās kopā, 
pieminēsim, un tās vairs nebūs 
zudušas. Likteņdārzā mēs skaidri 
sajutīsim, cik neizsakāmi dārgi 
latvieši maksājuši par brīvību un 
savas valsts neatkarību. (..) 

Likteņdārzs palīdzēs izprast 
Latvijas valsts vērtību mūsu jau-
natnei, dos jaunu spēku to sargāt 
un pilnveidot.

Šī būs Dzīvības sala. Ziedošs 
un zaļojošs dārzs ir aplie ci nā-
jums tautas spēkam un spējai 
atjau noties.”

Nākamajā numurā 
lasiet interviju ar dzejnieci

 Māru Zālīti. 

Austrālijas Daugavas Vanagu dāvātie karogi mastos Likteņdārza amfiteātrī // Foto: Ligita Kovtuna

Agnis Šihts bijis atsaucīgs mazdēls savai vecmāmiņai Dzintrai 
Ansonei no Liepājas un kopā ar mammu Gunu atvedis viņu uz 
Likteņdārzu. Dzintra: „Teicu, ka vienreiz taču man tas jāredz. 
Pašai Dievs bijis žēlīgs – manā ģimenē neviens nav cietis represijās, 
bet tauta taču ir cietusi, un man par to sāp sirds” // Foto: Ligita 
Kovtuna

Jauniešu koris Balsis ar diriģentu Intu Teterovski te iegriezušies 
pa ceļam uz Baltkrieviju, lai piestātu pie sava kociņa. Intam Tete-
rovskim ir arī savs bruģakmens galvenajā alejā. Informācijas centra 
darbiniece Sarmīte Ārende palīdz orientēties dārza kartē // Foto: 
Ligita Kovtuna

Henriks un 
Lud  mila ar 
bēr  niem 
Anastasiju (pa 
labi), Veroniku 
un mazo 
Gabrielu ir 
atbraukuši no 
Jaunjelga vas – 
arī pirmo 
reizi. Todien 
to uzskatījuši 
par labāko 
izvēli ģimenes 
brīv dienās
// Foto: 
Ligita Kovtuna

“Iekonservēts” 
uz darbu 
turpinājumu 
gaida Saullēkta 
nams – daudz-  
funkcionāla 
būve, kuŗā būs 
zāle, kapela, 
kafejnīca 
un ērtas 
labierīcības. 
(Architekts 
Andris 
Kronbergs.)
// Foto: 
Ligita Kovtuna
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Satversmes tiesas spriedums par 
to, ka vairāki Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības likuma panti ir ne -
atbilstoši Latvijas Republikas Sat-
versmes 96. pantam, raisīja neiz-
pratni. Vienkāršāk sakot, valsts un 
pašvaldību iestāžu mājaslapās vairs 
nedrīkst publicēt darbinieku vār-
dus un uzvārdus un viņu atalgo-
jumu. Minētajā Satversmes pantā 
rakstīts: “Ikvienam ir tiesības uz 
privātās dzīves, mājokļa un kores-
pondences neaizskaramību,” bet 
daudzi vaicāja, vai tiešām nodokļu 
maksātāji nedrīkst zināt, kā tiek 
tērēta viņu nodokļu nauda. 

Pēdējās nedēļās savukārt aiz  -
vien biežāk sabiedrībā notiek dis-
kusijas par to, kādam jābūt izcilam 
Valsts prezidentam un vai Satver -
s me nosaka šos kritērijus. Uz saru-
nu par šiem jautājumiem aicinājām 
Satversmes tiesas priekšsēdi, juri-
disko zinātņu doktori, profesori 
Inetu Ziemeli.

Kādēļ Satversmes tiesa sprie -
da, ka likuma panti par valsts un 
pašvaldību iestāžu darbinieku 
atalgojumu, kas paredz, ka tiek 
publicēti uzvārdi un algas likme, 
neatbilst Satversmei? Vai tiešām 
nodokļu maksātāji nedrīkst zi -
nāt, kā tiek tērēta viņu samaksātā 
nauda?

Nodokļu maksātāji pilnīgi no -
teikti drīkst zināt, kur un kā valsts 
izlieto nodokļos iekasētos līdzek-
ļus. Šis princips Latvijā nav pazu-
dis, nav izdzēsts, tas darbojas un 
turpina darboties arī šobrīd, līdz 
Saeima atkal varētu atgriezties pie 
jautājuma, kā nodokļu maksātāji 
uzzina par budžeta līdzekļu izlie -
tojumu. Valsts amatpersonas tur-
pi na deklarēt savus ienākumus, un 
līdz marta beigām amatpersonu 
deklarācijas bija jāiesniedz, tās ir 
publiski pieejamas. Šajā jautājumā 
nekas nemainās.

Kas mainās?
Mainās attiecībā uz tiem darbi-

niekiem, kas strādā valsts un paš-
valdību institūcijās, bet nav valsts 
amatpersonas – piemēram, šoferi, 
apkopējas. Satversmes tiesā, pie-
mē ram, strādā arī sekretāres, ties-
nešu palīgi, tiesas padomnieki – 
līdz pat šoferim un apkopējai. Ap -
strīdētais regulējums prasīja, lai 
katru mēnesi tiktu publicēti visi 
vārdi un uzvārdi, arī tie, kuŗi nav 
amatpersonas, un viņu atalgojums. 
Satversmes tiesā atalgojuma jau-
tājumā nekas nemainās, nav nekā-
du piemaksu, kā mēdz būt citās 
institūcijās, tādēļ cipari arī īpaši 
nemainās – ja nu vienīgi piedzimst 
bērniņš vai kaut kas notiek ģime -
nē vai saistībā ar veselību, un tās ir 
ļoti privātas lietas. Lūk, aplūkojot 
publicētos sarakstus, varēja secināt 
par šīm privātajām lietām – bērni-
ņa piedzimšanu, veselību un situā-
ciju ģimenē.

Ja runājam par likuma normām, 
kas tika atceltas, Satversmes tiesa 
nevērtēja, vai tās ir labas vai sliktas, 
bet tiesa atbilstoši savai “trīs soļu” 
pieejai, kuŗu tā piemēro katrā lietā, 
šajā gadījumā nācās apstāties pie 
pirmā soļa.

Ko tas nozīmē?
Tika skatīts, kādā kārtībā šis re -

gulējums tika pieņemts 2017. gada 
beigās. Mums nācās konstatēt, ka 
ir pārkāpts labas likumdošanas 
princips, kas ir ārkārtīgi svarīgs 

Par tiesiskuma un demokratijas izpratni
Latvijas Satversmes tiesas priekšsēde, Prof., Ph. Dr. Ineta Ziemele intervijā Sallijai Benfeldei

demokratiskā, tiesiskā valstī. Laba 
likumdošana garantē, ka nebūs 
vismaz lielu tiesu procedūru, ka 
ne  būs jāiztērē valsts līdzekļi pēc 
tam, kad tiesās tiks pieņemti sprie-
dumi. Mēs skatījāmies, kādā veidā 
Saeimā tika pieņemts apstrīdētais 
regulējums, un secinājām, ka sā -
kotnēji tas tika plānots kā grozī-
jums Valsts pārvaldes iekārtas li -
kumā, ko Valsts prezidents atgrie-
za atpakaļ Saeimai otrreizējai caur-
lūkošanai. Tādēļ viens deputāts iz -
domāja, ka šo pašu regulējumu 
va  rētu ielikt likumā par valsts un 
pašvaldību iestāžu darbinieku at -
līdzību. Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums gāja kopā ar bu -
džeta paketi un tā apstiprināša -  
nu. Saeimas Budžeta un finanču 
komisija norādīja, ka šis konkrē-
tais grozījums nav saistīts ar bu -
džeta apstiprināšanu – kā zināms, 
budžetu apstiprina paātrināti, di -
vos lasījumos. Budžetu pavadošie 
likumi ir cieši saistīti ar budžetu, 
atstāj uz to konkrētu ietekmi. Šis 
nebija tas grozījums, kas ietekmē 
budžetu, tā ieņēmumus vai izde-
vumus. Budžeta otrajā lasījumā 
de  putāts debatēs paziņoja, ka šis 
grozījums ir jāpieņem kopā ar 
budžetu. Nākamais, kam mēs pie-
vērsām uzmanību, vai šajā sēdē ir 
apspriests, kādā veidā šie grozīju-
mi varētu iejaukties cilvēka pa -
mattiesībās – no vienas puses, pie-
mēram, kā tas ietekmē privātumu 
un, no otras puses, vārda brīvību 
un sabiedrības intereses saņemt 
informāciju. Lai pieņemtu labas 
likumdošanas interesēs pamatotu 
regulējumu, Saeimai par šiem jau-
tājumiem vajadzēja būt zināmai 
skaidrībai, kam par labu vai sliktu 
Saeima grib lemt. Šādas diskusijas 
nebija. Satversmes tiesa vairākas 
reizes savos spriedumos, ne tikai 
šajā, ir teikusi, ka demokratiskā 
valstī, kad saduras vairākas tiesī-
bas, ir īpaši svarīgi, ka likumde -
vējs to apzinās un apzināti pieņem 
konkrētu lēmumu. 

Tātad šajos grozījumos, kas 
tika atcelti, sadūrās privātper so-
nas tiesības uz privātumu un sa -
biedrības tiesības zināt budžeta 
līdzekļu izmantošanu?

Jā, un šajos grozījumos bija jau-
tājums arī par Datu aizsardzības 
regulu. Eiropa savā tiesiskajā kul-
tūrtelpā ir pateikusi, ka dati ir jā -
aizsargā. Mūsu kultūrtelpā datu 
privātums arī ir vērtība, jo Satver-
smes ievadā ir ierakstīts, ka Latvija 
veicina vienotas Eiropas un pa  sau-
les ilgtspējīgu un demokratis ku at -
tīstību. Protams, mūsu no  dokļu 
maksātājs grib zināt, kā tiek izlie-
toti budžeta līdzekļi un algas pat 
nav lielākie tēriņi, ir arī citi izde-
vumi. Amatpersonu privā tums ir 
ierobežots, bet ir arī citi, piemēram, 
jau minētā apkopēja. Varbūt viņa 
jūtas aizskarta, ka visi zina, cik 
ma  za ir viņas alga. Tātad šos liku-
ma grozījumus, kas skar privā tu-
mu, sabiedrības tiesības uz infor-
mā ciju un datu regulu, vajadzēja 
izdiskutēt. 

Vai tas nozīmē, ka Saeimā vēl-
reiz var iesniegt tādus grozīju-
mus un tos var pieņemt, ja viss 
tiek atbilstoši izdiskutēts? Tātad 
varētu atkal būt tā, ka ir saraksti 
ar darbinieku uzvārdiem un at -
algojumu?

Saraksti par atalgojumu ir visu 
laiku – piemēram, divi šoferi, atal-
gojuma summa, apkopēja, ad  mi-
nistrātore ar norādi par atalgoju-
ma lielumu.

Diemžēl nereti notiek veikla 
mānīšanās – uzraksta, ka strādā 
trīs apkopējas, un kopējo atalgo-
juma summu, bet patiesībā strā-
dā tikai divas ar mazu algu, bet ir 
vēl kāda nezināma persona, kuŗa 
patiesībā nestrādā, bet algu, tur-
klāt lielāku, saņem. Vai arī rak - 
s tīts – apkopēja un atalgojums no 
tādas līdz tādai summai. Tikko 
parādās vārds un uzvārds, ir ie -
spējams uzzināt un arī pārbau-
dīt, cik cilvēku patiesībā strādā 
un vai par vienu un to pašu darbu 
tiek maksāts vienādi.

Sarakstos parasti ir uzrakstīts, 
cik cilvēku strādā konkrētajā ama-
tā. Pēc likuma ir tā, ka jānosauc, 
cik darbinieku ir konkrētajā ama -
ta kategorijā. Varētu būt tā, ka 
cilvēkam ar mazāku pieredzi arī 
atalgojums ir mazāks. Tomēr 
katrai personai atalgojums ir jāno-
rāda atsevišķi, nevis kopējā sum-
ma. Mani pārsteidza, ka mēdz no -
rādīt atalgojumu “no – līdz” vai 
vidējo atalgojumu. 

Tātad Saeimai tā īsti nav va -
jadzības vēlreiz iesniegt grozī ju-
mus, kas paredz sarakstos minēt 
arī vārdus un uzvārdus?

Tas ir jautājums par to, cik ko -
rekti tiek ievērota esošā likuma 
norma, budžeta līdzekļu izmanto-
jumu arī tagad ir iespējams kon - 
t rolēt. Ir bijis tā, ka žurnālistiem 
liedz pieeju informācijai par kādu 
konkrēto darbinieku, lai gan tāda 
informācija ir pieejama, kaut gan 
netiek publiskota sarakstos. Atbil - 
s toši informācijas atklātības liku-
mam žurnālistam, ja viņš gatavo 
materiālu par konkrēto personu, 

pilnīgi noteikti ir tiesības iegūt in -
formāciju. Ja runājam par sabied-
riskās tiesiskās kopējās kultūras 
veidošanu, tad žurnālistiem tajā ir 
liela nozīme, jo viņi raksta ne jau 
tikai savas intereses dēļ, bet palīdz 
veidot šo tiesisko kultūru. Tādēļ 
viņiem ir svarīgi zināt ne tikai sum-
mas, bet arī vārdus un uzvār dus. 
Tie ir arī ētikas jautājumi. Ziemeļ-
valstīs, piemēram, būtu proble mā-
tiski kāda dienesta vai institūcijas 
vadītājam pie sevis no  darbināt sa -
vas ģimenes locekļus. Manuprāt, 
konkrētos gadījumos žurnālistam 
ir svarīgi uzzināt arī vārdus vai uz -
vārdus. Tas ir demo kratiskās ēti kas 
jautājums, mēs bieži vien tik tālu 
vēl neesam aiz domājušies. Valsts 
vai pašvaldības iestāde nav privā-
tais ģimenes uz  ņēmums. 

Ja runājam par vēlreizēju gro-
zījumu pieņemšanu Saeimā šajā 
jautājumā, tad Satversmes tiesas 
uzdevums ir ļoti detalizēts. Šajā 
lietā mēs izskatījām arī Valsts prezi-
denta un Saeimas savstarpējo ko -
mūnikāciju – kā institūcijas bija 
sadzirdējušas un sapratušas cita 
citu. Ja prezidents ir atgriezis viena 
likuma grozījumus ar būtiskiem 
iebildumiem, bet tie tiek ielikti pa -
visam citā likumā un pieņemti, 
bīdot pavisam pa citām “durvīm”, 
tad kā tas izskatās!? Tas ir arī sav  - 
s tarpējās cieņas un tiesiskās ētikas 
jautājums. Mums notikušais izska-
tījās pavisam dīvaini. Satversmes 
tiesa lielāko tiesu dod laiku, līdz 
kuŗam spriedumam jāstājas spēkā, 
jo mēs cieņpilni izturamies pret 
likumdevēju, mēs saprotam, ka ir 
vajadzīgs laiks, lai labotu kļūdas  
un pieņemtu Satversmei atbilsto-
šus likumus.

Vai Skandināvijā saistībā ar at -
a lgojumu ir pieejami arī personu 
vārdi un uzvārdi?

Tas ir saistīts ar to, kam ir pie-
nākums iesniegt ienākumu dekla-
rācijas. Tur tāds pienākums ir ik -
vienam, tādēļ brīdī, kad deklarā-
cija tiek iesniegta, tā ir pieejama 
visiem neatkarīgi no tā, vai esi 
augstskolas mācību spēks, med-
māsa vai šoferis. Zviedrijā vispār 
jebkuri dokumenti ir publiski pie-
ejami. Tas nenozīmē, ka visa infor-
mācija tiek izkārta ielās, bet viņiem 
jau ļoti sen darbojas informācijas 
atklātības likums, tādēļ jebkurš var 
ieiet universitātē vai aptiekā un 
palūgt konkrētā cilvēka darba la -
pu, kam jābūt pieejamai. Infor -
mā cijas caurspīdīgums un atklā tī-
ba ir noteikta ar likumu un pie-
ņemta sabiedrībā.

Jau kādu laiku sabiedrībā rai-
sās diskusijas par to, kādam jā -
būt Valsts prezidentam. Ko Sat-
ver s mes izpratnē nozīmē “izcils 
Valsts prezidents”?

Latvijā Valsts prezidenta pamat-
funkcija ir valsts vienotības pre-
zen tēšana. Parlamentārā valstī Pre-
zidentam ir jāpārstāv neitrāla vara. 
Lai gan tas ir polītisks amats, tas 
tomēr nav polītiski partijisks. Ja 
šādi raugās, tad Prezidents sniedz 
viedokli par sabiedrības interesēm, 
un tas nozīmē, ka Prezidentam ir 
jāprot pacelties pāri savām polī tis-
kajām simpātijām. Lai gan Pre zi-
dents ir iesaistīts gan likumdevēja, 
gan izpildvaras, gan tiesu varas 
īstenošanā, viņš nav galvenais va -
ras īstenotājs. Latvijā Prezidenta 
galvenā funkcija ir dot impulsus 
rīcībai un uzlabot lēmumu kva-
litāti. 

Lai sabiedrībai veidotos uzticī-
ba šim konstitucionālajam orgā-
nam, Prezidenta izraudzīšanās 
pro ces am ir jābūt caurskatāmam 
un sapro tamam. Mūsu sabiedrība 
ne pārāk uzticas polītiķiem un uz 
tiem raugās ar aizdomām, tādēļ 
Prezi denta amata kandidāta iz -
raudzī šanās procesam jābūt īpaši 
caur skatāmam un saprotamam. 
Izvir zītajiem kritērijiem jābūt ļoti 
skaid  riem, un tiem jāatbilst Sat-
versmē noteiktajām valsts prezi-
denta funk cijām. Atbilstoši šīm 
funkcijām tad ir arī jāmeklē kan-
didāts. Valsts prezidentam ir jā -
nominē valdības vadītājs, jāsaska-
ņo ārlietu un aiz sardzības minis-
tru kandidāti. Tas nozīmē, ka 
ministram jābūt izpratnei par 
valdības veidošanas pro cesiem. 
Valsts prezidents pieņem arī ties-
nešu zvērestu, starptautiski repre-
zentē valsti, viņš ir Bruņoto spēku 
augstākais vadonis, vada Nacio-
nālo drošības padomi un kaŗa 
laikā atņem un piešķir pakā pes 
un pilnvaras. Starptautiski re  pre-
zentēt valsti šodien nav vien kārši, 
ir jābūt spēcīgai personībai. Pre-
zidentam ir arī tiesības atlaist 
Saeimu krizes situācijā. Svarīgi ir 
tas, ka Valsts prezidentam ir ie  -
vē rojama likumdošanas funk -
cija. Valsts prezidentam ir jābūt 
kop ainai par visiem šiem jautā-
jumiem, jāorientējas tajos. Būtu 
ļoti vērtīgi, ja tie, kuŗi šobrīd 
domā par sava kandidāta virzī-
šanu, kritērijus kan didātam izvir-
zītu, vadoties pēc tām funkci - 
jām, kas Prezidentam jāveic. Do -
māju, ka tad skaidrības vairāk 
būtu arī sabiedrībai un kandidā -
tu atbilstība būtu vieglāk vērtē-
jama.

Ineta Ziemele: “Latvijā Valsts prezidenta pa  mat-
funkcija ir valsts vienotības prezen tē šana. Parla-
mentārā valstī Prezidentam ir jā  pārstāv neitrāla 
vara. Lai gan tas ir polītisks amats, tas tomēr nav 
polītiski partijisks. Ja šādi rau gās, tad Pre zi dents 
sniedz viedokli par sa  bied rības intere sēm, un tas 
nozīmē, ka Prez i den tam ir jāprot pacelties pāri 
savām polītiska jām simpātijām.
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RAITS EGLĪTIS, PBLA izpilddirektors

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība (PBLA) un tās dalīborga ni-
zācijas uzsākušas 2019. gadu, kas 
piesātināts ar vairākiem nozī mī-
giem notikumiem un daudziem 
pasākumiem.

Šī gada 2. maijā Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA) sadarbībā 
ar Latvian Chamber of Commerce, 
Latvijas Ekonomikas ministriju 
un PBLA rīko Spotlight Latvia 
konferenci, kas piesaistīta ALAs 
68. kongresam Denverā. Tā ir kā 
dabīgs turpinājums veiksmīga jam 
Spotlight Latvia Čikāgā pirms 
diviem gadiem, tikai šoreiz uz -
svars tiks likts uz zaļo domāšanu 
un ekoloģisko pārtikas produktu 
ražošanu, un tās rīkošanā iesais-
tīti Denveras un Kolorado lat-
viešu uzņēmēji. Latvijas Republi-
kas ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro pēc ALAs un PBLA ielū-
guma vadīs Latvijas uzņēmēju 
delegāciju. No Latvijas puses pie-
dalīsies arī Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdis Jānis Baiks, 
kuŗa vadītā pilsēta nu jau tra di-
cionāli uzņem PBLA rīkotā Pa -
saules Latviešu ekonomikas un 
in novāciju foruma dalībniekus. 
PBLA un Ārlietu ministrija at -
bals ta Spotlight Latvia un būs pa -
sākuma sponsoru sarakstā. Tu   -
vā   ka informācija: www.spotlight-
latvia.com.

Arī ALAs kongress, kurš no  -
tiks turpat, Denverā, no 3. līdz 
5. maijam, būs interesantu pār-
runu pilns. Kongresā savu dalību 
apstiprinājuši: polītiķe, sabied-
ris kā darbiniece, publiciste San - 
d ra Kalniete, kas bijusi aktīvi ie -
saistīta Latvijas Tautas frontes di   -
bināšanā un pēc Latvijas neat ka -
rības atgūšanas turpinājusi dar-
boties polītikā. Viesu vidū būs 
arī uzņēmējs, investors Jānis 
Bergs  ar vairāk nekā 20 gadu 
pieredzi informācijas technolo-
ģiju industrijā. Dzimis un uz -
audzis Latvijā, patlaban dzīvo 
Den verā un vada uzņēmuma SAF 
Tehnika Ziemeļamerikas no  da  -
ļu. J. Bergs vada Spotlight Latvia 
ekonomiskās konferences rīcī -
bas komiteju Denverā. Kongresā 
viesosies žurnālists, iknedēļas 
izdevuma “IR” komentētājs Pauls 
Raudseps, kurš dzimis ASV, jau 
kopš 1991. gada dzīvo un strādā 
Latvijā, kur, iestājoties par brīvu, 
neatkarīgu presi, turpina rakstīt 
un runāt par sabiedrībai svarī-
giem jautājumiem. Kongesā no -
tiks diskusijas par diasporas li -
kuma ietekmi uz ASV latviešu 
sabiedrību, kā arī pārrunas par 
kopējo un atšķirīgo dažādu pa -
audžu latviešos dažādās pasau -
les malās. Tuvāka informācija: 
www.alausa.org.

Jūnijā Eiropas latvieši un 
Latviešu biedrība Īrijā gatavojas 
2019. gada Eiropas Latviešu kul-
tūras svētkiem (ELKS). Svētki 
notiks no 2019. gada 13. jūnija 
līdz 16. jūnijam dažādās Dubli-
nas pilsētas centrālajās vietās, 
pulcējot dalībniekus, skatītājus 
un pilsētas viesus deviņos dažā-
dos pasākumos. ELKS-2019 da  lī-
bu pieteikušas kopumā 46 māk-
slinieciskās kopas un 102 indi-
viduālie dalībnieki no 17 Eiropas 
valstīm. Svētki notiks ar ievēro-

PBLA spraigs un darbīgs 2019. gads

jamu Kultūras ministrijas atbal-
stu. Sīkāka informācija: www.lbi.ie

Jūlijā latvieši no visas pasaules 
pulcēsies Toronto, kur risināsies 
gan “2x2” saiets, gan XV Latviešu 
dziesmu un deju svētki Kanadā, 
kuŗos piedalīsies apmēram 1000 
izpildītāju. Svētkos skanēs dzies-
mas, būs tautas dejas, jautra un 
akadēmiskā mūzika, teātra izrā-
des, māksla, daiļamatniecība, dan-
či un balles. Ar koncertiem 4. jū -
lijā Trinity St. Paul’s United 
Church, 5. jūlijā Koerner Hall un 
6. jūlijā Mattamy Event Centre 
XV Latviešu dziesmu svētki iz -
cels ievērojamo ieguldījumu, ko 
latvieši ir devuši Kanadas mū - 
zi kai un kultūrai. XV Latviešu 
dzies mu un deju svētkos Kanadā 
varēs baudīt latviešu tautas deju 
skaistumu un prieku jaundeju 
skatē, viesu deju ansambļa “Līgo” 
koncertā, kā arī tautas deju liel-
uzvedumā. Kultūras ministrijas 
atbalstu Dziesmu svētkiem ad -
mi nistrēs PBLA. Sīkāka informā-
cija: latviansongfest.com

PBLA veicina jauniešu interesi 
par dzīvi Latvijā un potenciāli arī 
remigrāciju caur programmām – 
“Sveika, Latvija!” un “Pavadi va -
saru Latvijā”, kas ļauj jauniešiem 
apceļot un iepazīt Latviju un arī 
pavadīt vasaru prakses darbos. 
Šīs programmas sniedz mūsu 
jauniešiem ne tikai no ASV, bet 
arī no Kanadas un Austrālijas ie -
spēju iepazīt un iemīļot Latviju. 
Šovasar notiks kārtējie divi “Svei-
ka, Latvija!” ceļojumi, kā arī “He -
ritage Latvia” un “Sveika, Dzim-
tene!/Hello, Latvia” braucieni, 
kuŗos var piedalīties latviski ne -
runājošie. Tuvāka informācija: 
http://www.alausa.org/ko-tu-
vari-darit/apciemot-latviju/. 

Arī ALAs prakses programma 
jauniešiem “Pavadi vasaru Lat vi-
jā” attīstās, piesaistot arvien jau-
nus mentorus un prakses vietas. 
PBLA ir aktīvi iesaistījusies arī 
“2X2” jauniešu kustības atbalstī-
šanā.

Jūlijā notiks arī PBLA atbalstī-
tā un fonda “Namejs” rīkotā va -
saras nometne Latvijas armijas 
veterānu bērniem. Tā kā PBLA 
šogad akcentē stipru ģimeņu un 
patriotisma lomu, mēs aicinām 
sabiedrību un ģimenes pievērst 
lielāku uzmanību jauniešu pat-
riotiskajai audzināšanai. PBLA 
sadarbojas ar līdzīgi domājošām 
organizācijām – Daugavas Vana-
gu apvienību, fondu “Namejs”, 
Latvijas “Ģenerāļu klubu”, lai šīs 
vērtības atbalstītu. PBLA sadar-
bī bā ar Daugavas Vanagiem, fon-
du “Namejs” un arī Latvijas “Ģe -
nerāļu klubu” izsludināja 2019. 
gadu par “Latvijas varoņu gadu”, 

aicinot Latvijas sabiedrību un 
tautiešus pasaulē godināt visu 
laiku Latvijas kaŗavīru un brī-
vības cīnītāju veikumu. 

Šovasar, jūlijā un augustā, Sid-
nejas Latviešu teātris vedīs uz 
Latviju savu dāvanu valsts simt-
gadei – izrādi “Kabare de Riga”. 
Trupa sniegs piecas izrādes Aus -
t rālijā un pēc tam 12 izrādes 
dažādās Latvijas pilsētās.

Augustā notiks vairāki “3X3” 
kustības saieti – Straumēnos, 
Anglijā, Īrijā, Garezerā un Kat s-
kiļos, ASV, un Bergenā, Norvē-
ģijā. PBLA atbalsta “3X3” kustību 
no pašiem tās pirmsākumiem 
80. gadu sākumā.

Rudenī risināsies šī gada lie-
lākie PBLA pasākumi – Pasaules 
Latviešu kultūras konferen -     
ce Cēsīs no 29. septembra līdz     
1. oktbrim, gadskārtējā valdes 
sēde no 2. līdz 4. oktobrim Rīgā 
un Pasaules Latviešu ekonomi-
kas un innovāciju forums 
(PLEIF) Valmierā šī gada 21. 
novembrī.

Pasaules Latviešu kultūras kon-
ference notiks Cēsu koncertzālē 
ar nozīmīgu Kultūras ministrijas 
atbalstu. Programmas veidotāji 
plāno konferenci ieskandināt ar 
bagātīgu koncertu, kuŗā piedalī-
sies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas orķestris un ko-  
ris Kaspara Ādamsona vadībā, 
kā arī Cēsu Pils koris, izpildot 
ārzemju latviešu komponistu 
dziesmas un skaņdarbus. Konfe-
rencē piedalīsies Kultūras mi -
nistrijas vadība un tiks aicinātas 
spilgtas Latvijas un diasporas Lat -
viešu kultūras personības. Sī  kā -
ka informācija PBLA mājaslapā. 
Aicinām jūs ieplānot savu dalību 
konferencē un pieteikties jau -
numiem par konferenci: http://
kulturaskonference.pbla.lv.

Savukārt PLEIF-2019 Valmie-
rā plānots kā “globālo latviešu 
domnīca”, kuŗā tiks pārrunāts, kā 
Latvijas uzņēmumiem labāk ko -
municēt un pasniegt sevi pa -
saulē. Tiks uzrunātas Latvijas zī -
mola izveidošanas un darbaspē-
ka piesaistīšanas temas. PBLA 
sadarbībā ar Valmieras attīstības 
aģentūru un Ekonomikas minis-
triju aicinās uz PLEIF vadošos 
rietumu latviešu branding and 
marketing ekspertus, lai pārru-
nātu, kā Latvija var veidot savu 
starptautisko ekonomisko tēlu. 
Konferences rīkošanā PBLA sa -
darbojas ar American Chamber 
of Commerce, Red Jackets kustību 
un biedrību “Ar pasaules pieredzi 
Latvijā”. Sīkāka informācija drī-

zumā tiks ievietota: www.ieguldi-
latvija.lv.

Rudenī Amerikas latviešu ap -
vienība sadarbībā ar Kultūras mi -
nistriju un Latvijas vēstniecību 
īstenos projektu “The Power of 
Song”, kas uz vairākām pazīsta-
mām ASV universitātēm aizvedīs 
Baltiešu studiju profesora Gunta 
Šmidchena un etnomūzikologa 
un Latvijas Universitātes mācīb-
spēka Valda Muktupāvela stāstī-
jumu par dziedāšanas un Dzies-
mu svētku tradicijām Latvijā –
apvienojumā ar a capella grupas 
Latvian Voices priekšnesumu. 

Īsi pirms gadu mijas, 2019. ga  da 
27. – 31. decembrī, Melburnā, 
Austrālijā, notiks 36. Austrālijas 

Latviešu jaunatnes dienas. 
 Tuvākajā laikā PBLA pārstāv-

niecība Latvijā gaida līgumus no 
Kultūras ministrijas un Latvie - 
šu valodas aģentūras par valsts 
atbalsta līdzekļiem kultūrai un 
izglītībai šajā darbības gadā, un 
esam gatavi atbildīgi administrēt 
valsts piešķirtos līdzekļus, sada-
lot tos kultūras sarīkojumu un 
skolu atbalstam ASV, Kanadā, 
Austrālijā, Dienvidamerikā un 
Krievijā. (Eiropas latviešu apvie-
nība tradicionāli rūpējas par 
valsts līdzekļu iedalījumu Eiro-
pas skolām un pasākumiem.) 
PBLA cer uz labu sadarbību ar 
savām biedru organizācijām un 
uz sabiedrības atbalstu PBLA 
turpmākajai darbībai 2019. ga -
dā un arī tālākajā nākotnē. 

ATVĒRSIM 
JAUNU GRĀMATU!

Sandra Bondarevska. Pētersoni Īrijā. 
Laika Grāmata, Rīgā, 2019

GRĀMATU ATVĒRSIM 

š. g. 25. maijā plkst. 12

Dublinā, Latvijas vēstniecībā
 23 Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 EK77 

klātesot autorei, māksliniecei un  izdevējai – 

laikrakstu “Laiks” un “Brīvā Latvija” 

redaktorei Ligitai Kovtunai.  

Visi mīļi lūgti uz šo sarīkojumu!

Grāmatu varat iegādāties 
Latvijas grāmatu veikalos vai, 

sazinoties ar redakciju. 
Amerikā – nosūtot čeku 

par 35 ASV dolariem Inesei Zaķis 
6051A Sun Blvd #604, 

St. Petersburg, Florida 33715

Jūs līdz šim domājāt, ka lat-
vieši Īrijā ieradās tikai šajā gad-
simtā, kad atvērās Eiropas Sa -
vienības vārti? Nē, jau pagā-
jušā gadsimta sākumā Īrijā ie -
radās brāļi Kārlis un Konrāds 
Pētersoni un Zaļajā salā atstāja 
nozīmīgas vēsturiskas pēdas.

Par to saistoši un bezgala 
in teresanti zina stāstīt Sandra 
Bondarevska savā jaunajā grā-
matā. Māksliniece Santa Siliņa 
parūpējusies par pievilcīgu 
vizuālo noformējumu. 
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Kamēr partijas vēl tikai mēģi nā-
ja vienoties par kandidātiem, sa -
biedrībā jau noritēja aktīvas dis-
kusijas par Valsts prezidenta izvē-
les procesu,  par tām zināšanām, 
īpašībām un vērtībām, kas rakstu-
ro izcilu valsts prezidentu, kā arī 
par to, kā būtu uzlabojams pro-
cess, lai sabiedrība tiktu pie ideāla 
prezidenta. 

Nesen biedrības “Par izcilu 
Valsts prezidentu” rīkotajā paneļ-
diskusijā birojnīcā Nice Place  Rī  gā 
piedalījās konstitucionālo tiesību 
jurists Edgars Pastars, Latvijas 
Rūpniecības un tirdzniecības ka -
meras valdes pārstāvis, uzņēmu-
ma ECO Baltia valdes priekšsēdis 
Māris Simanovičs, portāla Ma -
na  balss.lv vadītājs Imants Brei-
daks, Latvijas Universitātes Sociā-
lo zinātņu fakultātes profesore 
Skaidrīte Lasmane, sabiedrības 
par atklātību Delna jurists un 
iniciatīvas “Par atklātu balsojumu 
Valsts prezidenta vēlēšanās” au -
tors Jānis Veide un socioloģisko 
pētījumu centra SKDS vadītājs 
Arnis Kaktiņš. Diskusiju vadīja  
Aldis Austers.

S. Lasmane. Latvijai neder tea t-
rāls avantūrists un sauss biro - 
krats. Esmu iedziļinājusies pirmo 
Valsts prezidentu darbībā, viņu 
bio grafijās. Piemēram, Jāņa Čak -
s tes runās un arī citu tā laika valsts-
vīru runās ļoti daudz dominē 
celtniecības terminoloģija: būvēt, 
celt, veidot, uzlabot... Man šķiet, 
ka šie darbības vārdi nav īpaši 
raksturīgi pašreizējo Latvijas pre-
zidentu terminoloģijā. 

Manuprāt, šobrīd ir vajadzīgs 
tāds prezidents, kas spēj tautu uz -
runāt, iedvesmot kādiem darbiem. 
Latvijā patlaban lielu akcentu liek 
uz likumu rakstīšanu cerībā, ka ar 
likumiem visu atrisinās. Bet no 
rakstītā likuma līdz tā īstenošanai 
ir ļoti tāls ceļš. Tāpēc ir vajadzīgs 
prezidents, kuŗš ļauj parlamen-
tam nodarboties ar likumdoša -
nu, bet pats spēj vienoties ar tautu, 
lai kaut ko uzlabotu, būvētu, celtu 
un pārveidotu. Neaizmirsīsim, ka 
mēs dzīvojam ceturtās industriā-
lās revolūcijas priekšvakarā. 

I. Breidaks. Pārvaldīt valsti, būt 
par polītiķi, nav tas pats, kas būt 
par mācītāju, ētisko vērtību ne  sē-
ju, filozofu... Morālām vērtībām ir 
jābūt klātesošām, bet tās nevar 
būt izšķirošas. Prezidentam jāstāv 
pāri polītiskajām partijām un po -
lītiskajiem strīdiem. Viens no prin-
cipiem, ko iedibināja Jānis Čakste, 
bija tas, ka pirmā persona ir virs 
ikdienas ķildām un sīkumiem. Ja 
partijai ir konkrēts elektorāts, kas 
nav visa nācija, tad prezidentam 
jāstrādā vienlaikus visai nācijai, 
pāri elektorāta grupējumiem. Par-
tijas ir tās, kas izvirza un apstipri-
na prezidentu, bet tomēr vēlams 
būtu virzīt tādu cilvēku, kas nav 
vienas partijas konkrēts pārstāvis.

A. Kaktiņš. Mēs varam ņemt 
visus labos vārdus latviešu valodā 
un teikt, ka viņam ir jābūt gud-
ram, godīgam, krietnam, tiku mī-
gam... Tā ir ideālā pasaule, bet ir 
reālā pasaule,  un tajā es personīgi 
neprasītu no viņa pārāk daudz. 
Man šķiet, ļoti svarīgi tas, ka Valsts 
prezidents ir spēcīga simboliska 

Avantūrists un sauss birokrats neder! 
Diskusija par nākamo Valsts prezidentu

figūra. Tas nav stāsts par parastu 
polītiķi. Simboli parasti ir irracio-
nāli, kas dzīvo paši savu dzīvi. 
Jāapzinās, ka tu esi simbols, un 
jāmēģina to simbolu piepildīt ar 
saturu. 

Kad vaicājām iedzīvotājiem, 
kam viņi uzticas, kā vērtē dažā -
dus polītiķus, tad uzzinājām, ka 
Latvijā ir ļoti maz augsti novērtētu 
polītiķu, viņu paliek arvien ma -
zāk. Tie augstie vērtējumi ir tikai 
vairs relātīvi pret tiem, kuŗiem ir 
zemāki vai nekādi vērtējumi. Tas 
polītiskais panteons, kam spētu 
uzticēties liela vai lielākā daļa Lat-
vijas iedzīvotāju, paliek arvien 
mazāks un mazāks un šobrīd ir 
gandrīz pilnīgi iznīcis. Šeit es re -
dzu milzīgu problēmu. 

Ja pirmskaŗa Latvijas laikā būtu 
visi tie informācijas kanāli un 
apstākļi, kas ir šobrīd, es nedo mā-
ju, ka mēs tā mīlētu toreizējos 
prezidentus, jo mēs zinātu krietni 
vairāk par viņiem un viņi nebūtu 
tik ļoti mītoloģizēti.

E. Pastars. Prezidentam jābūt 
izpratnei par prezidenta institū-
cijas misiju. Diemžēl ne vienmēr 
ir redzams, ka tā ir bijusi. Šai in - 
s titūcijai vajadzētu palīdzēt airēt, 
kad daudzi nezina, kurp. Kad 

polītiķi ir izmisumā un nezina, ko 
darīt, viņi zina, ka atnāks prezi-
dents un spēs viņus uzvirzīt uz 
pareizā ceļa. Cerams, ka nākotnē 
būs tādi Valsts prezidenti, kas šo 
funkciju varēs izpildīt. 

Man negribas teikt, ka prezi-
dentam ir jābūt tikai izcilam 
orātoram. Svarīgi, lai prezidents 
spētu domāt, jo ne visi cilvēki spēj 
domāt. Ja viņš spēj domāt, viņš 
spēj uzrakstīt arī runas, nevis tikai 
tās nolasīt kā deklamētāju kon-
kursā.

Noteikti būtu jāzina svešva lo-
das, vismaz biznesa angļu valoda 
sākuma līmenī. 

Es negribu glorificēt pirmskaŗa 
Latvijas laika prezidentus, jo viņi, 
pirmkārt, ir miruši un, otrkārt, 
mēs nezinām, kādas tajā laikā bija 
ikdienas diskusijas. Ja palasa tā 
lai ka presi, nebija tā, ka viņi visi 

bija ļoti mīlēti, bija daudz kritikas 
viņu darbībai.

Ilze Krastiņa, zvērināta advo-
kāte (no zāles). Mani klienti bijuši 
gan Gustava Zemgala, gan Jāņa 
Čakstes radinieki. Līdz ar to nācās 
pastudēt vēsturi. Mīļie draugi, pēc 
kaŗa, kad nekā nebija, Čakste, 
Zemgals, Kviesis un viņu domu-
biedri atjaunoja neatkarīgo Lat vi-
ju. Viņiem tas izdevās tikai tā  pēc, 
ka viņiem bija ticība, cerība un 

mīlestība uz savu latviešu tautu. 
Ja prezidents būs cilvēks ar ci l vē-
ciskajām vājībām, īpašībām, viņš 
sapratīs pārējo tautu. Skatīsimies 
arī uz Kārli Ulmani! 1938. gadā, 
atklājot Civīllikumu, viņš teica: 
“Viens likums, viena taisnība vi -
siem! Sarežģītās lietās – brīvība, 
svarīgās lietās – vienība, visās lie-
tās – saderība.” Vārdos viņš izteica 
savu vīziju un cilvēkus uzrunāja, 
ka jābūt vienotiem. Šeit runā par 
to, ka nav mums nekas tāds, kas 
varētu aizraut un aizkustināt. Ir! 
Dziesmu un deju svētki! Vaira 
Vīķe-Freiberga aizrāva tautu ar 
vienkāršu uznācienu, daudzi to 
vēl atceras.

E. Pastars. Kas attiecas uz prezi-
denta kandidātu atlasi, man vien-
mēr ir bijis jautājums, bet kā tie 
kandidāti uzrodas? Pieņemu, ka 

būtu jābūt “galvu mednieku” ko -
mandai, kas parāda šos preziden-
ta kandidātus. Ir taču cilvēki, kuri 
neiedomājas, ka viņi varētu pat 
kandidēt. Tāpēc personu atlases 
firmas piesaiste zināmā mērā ir 
būtiska. Nebūtu jāpaļaujas, ka 
viņš uzrodas no kaut kurienes.

Nebūtu slikti, ja arī sabiedris-
kajām organizācijām tiktu dota 
iespēja izvirzīt kandidātus. Tad 
tas labais kandidāts netiktu “sain-
dēts” ar partiju vai polītiķa uzvār-
du, kas parakstās par viņa izvir-
zīšanu.

Prezidentu ievēl Saeima ar vis-
maz 51 balsi, bet tas ir pārāk mazs 
skaits. Igaunijā prezidentu ievēl ar 
divām trešdaļām balsu, bet, ja 
nevar ievēlēt, tad piedalās arī 
pašvaldību vadītāji. Konsti tucio-
nālo tiesību komisija, kuŗu vadīja 
Levita kungs, atzinumā skaidri 
norādīja, ka esošais vairākums 
nav atbilstošs tai realitātei, kādai 
būtu jābūt.

M. Simanovičs. Man ir vien-
kāršs un saprotams priekšlikums: 
ja reiz tapusi biedrība “Par izcilu 
valsts prezidentu”, tad kāpēc lai   
tā, tuvojoties nākamajām Valsts 
prezidenta vēlēšanām, neizveido-

tu nominācijas komisiju, kuŗā ap -
vienotu Latvijā atpazīstamu bied-
rības, piemēram, Latvijas Darba 
devēju konfederāciju, Latvijas Rūp-
niecības un tirdzniecības kameru, 
Latvijas Ārstu biedrību un citas, 
kas izraudzītos piemērotākos kan-
didātus valsts augstākās amatper-
sonas amatam un piedāvātu tos 
Saeimai. Te, lūk, ir tautas viedok-
lis un, lūdzu, balsojiet! Šādam bal-
sojumam būtu pavisam cita vēr tī-
ba. Ja katra partija nominēs savu 
kandidātu, mēs nonāksim pie 
polītiskā tirgus. 

I. Breidaks. Koalicija, izvirzot 
vienu kandidātu, liek saprast, ka 
opozicijas kandidāti ir bezcerīgi. 
Bet tas nav pareizi. Saeima pagā ju-
šajā gadā sprieda, ka katram kan-
didātam vajadzētu saņemt 50 
tūks tošu cilvēku parakstus. Tas 
liecinātu, ka šim cilvēkam ir po -
pulāritāte sabiedrībā. Diemžēl šis 
priekšlikums tika noraidīts. Pil-
soniskā sabiedrība ir tā, kas varētu 
turpināt to lobēt.

E. Pastars. Tā ir neordināra un 
interesanta pieeja. Pie tās varētu 
strādāt.

Red. (Foto: Ligita Kovtuna)

Skaidrīte Lasmane Edgars Pastars (pa kreisi) un Aldis Austers

Zuze Krēsliņa-Sils (Vācija), pa kreisi Juris Jauntirāns (Čikāga)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 14) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Briga. 5. Vi -

ras. 8. Pasaule. 9. Kalibrs. 10. 
Damaska. 12. Auns. 13. Pas-
tinaki. 14. Taro. 17. Sta gars. 
19. Ararats. 21. Sevra. 23. Do -
minante. 24. Brokas tis. 26. 
Skots. 27. Lokanas. 30. Suta-
nas. 33. Sils. 34. Pa   staigas. 35. 
Unce. 38. Stu  dija. 39. Librets. 

40. Karnīze. 41. Alata. 42. Skats.
Stateniski. 1. Balanda. 2. Irbe. 3. 

Apskats. 4. Carnikava. 5. Vedekla. 
6. Rums. 7. Sasmaka. 9. Klans. 11. 
Apogs. 15. Karantīna. 16. Kar na-
līts. 18. Toronto. 20. Tipiska. 21. 
Sētas. 22. Agris. 25. “Fonarina”.  
27. Lūsis. 28. Kalkuta. 29. Skataka. 
30. Stakles. 31. Nansens. 32. Skečs. 
36. Sika. 37. Abra.

Līmeniski. 1. Latvijas pirms-
kaŗa flotes zemūdene. 4. Ungāru 
komponists, pianists (1811-1886). 
6. Līdzīgi, atbilstoši. 7. Ziņojums 
augstākai instancei. 8. Tēlaini, 
māk slinieciski apzīmētāji. 10. Pār-
pildītas. 13. Elektrodzinēja ne -
kus tīgā daļa. 15. Brīvs (novec. 
vārds). 17. Ēģiptes galvaspilsēta. 
19. Ķirbjaugu dzimtas dārzeņi. 
20. Viena no Mazajām planētām. 

21. Apdzīvota vieta Aknīstes no -
vadā. 23. Neliels ostas motor ku-
ģis. 26. Rīki dzīvnieku skubi nā-
šanai. 29. Laika skaitīšanas sistē ma. 
30. Savrup, nomaļus. 31. Auk - 
s tais ierocis. 32. Valsts Eiropā. 33. 
Ielas daļa. 34. Kalēja darbavieta.

Stateniski. 1. Īsa piezīme, pie-
bilde (sarunā, debatēs). 2. Vilcie-
na vagonu kopums. 3. Lidaparāti. 
4. Pludmale. 5. Neizpaužama. 7. 

Latvijas pirmskaŗa flotes 
zem ūdene. 9. Tēls V. Lāča 
romānā “Zītaru dzimta”. 
11. Per so nu grupas ar īpa -
šām piln varām. 12. Kaujas 
skatu gleznotājs. 14. Sigul-
das pil  sētas daļa. 16. Pur-
vainu vietu nosusināšana. 
17. A. Čechova luga. 18. 
Amariļļu dzimtas augs. 22. 
Uzbru kums ar nolūku lau-
pīt dzī vību polītisku ie -
meslu dēļ. 23. Tēls J. Raiņa 
lugā “Pūt, vējiņi!”. 24. Sausi 
augļi. 25. Ērģeļu detaļa. 26. 
Mākslī gu matu veidojumi. 
27. Apdzīvota vieta Grobi-
ņas novadā. 28. Lielupes 
pie teka.
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No 29. septembŗa līdz 1. ok -
tobrim Cēsu koncertzālē notiks 
Pasaules latviešu kultūras konfe-
rence, kuŗas galvenie rīko tāji ir 
Pasaules brīvo latviešu ap  vienība 
sadarbībā ar Kultūras mi   nistriju 
un Cēsu pilsētas domi. Trīs dienu 
gaŗumā pie diskusiju galda satik-
sies dažādu kultūras un mākslu 
nozaru per sonības, lai apspries-
tos par lat viešiem aktuālo kā Lat-
vijā, tā ārvalstīs. Diskusijās pare-
dzēts apspriest trīs galveno temu 
lokus – latviskās identitātes no -
zīmi kultūrā, valodas vienotību 
un atšķirības, dziesmu un deju 
svētku pieaugošo nozīmi lat vis-
kās ko  pības uzturēšanā ārpus 
Latvijas. 

“Šai konferencē mēs vēlamies 
izrunāt temas, kas ir aktuālas 
tau tiešiem visā pasaulē, samēro-
jot tās ar Latvijas kultūras dar - 

Pasaules latviešu kultūras 
konference šoruden CĒSĪS

 bi nieku viedokļiem,” par konfe-
rences galveno mērķi saka Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
valdes priekšsēde Kristīne Sau-
līte. 

Konferences pirmajā dienā plā-
nots atklāšanas koncerts, kuŗā 
piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas koris, kuŗš 
nule Slovēnijā saņēma Grand Prix 
koŗu sacensībā, kā arī Cēsu Pils 
koris. Koncerta programmu vei-
do Kanadas latviešu komponists 
un čellists Juris Ķeniņš sadarbībā 
ar Latvijas mūziķiem un koŗa 
mākslas speciālistiem. Ieeja kon-
certā bez maksas. 

Konferences otrā un trešā die-
na tiks veltīta diskusijām par lat-
viešiem pasaulē aktuālām kul tū-
ras temām – identitāte, va  loda, 
māksla, mūzika, literātūra. Ak -
tu ā litātes saistībā ar konferences 

norisi tiks publicētas mājaslapā 
kulturaskonference.pbla.lv, kur 
šobrīd iespējams reģistrēties 
jaunumu saņemšanai e-pastā.

“Mēs, tie, kuŗi dzīvo ārpus Lat-
vi jas, jau gadiem zi  nām – kultūra 
ir tā, kas mūs vis cie šāk saista ar 
Lat viju. Kultūra ir tā, kas satur 
kopā lat viešu sabiedrību ASV, 
Ka   nadā, visur pa  saulē un savieno 
mūs ar tautu Lat vijā,” saka Ame-
ri kas latviešu apvienības Kultūras 
nozares vadītāja Līga Ejupe. “Šī 
konference dos mums – kā lat -
vis kās kultūras uzturētājiem 
ārze mēs, tā tiem, kas spēcina 
mūsu kul tūras saknes Latvijā, 
iespēju sa  nākt kopā Cēsīs vēlreiz 
pārliecināties, cik ļoti mēs cits 
citam esam vajadzīgi!” 

PBLA pārstāvniecība Latvijā

Eduards Silkalns savā rakstā “Neiespējamā misija” (Laiks, 9. – 15. 
marts, 2019), apcerot apgāda Mansards nesen klajā laisto Veltas 
Sniķeres latviešu tautasdziesmu izlasi DAINAS ar at dzejojumiem 
angļu valodā, citē pirmo rindu no skaistās dziesmas “Teici, teici 
valodiņa, Ko upīte burbulēja,/Ko upīte burbulēja,/Ko pogoja lakstī-
gala”. Šīs dziesmas autors ir ievērojamais Valmieras luterāņu mācītājs 
Jānis Neilands (1840 – 1915), un tā pirmo reizi ar Jāņa Cimzes mū -
ziku dziedāta 1877. gadā dižā latviešu folkloras vācēja un valodnieka 
Augusta Bīlenšteina (1826 – 1907) jubilejas svinībās. Viņam arī šī 
dziesma veltīta. Jāmin arī, ka vārds dainas nav rodams milzīgajā 
Krišjāņa Barona tautasdziesmu krājumā, bet ir visai nesens pata pi-
nājums no lietuviešu valodas.

 Jānis Krēsliņš, sr.  

Gulbenes mūzikas skolai – 60 gadu! 27. aprīlī no plkst.14 līdz 16 
absolventiem, bijušajiem pedagogiem un interesentiem būs iespēja 
apskatīt skolu, bet plkst. 17 Gulbenes kultūras centrā notiks skolas 
jubilejas koncerts (bez maksas), kur mūzicēs talantīgie absolventi, 
tostarp mūziķis Richards Plešanovs, mūziķe un valodniece (arī Aga-
tes Nesaules romāna “Zudušie Saulgrieži” tulkotāja  Velga Polinska), 
polītologs Jānis Dimants u. c., kā arī skolas audzēkņi. Būs iespēja zie-
dot jauna mūzikas instrumenta iegādei. Pēc koncerta būs svētku 
balle. 

Grobiņas novadā 27. aprīlī notiks Tūrisma sezonas atklāšanas 
svētki. Būs jaunums – Ālandes upes atpūtas kompleksa pastaigu taka 
(3 km), kas vijas no pilsdrupām (līdz mūsdienām ir saglabājušies pils 
viduslaiku mūri, 17. gs. veidotie nocietinājumu bastioni, aizsarggrāvji 
un stāvās nogāzes) cauri Grobiņai līdzās upes līkločiem.

 
Grobiņa ir senākā (7. – 9. gs.) kuršu un Skandinavu vikingu apdzī-

votā vieta Latvijā, par ko liecina archeoloģiskais ansamblis, kas ie -
kļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un Starptautiskajā 
vikingu asociācijā (ar vairāk nekā 100 biedriem.) Maija sākumā Gro-
biņas tūrisma kluba “Oga” pārstāvji dosies uz Zviedriju, lai pirmo reiz 
piedalītos Starptautiskās vikingu asociācijas sēdē.

Daugavpilī 22. aprīlī plkst.12 Vienības laukumā svinēs Otrās 
Lieldienas – “Nu atnāca Liela diena!”, kas sāksies ar Daugavpils 
teātra aktieru uzvedumu “Lieldienas Zaķu ciemā”. Zaķu ciemā dar-
bo  sies Lieldienu darbnīcas bērniem, kur sacentīsies olu ripināšanā, 
krāsošanā un olu kaujās. Ar Lieldienu dziesmām priecēs viesi no 
Rēzeknes – folkloras kopa “Vīteri”, bet plkst.13.30 Lieldienu zaķis ai -
cinās bērnus pie brīvā mikrofona, kur būs iespēja apliecināt savas 
zināšanas par Lieldienām un saņemt saldas dāvanas. 

Ventspilī 21. aprīlī plkst. 12 laipni aicināti uz Piejūras brīvda -
bas mūzeju svinēt Pirmās Lieldienas! Būs šūpošanās, Lieldienu 
zupa, olu krāsošana, rotaļas, priecīga pastaiga kopā ar zirgiem, tru-
šiem un citiem zvēriem. Spēlēs “Lauku muzikanti”, Ventspils Mūzikas 
skolas ansamblis “Nošu spēles”, jauniešu vokāli instru men tālais 
ansamblis “Windy temper”, bet folkloras kopa “Rotaļnieks” atgādinās 
Lieldienu tradicijas. 

Bauskā 21. aprīlī norisināsies III Vimbu svētki Mūsas upes 
krastā, lai veicinātu organizētu makšķerēšanu un atpūtu dabā ģi -
menēm ar bērniem. Par noķertajām zivīm parūpēsies šefpavārs Atis 
Zgirskis, kurš par godu svētkiem ir izstrādājis īpašu Bauskas recepti 
to kūpināšanai. Svētku rīkošanu atbalsta Valsts zivju fonds, piešķirot 
€11 975,77. 

Liepājā, Rožu laukumā, 20. aprīlī sāks darboties Lieldienu 
tirdziņš, bet Latviešu biedrības namā  būs “Lieldienu zaķa raibie 
piedzīvojumi” ar iespēju aplūkot daudzveidīgo trušu un mājputnu 
pilsētiņu no lauku sētas “Zemturi” Laidu pagastā, kā arī piedalīties 
bērnu radošajās darbnīcās, izmēģināt veiklību olu ripināšanā un 
iemūžināt redzēto Lieldienu fotostūrītī. 

Līvānos, Latgales Mākslas un amatniecības centra izstāžu zālē, 
līdz 11. maijam apskatāma Valda un Olgas Pauliņu keramikas 
izstāde “Treis pudi muola”. Valdis Pauliņš ir Krāslavas mākslas 
skolas direktors, bet kopš 2018. gada ir Daugavpils Universitātes 
do  c ents, Olga Pauliņa – pasniedzēja. Abi ir piedalījušies izstādēs arī 
Vācijā, Polijā, Zviedrijā un citur. Darbi atrodas vairākās privāt-
kollekcijās.

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību un 
Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā līdz 31. maijam izsludina 
pieteikšanos konkursam “Cilvēka izaugsmei Latvijā” četrās kate go-
rijās: par sociālo atbildību; izcilu ieguldījumu izglītībā; izcilu ie  gul-
dījumu veselībā un labklājībā; izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. 
Informācija: www.cilvekaizaugsme.lv.

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

(Turpinājums 20. lpp.)

Ritvars Sucharevs

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

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

Izīrē istabas.
$450-$550 / mēnesī. 

Ziemeļņudžersijā, tuvu 
publiskam transportam 

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

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.

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

+371 28390346

Bertāns NBA 
izslēgšanas turnīru 

sāk ar uzvaru
Dāvis Bertāns guva piecus 

punktus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) izslēgšanas 
turnīra pirmajā spēlē, palī dzē-
dams Sanantonio Spurs koman-
dai izcīnīt uzvaru. Spurs viesos 
ar rezultātu 101:96 (25:20, 34:31, 
13:17, 29:28) pārspēja Denveras 
Nuggets, serijā līdz četrām uz -
varām panākot 1:0.

Bertāns šajā spēlē laukumā pa -
vadīja 16 minūtes un 59 sekun-
des, kuŗu laikā reālizēja vienu 
no diviem tālmetieniem un di -
vus no trim soda metieniem.
Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo 
bumbu, veica divas rezultātīvas 
piespēles, bloķēja vienu metie -
nu un trīs reizes pārkāpa notei-
kumus. Spurs ar Bertānu lau -
kumā iemeta par septiņiem 
punktiem vairāk nekā ielaida. 
Spurs komandā ar 18 punktiem 
un 12 atlēkušajām bumbām iz -
cēlās Demars Derouzens, bet 16 
punkti bija Derikam Vaitam. 
Mājiniekiem 20 punktus guva 
Gerijs Heriss, 17 punkti bija 
Džamalam Marejam, bet des-
mit punktus, 14 atlēkušās bum-
bas un 14 rezultatīvas piespēles 
iekrāja Nikola Jokičs.

Arī Kurucs NBA 
izslēgšanas turnīrā 

debitē ar uzvaru
Latvijas basketbolists Ro  dions 

Kurucs ar uzvaru debitēja Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) izslēgšanas turnīrā. Ku -
ruca pārstāvētā Bruklinas Nets 
komanda Austrumu konferen-
ces ceturtdaļfināla pirmajāspēlē 
izbraukumā ar rezultātu 
111:102 (31:22, 31:32, 31:28, 
18:20) pieveica Filadelfijas 76ers, 
serijā līdz četrām uzvarām iz -
virzoties vadībā ar 1:0. Līdz šim 
NBA izslēgšanas turnīrā bija 
piedalījušies divi latvieši – 
Andris Biedriņš (Goldensteitas 
Warriors) un Dāvis Bertāns 
(Sanantonio Spurs).

Kārlails ciemosies 
pie Kristapa 

Porziņģa
Latvieša Kristapa Porziņģa 

pārstāvētās Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) koman-
das Dalasas Mavericks galvenais 
treneris Riks Kārlails šovasar 
gatavojas apmeklēt Latviju, 
vēstī laikraksts The Dallas News. 

Tāpat Kārlaila iecere esot do -
ties uz Lukas Dončiča dzimteni 
Slovēniju, bet sīkākas detaļas 

pa  gaidām par šiem plāniem vēl 
netiek sniegtas. Ar šo sezonu 
Dalasā beigusies vācieša Dirka 
Novicka ēra, kurš nolēmis likt 
punktu karjērai, bet, visticamāk, 
paliks Mavericks klubā kā pa -
dom devējs. Lielas cerības nāka-

Riks Kārlails un Kristaps Porziņģis

bija piektais numurs. Finālspēlē 
desmit punktus guva Lasmanis, 
septiņi punkti bija Miezim, bet 
pa diviem guva Strēlnieks un 
Čavars. Ceturtdaļfinālā latvieši 
septiņarpus minūtēs ar 21:9 pār-
spēja Ķīnas komandu Chengdu, 
kuŗas grozā 13 punktus sameta 
Lasmanis. Savukārt pusfinālā 
Latvijas vienība sīvā cīņā ar 
21:19 guva virsroku pār Kana-
das komandu Edmonton (11.), 
pret kuŗu septiņus punktus guva 
Strēlnieks. Gagarin pusfinālā ap -
turēja pasaules ranga līderi Li -
man no Serbijas.

majā sezonā tiek liktas uz 23 
gadus veco Porziņģi, kuŗš šo 
sezonu izlaida ceļgala traumas 
dēļ, bet sagaidāms, ka rudenī 
viņš atgriezīsies laukumā.

Latvijas 3x3 basket-
bolisti triumfē 

Latvijas 3x3 basketbola ko -
manda Rīga Ghetto Basket, kuŗā 
spēlē Nauris Miezis, Artūrs 
Strēlnieks, Kārlis Pauls Las ma-
nis un Agnis Čavars, Ķīnā trium-
fēja sezonas pirmajā Challenger 
serijas turnīrā. Turnīrā ar otro 
numuru izliktā Latvijas koman-
da finālspēlē ar 21:15 pārspēja 
Krievijas vienību Gagarin, kuŗai 

// FOTO: worldtour.fiba3x3.com

Savukārt otrajā spēlē Latvijas 
vienība ar 19:17 pieveica ar sep-
 tīto numuru izlikto Ulaanbaatar 
no Mongolijas, priekšpēdējā se -
kundē uzvaru nodrošinot Čava-
 ram. Divas uzvaras ļāva Rīga 
Ghetto Basket basketbolistiem 
uzvarēt savā grupā un iegūt 
ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu.

Svarcēlāji
„paceļ” medaļas

Gruzijas pilsētā Batumi risi-
nājās Eiropas čempionāts svar-
celšanā. Latvijas komanda izcī-
nīja divas lielās godalgas – Re -
beka Kocha bija labākā dāmu 
sacensībās svarā līdz 59 kilo-
gramiem, zeltu iegūstot otro 
gadu pēc kārtas.

Jaunais Ritvars Sucharevs tika 
pie bronzas. Viņš  svara katē go-
rijā līdz 81 kilogramiem summā 
pacēla 354 kilogramus, izcīnot 
bronzas medaļu. Turklāt rau ša nā 

Artūrs Plēsnieks
// FOTO: EPA/Scanpix

Latvijas komanda pirmajā B 
grupas spēlē ar 22:14 pārspēja ar 
desmito numuru izlikto Ķī  nas 
vienību Shenzhen Sandy Quan. 

viņš izcīnīja mazo zelta medaļu, 
paceļot 162 kilogramu stieni.

Artūrs Plēsnieks Gruzijā iz -
cīnīja ceturto vietu Eiropas 
čem    pionātā divu disciplīnu sum-
mā, bet grūšanā viņam mazā 
sudraba medaļa.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA 02445).
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 sio-
nāriem $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).

28.aprīlī 15:00 Amerikas Lat-
viešu Baptistu koŗu apvie nības 
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. Tālr: 610-293-1278, 
e-pasts: Sturman293@aol.com

Visi mīļi aicināti!
7.maijā 11:00 pensionāru ko -

pas sanāksme groziņu veidā. 
Programmā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība un pārrunas 
par notikumiem. Saiets beigsies 
ar dzimumdienu svinēšanu pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

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

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 gal-
diem piknika vietā mielosimies 
ar pašu groziņos atnestiem la -
bumiem. Biedrība viesus cienās 
ar vīnu un sieru. Ieejas ziedo-
jums, 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 
HOHLOVAM!

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 līgotā-
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; 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  for-
māc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.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. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda. 21.aprīlī Lieldienu 
Dievk. Pēc Dievk. Lieldienu 
brokastis. 12.maijā Ģimenes 
dienas Dievk. 26.maijā Dievk. 
9.jūnijā Vasarsvētku Dievk. 
16.jūnijā Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. 
notiek 11:00. 21.aprīlī 9:00 laju 
vadīts Kristus Augšāmcelšanās 
Dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
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. 18.aprīlī 14:00 
Zaļās ceturtd. Dievk. ar Sv.vak. 
19.aprīlī 19:00 Lielās piektd. 
Dievk. ar Sv.vak. 21.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. Seko Liel-
dienu brokastis groziņu veidā. 
28.aprīlī Dievk. nenotiks! Ai -
cinām visus draudzes locekļus 
uz Baptistu Dziesmu dienu 
koncertu ar svētbrīdi 15:00. 5.
maijā rīta svētbrīdis. Seko 
skolas gada noslēgums un Baltā 
galdauta svētki. 12.maijā Dievk. 
nenotiks! Aicinām visus drau-
dzes locekļus uz Dievk. Vil-
mingtonā 15:00 Good Shepherd 
baznīcā (1530 Foulk Rd- Rt.261 
Wilmington). 19.maijā Dievk. 
ar Sv.vak. Viesu mācītāja Dace 
Zušmane. 26.maijā Dievk. 
nenotiks! 2.jūnijā Dievk. angļu 
val. ar Sv.vak. 9.jūnijā Vasar-
svētku Dievk.

• 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 49006 ). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

Pētnieci interesē – mākslas 
darbu privātkollekcijās esošo 
dzintarzemiešu darbu at  rašanās 
vietas, dažādi doku menti, foto-
grafijas no izstādēm un citām 
situācijām, laikabiedru atmiņas, 
dažādas korporācijas relikvijas 
un jebkas cits, kas var noderēt 
pētniecības gaitā. 

Ar A.Lesničenoku var  sazi nā-
ties – agnija.lesnicenoka@gmail.
com, tel. +371 29670313. Pēt-
niece būs pateicīga ikvienam, 
kuŗš palīdzēs sniegt ieguldījumu 
nozīmīgā pētījuma tapšanā. 

Vivat,
crescat,
floreat

Dzintarzeme
in aeternum!

LMA studentu korporācijas 
Dzintarzeme grupas foto kopā 
ar goda filistriem Teodoru 
Zeifertu (2.r. 3.no kreisās), Vil -
chelmu Purvīti (2.r. 4.no krei sās), 
Burkardu Dzeni (2.r. 3.no labās). 
Redzams arī seniors Francis 
Ernests Bange (3.rinda, 5.no krei -
sās). 1930. gadi. Cēsu Vēstures 
un mākslas mūzeja krājums

AGNIJA LESNIČENOKA,
Mag.hist.

Aizmirstie latviešu nacionālās mākslas 
sargātāji – Latvijas Mākslas akadēmijas

studentu korporācija Dzintarzeme 
Ivars Galiņš

DZIJA
Tiek sirdīs vērpta
 neredzama dzija,
Tā ietin draudzībā,
 kā kamolā mūs tur.
Un pēkšņi viss,
Kas ir vai kādreiz bija,
Mūs vienus neatstās nekur.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļais draugs

JANIS PELKAUS
Dzimis 1941. gada 5. februārī Līgatnē, Latvijā,
miris 2019. gada 22. martā Plainview, Ņujorkā

Veļu pulkam pievienojies Latvju dievtuŗu sadraudzes bijušais vadonis

SPUŖU RIČS
Dzimis 1924. gada 8. novembrī Tukumā, Latvijā,

miris 2019. gada 16. martā Vinfīldā, IL, ASV

Mūžībā 82 gadu vecumā aizgājusi

INĀRA G AVOTS-MATISS,
dzim. ZUPA

Dzimusi Priekulē, Latvijā,
mirusi  2019. gada 25. februārī North Port, Floridā

Mēs tavu draudzību nekad neaizmirsīsim…
ANDREJS, MĀRA, KRISTINA, ALDIS RASUMI

Gaidīsim Riču pie mums veļu laikā Dievsētā.
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

PIEMARES DRAUDZE
BURTNIEKU DRAUDZE

Vieglas smiltis, saldu dusu...

Dievk. video var skatīt: 
https://tinyurl.com/KalLatCh. 
19.aprīlī 18:00 Lielās Piekt die-
nas 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 In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. 20.ap -
rīlī 11:00 Lieldienu Dievk. ar 
dievg. Diak. Linda Sniedze 
Taggart. Sekos sarīkojums.,

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

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 18.aprīlī 18:00 Za  ļās 
ceturtdienas Dievk. ar Sv.vak. 
19.aprīlī 18:00 Lielās piekt-
dienas Dievk. ar Sv.vak. Dievk. 
kuplinās draudzes koris. 21.ap -
rīlī 8:00 Lieldienu Dievk. ar 
Sv.vak. Dievk. kuplinās drau-
dzes koris. Sprediķis būs angļu 
valodā. Sekos Lieldienu bro-
kastis. 27.aprīlī 12:00 – 15:00 
pavasaŗa 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 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

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. 
12.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. un sarīkojums. Lūgti 
groziņi!

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 18.maijā 11:30 
iesvētību Dievk. Prāveste Daira 
Cilnis. Dievk. notiks Bethlehem 
Lutheran Church (925 Balour 
Dr, Encinitas CA 92024). 15.jū -
nijā 12:00 Aizvesto piemiņas 
Dievk. Diak. Guna Reins. Gro -
ziņu 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 19.aprīlī 19:00 Lie-
lās Piektd. Dievk. ar dievg. 
21.aprīlī Kristus Augšām cel-
ša nās 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. 19.aprīlī 
16:00 Lielās Piektd. Dievk. 
baznīcā. 21.aprīlī Lieldienu 
Dievk. baznīcā. 5.maijā Dievk. 
baznīcā. 12.maijā 11:00 Bībeles 
stunda mācītāja A. Pelda dzī-
voklī.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 

416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.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. 18.aprīlī 19:30 Za -

ļās ceturtd. Sv.vak. Dievk. Me -
ditācija & Sakraments. 19.aprīlī 
Lielās Piektd. Sv.vak. Dievk. 
21.aprīlī 8:00 Lieldienu rīta 
Dievk. ar Sv.vak. Pēc Dievk. 
dievlūdzēji mīļi aicināti uz Liel-
dienu 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!

Viņu piemin 
DĒLS ANDREW E AVOTS UN CHRISTINE

 DĒLS GUNARS AVOTS UN BRIDGET
 MEITA ANITA HORDIS UN JAMES

 AUDŽU MEITA ZIGRIDA MATISS - FLORIO
 VĪRA BRĀLIS IVARS AVOTS

 MAZBĒRNI - LAURA HORDIS FELDER, MARTA AVOTS, ANDREW J AVOTS
 GREYSON AVOTS, EVAN AVOTS

Gudri vīri nomiruši,
Padomiņu atstājuši:
Mazi bērni salasīj’ši, 

Padomiņu gribēdami.
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Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

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

Svara katēgorijā līdz 109 kilo-
gramiem Londonas un Riode -
žaneiro olimpisko spēļu dalīb-
nieks Artūrs Plēsnieks raušanā 
pacēla 180 kilogramus, bet grū-
šanā tika galā ar 225 kilogra miem, 
summā paceļot 405 kilogramus.

Vispirms raušanā Plēsnieks 
tika galā ar 180 kilogramus 
smagu stieni. Sākumā viņš pa -
cēla 175 kilogramus, bet pēc tam 
180, tikai par kilogramu atpa -
liekot no personīgā rekorda. 
Savukārt trešajā mēģinājumā 
latvietim neizdevās tikt galā ar 
184 kilogramiem. Raušanas dis -
ciplīnā viņš noslēgumā ieņēma 
astoto vietu. Pēc tam grūšanā 
Plēsniekam izdevās tikt galā ar 
225 kilogramiem, par trim kilo-
gramiem labojot Latvijas re  -
kordu. Vispirms viņš pacēla 218 
kilogramus, bet ar otro pie  gā-
jienu izdevās 225 kilogrami. 
Savukārt trešajā mēģinājumā 
Artūrs centās pacelt 232 kilo-
gramus, taču tas neizdevās. Šajā 
disciplīnā Plēsnieks gan ieguva 
mazo sudraba medaļu.

Jānis Griškovs izcīnīja augsto 
piekto vietu Eiropas čem pio-
nātā. Viņš  svara katēgorijā līdz 
102 kilogramiem startēja jau B 
grupā, kad raušanā tika galā ar 
165 kilogramiem, kas ļāva ie -
ņemt trešo vietu grupā, kamēr 
grūšanā viņam izdevās pacelt 
205 kilogramus smagu stieni, 
ieņemot pirmo poziciju. 

Ar summā paceltiem 370 ki  lo-
gramiem Griškovs bija pirmais 
B grupā. A grupas sacensībās 
startēja deviņi sportisti. Labā-
kus rezultātus par Griškovu gan 
spēja uzrādīt tikai četri svar-
cēlāji, tāpēc viņš izcīnīja augsto 
piekto vietu. Raušanā un sum mā 
Griškovs sasniedza jaunus Lat-
vijas rekordus.

Vadims Koževņikovs izcīnīja 
astoto vietu Eiropas čempionātā. 
Svara katēgorijā līdz 96 kilo gra-
miem Koževņikovs summā pa -
cēla 360 kilogramus, tikai par 
vienu kilogramu atpaliekot no 
pirmā sešinieka.

Raušanā Koževiņikovs pacēla 
153 kilogramus, bet divi pie  gā-
jieni ar 157 kilogramus smagu 
stieni viņam bija nesekmīgi – 
vispirms viņa mēģinājums ne -
tika ieskaitīts, bet otro reizi 
neizdevās pacelt stieni.

Savukārt vēl piecas godalgas 
Latvijas sportisti izcīnīja atse-

viš ķās disciplīnās. Kochai bija 
mazais zelts gan grūšanā, gan 
raušanā, Sucharevs guva rau-
šanā, Vadims Koževņikovs tika 
pie mazās bronzas grūšanā, bet 
Artūrs Plēsnieks izcīnīja mazo 
sudrabu grūšanā. Ja ņem vērā 
tikai lielās medaļas, Latvija ko -
pējā ieskaitē bija 10. vietā, bet 
visvairāk godalgu – 11 (3-5-3) 
ieguva Krievijas svarcēlāji. Sa -
vukārt, vērtējot arī mazās me -
daļas, Latvija ar septiņām god-
algām (4-1-2) bija astotā labākā 
čempionātā, arī šajā ieskaitē 
labākajai esot Krievijai, kuŗas 
sportisti „pacēla” 26 (9-13-4) 
godalgas.

Grigorjeva izcīna 
Eiropas čempionāta 

bronzu
Latvijas brīvā stila cīkstone 

Anastasija Grigorjeva izcīnīja 
bronzas medaļu Bukarestē, Ru -
mānijā notiekošajā Eiropas čem  -
pionātā. Svara katēgorijā līdz 68 
kilogramiem Grigorjeva cīņā 
par bronzu ar 8:3 uzvarēja 
lietuvieti Danuti Domikaitīti.

Anastasija Grigorjeva pievei-
kusi pretinieci...

Cīņa Grigorjevai sākās ne -
veik smīgi, jo jau sākumā pre -
tiniece viņu izspieda ārpus apļa, 
kas lika zaudēt vienu punktu, 
turklāt Latvijas cīkstone de -
mon strēja pasīvu sniegumu, 
tam maksājot vēl vienu punktu. 
Uzreiz pēc tam viņa gan guva 
punktus par pretinieces nogul-
dīšanu uz lāpstiņām un izgrū-
šanu no paklāja, kas jau ļāva 
panākt 5:2. Grigorjeva bija pār-
ņēmusi iniciātīvu un ieguva vēl 
divus punktus, kas arī nodro-
šināja uzvaru cīņā. Noslēgumā 
abas pretinieces vēl apmainījās 
punktiem, bet tas cīņas rezultātu 
vairs nemainīja. Savukārt par 
Eiropas čempioni šajā svara ka -
tēgorijā tika kronēta Ukrainas 
cīkstone Alla Čerkasova, kuŗa 
finālā ar 11:6 uzvarēja čechieti 
Adelu Hanzličkovu. Ceturtdaļ-
finālā Grigorjeva ar 11:0 pār-
liecinoši pieveica Turcijas cīk-
stoni Mervi Pulu, bet vēlāk 
pusfinālā Grigorjeva ar 2:7 pie -
kāpās Hanzličkovai.

Grigorjevai šīs bija atgrieša-
nās sacensības. Pērn rudenī viņa 
pasaulē laida dēlu, bet pirms šī 
Eiropas čempionāta sportiste sa -
runā ar aģentūru LETA no  rā dīja, 
ka vēl nav savā optimālajā spor-
 tiskajā formā. Turklāt šo  reiz viņa 
startēja svara katēgorijā līdz 68 
kilogramiem, lai gan parasti to 
darījusi vieglākās svara katē go-
rijās. Grigorjevas daudzo panā-
kumu kollekcijā ir divas pasaules 
čempionāta bron zas medaļas, kā 
arī bez četriem Eiropas čem pio-
nes tituliem viņa pa divām rei-
zēm Vecā kontinenta meistar-
sacīkstēs bijusi otrā un trešā.

Bez Sevastovas...
Cerējām, ka Latvijas sieviešu 

tenisa komanda gaidāmajā cīņā 
pret Vāciju par vietu Federāciju 
kausa pasaules pirmajā grupā 
būs spēcīgākajā sastāvā. Latvijas 
tenisa izlases kapteinis Adrians 
Žguns sacīja, ka Sevastova 
tomēr nespēlēs, jo saudzēs savu 
veselību, lai situāciju ar muguru 
nepasliktinātu vēl vairāk. 

Sevastova pasaules rangā ie -
ņem 13. vietu. Līdz ar to Latviju 
pārstāvēs Aļona Ostapenko, 
Diāna Marcinkēviča un Daniela 
Vismane. Spēles pret Vācijas te -
nisistēm Arēnā Rīga norisi nā jās 
19. un 20. aprīlī. Uzvarētāja no -
drošina vietu pasaules pir majā 
grupā, bet zaudētāja nākam-
sezon spēlēs otrajā grupā.

Anastasija Sevastova atzīst, ka 
pieņemt lēmumu nepiedalīties 
Federāciju kausa izcīņas pār-
spēlēs par vietu Pasaules grupā 
bija ļoti grūts, taču tagad viņai 
jādomā par to, kā pilnībā at  gū-
ties no muguras savaino juma. 
“Man ir ļoti žēl, ka nevaru pa -
līdzēt Latvijas izlasei. Pēc ie -
priekšējās Federāciju kausa 
kārtas spēlēm, kurās es ļoti 
izbaudīju spēlēšanu Latvijas 
iz lasē, šis man ir ļoti grūts 
lēmums. Es novēlu komandai 
visu to labāko un veiksmi spē -
lēs. Es ceru, ka drīz atkal spēšu 
atgriezties tenisa laukumos.“

Modernā pieccīņa
Latvijas modernās pieccīņas 

sportists Pāvels Švecovs Bul-
gārijā izcīnīja augsto astoto 
vietu Pasaules kausa  izcīņas ot -
rajā posmā. Par šī posma uz  va-
rētāju kļuva meksikānis Ma -
nuels Padilja, kurš summā iegu-
va 1452 punktus, kamēr Švecova 
kontā bija 1426. Vēl viens Lat-
vijas pārstāvis Ruslans Na  ko -
ņečnijs ar 1344 punktiem ierin-
dojās 33.vietā starp 36 finā-
listiem.

Paukošanā Švecovs sasniedza 
labāko rezultātu (228 punkti), 
peldēšanā bija piektais (306), 
jāšanā ieņēma astoto vietu 
(297), kamēr apvienotajā šau-
šanas un skriešanas disciplīnā 
ierindojās 27. vietā (595). Nako-
ņečnijs paukošanā ieņēma 32. 
(178), peldēšanā – 13., (298), 
jāšanā – 34., (272), apvienotajā 
disciplīnā – 26. vietu (596). 
Finālsacensībām nekvalificējās 
vēl viens Latvijas sportists 
Oleksandrs Pinčuks. Sezonas 
pirmajā posmā Ēģiptē finālu 
sasniedza tikai Švecovs, no -
slēgumā ierindojoties 29. vietā.

Latvijas hokeja 
izlase sāk 

gatavošanos
pa  saules 

čempionātam
Latvijas hokeja izlase 8. aprīlī, 

sāka gatavošanos pasaules čem-
pionātam. Latvijas hokejisti gru -
pu turnīra spēles no 11. līdz 21. 
maijam aizvadīs Slovakijas gal-
vaspilsētā Bratislavā.

Saņemta slikta ziņa no Ame-
rikas. Uzbrucējs Zemgus Gir gen-
sons šajā pavasarī nepalīdzēs 
Latvijas hokeja izlasei pasaules 
čempionātā, vēstī Latvijas Ho -
keja federācija (LHF). 

LHF ģenerālsekretārs Viesturs 
Koziols sacīja, ka  pārrunas ar 
Girgensonu norisinājušās jau 
vairākkārt. Tomēr uzbrucējam 
šosezon beidzas līgums ar 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
komandu Bufalo Sabres, un 
spēlētājs nolēmis nepiedalīties 
šī gada čempionātā. „Zemgus 
savu nākotni vēlas arī turpmāk 
saistīt ar NHL,“ sacīja Koziols. 
„Ļoti ceram, ka Girgensons va -
sarā pagarinās līgumu ar Sabres 
un turpinās nest Latvijas vārdu 
hokeja pasaulē. LHF novēl veik-
smi Girgensonam un cer, ka 
viņš nākamgad pārstāvēs Lat-
vijas izlasi pasaules čempio-
nātā.“ Savas karjēras laikā Gir-
gensons piedalījies četros pa -
saules čempionātos, kur 25 spē-
lēs izcēlies ar pieciem vārtu 
guvumiem un vienu rezultātīvu 
piespēli. Arī pērn Girgensons 
pasaules čempionātā nepie da-
lījās. Iepriekš Girgensons veik-
smīgi arī pārstāvējis Latvijas 
U-20 junioru un U-18 jauniešu 
izlases.

Handbols
Latvijas vīriešu handbola iz -

lase Valmierā 2020. gada Eiro-
pas čempionāta kvalifikācijas 
cikla spēlē ar rezultātu 30:24 
(17:12) pārspēja Igaunijas vie -
nību, tuvodamās finālturnīram. 
Latvijas izlase pirmā puslaika 
vidū veica četru vārtu izrāvienu, 
kas ļāva panākt vadību ar 12:7. 
Turpinājumā igauņi laukuma 
saimnieku pārsvaru samazināja 
līdz trim vārtiem, bet pirmo 
puslaiku ar 17:12 uzvarēja 
latvieši.

Pirmajā spēlē Tallinā arī uz -
varēja mūsu vienība – 24:18, un 
sperot soli tuvāk Eiropas čem-
pionāta finālturnīra sasnieg ša-
nai. Eiropas čempionāta kvali-
fikācijas ceturtajā grupā līdere 
ar maksimāli iespējamiem se -
šiem punktiem trīs spēlēs ir 
Slovēnija, seši punkti ir Latvijai, 
kamēr divus punktus iekrājusi 
Nīderlande, bet bez punktiem 
pašlaik ir Igaunija. Fināltur nī-
ram kvalificēsies katras grupas 
divas labākās komandas, kā arī 
četras labākās trešo vietu 
ieguvējas.

Spīdvejs
Latvijas spīdveja klubs Dau-

gavpils Lokomotīve izcīnīja uz -
varu Polijas pēc spēka otrās 
līgas jeb Nice čempionāta otrajā 
duelī. Lokomotīve savā laukumā 
ar rezultātu 51:38 pārspēja 
Gdaņskas Zdunek Wybrzeze spīd-
vejistus. Visos piecos braucie-
nos uzvaras svinēja Latvijas va -
došais spīdvejists Andžejs Ļe -
bedevs, kuŗš atveda 15 punktus, 
tikmēr astoņi punkti bija Timo 
Lahti, bet septiņus punktus 
guva Jevgēņijs Kostigovs. Ar 
di viem punktiem divās cīņās 
Lokomotīve turnīra tabulā ie -
ņem trešo vietu. Iepriekšējā se -
zonā Lokomotīve nespēja pār-
varēt Polijas otrās līgas pus fi-
nālu. Komanda 2015. un 2016.
gadā triumfēja Nice čempionātā.

Jauno bobslejistu 
un skeletonistu 
skate Murjāņos

Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācija (LBSF) šogad jau tra-
dicionāli rīkoja jauno bobsle-
jistu un skeletonistu atlasi.

Šoreiz tā notika Murjāņu 
Sporta ģimnazijas manēžā, kur 
vairāk nekā 80 jaunajiem at  lē-
tiem vajadzēja veikt 30 m skrē-
jienu gaitā, bobsleja trenažieŗa 
stumšanu, kā arī specifiskus 
skeletonistiem paredzētus vin-
grinājumus.

Motosports
Spānijas pilsētā Talaverā de la 

Reinā aizvadīts otrais pasaules 
čempionāta posms motokrosā 
blakusvāģiem. Otro vietu divu 
braucienu summā izcīnīja 
Etjēna Baksa/Kaspara Stupeļa 
ekipāža, kas PČ kopvērtējumā 
ieņem pirmo poziciju.

Otrajā puslaikā Latvijas hand-
bolisti panāca jau deviņu vārtu 
pārsvaru, turpinājumā nosar-
gājot drošo vadību un svinot 
uzvaru ar rezultātu 30:24.

Etjēns Bakss un Kaspars Stupelis
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