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PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, valdes priekšsēde Kristīne 
Saulīte un Pēteris Blumbergs šopavasar Rīgā

PBLA valdes vārdā un arī 
personīgi sveicu jūs visus gads-
kārtējā ASV latviešu sabiedrī-
bas aktīvāko un darbīgāko pār-
stāvju sapulcē – Amerikas lat-
viešu apvienības 68. kongresā!

Jūs esat šeit pulcējušies tik 
kuplā skaitā, lai atskatītos uz 
aizvadītajā darbības gadā pa -
veikto un pārrunātu darba plā -
nus nākotnei. Jūs varat ar lep-
numu skatīties uz ALA valdi, bet 
ALAs valde var atskatīties uz šo 
gadu ar labi padarīta darba iz -
jūtu. Paveikts ir tik daudz!

Ir godam sagaidīta, nosvinēta 
un aizvadīta Latvijas Valsts 
Simtgade, kuŗu gaidot un svi-
not, jūs sarīkojāt desmitiem 
brīnišķīgu kultūras pasākumu 
visā Ziemeļamerikā – no Ņu -
jorkas līdz Losandželosai, no 
Sietlas līdz Hjūstonai. ASV lat-
viešu sarīkojmi bija svarīga daļa 
no Latvijas Simtgades svinībām 
visā pasaulē!

Godātā ALA valde, ASV latviešu 
organizāciju vadītāji, mīļie tautieši 

Amerikas Savienotajās Valstīs!

Sveicam     68. kongresā!
Lai sekmīgs turpmākais darba cēliens!

Patiess prieks par nule aiz va-
dīto Spotlight Latvia ekono-
misko konferenci, kas saveda 
kopā Latvijas un ASV uzņē mē-
jus – ekoloģiskā un zaļā dzīves-
veida atbalstītājus. Tas ir salī-
dzinoši jauns, efektīvs un Lat-
vijas valdības augstu novērtēts 
veids, kā mēs varam palīdzēt 
Latvijas ekonomiskajai izaug-
smei un tautas labklājībai. 

Ir izveidojušās labas iestrādes 
mūsu kopējās programmas 
“Sveika, Latvija!” un “Pavadi 
vasaru Latvijā!” īstenošanā, 
ku ŗās ar ALA gādību piedalās 
ne tikai ASV latviešu jaunieši, 
bet arī viņu vienaudži no 
Kanadas un Austrālijas. Un vai 
nav brīnišķīgi, ka pēc vairāk 
nekā 50 gadiem vēl spēj ne tikai 
pastāvēt, bet arī izcili darboties 
mūsu skolas un latviešu centri, 
kā Gaŗezers un Kursa, Sidra-
bene, Annas Ziedares Vasaras 
vidusskola, kuŗas ne tikai au -

dzina mūsu jauniešos mīlestību 
pret Latviju un latviskajām tra -
dīcijām, bet arī gādā arvien jau-
nus nākotnes sabiedriskos dar-
biniekus!

Ir patiess prieks par ALAs 
Call to Action Unit, kas kopīgā 
darbā ar JBANC un BAFL ir 
panācis teju augstāko Baltijas 
valstu atbalstītāju skaitu ASV 
senātā un tautas pārstāvju pa -
lātā! Tas ir unikāls veids, kā tieši 
ASV latvieši var palīdzēt Lat-
vijas drošības stiprināšanai. Ti -
ciet man – tas tiek sadzirdēts un 
augstu novērtēts ne tikai Ārlietu 
un Aizsardzības ministrijās, bet 
arī visā Latvijas sabiedrībā! Tik-
 pat augstu tiek vērtēts arī jūsu 
ziemeļu kaimiņu – Kanadas lat-
 viešu darbs ar NATO kaŗa vī-
riem,  pirms tie dodas misijā 
sargāt mūsu valsts drošību! 
Pavisam nesen Latvija svinēja 
15 gadus NATO, bet Ziemeļ at-
lantijas alianse – 70. Šīs jubilejas 

ir arī ALA un PBLA – mūsu 
visu kopējā – neatlaidīgā darba 
rezultāts vairāk nekā 60 gadu 
gaŗumā!

PBLA – kā visu ārpus Latvijas 
dzīvojošo latviešu jumta ap  vie-
nība – ar lielu atbildību un pa -
tiesu lepnumu turpina uzsvērt 
mūsu mērķus un darbības pa -
matus, vienojot visus tautiešus, 
aicinot būt modriem par Lat-
vijas drošību, latvisko izglītību 
un kultūru, iestāties par vērtī-
bām un pamatuzdevumiem, kas 
stāv pāri nemitīgajām dzīves un 
pasaules maiņām. 

Turpināsim strādāt latvietības, 
mūsu tautas un Latvijas labā! 
Novēlu jums interesantas pār-
runas un raženu ALAs 68. kon-
gresu! Paldies par jūsu darbu, 
bet denveriešiem – par vies mī-
lību!

Patiesā cieņā – 
KRISTĪNE SAULĪTE,

PBLA valdes priekšsēde

(Turpināts  3. lpp.)

Ar ko iezīmīgs aizvadītais 
ALAs gads? „Blumberga laiks“ 
ieies vēsturē ar nozīmīgās 
grāmatas „ALA-50“ izdevu-
mu – tieši Latvijas Simtgadē. 
Ar ko vēl?

Mans laiks apvienības priekš-
sēža amatā sakrita ar satrauco-
šiem notikumiem pasaulē. Sāku 
strādāt ALA valdē īsi pēc tam, 
kad Putins iekaŗoja Ukrainas 
territoriju un cilvēki masveidā 
atstāja Latviju, jo viņus neap mie-
rināja sociālā un ekono miskā 
situācija valstī. Šajā laikā pie dzī-
vojām arī to, ka Latvijas dalība 
NATO un arī Eiropas Savienībā, 
ko uztvērām kā paš saprotamu, 

Ar ko esam bagāti
ALA valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs intervijā Laikam

pēkšņi tika pakļauta satricinā-
jumiem, ko izsauca Brexit un 
Trampa publiskie pa  ziņojumi.

Bet esmu pārliecināts, ka Ame -
rikas Latviešu apvienība pareizi 
reaģēja uz šiem izai ci nājumiem. 
Mūsu polītiskā darba galvenie 
virzieni pēdējā laikā bijuši – 
atbalstīt Latvijas tautsaim nie cī-
bas attīstību un palīdzēt iero-
bežot Krievijas agresiju. Esam 
iesaistījušies biznesa forumu rī -
košanā, palīdzot organizēt biz-
nesa konferenci Spotlight Latvia, 
kas palīdz veidot saiknes starp 
latviešu izcelsmes uzņēmējiem 
pasaulē.
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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: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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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

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
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LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

R E P L I K A

Par saiti, kas vieno un stiprina

Ja stāstītu, neticētu: nule, šā 
gadsimta 2018. gadā Amerikā, 
Craft Recording, a division of 
Concord Music Group Inc. laidis 
klajā mūzikas disku ar trīs pasaul-
slavenu Eiropas komponistu – 
igauņa Arvo Pērta (Pärt), poļa 
Henrika Gorecka (Henryk Go -
rec ki) un mūsējā Pēteŗa Vaska 
skaņdarbu ierakstiem. Nu jauki – 
mūsu kontinenta izcilāko dēlu 
mūzika skan visā pasaulē! Bet – 
kas tad skatāms uz vāka? Diska 
nosaukums Music From the East 
ierakstīts zilās debesīs, kas klājas 
pār Sarkano laukumu Maskavā, 
un lai būtu vēl nepārprotamāk, – 
fonā Krievijas simboli – Kremlis 
un Vasīlija Svētlaimīgā katedrāle!

Neticams analfabētisms un glu  ži 
satriecošs necieņas žests, gribas 
pat atvainoties cienījamiem skaņ  -
ražiem, no kuŗiem ikviens ir savas 
tautas lepnums, un pasaules mū -
zikas draugiem. Disks nesen no -
pirkts kādā Berlīnes mūzikas 
veikalā.

Tolaik, pirms 70 gadiem, kad 
Helmars Rudzītis nodibināja Ame-
rikas latviešu laikrakstu Laiks, 
viņam bija jau vērā ņemama pie -
redze kā grāmatniecībā, tā arī rē -
gulāru preses izdevumu izdo-
šanā. Mūsu vecākās paaudzes pār-
 stāvji atminēsies Laika Mēneš-
rakstu – Rudzītim arī dīpīšu no -
metnē Eslingenā, Vācijā, bija sva -
rīgi, lai juku laikos nepazūd lat-
viešu literātūra, māksla, mūzika. 
Kāpēc viņam tas bija svarīgi? – 
jautās mūsdienu digitālizētais pa -
saules pilsonis. Jādomā, tāpēc, ka 
viņš bija tālredzīgs. Šāda maņa 
un Dieva dāvana ir dota retajam, 
izredzētajam. Skan patētiski? Ne -
maz ne! Ikreiz, kad tautiešu audi-
torijās tiek citēts Rudzītis, atskan 
noelšanās – “Cik mūsdienīgi! Cik 
aktuāli!” Izveidojis Laiku, kuŗa 
žurnālistu komandā viņš bija uz -
aicinājis aizvadītā gadsimta 20.-
30. gadu spožākos Latvijas žur-
nā listus ar Kārli Rabācu priekš-
galā, Rudzītis noformulēja Laika 
jēgu – tā būs saite, kas “vieno un 
stiprina”. Ļoti vienkārši – vienu 
žagaru var salauzt kā nieku, bet 
– raugiet salauzt žagaru bunti!

Laiks jau 70 gadus vieno, in -
formē, vēsta un – spēcina. Acīm-
redzot pamati ir ielikti spēcīgi un 
pa  reizi. Pasaulē izkaisīto latviešu 
pulks ir mainīgs lielums – tā 
sauktā vecā trimda aiziet, vidus-
gadu tautieši, tie, kas uzticīgi 
pasūtina un lasa Laiku, arī iet 
mazumā. Par jaunajiem saka – 
viņi jau visu internetā, viņiem 
vajag ātri utt. Bet Laiks turas, ejot 
Rudzīša ielikto ceļu, stāstot par 

norisēm kultūrā, sportā, mākslā, 
grāmatniecībā, stāstot par 
cilvēkiem, kas jopro jām uztur ne 
tikai latvisko garu, bet arī 
financiālo bazi, bez kuŗas jau nu 
nekā. Jūs piekritīsiet – ne  var, 
nedrīkst to visu atstāt aiz -
mirstībai, tas būtu vismaz ne -
krietni. Vēl vairāk – nodevīgi, jo, 
kā mēdz teikt, “būt ārzemēs lat-
vietim ir dārgi”. Ir tikai godīgi un 
krietni atzīmēt tos cilvēkus, kas 
bijuši ar mieru savu no darba, no 
smaga darba svešā zemē brīvo 
laiku un nopelnītos līdzekļus zie-
dot latvietības uzturēšanai.

Pie šiem pašaizliedzīgajiem ļau  -
dīm pieskaitāmi arī tie, kas pa  sū-
tina Laiku, iegādājas Rudzīša 
iedvesmoto Laika Mākslas kalen-
dāru, lai atbalstītu latviskā gara 
uzturēšanu. Te vietā minēt arī 
Amerikas latviešu vadošo orga-
ni zāciju ALA, sveicot to tās nu jau 
68. kongresā. Savu iespēju ro  be-
žās ALA sniedz ne vien morālu, 
bet arī financiālu atbalstu mūsu 
laikrakstam, balsojot par naudas 
atbalstiem ALA Kultūras fonda 
konkursos, reklamējot savas aktī  -
vitātes Laikā un Laika Mākslas 
kalendārā. Cerams, ka arī šai 
kongresā Laika vārds un no -
zīme tiks minēti, aicinot to 
pasūtināt un lasīt.

Aizvadītajā gadā ALAs un re -
dakcijas sadarbībā iznāca apjo-
mīgs un vērtīgs darbs – grāmata 
“ALA – 50”. Aizvadītajos divos 
gados pirmo reizi Laika vēsturē 
mums pievienojās arī mecenāts 
– Dr. Visvaldis Dzenis, kuŗš, teik-
dams: “Es ceru, ka mans piemērs 

būs lipīgs”, piešķīra Laikam nau-
das līdzekļus 100 abonentiem Lat-
vijas Simtgadē. Visvaldis diemžēl 
aizgāja Mūžībā, bet viņa labda-
rības un jēgpilnā atbalsta ideja 
turpina dzīvot – Dr. V. Dzeņa 
izveidotais uzņēmums “Kokpār-
strāde 98” Latvijā tās vadītāja 
Gu  nāra Dzeņa personā nolēma, 
ka atbalsts ne vien Laikam, bet 
arī citai nozīmīgais latviešu ini-
ciātīvai ir tā vērts, lai turpinātu. 
Tā Laika 100 eksemplārus turpina 
saņemt bibliotēkas un cilvēki Lat-
vijā, kā arī no šās naudas pie  šķī-
ruma tiek apmaksāti Likteņdārza 
publicitātes materiāli. Cita starpā 
– Eiropas latviešu laikrakstam 
Brīvā Latvija pārejot uz digitālo 
formātu, Laika abonentu lokam 
pievienojies ap pussimts lasītāju 
Anglijā, Vācijā un Zviedrijā. Un 
vēl – ar ALA atbalstu Laiks tiek 
nosūtīts 21 abonentam Amerikā, 
tostarp latviešu nometnēm un 
draudzēm.

Laiks nekad nav lūdzis ziedoju-
mus – tikai piedāvājis savu darbu 
un savas slejas mūsu kopīgai 
lietai – “vienot un stiprināt”, kā 
teica tā ciltstēvs Helmars Ru  dzī-
tis. Mēs aicinām – atbalstīt – 
abonējot, sūtot ziņas, rakstus, rek-
lāmas. Ticam un ceram, ka 70 
gadi nebūs robežšķirtne, jo mums 
vēl ir tik daudz ko stāstīt, apspriest, 
uzzināt. Par dzīvi Latvijā un savā 
mītnes zemē, abas mīlot un sa -
vie  nojot. Aivars Groza, jaunais 
Latvijas vēstnieks diasporas jau-
tājumos, intervijā šai numurā 
saka: “Galvenais – nepazaudēt 
citam citu”. Anglijā mītošā dzej-
niece Velta Sniķere savulaik dze -
jolī “Cimdu raksts” teica: “Šķira-
mies šķēršu, tiekamies krustu/ 
Lai viens otram mēs nepazus-
tu…” Tam savukārt ir nepie cie-
šams vien katra no mums gluži 
reāls ieguldījums, proti, – pasū-
tināt savu avīzi, Lai ku. Šai pašā 
numurā latviešu rakstniece un 
dzejniece Māra Zālīte saka: 
“Īstenībā viss ir atkarīgs tikai no 
mums pašiem.” Arī Laika nā -
kotne.

Turpināsim!
Jūsu Laiks

 Ai, ai, ai...
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Ar ko esam bagāti
ALA valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs intervijā Laikam

(Turpināts no 1. lpp.)
Mēs ceram, ka tā varam pa -

līdzēt attīstīt Latvijas konku-
rētspēju, radīt investīcijām lab-
vēlīgāku vidi un panākt galveno 
mērķi – emigrācijas samazinā-
šanos un remigrāciju. ALA 
kongresa priekšvakarā, 2. maijā, 
Denverā notiks otrā Spotlight 
Latvia biznesa Konference.

Mēs esam galvenie sadarbības 
partneŗi arī Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) rīko-
tajā Pasaules latviešu ekono-
mikas un innovāciju forumā 
(PLEIF). 

Mēs atjaunojām arī mūsu po -
lītiskos kontaktus ar citām Bal-
tijas un Austrumeiropas valstu 
organizācijām ASV, lai kopā 
veiksmīgāk pretotos Putina re -
žīmam. Saites starp ASV bal tie-
šiem un Austrumeiropas pār-
stāvjiem ir stipras un noturīgas. 
ASV Kongresa sadarbības gru pā 
ar Baltijas valstīm Baltic Caucus 
iestājies rekordliels kongres me ņu 
skaits. PBLA delegācijas sastāvā 
pagājušā gada oktobrī apmek-
lējām Ādažu militāro bazi un 
tikāmies ar NATO valstu ka  ŗa-
vīriem. Tāpat mēs rēgulāri tie -
kamies ar Latvijas bruņoto 
spēku sadarbības partneŗa – 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
– pārstāvjiem. 2018. gadā ALA 
organizējusi vairākas uzstāša-
nās un seminārus, lai palīdzētu 
atmaskot Krievijas cinisko de  zin-
formācijas kampaņu. ALA stin gri 
iestājas par sankciju ieviešanu 
pret Krieviju. 

Kādas jaunas vēsmas vēro-
jamas šīs ALA valdes sastāvā 
un darbā?

Esmu ļoti lepns par valdes 
locekļu un biroja darbinieku 
augsto profesionālitāti, un varu 
vēl un vēlreiz atkārtot, ka mums 
pievienojas paši labākie. To var 
redzēt, piemēram, apskatot ALA 
Izglītības un Kultūras nozaru 
darbību, kas, manuprāt, ir vie-
nas no svarīgākajām mūsu or -
ganizācijā: ASV latviešu skolu 
enerģija un kvalitāte, vasaras 
ceļojumu programmas, Latvijas 
Simtgades pasākumi visā Ame-
rikā, no kuŗiem daudzus mēs 
financiāli atbalstījām.

Trim mūsu valdes locekļiem 
maijā beidzas pilnvaru laiks, bet 
mēs sagaidām, ka viņu vietā 
nāks tikpat sekmīgi cilvēki. 
Piemēram, mūsu kasieri, kas ir 
sertificēta grāmatvede un atstāj 
darbu valdē, nomainīs cilvēks 
ar tādu pašu kvalifikāciju. 

Kā raksturosiet ALA biedru 
skaita dinamiku? Jeb – kā vei-
cas ar jaunu biedru piesais tī-
šanu?

Runājot par biedru skaitu, ir 
jāatzīst, ka tāpat kā daudzām 
latviešu organizācijām, tas 
palēnām samazinās, bet ir pie-
audzis individuālo ziedojumu 
apjoms. Tātad, mums ir mazāk, 
bet labāki biedri. Tas, protams, 
joks! Bet, nopietni runājot, mēs 
ļoti pārdomāti strādājam, lai 
piesaistītu jaunus biedrus, īpaši 
cilvēkus no jaunās diasporas. 
Ceram, ka, pievēršoties ekono-
mikas virzienam un attīstot tīk-
lošanās iespējas ar Spotlight 
Latvia līdzīgiem pasākumiem, 
mēs spēsim piesaistīt arī jaunus 
biedrus. Visbeidzot, mēs esam 

krietni piestrādājuši pie mūsu 
datubazes uzlabošanas, kas ļaus 
precīzāk atrast mērķauditoriju 
informācijas izplatīšanai.

Runājot par līdzekļu piesaisti, 
pēdējie pāris gadi bijuši ļoti 
veiksmīgi, daļēji tāpēc, ka mums 
izdevās atraisīt Amerikas latviešu 
entuziasmu par izveidoto LV100 
fondu, kur varēja ziedot Simt-
gades pasākumiem un svinībām. 
Jau trešo gadu mūsu ziedojumu 
apjoms ALAi pārsniedz 100 tūk-
stošus dolaru. Tāda summa ie -
priekšējo gadu ziedojumos sa -
vākta tikai dažas reizes, iepriek-
šējā desmitgadē – ne reizi. Kā 
daudzās organizācijas, vislie lā-
kais atbalsts nāk no testamen tā-
rajiem novēlējumiem, kas liecina, 
ka ALAs darbība veicina zie-
dotāju uzticību.  

Vai ALA ir bagāta organi-
zācija?

ALA ir bagāta organizācija 
dažādās izpratnēs. Mēs esam 
bagāti ar to, ka mums ir unikāla 
pieredze, kontakti, sadarbības 
partneŗi (ieskaitot Latvijas val-
dību), sabiedrības degsme, kas 
palielina mūsu iespējas, un mēs 
spējam paveikt vairāk nekā citas 
mazas bezpeļņas organizācijas 
ASV ar līdzīgu kapitālu. Pēc man 
zināmās informācijas, ALA ar 
savu pamatkapitālu – septiņi mil -
joni dolaru – ir vislabāk no  dro-
šinātā latviešu diasporas orga-
nizācija. Mūsu aktīvā darbība to 
atspoguļo, savukārt ziedotāji sa -
gaida, ka viņu nauda tiks izlietota 
sabiedriskām aktīvitātēm, mēs 
nedrīkstam atļauties „sēdēt uz 
naudas maisa.” 

Kā vērtējat tautiešu Amerikā 
līdzdalību Latvijas likteņa lem-
šanā, proti, 13.Saeimas vēlēša-
nās? Un kā prognozējat aktī vi-
tāti Eiroparlamenta vēlēša nās?

Bijām gandarīti, ka 13. Saeimas 
vēlēšanās Latvijas Centrālā vēlē-
šanu komisija ASV izveidoja 21 
vēlēšanu iecirkni, kas bija vis lie-
lākais ārzemēs izvietoto iecirkņu 
skaits pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. Kopumā iecirkņos 
un pa pastu ASV nobalsoja 2423 
Latvijas balsstiesīgie, kas ir par 
187 jeb 8,36 procentiem vairāk 
nekā pagājušajās vēlēšanās. ASV 
dzīvojošo Latvijas balsstiesīgo lie -
lāko atbalstu 13. Saeimas vēlē ša-
nās ieguva Jaunā Vienotība (25%), 
Attīstībai/Par! (22%), “Jaunā kon-
servātīvā partija” (20%), Nacio-
nālā apvienība (13%). Kaut gan 
Amerikas latviešu apvienība ofi-
ciāli neizteica atbalstu nevienai 
partijai vai deputātu kandidātam, 
es biju gandarīts, ka vēlētāji ASV 
ar savu izvēli atbalstīja arī mūsu 
apvienības tradicionālās vērtības 
– uz Rietumu demokratijas vēr-
tībām balstītu valsts attīstību, 
izsakot atbalstu tiem kandidātu 
sarakstiem, kas redz Latvijas vietu 
NATO, Eiropas Savienībā, iestā-
jas pret korupciju, atbalsta lat-
viešu valodu un kultūru, kā arī 
vēlas aktīvu sadarbību ar dia spo ru. 
ALA daudz darīja, lai vērstu 
Amerikas latviešu sabied rības 
uz  manību uz vēlēšanām un in -
formētu mūsu tautiešus par par-
tiju programmām, sarīkojot vai -
rākas  priekšvēlēšanu diskusijas 
ar deputātu kandidātiem, pasū-
tinot un izplatot neatkarīgas po -
lītiskas analīzes Apvienības izde-

vumos un sociālajos medijos. 
Par Eiroparlamenta vēlēšanām 
grūti pateikt. Nobalsot varēs tikai 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, 
Ņujorkā vai pa pastu, bet mēs 
esam izplatījuši informāciju un 
aicinām Latvijas balsstiesīgos 
ASV piedalīties. Pilsētām šogad 
pirmo reizi tika piedāvāta iespēja 
izveidot vēlēšanu iecirkņus arī 
Eiroparlamenta vēlēšanām, bet 
atsaucības nebija. Šī ir iespēja, kas 
mums būs jāpopulārizē nākotnē.

Kā izdevies apvienot sabied-
riskā darba slodzi ar paša „mai-
 zes darbu“ un privāto dzīvi, 
piemēram, dēlu audzināšanu?

Gadiem ejot un uzkrājot pie re-
dzi, ir kļuvis vienkāršāk sabalan-
sēt trīs prioritātes – ģimeni, 
“maizes darbu” un amatu ALA. 
Protams, ka mana ģimene un 
darbs man ir vissvarīgākais, bet 
esmu centies, lai arī savus pie-
nākumus Apvienībā paveiktu labi. 
Mums ir lieliska komanda, kuŗai 
ir kopīga organizācijas vīzija un 
izpratne par prioritātēm, tāpēc es 
uzticos saviem kolēģiem un zinu, 
ka viņi pieņems pareizus lēmu-
mus. Es uzaugu ļoti latviskā 
Amerikas kopienā un esmu re  -
dzējis, cik svarīgi bija iesaistīties, 
ziedot savu laiku un spējas lat-
vietības saglabāšanai. Pieņemu, ka 
tagad pienācis laiks to darīt man. 
Protams, šis ir bijis ļoti intere-
sants laiks arī pašam personīgi – 
man ir bijusi iespēja satikt vai -
rākus Latvijas prezidentus, prem  -
jerus, ministrus, vēstniekus. Ir 
bijis tik daudz interesantu noti-
kumu, apmeklējot Latviju un 
tautiešus visā Amerikā. Es tiešām 
jūtos bagātāks, ka esmu saticis 
šos cilvēkus un pieredzējis tik 
daudz interesanta.

Vēlējums ALAs turpmākajai 
darbībai?

Apvienība ir moderna, dina-
miska organizācija, kas spējīga 
mainīties, tomēr tā pastāv, cienot 
un tālāk nododot tās mantojumu. 
Vēlos, lai mēs turpinātu aktīvi-
tātes, kas interesē jaunākajai dia -
sporas paaudzei, lai viņi turpina 
organizācijas brīnišķīgās tra di-
cijas, kas veiksmīgi darbojušās 
vairāk nekā 65 gadus. Domāju, 
ka nesen pieņemtais Diasporas 
likums palīdzēs lietu gaitai. Tas 
parāda, ka arī Latvijas valdība ir 
ieinteresēta saglabāt saikni ar 
diasporu un novērtē, ko tās 
talanti spēj Latvijai dot.

Mūsu kongresā Denverā iera-
dīsies virkne Latvijas amatper-
sonu, jo viņi izprot, cik svarīga ir 
valsts saikne ar diasporu. Arī val-
dības ministri mums pievērsuši 
uzmanību. Ekonomikas ministrs 
Ralfs Nemiro būs biznesa kon fe-
rencē Spotlight Latvia un apvie-
nības kongresa atklāšanā, kultū-
ras ministre Dace Melbārde ap -
meklēs Dziesmu un deju svētkus 
Kanadā jūlijā, Izglītības ministre 
Ilga Šuplinska plāno apciemot 
Gaŗezeru šajā vasarā. Tā, manu-
prāt, ir lieliska sadarbība. Es ceru, 
ka, uzlabojoties mūsu savstarpējai 
komunikācijai, mēs vēl sekmīgāk 
varēsim likt lietā mūsu „pasaules 
pieredzi”, ko mums devusi mīt-
nes zeme, un palīdzēt Latvijai. 
Bet, protams, mūsu gal venā 
misija ir apvienot lat viešus ASV 
un palīdzēt viņiem saglabāt 
piederības sajūtu Lat vijai. 

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

Kā latvieši nokļuva Amerikā 
pēc Otrā pasaules kaŗa, kā 

viņi te iedzīvojās, ko piedzīvoja 
un pārdzīvoja, kā notika 
„atgriešanās” Latvijā, kā 

savijās cilvēku likteņi
un kas palīdzēja to visu 

izturēt... Lasiet,
atminieties, vērtējiet!

Cena – USD 25,–

Agate Nesaule.

ZUDUŠIE
SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību

Sestdien, 4. maijā plkst. 10 rakstnieces daiļrades cienītāji 
Madisonā aicina uz otrajām brokastīm un viņas jaunākā romāna 
„Zudušie Saulgrieži“  lasījumiem un apspriešanu. Amerikāņu  lasītāji 
labi zina A. Nesaules „Sieviete dzintarā“ (1996. gada American Book 
Award  ieguvēja) un romānu „Mīlestībā ar Jerži Kosinski“.

Adrese: 2443 Commonwealth Avenue, Madison WI 53711, tuvāka 
informācija: email: savageg@uww.edu, tālr. (608) 2339446.

Grāmata nāca klajā aizvadītā gada rudenī Laika redakcijā.

 Tiksimies ar
Agati Nesauli!
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2019. gada Ērika Raistera fonda laureāts

2019. gada Ērika Raistera 
piemiņas fonda balva piešķirta 
dizaineram Uģim Nīgalam par 
profesionālo izpildījumu ne  skai -
tāmu latviešu illustrātīvu un 
grafisku materiālu sagatavošanā 
50 gadu gaŗumā (plakātu, past-
marku, programmu, preses un 
mācību grāmatu iekārtojumos 
un latviešu izstāžu un mūzikas 
grupu reklāmās) un, kā Zaļās 
Vārnas grupas iedvesmotam, 
par Uģa Nīgala personīgo iegul-
dījumu latviešu netradicionālās 
mākslas un teātŗa pasaules “sa -
turēšanā kopā” 1970. un  1980. 
gados Ņujorkas “Loftā”.

1948. gada vasaras vidū Augs-
burgā, Vācijā DP Nīgalu ģi -
menei un DP bēgļu nometnes 
saimei nāk klāt zīdainis Uģis 
Nīgals. Kāda ir ainava, kuŗā 
viņš paveŗ acis? Dzejolī “Bavā-
rijas pakalni” šo Bavārijas apvi-
du pēckaŗa gados apraksta dzej-
nieks Arturs Kaugars: 

Vairoties nometnes kņadas,
 es šosejas mugurā melnā
Iecirtu steidzīgus soļus un
 gāju zem simtgadu gobām.
Uzkāpu pakalnā kādā,
 kur atvērās ainava plaša:
Lēzenai ielejai pāri

pret vakara debesīm gaišām
Melnoja mežaini kalni

pie apvāršņa miglā zilā....
Trīs gadu vecumā Uģim jā -

iepazīst pavisam jauna ainava –  
kopā ar ģimeni viņš pārceļas uz 
Amerikas Austrumkrastu, liel-
pilsētas Ņujorkas apkārtni. Mā -
coties amerikāņu vidusskolā, 

SARMA LIEPIŅA
MUIŽNIECE

SARMA LIEPIŅA
MUIŽNIECE

Nīgals arī četrus gadus apgūst 
gleznošanu pie Jāņa Cielavas. 
Ērika Raistera (1905-1967) lai -
ka biedrs Cielavs (1890–1968) 
1920. gados strādāja par kari-
katūristu žurnāliem Ho-Ho un 
Rūgtās drapes. Trimdas gados 

dizaina pasaule. Vēl vidusskolā 
būdams, Nīgals saņem Ņudžer-
sijas štata “Fisher Craftsmanship” 
pirmās vietas godalgu par 
automašīnas dizainu. 

1966. gadā Nīgals iestājas 
prasīgajā Ņujorkas “Cooper 

cess firmā par fontu dizaineru 
un sietspiedes proofer. 

Pēc abitūrijas Nīgals turpina 
strādāt Techni Process firmā, bet 
1970. gadā uzsāk arī freelance 
darbību. 1983. gadā kopā ar 
Pēteri Dajevski nodibina stu -

tures biedrība, Revlon, Avon, 
ABC Sports un citas ASV un in -
ternacionāli pazīstamas firmas. 
Savā dizainera profesijā Nīgals 
strādā arī Polymer Dynamics, 
Ranbaxy Inc. un no 2007. gada 
līdz pagājušā gada decembrim, 
kad viņš aiziet pensijā, Kwik 
Goal,Ltd. Pensionējies viņš 
tūliņ nodibina Ugdesign.

Nīgala gandrīz vai 50 gadu 
freelance darbībā ietilpst arī 
latviešu organizāciju logotipu 
dizaini, skatuves dekorācijas, 
reklāmas, skaņu plašu vāki, ie -
skaitot klasiskās “Frikadeļu zu -
pas” un “Quags” skaņu plašu 
vākus. Daudzi darbi latviešu 
jauniešiem, draugiem un lat-
viešu organizācijam tiek veikti 
bez maksas vai ar minimālu 
honorāru, strādājot pie tiem 
pēc parastā darba. Pirmo ģe  ne-
rāļa Kārļa Goppera fonda 
marku Uģis zīmē 1972. gadā. 
Pamīšus ar Bostonas dizaineru 
Uldi Puriņu Nīgals zīmē jaunu 
marku gandrīz katru otro gadu 
45 gadus, līdz pat 2019. gada 
Goppera fonda markas dizai-
nam ar saukli “Solījums”. 1976. 
gada Virdžīnijas 2x2 nometnei, 
kuŗā Uģis darbojas vadības lokā, 
viņš izveido jaunu 2x2 logotipu 
ar cipariem un karoga apli, 
logotipu attīstot un moder ni-
zējot arī nākamajām 2x2 no -
metņu reklāmām. 1981. gadā 
Nīgals bagātīgi illustrē Jāņa 
Širmaņa pasaku krājumu “Velns 
ar savējiem”.

Dzejnieku jautājumi mā ksliniekam. Vidū Uģis Nīgals ar dzīvesbiedri Lailu Medni. Pa kreisi no 
Lailas – Līga Balode, apkārt – „poētiskā teātŗa“ dalībnieki

Ņujorkā Cielavs glezno savā 
1930. gados izkoptajā “glez nie-
ciski atraisītā un noskaņā ro -
mantiskā” stilā. Uģis pie Cie-
lavas mācās gleznošanas pama-
tus, bet viņu strauji velk plašā 

Union School of Art & Engi neer-
ing”, absolvējot to ar Bachelor of 
Fine Arts gradu 1970. gadā. 
Cooper Union gūtās zināšanas 
tipografijā Uģis jau studiju laikā 
izmanto, strādājot Techni Pro-

diju AGA (Affordable Graphics 
Associates). Starp AGA klien-
tiem ir Ņujorkas Publiskā bib-
liotēka, Ņujorkas Zooloģijas 
biedrība, Ņujorkas Dabas vēs-
tures mūzejs, Pensilvānijas Vēs-

7. aprīlī mazliet pēc vieniem 
pēcpusdienā Priedaines pilnajā, 
pavasaŗa ziedu rotātajā zālē 
sāka kūkot dzeguze. Vispirms 
klusām, tad biežāk un skaļāk, 
līdz klausītāji, intriģēti, pievērsa 
nedalītu uzmanību kūkotājai. 
Pie mikrofona bija pienākusi 
Raistera fonda iepriekšējā ilg-
gadīgā priekšniece mākslas vēs-
turniece Eleonora Šturma. Ar 
dzeguzes dziesmu un tad ar 
mīļiem vārdiem viņa pieminēja 
dzejnieku un redaktoru Ēriku 
Raisteru un pirmā ar lielu, 
krāšņu rožu pušķi apsveica šī 
gada ERPF laurētu dizaineru un 
grafiķi Uģi Nīgalu. 

Pēc Šturmas ievada zāles 
priekšā tika lūgts laureāts ar 
dzīvesbiedri Lailu Medni. Tur 
sēžot, abi kļuva daļa no Līgas 
Balodes sakārtotā poētiskā 
teātŗa “Dzejnieku jautājumi māk-
  sliniekam”. Ar dažādu latviešu 
dzejnieku tekstiem par pilsētu 
un āķīgiem jautājumiem kā, 
piemēram,  “Vai tu patiesi mīlēji 
savu Ņujorku?” un “Ko jūs jūsu 
gadsimtā gribējāt mums pa -
teikt?” mākslinieku uzrunāja 
pati poētiskā teātŗa sakārtotāja 
Balode un ducis Uģa ģimenes 
locekļu un draugu. Uz dažiem 
viņam prasītajiem jautājumiem 
Nīgals skaļi atbildēja ar skaidru 
“jā!”, citus, klusi pārdomājot, 

2019. gada Raistera fonda
sarīkojums Priedainē

viņš tikai pasmaidīja.
Pēc teātŗa un “aktieŗu” foto-

grafēšanās ar laureātu Ērika 
Raistera piemiņas fonda valdes 
locekle Sarma Muižniece Lie -
piņa referātā “Uģis Nīgals. Laik-
meta dizainers. Laikmeta nama-

dienīgus dzejoļus Uģim par 
godu. 

Nu bija iespēja Nīgalam 
pašam par savu darbu mazliet 
pastāstīt, sevišķu vērību pie  vēr-
šot “da Loft” laikmetam, piec-
padsmit gadu posmam no 1976. 

ziķus. Daži ieraudzīja sevi.
ERPF priekšniece un sarīko-

juma galvenā koordinatore 
Anita Bataraga kopā ar Sarmu 
Muižnieci Liepiņu pasniedza 
Nīgalam balvu, ievadot apsvei-
kumus. Nīgalu sirsnīgi apsveica 

zīmētos logotipus viņu orga ni-
zācijām.

Programmas formālā daļa iz  -
skanēja ar mūziķes Artas Jēkab-
sones džeza aranžējumiem par 
lielpilsētas temu. Jēkabsone jau 
ceturto gadu ir arī “ņujorkiete”, 
un viņa efektīgi sapina savas 
kompozicijas ar fonā redzama-
jiem Nīgala izstādītajiem dizai-
na darbiem un F. Milta Ņujorkas 
pilsētas ainām. Gleznas sarīko-
juma papildināšanai bija aiz-
devuši vairāki Milta darbu 
kollekcionāri. 

ERPF valde, kuŗā trešo gadu 
darbojas Anita Bataraga, Indra 
Avena, Kristīna Putene un Sar -
ma Muižniece Liepiņa, izsaka 
sirsnīgu paldies Priedaines sai -
mei par fonda ikgadējā sarī ko-
juma viesmīlīgo uzņemšanu. 
Pateicamies saimniecei Terēzei 
Apsītei, technikas meistaram 
un saimniekam Jānim Griga-
linovičam, Priedaines literā tū-
ras pulciņam, katram, kas at -
veda kopējam cienastam kādu 
gardumu, aizdeva gleznas un 
citus priekšmetus izstādei, pie -
krita lasīt dzejoļus un uzdot jau-
tājumus māksliniekam, pirka 
un pārdeva izlozes lozes, rotāja 
galdus ar pavasarīgajiem ziediem 
un citādi veicināja sarīkojuma 
labvēlīgo un gaišo garu.

Uģa darbu klāstsUģis Nīgals (kreisā pusē) un 
viņa draugs un kolēģis Pēteris 
Dajevskis

tēvs.” iepazīstināja klausītājus ar 
Nīgala darbu un panākumu da -
žādību. Ņujorkas dzejnieks un 
mākslinieks Voldemārs Avens 
Muižnieces Liepiņas stāstīju-
mam pielika piemērotu krāšņu 
punktu, nolasot divus savus mūs-

līdz 1991. gadam kad Uģa un 
Lailas Manhatenas loftā cie  mo-
jās un satikās neskaitāms dau -
dzums latviešu no visām pa -
saules malām. Uģa izmeklētās 
fotografijas uz lielā ekrāna bija 
aizraujošas. Skatītāji tajās atpa-
zina pazīstamus sabiedriskos 
dar  biniekus, māksliniekus, mū -

Amerikas latviešu mākslinieku 
apvienības (ALMA) priekšniece 
Linda Treija no Teksasas, vēs-
turniece Maija Laiviņa, Uģa 
ilggadīgais draugs un kolēģis 
Pēteris Dajevskis un pārstāvji 
no Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rības un Ņudžersijas latviešu 
skolas, īpaši pieminot Nīgala 
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Jauna gaita vecākās pēdās
Jaunā Gaita, nr. 296, 2019. gada pavasaris, 76 lpp.
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2004. gadā ar PBLA atbalstu 
sakārto un kopā ar kolēģi Lindu 
Treiju illustrē Maijas Laiviņas 
Latvijas vēstures mācību burt-
nīcas: lietošanai latviešu skolās 
ārpus Latvijas, 2011. gadā māk-
slinieciski izveido Lienas Kau-
garas grāmatu “Mūsu tautas-
tērps: ieteikumi valkāšanai.” 

1976. gads izrādās ļoti no  zī-
mīgs Uģa dzīvē. Vispirms viņš 
ievācas un iesāk 15 gadu dzīvi 
plašajā, bet neizbūvētajā sestā 
stāva “loftā” 15 West 18th St., 
Ņujorkas pilsētas noliktavu ra -
jonā. Lofta telpas drīz tiek 
pārveidotas dzīvošanai, bet arī 
pārbūvētas, lai tur varētu filmēt 
Franka Henenlotera (Frank 
Henenlotter) šausmu filmu 
“Basket Case”. Nīgals ir šīs fil-
mas associate producer/ effects 
artist. 2017. gadā “Basket case” 
filmu, kas pa 40 gadiem kļuvusi 
par kulta klasiku, iekļauj Mo -
dernās mākslas mūzeja (MoMa) 
pastāvīgo filmu kollekcijā, un 
arī Uģis par savu darbu pie tās 
tiek godināts. Filmā kā mazā 
monstra Belial kustinātāja pie -
dalās arī Uģa vecākā meita Kika. 
Virdžīnijas 2x2 nometnē Uģis 

satiek Lailu Medni, savu nā -
kamo dzīvesbiedri. Laila ievācas 
loftā 1978. gadā.

Nākamajā gadā – „Varoņdarbi. 
Dziesmu spēle divos cēlienos ar 
prologu.“ Baņutas Rubesas 
teksts, Daces Štauveres-Ape-
rānes mūzika, Uģa Nīgala ska -
tuves ietērps un kostīmu di -
zains, Baibas Taizekas choreo-
grafija. Pirmizrāde notiek 1979. 
gadā Jaunatnes dziesmu svētkos 
Montreālā, Kvebekā. 1980. ga -
dos seko izrādes Toronto, On -
tario un Ņujorkā, ASV. Nīgala 
kostīmi tēliem Kurbadam, Spī-
dolai, Luciferam Ļergam, Lāč-
plēsim, Saules meitām, Mel-
najam bruņiniekam, kalpam, 
Vecajam gramatiķim, Klabada 
kungam, kundzei un Augustam, 
Klabada kundzes mīļākajam, 
jaundieviem, jodiem, veļiem un 
Vecajam velim ir reizēm šaus-
minoši, reizēm seksīgi, reizēm 
septiņdesmito gadu “mūsdie-
nīgi mod”. Šaurās biksēs, platos 
plecos, spožās krāsās tērptie 
sajaucas uz skatuves ar baikeru, 
veļu un skatuvei pārspīlēto, pa -
gātnes pārprasto tēliem. Uģis 
pats „Varoņdarbos” spēlē Melno 
bruņinieku, melnās semi-apo-
kaliptiskās, semi-militāristiskās 

skrandās tērptu ģindeni ar 
vienu asiņainu no acs dobuma 
izsprāgušu aci. Rubesas pirmā 
cēliena trešās ainas darbības 
aprakstā lasām: “Kurbads ne -
jauši atklāj Melno bruņinieku 
un viņa kalpu. Izrādās, ka 
Bruņinieks ir bēglis, kas meklē 
patvērumu pie jaundieviem. 
Bruņiniekam draud bargs sods 
tamdēļ vien, ka viņš nemitīgi 
dzied savu ziņģi, kaut gan tā pēc 
reglamenta aizliegta. TĀ IR 
MANA HEIMAT, VER -
DAMMT. Laimdotas sakūdīts, 
Kurbads aizdzen Melno bruņi-
nieku. Nepazīstot saspīlējumu 
starp reglamentu un jaundie-
viem, nezinot ka Bruņinieks ir 
“pareizajā pusē” un ka tādas 
puses vispār ir, Kurbads lielās ar 
savu varonību.” 

Lofts, ko tauta iedevē par “da 
Loft”, septiņdesmito gadu beigās 
un astoņdesmitajos gados kļūst 
par ASV Austrumkrasta un 
Kanadas latviešu radošo jau-
niešu satikšanās vietu. Tur 
notiek koncerti, teātŗa izrāžu 
(ieskaitot Ņujorkas „Varoņ dar-
bus“) mēģinājumi, dzejas lasī-
jumi, spraigas pārrunas, rīta, 
dienas un nakts dzīve. Pa spīti 
tikai vienai mazai tualetei, loftā 

omulīgi izgulda neskaitāmu 
skaitu ceļotāju. 

Loftā tiek aicināti arī ciemiņi 
no Latvijas kas atrod ceļu uz 
Manhatenu. Ciemojas maestro 
Raimonds Pauls, Imants Skras-
tiņš, Māris Čaklais, Zigfrīds 
Muktupāvels, Latvijas gleznotāji 
un grafiķi, (kā divdesmit Lat-
vijas mākslinieku lielā grupa, 
kam bija izstāde Nahamkina 
galerijā – Krastiņa, Vērpe, Mit-
rēvics, Muižnieks, Ģelzis, abi 
Heinrihsoni, Maldupe, Skulme, 
Dimiters, Grūbe, Celmiņa, 
Kirke, Avotiņa, Polis, Jurjāns, 
Lielā, Meldere, Baumane, Utāns 
un izstādes kuratore Riņķe). 
Astoņdesmito gadu beigās loftā 
uzstājas grupa Zodiaks. Loftā 
mūzicēt un satikties ar “ņu  jor-
kiešiem” gadu gaitā ierodas 
Jumprava, grupa Rihga, Ieva 
Akuratere, brāļi Dimiteri un 
citi. Ciemojās Latvijas aktieŗi.

Bet, kad Uģim ar Lailu 1988. 
gadā piedzimst meita Imanta 
un gadu vēlāk arī dēls Didzis, 
vecāki tomēr nolemj, ka bēr-
niem nebūtu slikti augt tur, kur 
ir visapkārt zāle, koki, kalni. 
1991. gadā beidzas da Loft 
posms, un Uģis ar ģimeni 
pārceļas uz Pennsilvānijas štatu, 

kur jau dzīvo Uģa vecāki. Kin  t-
nersvilles pakalni nav gluži tik 
augsti kā kalni Artura Kaugara 
apdzejotajā Bavārijā, kur pie -
dzima Uģis, bet Uģa un Lailas 
dārzā skati un dziļais miers ap 
māju līdzinās Jāņa Cielavas 
mai  gajām, miglā tērptajām 
ainavām, ar ko Uģis iepazinās 
kā vidusskolnieks. 

Klusajā dabas nostūrī, jaun-
iepirktās mājas lejas stāvā Uģis 
iekārto dizaina studiju, un ģi -
menei sākas latviešu sabied-
riskā dzīve, nu tuvāk saistīta ar 
Ņudžersijas latviešu skolu un 
Filadelfiju, sevišķi ar vēsturisko 
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-
rību. Uģis atkal neliedz savus 
dizaina talantus latviešu orga-
nizācijām, veidojot sarīkojuma 
programmas, reklāmas, pla  kā-
tus un izstādes. Amerikas lat-
viešu mākslinieku apvienība 
iegūst Nīgalu par  ilggadēju val-
des locekli. Un kalna līkumotā 
ceļa malā ieslēpto māju atrod 
tuvi un tāli ciemiņi. Tur tāpat kā 
astoņdesmitajos gados loftā viņi 
bauda spraigas sarunas, moder-
nu mākslu un dizainu, un saim-
nieku viesmīlību.

Reiz Zalcburgā gadījās no -
skatīties neparastu Hum per-
dinka operas „Ansītis un Grie-
tiņa” iestudējumu, kur režisors 
bija vēlējis saviem abiem titul-
varoņiem meža vietā apmal-
dīties starp lielpilsētas debes-
skrāpjiem un raganas vietā 
nonākt pedofila ķetnās. Veca 
dziesma jaunās skaņās, ja? Aija 
Moellere rakstā Jaunās Gaitas 
jaunākajā laidienā pastāsta par 
līdzīgi ekstrēmu iztēles lidoju-
mu, Sanfrancisko Jaunajam 
teātrim pērn inscenējot mūsu 
pašu Annas Brigaderes „Sprī-
dīti” (1903) 21. gadsimta Ame-
rikas garā un gaumē. Deko-
rācijas esot skatītāju novedušas 
no pieticīgām lauku mājām ar 
vecu VEF radioaparātu un pliku 
spuldzīti pie griestiem līdz vēja 
turbīnām tuksnesī, Sekvoju me -
žam Kalifornijā, Sīkstuļa mā   -
jiņai treileru parkā, Ņujorkas 
Centrālajam parkam un Do -
nalda Trampa dzīvoklim. Lūk, 
kā Moellere izklāsta kostīmu 
darinātājas ieceres un veido-
jumus:

 Linu krekli un džinsi Sprīdītim 
un bērniem, veste ar fliteriem un 
laka kurpes Sīkstulim, kliedzoši 
un pārspīlēti ietērpi Princesei un 
Ķēniņam. Raganai nedabiskā 
krāsā krāsoti mati, minikleita un 
dārga zīmola somiņa iekārta 
elkonī. Vēja māte... ģērbjas 
hipiju stilā, bet... Meža māte 
atbalsta zaļo dzīvesstilu un pa 

brikšņiem bradā gumijniekos. 
Nelabais parādās treņinbiksēs 
un bezpiedurkņu apakškreklā 
(zinām tos tipus!) 

Tādu kopš pērnā gada sep-
tembŗa Sanfrancisko, Bostonā 
un Vašingtonā „Sprīdīti” redzē-
juši vairāk nekā 300 skatītāju. 
Viegli varam iedomāties, ka 
viņu starpā būs bijuši jūsmotāji 
par teātrinieku izdomu un uz -
drošināšanos, bet arī spļaudī tā-
jies par mūsu klasisko vērtību 
zaimošanu un izķēmošanu. 
Iestudējums esot bijis pirmām 
kārtām domāts pieaugušiem 
skatītājiem, tomēr to varējuši 
noskatīties arī bērni. Sprīdīša 
lomā bijis Andrejs Gulbis, 
kungs cienījamos gados, ja jau 
lasām, ka viņš 45 gadus sa  dar-
bojies ar Sanfrancisko Mazā 
teātŗa Laimoni Siliņu.

No mūsdienu apiešanās ar 
sākotnēji 1903. gadā radītiem 
impulsiem nonākam JG 296. 
numurā pie skandala, ko 1934. 
gadā Latvijā izraisījusi angļu 
rakstnieka D. H. Lorensa ro -
māna „Lēdijas Čaterlejas mīļā-
kais” latviskā tulkojuma publi-
cēšanas. Par to raksta Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures 
institūta vadošā pētniece Ineta 
Lipša, kuŗas speciālitāte ir 20. 
gadsimta sociālā vēsture. Grā-
matu, kas, kaut ne bez mākslas 
vērtības, bijusi izteikti erotiska 
un pikanta pat tad, ja tai pie -
ejam ar mūsdienu vaļīgajām 

atļautības mērauklām, policijas 
kārtībnieki visā Latvijā konfis-
cējuši un apķīlājuši. Grāmata 
nodota pazīstamajiem teolo-
giem Ludim Bērziņam un 
Kārlim Kundziņam, kā arī filo-
logam Jurim Plāķim izvēr tē-
šanai. Visvairāk pārsteidz Luda 
Bērziņa izvēlēto romāna citātu 
virkne, ar kuŗiem viņš palīdz 
savai argumentācijai. Protams, 
šie fragmenti savā laikā nebija 
domāti vispārībai, bet Ineta 
Lipša tos tagad par tādiem ir 
padarījusi.

Jāšaubās, vai 1934. gadā kāds 
tos būtu publicējis pat rakstu 
krājumā, kas teicas kalpojam 
brīvai domai.

Nobildētajā romāna titullapā 
lasām, ka darbu no angļu valo-
das tulkojis kāds A. M... Šī ir 
pirmā reize, kad ieraugu kādu 
tulkotāju kaunāmies no sava 
pilna vārda publicēšanas. I. 
Lipša atklāj, ka aiz iniciāļiem 
slēpies rakstnieks Augusts Mež-
sēts (1890–1977). Par izdevnie-
cību uzrādīta „Afrodīte” Grē-
cinieku ielā Rīgā.  

Pagājušā gadsimta divdesmi-
tajos gadus un trīsdesmito gadu 
sākumu kā Latvijā, tā citur 
Eiropā jau mēdz uzskatīt par 
mēreni dekadentisku, blēņu un 
nedarbu laikmetu, vismaz tu -
rīgās aprindās. Pozitīvas, cel-
smīgas noskaņas Latvijā it kā 
ienesa 1934. gada maija Kārļa 
Ulmaņa apvērsums. Vai kāda 

miņa jaunākajā JG burtnīcā 
manāma arī no tā? Savā ziņā jā, 
tikai mūsu laikmetam atbilstošā 
piezemētākā veidā. Ja mūsu tēvi 
un vectēvi Ulmaņa laikos aiz-
rautīgi dziedāja Viļa Plūdoņa 

„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, 
tad tagad burtnīcas 1. lappusē 
lasām Agŗa Pilsuma (1957) 
dzej iski ne tik potentās tomēr 
uzmundrinošās rindas ar de -
viņ reiz atkārtotu vārdu pāri 
„Latvija paliek”: 

Bēgļu laivas un Gotlande, 
Zviedrija, dīpīšu nometnes, gu  lags 
un Vorkuta paiet, Latvija paliek.

Vienīgā partija, čekas maisi un 
čeka un partijas paiet, Latvija 
paliek.

Padomju laiks atblāzmojas 

dzejnieka Juŗa Helda (1942.) 
šķietamā labpatikā Dievu dēvēt 
par Diesu. Tiesa: šāds īsinājums 
rodams ik dienu neskaitāmas 
reizes izsakāmā vārdiņā „pal-
dies”, ar nozīmi – „lai palīdz 
Dievs”, bet par Diesu vienu 
pašu, pie tam rakstot ar mazo 
sākuma burtu, varēja droši dze-
jot okupācijas laikā, jo dzej-
nieka attieksme pret nosaukto 
domas kontrolētgribētājiem jau 
bija skaidra. Jāpiemetina gan, ka 
Helds prot Dieva vārdu uzrak-
stīt arī ar visu v, tāpēc, no orto-
grafiskā skatupunkta raugoties 
vien, viņa dzejā vīd padomju 
laiku un mūsdienu sinteze. Par 
saturu runājot, jāsaka, ka to 
lielākoties nesaprotu, bet jeb-
kādu kritikas vēju no burām 
izņem dzejnieka atzīšanās, ka 
viņa dzeja esot Noslēpums.

Prieks par šo jaunāko Jauno 
Gaitu. Kaut redakcijas sēdeklis 
ir Amerikā, kur mīt arī vairāki 
redaktori, lielumlielais vairums 
rakstu krājuma satura tagad nāk 
no Latvijas un apskata Latvijas 
kultūras dzīves norises. Kād rei-
zējā kultūrsakaru problēmatika 
kā no zemes virsas noslaucīta. 
Tie, kas žurnālu 1955. gadā iz -
veidoja vai nu jau miruši vai 
iegājuši mūža devītajā gadu 
desmitā. Citiem vārdiem, viņu 
gaita vai nu jau apstājusies vai 
kļuvusi gausa. Skaisti, ka Jaunās 
Gaitas iesācēju senajās pēdās 
netrūkst jaunu staigātāju.
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Citādi mēs nevarējām!
Par latviešu jauniešu pretpadomju darbību astoņdesmitajos gados

Laikā, kad mēs vētām Valsts 
drošības komitejas (VDK) zi -
ņo tāju kartotēku un lasām 
intervijas ar čekas ziņotājiem, 
kas cenšas pārliecināt, ka nav 
veikuši ziņotāju funkcijas vai 
vispār pauž izbrīnu par sevis 
savervēšanu, esmu nolēmis pa -
stāstīt par jauniešiem, kas savu-
laik izvēlējās iet citu ceļu.

Astoņdesmito gadu sākums 
bija laiks, kad Latvijas PSR 
VDK pievērsa īpašu uzma nību 
trimdas latviešu darbībai Lat-
vijā un uzsāka plašu cīņu ar 
pretpadomju noskaņojumu sa -
biedrībā. 1982. gada 3. aprīlī 
par pretpadomju literātūras ie -
vešanu no PSRS tika izraidīti 
Minsteres latviešu ģimnazijas 
(MLĢ) skolēni Mārtiņš Sīmanis 
(ASV) un Haralds Ozols (Ka -
nada), vēl pirms tam, draudot 
ar apcietinājumu, no PSRS tika 
izraidīts MLĢ skolotājs Mārtiņš 
Zandbergs, bet 1983. gada jan-
vārī pēc trīs dienu pratināšanas 
tika izraidītas Stokholmā dzī-
vojošās latvietes Baiba Vītoliņa 
un viņas 16 gadus vecā meita 
Baiba. 

...Ir 1981. gada vasara, klau-
dzot vilciena vagonam Rīga – 
Berlīne, es, MLĢ 9. klases sko-
lēns,  pēc divu gadu prombūt-
nes kā Rietumvācijas tūrists 
dodos uz Latviju. Rīga sagaida 
ar rindām pie veikaliem, ga -
rāmgājēju rūpju pilniem ska  tie-
niem, taču ir neviltots prieks 
tikties ar bērnības draugiem un 
skolas biedriem Gunti Sokinu, 
Haraldu Burņicki un citiem. Ar 
Gunti un Haraldu mācījos Rīgas 
7. vidusskolā. Skolas vadība 
lielu uzsvaru lika uz ideolo-
ģisko audzināšanu, skolēni sa -
vu kārt izcēlās ar visnotaļ pret-
padomiskiem uzskatiem. Gun-
tis mani iepazīstināja ar jau-
niešiem, kas par pulcēšanās 
vietu bija izvēlējušies kafejnīcu 
Merķeļa ielā „Lācītis”, par ku -
ŗiem 1982. gada martā laik-
rakstā Padomju Jaunatnē parā-
dījās nosodošais raksts „Lāča 
bērni vai bērni kā lāči?”, tur 
pulcējušos latviešu jaunatni 
parādot par stichisku, nekon-
trolējamu huligānu baru, kas 
neko cildenu neesot izdarījuši 
“savas nācijas, savas koptautas, 
savas Dzimtenes labā”. Jā, šo 
jauniešu uzskatos vīdēja bez-
cerība par nākotni. Apziņa, ka 
viņu izredzes kaut reizi izkļūt 
aiz dzelzs priekškara līdzinās 
nullei un viņu dzīve ir sistēmas 
ieprogrammēta. Viņi nevēlējās 
dzīvot kā viņu vecāki, kas sa -
biedrībā saka vienu, bet virtuvē 
to, ko patiešām domā. Daļa šo 
jauniešu, lai arī maz informēta, 
bija patiesi nacionāli noska-
ņota, kādam puisim piesegtā 
vietā uz džinsa jakas bija uzšūts 
neatkarīgās Latvijas karodziņš. 
Tiem laikiem visai liela uz  dro-
šināšanās. Tā bija sešdesmitajos 
gados dzimusī paaudze kuŗa 
derdzās padomju puritānisms, 
viņi vēlējās būt brīvi, un šo 
brīvības sajūtu kaut uz neilgu 
laiku deva draugi „Lācītī”, alko-
hols un mūzika. Rakstam par 
„lāča bērniem” ir arī informā-
tīva vērtība, tajā uzskaitītas tās 

Rīgas mācību iestādes, kuŗu 
audzēkņu morāle un rīcība ne -
kādā gadījumā neatbilda pro-
pagandētajam padomju kom-
jauniešu gaišajam tēlam.

Rīgā tajā pašā laikā uzturējās 
vēl viens MLĢ audzēknis Ha -
ralds Ozols, kuŗam bija izdevies 
ievest t. s. “pretpadomju literā-
tūras” klāstu – mazformāta vēs-
tures grāmatas un „Gaismas 
akcijas” materiālus. Pavadot 
laiku kopā un pārrunājot, ko 
tad mēs vispār varam izdarīt 

rieti, kuŗš arī mēro to pašu ceļu. 
Atsaucot atmiņā Rīgā pavadīto 
bērnību, iegāju kādas zināmas 
mājas pagalmā Bruņinieku ielā, 
bet izgāju Tērbatas ielā, apgāju 
apkārt ēkai un ieskatoties vārtu 
rūmē redzēju pagalmā stāvot 
kādu personu, kuŗa mēģināja 
izskaitļot, kuŗās durvīs es būtu 
varējis ieiet. Nejaušība vai to -
mēr bijām ar savu nevainīgo 
akciju pievērsuši VDK interesi?

Daudz runājām ar Gunti, 
kuŗš teicās, ka jaunatnei trūkst 

nerimstošo vēlmi izplatīt infor-
māciju pēc iespējas plašākai sa -
biedrībai, šāda konspirācija 
nebija ilga. 

Kā spēriens no gaišām de -
besīm pusgadu vēlāk tās pašas 
Padomju Jaunatnes slejās bija 
lasāms kāda G. Apsītes raksts 
„Kā azimuts puišiem atriebās”. 
Raksta autors ievadā norāda, ka 
„esam uzcēluši sociālistisku 
sabiedrību, kuŗai zinātniski no -
teikts azimuts... katram jau -
nietim ir tikai jāgrib, jāvirzās uz 
iecerēto mērķi”, taču deviņi 
puiši un vēl pāris vienaudžu 
meiteņu atģidušies, ka „iebri-
duši dūksnājā”, proti interesējas 
un izplata „latviešu buržuāzijas 
idejas”. Galvenie ideologi esot 
Guntis un Haralds, viņi at  zī-
mējot 18. novembri un jau-
niešos izplatot viedokli, ka 
Padomju Latvijā nevarot sadzī-
vot dažādas tautas. Raksta au -
tors, lai kliedētu šādus uzskatus, 
pat atsaucas uz pirmskaŗa 
Saeimu, kuŗā taču bija pār-
stāvētas dažādas minoritātes. 
Raksts ir tapis no jauniešu 
pratināšanas protokoliem. Lat-
vijā kā tūristi ieradušies divi 
MLĢ audzēkņi no ASV – San-
dra Groša un Arnolds Kārkls, 
kuŗu ceļsomā bijusi pretpa-
domju literātūra. Arnolds arī 
licis ievākt ziņas par pārtikas 
apgādes grūtībām, kultūras ap -
spiešanu, folkloras ansambļu 
vajāšanu. No raksta uzzinām, 
ka Guntis ar domubiedriem uz -
sākuši skrejlapiņu drukāšanu 
un izplatīšanu, interesējušies 
par sarkanbaltsarkanā karoga 
izgatavošanu un pat par šau-
jamrīku iegādi. Par to, kā tas 
viss bija patiesībā, uzzināju vien 
astoņus gadus vēlāk, bet šajā 
brīdī bija skaidrs, ka VDK ir 
atklājusi Gunta domubiedru 
grupu, klāt pieskaitot arī ne -
saistītas personas, kuŗas bija 
manā draugu lokā. VDK no  pra-
tinātie jaunieši palaisti mājās un 
raksta autors var viegli uzelpot, 
jo “vecajām buržuāziskajām 
idejām Padomju Latvijā nav 
spēka un jebkuŗa skrejlapiņa 
aizlidojot kā pelavas”, piebilstot, 
ka pirms gada par spiegošanu 
„emigrantu polītikāņu” uzde-
vumā notiesāti Juris Būmeisters 
un Dainis Lismanis.

Kā atceras Raits Eglītis, agrā 
rīta stundā, kad viņš kravāja 
skolassomu,  pie dzīvokļa durvī 
atska nēja zvans. Vīrieši, kas 
stādījās priekšā kā VDK darbi-
nieki, lūdza 9. klases skolēnu 
sekot līdzi uz mašīnu. Tālāk ceļš 
veda uz bēdīgi slaveno „stūŗa 
māju”, kur Raits vairākas stun-
das pra tināts par to, kur viņš 
ieguvis „pretpadomju literā tū ru”, 
proti,  Latvijas vēstures grā-
matas, kam devis tālāk lasīšanai. 
Čekas in  terese neatslāba arī 
vēlāk, VDK darbinieki zvanīja 
un intere sējās, kā Raitam klājas, 
vai viņš nedomājot turpināt 
pretpadom ju darbību, kā arī 
interesējās par viņa tikšanos ar 
ārzemju latviešiem.

1982. gada 10. novembrī mira 
PSKP CK ģenerālsekretārs 
L. Brež ņevs un viņa vietā par 
nākamo Padomju Savienības 

vadītāju kļuva ilggadējais PSRS 
VDK priekšsēdis Jurijs And ro-
povs, kas iezīmēja pastiprinātu 
varai nepakļāvīgo vai citādi 
domājošo cilvēku vajāšanu. 
1982. gada 28. decembrī laik-
raksts Cīņa un Padomju Jau-
natne tika publicēts raksts „Pie -
ķerti nozieguma vietā”. Raksts 
bija vērsts pret Rietumvācijā 
bazēto „Gaismas akciju”, ko va -
dīja mācītājs Paulis Kļaviņš. 
Minētais raksts centās radīt 
iespaidu par “Gaismas akciju” 
kā ASV Centrālās Izlūkošanas 
pārvaldes filiāli, kas veic “ideo-
loģisku diversiju” pret Padomju 
Savienību.

1983. gada janvārī sākās kri -
mināllieta pret „Gaismas ak -
ciju” dalībniekiem. Kopumā 
1983. gadā kratīšanas notika ap 
50 dažādu cilvēku dzīvokļos, 
par pretpadomju aģitāciju un 
propagandu tika arestēti deviņi 
cilvēki, no kuŗiem astoņi uz 
dažādiem termiņiem tika ieslo-
dzīti PSRS labošanas darbu 
nometnēs. 

1982. gada 3. aprīlī par pret-
padomju materiālu ievešanu no 
PSRS tika izraidīti divi MLĢ 
skolēni – Haralds Ozols un 
Mārtiņš Sīmanis, kuŗi gan VDK 
pratinātājiem neatklāja, kam 
aizliegto literātūru bija domāts 
nodot. Tajā pašā laikā Guntis, 
Haralds un viņu domubiedri 
bez uzsaukumu drukāšanas un 
izplatīšanas turpināja veikt arī 
citas redzamas akcijas, kā, pie -
mēram, Brīvības cīņās kritušo 
cīnītāju kapuvietu attīrīšanu, un 
tika uz laiku aizturēti. Redzot, 
ka drošības iestādēm par vi -
ņiem sakrājies gana daudz pie -
rādījumu, atceroties pratinā ša-
nās un „stūŗa mājā” pavadīto 
laiku, puiši izšķīrās par pārdrošu 
soli, proti, mēģināt iekļūt ASV 
vēstniecībā Maskavā un pie -
prasīt polītisko patvērumu. Šis 
solis neizdevās, atgriezušies 
Rīgā, viņi tika apcietināti. Visi 
šie notikumi tēlainā padomju 
žurnālistikas stilā aprakstīti 
Padomju Jaunatnes slejās zem 
intriģējošā virsraksta „Kā rodas 
disidenti?”, atmaskojot citādi 
domājošos kā kriminālus ele-
mentus. 

Šajā laikā bieži viesojos pie 
PBLA Informācijas biroja vadī-
tāja Jūlija Kadeļa Minsterē. 
Spriedām, kā iegūt droši ticamu 
informāciju par notikušo. Vie-
nam MLĢ skolēnam izdevās 
iegūt informāciju, ka Haralds 
bijis ieslodzīts psīchiatriskajā 
slimnīcā, taču, apciemojot tuvi-
niekus Rīgā, radās iespaids, ka 
viņus kāds noklausās. Trīs ga -
dus Guntis un Haralds atradās 
apcietinājumā Šķirotavas cie -
tumā. Par tur pārdzīvoto Guntis 
ir devis skaudru liecību, kas 
lasāma J. Barkāna dokumen-
tācijā „OC-78 soda nometņu un 
cietumu gūstā”.

Pēc atbrīvošanas viņu gars 
nebija salauzts. Guntis iesaistījās 
Latvijas cilvēktiesību aizstā vē-
šanas grupas „Helsinki-86” 
Rīgas nodaļā un LNNK jau-
natnes nodaļā.

Raits Eglītis, Dainis Mjartāns un Guntis Sokins Rīgā, 1981. gada 
vasarā

Haralds Ozols un Dainis Mjartāns Brīvības pieminekļa pakājē 
1981. gadā

Padomju Latvijā, kas nebūtu 
sodāms, bet vismaz dotu kādu 
stimulu sabiedrībai, jaunības 
maksimālisma dzīti, nonācām 
pie secinājuma, ka vismaz jā -
dodas pie Brīvības pieminekļa 
un jānoliek ziedi, un tas jāiz-
dara tad, kad pieminekļa tu -
vumā atrodas pēc iespējas vai-
rāk cilvēku, lai iedrošinātu to 
darīt arī citus. Domāts – darīts, 
un tā četri jaunieši – Guntis, 
Haralds, es un Raits Eglītis –  
ar ziediem dodas pie piemi-
nekļa, pavada tur ilgāku laiku, 
nofotografējas. Ļaudis garām-
braucošajos trolejbusos spiedās 
pie logiem, lai redzētu, kas tur 
pieminekļa pakājē notiek, ap -
stājās arī viens otrs garāmgājējs. 
Vienu brīdi likās, ka tūdaļ 
pienāks klāt miliči un mūs 
aizvedīs. Taču nekas tāds ne -
notika. Divas dienas vēlāk, do -
doties pa Brīvības ielu ciemos 
pie drauga, ievēroju kādu vī -

informācijas par polītiskajiem 
procesiem un Latvijas vēsturi. 
Skolu programmās tajā laikā 
vēstures stundu uzdevums bija 
iesakņot skolēnos priekšstatu, 
ka Latvijas atrašanās PSRS sa -
stāvā ir dabiska. Pedagogiem 
bija jāieaudzina „pareizs” skatī-
jums, lai pretotos “buržuāziskā 
nacionālisma” un Rietumu ie -
tekmei. Guntis bija pārliecināts – 
ja jaunieši vairāk uzzinātu par 
rusifikācijas polītiku, par Lat-
vijas okupāciju, tas vairotu 
iespēju veidoties jauniešu pre-
testības kustībai. Nolēmām par 
kurjēriem izmantot MLĢ au -
dzēkņus, kas dodas uz Latviju, 
taču aizliegto literātūru lasīt 
slēgtā lokā un grāmatiņas pēc 
tam atstāt ļaužu apmeklētās 
vietās. Vēstulēs sarakstīties tikai 
par mūziku un ikdienišķiem 
notikumiem, kā arī vienojā mies 
par atsevišķām frazēm un to 
nozīmi. Taču ņemot vērā Gunta 
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var atrast pie IKEA veikaliem, 
McDonalds restorāniem, pie 
Porche salona Nīderlandē un 
citiem lieliem klientiem.

Kā jūs veidojat sava produk-
ta atpazīstamību?

Galvenokārt piedalāmies 
starp tautiskās apgaismojuma 
un dizaina izstādēs visā pasaulē, 
kur arī iegūstam lielāko daļu 
savu klientu. Bez tam arī vei-
cam tirgus izpēti dažādās pa -
saules valstīs, un paši aktīvi uz -
runājam potenciālos sadar bī-
bas partneŗus. 

Tas nozīmē, ka iznāk daudz 
ceļot? 

Tieši tā, ceļojot pavadām 
daudz laika: dibinām jaunus 
kontaktus, apmeklējam un uz -
turam attiecības ar jau esošiem 
sadarbības partneŗiem un daudz 
laika arī pavadām, meklējot 
kvalitātīvas komponentes un 
produkta sastāvdaļas, kas tiek 
iepirktas kā pusfabrikāti ārze mēs.

(Turpināts 8. lpp.)

DAINIS MJARTĀNS

Citādi mēs nevarējām!
Par latviešu jauniešu pretpadomju darbību astoņdesmitajos gados

Latviešu ģimenes uzņēmums cīnās ar pasaules
elektronikas milžiem par ielu apgaismojumu

Uzņēmuma Vizulo līdzdibinātāja Linda Zeltiņa intervijā Tairai Zoldnerei

“Zīmols veido produkta 
pievienoto vērtību, un zīmols 
veido ilgtermiņa biznesa at -
tiecības.” saka Linda Zeltiņa.

Uzņēmums Vizulo kopš 2013.
gada ražo technoloģiski inno-
vātīvu, videi draudzīgu LED 
territoriālo un iekštelpu apgais-
mojumu, eksportējot preci uz 35 
pasaules valstīm. Vizulo ražo -
šanā nodarbināti 100 cilvēki, un 
apgrozījums 2018.gadā sasnie-
dza 8,9 miljonus EUR (Vizulo 
dati).

Kā iesākāt šāda technolo-
ģiski sarežģīta produkta ražo-
šanu?

Kopā ar dzīvesbiedru Jāni 
bijām iesaistīti apgaismojuma 
tirdzniecībā un redzējām, ka šī 
ir niša, kur Latvijā ražots pro-
dukts var gūt panākumus. 
Meklējot iespējas attīstīt savu 
produktu, mums izveidojās laba 
sadarbība ar Rīgas Techniskās 
universitātes pasniedzējiem, 
kuŗu maģistratūras studenti 
labprāt nāca praksē Vizulo. No 
šiem studentiem ir radusies 
mūsu inženieŗu komanda. Tie 
ir cilvēki, kas izveidojuši paši 
savu pieredzi, jo daudziem Vi -
zulo ir pirmā un vienīgā darba 
vieta. Domāju, ka mūsu inže-
nieŗu komanda šobrīd ir ļoti 
spēcīga; tā sastāda piekto daļu 
no visiem uzņēmumā nodar-
binātajiem. Redzam pat, ka at -
sevišķus mūsu produktus jau 
kopē lielie ražotāji.

Kā tiek sabalansēts jūsu no -
ieta tirgus Latvijā un eksports?

Sākumā galvenais tirgus bija 
Latvijā. Ielu apgaismojuma tir-
gū svarīgas ir references – vajag 
pierādīt, ka apgaismojums jau 
kaut kur tiek pielietots. Pirmā 

valsts, uz kuŗu sākām eksportēt 
savu apgaismojumu, bija Igau-
nija, kur notika konkurss par 
ielu apgaismojumu septiņās 
paš valdībās. Ar saviem pro-
duktiem mēs uzvarējām trīs 

lielākajās pašvaldībās. Igauņi 
bija ļoti pārsteigti, ka konkursa 
uzvarētāji ir kompanija no 
Latvijas, par kuŗu viņi neko 
nebija dzirdējuši. Jāpiebilst, ka 
pārējās pilsētās uzvarēja lielais 

elektronikas ražotājs Philip. 
Igaunijā bija ļoti viegli un 
patīkami strādāt – tur ir augsti 
attīstīts technoloģiskais līmenis 
un atsaucīgi cilvēki. Šis panā-
kums mums arī deva stimulu 
vairāk pievērsties eksportam, jo 
Latvijas tirgus ir ļoti ierobežots.

Jūsu produktu niša ir nepa-
rasta ar to, ka jūs strādājat 
galvenokārt sabiedrisku pasū-
tījumu laukā. Kā tas notiek, it 
īpaši ārpus Latvijas?

Jā, ielu apgaismojuma bizness 
veidojas no pašvaldību vai valsts 
pasūtījuma. Tomēr mūsu klien-
ti pārsvarā ir nevis šīs pašval-
dības, bet dīleri vai vairum-
tirgotāji, kas piedalās konkur-
sos ar mūsu gaismekļiem. Otra 
klientu daļa ir tā sauktie ko -
mercklienti. Piemēram, liela 
kompanija ceļ savu veikalu, un 
viņiem ir nepieciešams territo-
rijas apgaismojums. Tad šī kom-
panija iepērk mūsu produktus, 
bet arī pārsvarā no vairum tir-
gotājiem. Mūsu apgaismojumu Linda un Jānis Zeltiņi ar Vizulo gaismekļiem

Vizulo lampas JaunzēlandēVizulo apgaismojums Bastejkalnā

Aktīvi piedalījās demon strā-
cijās par PSRS armijas izvešanu. 
1989. gadā atkal satiekamies 
Rīgā, un Guntis kā LNNK 
pārstāvis devās uz Vispasaules 
latviešu jaunatnes kongresu 
Somijā. No Latvijas pienāca 
ziņas, ka tiek represēti LNNK 
jaunatnes nodaļas biedri. Sazi-
noties ar Daugavas Vanagiem 
un Kanadas vēstniecību, Guntis 
lūdza polītisko patvērumu un 
gada nogalē ieradās Toronto. 
Svešajā pilsētā Guntis rada 
patvērumu pie Haralda Ozola. 
Viņa pirmais darbs bija pie 
Andreja Rītiņa, labi pazīstamā 
pavāra Mārtiņa Rītiņa brāļa. 
Guntis kļuva par profesionālu 
dekorātīvo krāsotāju, savu 
darba prasmi pilnveidoja arī 
Milānā. Lai arī Guntis izjuta 
vilinājumu palikt Kanadā, viņš 
redzēja, ka cietumā pavadītie 

gadi un cīņa pret padomju varu 
ir nesusi augļus, Latvija bija 
atguvusi neatkarību. Mājup 
viņš atgriezās 1997. gadā. Gunta 
vectēvs pēc tautības bija igau-
nis,  un viņa īstais uzvārds ir 
Sohkens, to padomju okupācijas 
ierēdņi ar vieglu roku pārveidoja 
par Sokinu. Par Latviju šodien 
Guntis intervijā žurnālam Mājas 
viesis teica: „Šī nav tā sapņu 
Latvija, par kuŗu mēs savulaik 
cīnījāmies, mēs to redzējām 
pavisam citādu. Bet, paldies 
Dievam – Latvija ir brīva, kaut 
arī neatbilst mūsu kādreizējam 
sapņu tēlam.” Guntim un viņa 
līdzgaitniekiem bija absolūti 
ne  saprotami, kā neatkarīgajā 
Latvijā netraucēti dzīvo un pat 
pa karjēras kāpnēm kāpj tie, kas 
bija atbildīgi par viņu tiesā šanu. 
Kā, piemēram, prokurors Valdis 
Batrags, kuŗš uzturēja arī valsts 
apsūdzību krimināllietās, ko 
izmeklēja VDK pret Gunāru 

Astru, Lidiju Doroņinu-Las-
mani, Intu Cālīti, Jāni Rožkalnu. 
Savukārt tiesnesis Juris Kaksītis, 
kuŗš Rolandam Silaraupam pie-
 sprieda piecus gadus cietumā 
un trīs gadus izsūtījumā par 
grāmatu lasīšanu, kļuva par 6. 
Saeimas deputātu no Demo-
kratiskās partijas „Saimnieks”. 
Tiesnese Biruta Puķe, kuŗa 
1983. gadā Intam Cālītim pie -
sprieda brīvības atņemšanu uz 
sešiem gadiem, pat strādāja 
Augstākajā Tiesā par polītiski 
represēto lietu pārzini. Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakul-
tātes Krimināltiesiskās katedras 
vadītāja posteni ieņēma Uldis 
Krastiņš, kuŗš 1983. gadā tiesāja 
Latvijas neatkarības kustības 
vadītāju Jāni Rožkalnu.

Guntis Sokins pēc smagas sli-
mības no mums šķīrās 2010. 
gadā. Viņa domubiedrs Haralds 
Burņickis ir Rīgā labi ieredzēts 
autoinstruktors, savukārt Raits 

Eglītis, kuŗš ilgus gadus pavadīja 
ASV, tagad ir PBLA izpilddi-
rektors Rīgā. 

Vairāku minēto rakstu autors 
ir Juris Blaumanis, kuŗu laika-
biedri vērtē kā „izcilu latviešu 
žurnālistu”. Bijusī kollēga Ieva 
Raiskuma pat nebeidz jūsmot: 
„Viņam Padomju Jaunatnes 
redakcijā bija sava vieta – nu 
tāda kā pusdieva vieta. Juris 
Blaumanis viennozīmīgi bija 
mistērija un žurnālistikas 
Džeimss Bonds. Varēja tikai 
apbrīnot un kaifojot un šer mu-
ļojoties lasīt viņa jaunāko raks-
tu.” Patiesībā ar zākājošiem epi-
tetiem apveltot tos, kam tiešām 
sirds dega par Latviju, J. Blau-
manis nebija nekas vairāk kā 
čekas pakalpiņš, kā to 1990. 
gadā intervijā Novoje Russkoje 
Slovo apliecina Roberts Ostrov-
skis: „VDK pasūtinājumus ar 
dažādiem pseidonīmiem rak-
stīja arī tagadējais avīzes „Pil-

nīgi Atklāti” redaktors Blau-
manis.”

Kad Latvija atguva neatkarī-
bu, neviens vien bijušais pa -
domju funkcionārs, jaundzi-
mušais polītiķis, rakstnieks un 
mākslinieks, daloties savās pār-
domās, uzsvēra, ka pirms da -
žiem gadiem neviens Padomju 
Latvijā pat nevarēja sapņot par 
brīvību, ka neatkarība mums 
iekrita klēpī negaidot, ka nebija 
citas iespējas, kā sadarboties ar 
padomju iekārtu. Tāpat ir cil-
vēki, kas, atjaunotās Latvijas 
reālitātē vīlušies, uzskata, ka 
padomju nometņu un cietumu, 
kā arī barikāžu laika upuŗi 
neesot bijuši tā vērts.

Izrādās tomēr, ka bija jaunieši, 
kas ne  vien sapņoja, bet savā 
izpratnē un iespēju robežās 
rīkojās, nesa upuŗus un arī 
piedzīvoja Latvijas neatkarību.

(Turpināts no 6. lpp.)
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Latviešu ģimenes uzņēmums cīnās ar pasaules
elektronikas milžiem par ielu apgaismojumu
Uzņēmuma Vizulo līdzdibinātāja Linda Zeltiņa intervijā Tairai Zoldnerei(Turpināts no 7. lpp.)

Vizulo stends izstādē Austrālijā

Vizulo ražotne

Tādēļ arī braucam pie šiem 
ražotājiem, veicam tur vietējo 
auditu, lai varētu izvēlēties 
nopietnas kompanijas ar kvali-
tātīvu produktu. Latvijā tiek iz -
strādāts dizains, notiek metalla 
apstrāde, elektronikas lodēšana 
un gaismekļa salikšana, kā arī 
krāsošana. Var teikt, ka Latvijas 
ražotnē veidojas pievienotā vēr-
tība, jo sastāvdaļas iepērkam ār -
zemēs, produktu ražojam Lat-
vijā, bet eksportējam galve no-
kārt uz ārzemēm.

Tas jau gandrīz ideāls biz -
nesa modelis?

Jā, Latvijai noteikti. Domāju, 
ka ir ļoti labi, ka veidojas uz -
ņēmumi, kur produkta pievie-
notā vērtība rodas tieši Latvijā. 
Mēs nepavisam neesam vie-
nīgie, ir arī citi uzņēmumi ar 
šādu ražošanas modeli, jo vai-
rāk tādu būs, jo tā mūsu valstij 
ir labākā ilgtermiņa attīstība.

Vēl gribu teikt, ka Vizulo kon-
sekventi veido un attīsta savu 
zīmolu. Mēs konceptuāli atsa-
kāmies no lieliem darījumiem, 
kad mums piedāvā ražot citam, 
varbūt lielam starptautiskam 
zīmolam. Latvijā nav daudz 
tādu uzņēmumu, kas attīsta 
tikai savu zīmolu, jo tas ir lēns 
un grūts ceļš. Ienākt Rietum-
eiropā vai citā attīstītā valstī ar 
technoloģiski sarežģītu pro -
duktu no Austrumeiropas ir ļoti 
grūti. Daudz vieglāk būtu ražot 
produktus “zem” kāda cita liela 
zīmola. Tomēr mēs stratēģiski 
esam nolēmuši to nedarīt un 
esam atteikušies no lieliem da -
rījumiem ar lieliem ražotājiem 
apgaismojuma nozarē. 

Ir vairāki iemesli, kāpēc tik 
noteikti attīstām tieši savu zī -
molu: zīmols veido produkta 
pievienoto vērtību un zīmols 
veido ilgtermiņa biznesa attie-
cības. Ja mēs šodien sāktu ražot 
citam zīmolam, tad rīt šis zīmols 
varētu izvietot ražošanu kādā 
citā valstī, kur ir lētāk, piemē-
ram, Rumānijā, Ukrainā vai 
citur. Tas veidotu mūsu ražotnei 
at  karību no šiem pasūtījumiem, 
mums būtu saistītie līgumi, 
kuŗu izpilde jānodrošina vis-
pirms, un mēs nevarētu izvei-
dot tik spēcīgu komandu, kas 
strādā tieši uz savu zīmolu. 
Zīmola izveide ļauj kontrolēt 
savas produkcijas izplatību un 
ražošanu, un veido arī daudz 
augstāku pievienoto vērtību 
produktam ilgtermiņā.

Vai jūsu klienti jau atpazīst, 
ka viņi lieto tieši Vizulo lampas?

Iespējams, ka ne vienmēr, bet 
lielākoties zina. Uz visiem pro -
duktiem ir mūsu logo. Mēs arī 
pievēršam uzmanību, lai mūsu 
sadarbības partneŗi piedalītos 
vietējās izstādēs un būtu mūsu 
produktu vēstneši konkrētajā 
valstī. Tās ir ilgtermiņa attie-
cības, ko cenšamies veidot ar 
saviem izplatītājiem. Reizēm 
piedalāmies izstādēs kopīgi, pa -
līdzam ar produkta prezen tā-
cijām, esam ļoti atsaucīgi mār-
ketinga aktīvitātēm.

Ielu apgaismojuma seg-
mentā ir vairāki “lielie spē-

lētāji”. Kā varat ar tiem cīnīties 
un konkurēt?

Mums ir piecas kompanijas 
pamatvērtības, ko esam paši sev 
definējuši un kas ļauj pārlie-

cinoši konkurēt ar lielajām 
ražotnēm. Viens – kvalitāte; 
mēs darām visu, lai ražotu vis-
augstākajā kvalitātē. Otrs – pie-
vilcīgs dizains. Varētu domāt, 
ka dizains nav tik svarīgs, jo 
gaismeklis atrodas ļoti augstu, 
un no apakšas to pat īsti nevar 
saskatīt. Tomēr produkta izvēle 
notiek, tā sakot, uz galda – tu -
vumā. Tāpēc produkta dizai-
nam un apstrādei ir liela no -
zīme, lai cilvēki justos pārlie-

cinoši, pieņemot lēmumu. Vi  sur 
pasaulē pašvaldību un lielo 
kom paniju vadītāji ļoti uztrau-
cas, lai iegādātais produkts būtu 
kvalitātīvs – lai lampas kalpotu 

ilgi, jo ir valstis, kur paredzēta 
pat krimināla atbildība, ja ielas 
apgaismojuma dēļ notiek kāds 
negadījums. Līdz ar to katrs 
klients, pieņemot lēmumu, arī 
riskē, un dizains un kvalitāte ir 
ļoti nopietnas vērtības. Izstādē 
Austrālijā mūsu gaismekļus 
vērtēja ne tikai kā funkcionālu 
apgaismojumu, bet kā dizaina 
apgaismojumu. Mēs varam 
ražot pietiekami ātri un par 
pieņemamu cenu, lai gan ne -

esam un negribam būt pašā 
lētākajā gaismekļu kategorijā. 
Trešais – elastība – mums ir ļoti 
svarīgi spēt ātri pielāgoties tir-
gus un klientu prasībām, kas 
lieliem ražotājiem ir sarežģīti. 
Mēs vienmēr ieklausāmies klien-
tos, pierakstām viņu ieteiku-
mus, un, ja iespējams, cenšamies 
tiem sekot. Ceturtais – ātrums. 
Šis ir technoloģiju bizness, un 
šobrīd technoloģijas attīstās ļoti 
ātri. Ja tu kaut ko nokavē, ir 
risks, ka neko vairs nevar noķert 
un var pazaudēt tirgu kādā 
produktu grupā. Svarīgs ir āt -
rums, ar kādu reaģējam uz 
klientu prasībām, bet svarīgs ir 
arī ražošanas ātrums. Šogad 
tieši pievēršam uzmanību ražo-
šanas procesu digitalizācijai un 
automatizācijai. Vairs negribam 
strauji kāpināt darbinieku skai-
tu, bet tomēr kāpināsim apgro-
zījumu, un tas ir vienīgais veids, 
kā to panākt. Piektā vērtība ir 
kompanijas cilvēku gribasspēks 
vai panākumu vēlme. Lielajiem 
uzņēmumiem ir miljardiem liels 
apgrozījums un milzīgi naudas 
resursi, ko viņi var ielikt jebkuŗā 
attīstības segmentā. Lai ar tiem 
konkurētu, ir ļoti svarīgi, lai 
visai mūsu komandai piemīt šī 
vēlme uzvarēt, aizrautība un 
degsme. Bieži vien jāiet caur 
lielām grūtībām, un, ja kāds nav 
īsti gatavs tā nopietni saspringt, 
viņš īsti nevar būt ar mums 
komandā. Tā ir palielināta gan 
psīcholoģiskā, gan fiziskā slo-
dze, līdz ar to šai kaislībai uz -
varēt, pierādīt gan sev, gan ci -
tiem, ka tu vari izdarīt, ir mil-
zīgi liela nozīme mūsu komandā.

Kā jūs motivējat savu ko -
mandu, lai būtu šī kaislība 
uzvarēt?

Mūsu uzņēmumā cilvēkiem ir 
iespēja strauji izaugt, mēs cen-
šamies ņemt vadītājus no sa -
viem resursiem, cik vien tas 
iespējams. Cenšamies nepār-
traukti uzlabot darba apstākļus, 
investējam ražošanā, pērkam 
jaunas iekārtas, atjaunojam 
programmatūras. Nodrošinām 
darbiniekiem atpūtas brīžos 
iespēju pasportot, piemēram, 
mums Iecavā pie ražotnes ir 
basketbola laukums. Tiem, kas 
uzņēmumā izaug, arī regulāri 
palielinām atalgojumu. Ja darbā 
ir rezultāti, ir arī financiālie 
ieguvumi.

Vai attīstāt arī citas produk-
tu līnijas bez ielu apgaismo-
juma?

Jā, esam sākuši darbu pie 
iekštelpu apgaismojuma, un 
paredzam, ka nākotnē iekštelpu 
apgaismojums būs tikpat bū -
tisks kā ārtelpu apgaismojums. 
Iekštelpu apgaismojuma seg-
mentā jau aktīvi strādājam Skan-
dināvijā, sadarbībā ar vienu no 
Zviedrijas lielākajiem elektro-
mon tāžas uzņēmumiem Bra-
vida. Arī Latvijā mūsu iekštelpu 
gaismekļi parādās arvien vairāk.

Jums priekšā ceļš uz Latvi -
jas biznesa forumu Denverā 
2.maijā. Kāds ir jūsu mērķis, 
dodoties uz ASV?

Mūsu stratēģiskais lēmums ir 

ieiet Amerikas tirgū, un ir ļoti 
būtiski veidot kontaktus šajā 
tirgū. Tā mums būs lieliska 
iespēja atrast šos kontaktus un 
mācīties no citiem latviešiem, 
kas jau darbojas Amerikas 
tirgū, piemēram, Jānis Bergs ar 
uzņēmumu “SAF technika”. Šo -
gad plānojam doties arī uz ap -
gaismojuma izstādi Filadelfijā.

Vai jūs uzsverat, ka esat 
ražotājs no Latvijas?

Jā, mēs neslēpjamies aiz no -
rādes EU (Eiropas savienība). 
Mēs tā arī sakām, ka produkts 
tiek ražots Latvijā. No sākuma 
ir piesardzība, jo Latviju vēl ne -
uztveŗ kā augsti technoloģiski 
attīstītu valsti. Tomēr tajā brīdī, 
kad ledus ir salauzts, klienti no -
vērtē un pērk mūsu produktus 
lielā apjomā, tā arī Latvijai ir ļoti 
pozitīva atpazīstamības zīme. Ir 
daudz rūpniecības produktu, 
kuŗus ikdienā nepamana, pie -
mēram, caurules ierok zemē, arī 
elektronikas ierīces vizuāli ne -
redz, bet ielas gaismas ir pro-
dukts, kas veido pilsētas skatu, 
pilsētas ainavu. Varu teikt, ka 
mums ir ļoti labi references pro-
jekti, kur mūsu apgaismojums 
jau darbojas reālā vidē: Porche 
salons Nīderlandē, mūsu pro-
dukts ir Holandes, Francijas, 
Islandes, Jaunzēlandes, pat Peru 
un citu valstu pilsētu ielās, nu -
pat uzvarējām lielā konkursā 
Reikjavikā. Apgaismojums ir 
produkts, kas ir uz ielām un labi 
redzams un pamanāms itin 
visiem. Apgaismojums kalpo vis-
maz desmit gadus, un tā ir arī 
laba Latvijas valsts atpazīs ta-
mības zīme. Varbūt ikdienā par 
to neiedomājamies, bet apgais-
mojums tieši ietekmē, kā izska-
tīsies pilsētas vide – pilsēta iz -
skatās skaistāka, gaišāka, vei -
dojas dažādi silueti. Tā ir ļoti 
patīkama sajūta, kad mēs brau-
cam un daudzu kilometru 
gaŗumā redzam savus ražotos 
gaismekļus. 

Nobeidzot mūsu sarunu, 
mazliet par citu tēmu, par sa -
dzīvi. Vizulo ir ģimenes uz  ņē-
mums. Kā ģimenē sa  dzī vojat 
ar darba radīto stresu? Vai tas 
nerada sasprin dzi nājumu arī 
mājās?

Pie stresa pierod. Nogurums 
un darba rutīna var darīt savu, 
un ir brīži, kad ir grūtāk. Tomēr 
esam sev noformulējuši, ka ir 
svarīgi, kā tu paskaties uz prob-
lēmu. Bieži vien problēmas rada 
nākošos attīstības soļus. Ja ne -
būtu problēmu, nebūtu arī iz -
augsmes ne ģimenē, ne biznesā. 
Esam par to domājuši, bet, strā-
dājot kopā, mēs ļoti labi izpro-
tam viens otra problēmas. Tās 
risinot, izejot no savas komforta 
zonas, mēs attīstāmies, un at -
tīstīties kopā ir pat ļoti intere-
santi. Bez tam cenšamies pēc 
iespējas vairāk laika pavadīt arī 
ar dēliem, ņemam viņus līdzi, 
kad tiekamies ar ārvalstu part-
neŗiem; kad vien iespējams, ie -
saistām arī viņus darba aktī vi-
tātēs. Linda smejas: “Viņi jau 
pieraduši!”
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S
Ekumeniskais Krusta ceļš Rīgā 
19. aprīlī ekumeniskais Krusta 

ceļš Rīgā pulcēja aptuveni 1000 cil-
vēku. Ekumeniskais Krusta ceļš 
sākās laukumā starp Svētā Jēkaba 
katedrāli un Saeimu, bet beidzās 
Doma laukumā. Apstāšanās vieta 
bija Svētā Gara Tornis Pils lau ku-
mā, Neatkarības laukumā, Bastej-
kalnā, pie Brīvības pieminekļa, Lī  vu 
laukumā un Doma laukumā.

Pirmo Krusta ceļa staciju ie  va-
dīja aktrise Rēzija Kalniņa un ak -
tieris Ģirts Ķesteris. Uz pasākumu 
bija ieradušies dažāda vecuma cil-
vēki, tostarp bērni un sirmgalvji. 
Notiekošo vēroja arī tūristi. Kār-
tību pasākumā uzraudzīja pašval-
dības un Valsts policijas darbinieki.

Šī gada Krusta ceļa centrālā te   -
ma bija atstumtība. Krusta ceļa ga -
rīgās pārdomas vadīja Romas Ka -
toļu baznīcas archibīskaps Zbig-
ņevs Stankevičs, mācītājs Krists 
Kalniņš, māsa Sofija, priesteris Ar -
nis Maziļevskis, mācītājs Li  nards 
Rozentāls, Latvijas baptistu savie-
nības bīskaps Kaspars Šterns un 
Latvijas Evaņģeliski Luteriskās baz-
nīcas archibīskaps Jānis Vanags.

***
Aicina atbalstīt 

Parīzes Dievmātes katedrāles 
atjaunošanu

Latvijas Romas Katoļu baznīcas 
archibīskaps Zbigņevs Stankevičs 
aicina solidārizēties un atbalstīt 
postošā ugunsgrēka skartās Parī-
zes Dievmātes katedrāles atjau -
no šanu. Stankevičs uzsvēra, ka 
pirmdienas vakarā pasauli satri-
cināja vēsts par traģiskajiem noti -
ku miem Parīzes Dievmātes ka  ted-
rā lē – uguns grēku un tā izraisīta-
jiem postījumiem. Šī svētvieta ir 
viens no Eiropas un visas kristīgās 
pasaules simboliem, akcentēja g a -
rīdznieks.

Stankevičs norādīja, ka šis noti-
kums ir dziļi skāris ne tikai kristī-
go sabiedrību, bet arī ikvienu cil-
vēku, kam dārgs mūsu kontinenta 
garīgais un kultūras mantojums. 
Savu līdzjūtību apliecina Latvijas 
valsts amatpersonas, dažādu ap -
rin du un kristīgo konfesiju pār-
stāvji. “Šis drāmatiskais notikums 
negaidīti mūs solidārizē, modina 
no garīgās vienaldzības miega un 
mudina palīdzēt,” sacīja Stan ke-
vičs.

Atsaucoties aicinājumam, kas 
nāk no atvaļinātā Nacionālo bru-
ņoto spēku brigādes ģenerāļa Jura 
Vectirāna izveidotās iniciātīvas gru-
pas, Stankevičs vēršas pie vi  siem 
labas gribas cilvēkiem ar aicinā ju-
mu sniegt atbalstu Parīzes Diev-
mā tes katedrāles atjaunošanai pēc 

postošā ugunsgrēka. Ziedojumus 
var pārskaitīt uz “Rīgas Metro po-
lijas Romas katoļu kūrijas” bankas 
kontu ar norādi “Parīzes Diev mā-
tes katedrālei”. Savāktie ziedojumi 
tiks pārskaitīti Parīzes archi die-
cēzei.

*
Parīzes Dievmātes katedrāles 

ugunsnelaimes radītajiem postī - 
ju miem pretim stājusies spēcino -
šā atziņa – kultūras mantojums ir 
neatņemama mūsu identitātes sa -
stāvdaļa un mēs esam gatavi to 
saudzēt. Cilvēki no visas pasaules 
ir pauduši labo gribu palīdzēt at -
jaunot katedrāli, un arī Kultūras 
ministrija ir saņēmusi cilvēku jau-
tājumus par to, kā iespējams veikt 
ziedojumus. Ministrija pateicas 
visiem par izrādīto interesi un in -
formē, ka starptautisko ziedojumu 
vākšanai Francijas Kultūras man-
tojuma fonds ir izveidojis ērti lie-
tojamu tīmekļa vietni: https://don.
fondation-patr imoine.org/
SauvonsNotreDame

***
Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis Italijā
No 23. līdz 24. aprīlim Valsts 

prezidents Raimonds Vējonis ofi-
ciālā vizītē apmeklēja Italijas Re -
pub liku. Valsts prezidentu   vizītē 
pavadīja Iveta Vējones kundze.

Oficiālās vizītes laikā Valsts pre-
zidents tikās ar Italijas prezidentu 
Serdžo Matarellu (Sergio Matta-
rella). Tikšanās laikā pārrunāja ie -
spējas tālāk stiprināt abu valstu div-
 pusējās attiecības, sadarbību Ei  -
ropas Savienībā (ES) un NATO, 
kā arī pārrunāja attīstību ES kai-
miņattiecību reģiona valstīs. Vizī-
tes laikā Valsts prezidents pieda-
lījās Latvijas dienu Italijā atklāša-
nā. Latvijas dienas Italijā turpinājās 
ar plašu kultūras un ekonomisko 
pasākumu programmu vairākās 
Italijas pilsētās – Romā, Milānā un 
Venēcijā un norisināsies līdz šī 
gada beigām. Raimonds Vējonis 
piedalījās Latvijas – Italijas biznesa 
foruma atklāšanā, kuŗā bija plaši 
pārstāvēti Latvijas informācijas un 
komūnikāciju technoloģiju noza-
res uzņēmumi, kā arī Italijas uz -
ņēmēji, kas jau uzsākuši vai plāno 
uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā. 
Savas oficiālās vizītes nobeigumā 
Raimonds Vējonis teica uzrunu 
izstādes “Latvija un Italija – 100 
draudzības gadi” prezentācijā, kas 
notika Romas nacionālajā pētīju-
mu institūtā. 25. aprīlī Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis un Ive-
ta Vējones kundze devās vizītē pie 
Svētā Krēsla un tikās ar Viņa Svē-
tību pāvestu Francisku. Vizītes 
laikā notika Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa un Ivetas Vējones 
audience pie Viņa Svētības pāvesta 
Franciska, kā arī Valsts preziden -
ta tikšanās ar Svētā Krēsla valsts 
sekretāru (premjēru) kardinālu 
Pjetro Parolinu.  Vizītes laikā Rai-
monds Vējonis sniedza interviju 
Svētā Krēsla oficiālajam medijam – 
Vatikāna radio.

***
Apbalvoti kultūrizglītības 

nozares darbinieki
18. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā apbalvojumus 
saņēma talantīgākie kultūrizglī-
tības nozares audzēkņi, viņu sko-
lotāji un koncertmeistari. Kultū -
ras ministrijas apbalvojumu pie-
šķir par nozīmīgiem sasniegu-
miem starptautiskos konkursos, 
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. 
Vienlaikus ar Kultūras ministrijas 
balvu pasniegta arī Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra iedibinātā 
Cimzes balva.

2019. gadā Kultūras ministrijas 
apbalvojumus par īpašiem sasnie-
gumiem 2018. gadā saņēma 49 
au  dzēkņi un 48 pedagogi no 20 iz -
glītības iestādēm. Jaunie talanti 
guvuši godalgas dejas, mūzikas, 
mākslas un dizaina konkursos. 
Panākumi gūti nopietnos kon kur-
sos gan tepat Latvijā, gan Igau nijā, 
Lietuvā, Polijā, Krievijā, Slovēnijā, 
Čechijā, Italijā, Francijā, Turcijā, 
Vācijā, Ungārijā, ASV un Zvied-
rijā.

***
Panākumi Eiropas meiteņu 

matēmātikas olimpiadā
Latvijas skolnieces izcīnījušas 

godalgas Eiropas meiteņu matē-
mātikas olimpiadā, kas aprīļa vidū 
norisinājās Kijevā. Olimpiadā pie-
dalījās skolnieces no 36 Eiropas 
valstīm, kā arī vēl no 14 valstīm cit-
viet pasaulē. Katrā komandā bija 
četras dalībnieces un divi vadītāji. 
Latviju olimpiadā pārstāvēja Rīgas 
Valsts 1. ģimnazijas 12. klases skol-
niece Anete Valnere, Rīgas Valsts 
1. ģimnazijas 11. klases skolniece 
Leonora Fiļa, Rīgas Valsts 1. ģim-
nazijas 12. klases skolniece Eliza-
ve ta Gavrilova un Cēsu Valsts ģim-
nazijas 11. klases skolniece Sandra 
Siliņa. Anete Valnere olimpiadā 
ieguvusi sudraba godalgu, savu-
kārt Leonora Fiļa un Elizaveta 
Gavrilova ieguvušas atzinību. Val-
nere sasniedza līdz šim labāko 
Lat vijas rezultātu un individuāli 
ie   guva 14. vietu starp 142 dalīb-
niecēm no Eiropas valstīm. Tā ir 
arī pirmā sudraba godalga, kuŗu 
šajās sacensībās izcīnījusi Latvijas 
komanda. Komandu kopvērtē ju-
mā Latvijai 56 punkti, kas ir Lat-
vijas komandas vēsturiski labā -
kais sasniegums.

***
Apsveic jaunievēlēto Ukrainas 

prezidentu Zelenski
Latvijas augstākās valsts amat-

personas sociālajā tīklā Twitter ap -
sveikušas Ukrainas prezidenta vē -
lēšanu otrajā kārtā uzvarējušo Vo -
lodimiru Zelenski.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis sociālajā tīklā raksta: “Ap -
sveicam Volodimiru Zelenski ar 
uzvaru prezidenta vēlēšanās! Lat-
vija turpinās atbalstīt dziļāku ES 
un Ukrainas dialogu un reformu 
ceļu”. Savukārt Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (JV) apsveic 
Zelenski ar uzvaru un norāda, ka 

„Latvija ir gatava turpināt ciešu 
sadarbību ar Ukrainu, atbalstīt   
tās territoriālo integritāti un refor-
mu procesu, lai sekmētu valsts 
integrāciju Eiropā”. Arī ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs (JV) no -
rāda, ka Latvija ir gatava turpināt 
ciešu sadarbību ar Ukrainu, lai 
atbalstītu tās territoriālo integritā-
ti, veicinot reformu procesu un 
sekmējot valsts Eiropas integrā-
ciju.

***
Pārrunā Latvijas prioritātes 

diskusijā par ES nākotni
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs piedalījās Eiropas Savienības 
(ES) prezidējošās valsts Rumānijas 
organizētajās darba pusdienās ar 
ES dalībvalstu un kandidātvalstu 
vēstniekiem. 

Tikšanās laikā ministrs skaid-
roja Latvijas prioritātes diskusijās 
par ES nākotni: sabalansēts un 
godīgs ES daudzgadu budžets 
2021. – 2027. gadam ar uzsvaru uz 
dzīves līmeņa un lauksaimnieku 
tiešmaksājumu izlīdzināšanu, de  z-
informācijas izaicinājumu risinā-
šana, Vienotā tirgus digitālizācija 
un turpmāka attīstība, vērtību jau-
tā jumi. E. Rinkēvičs arī uzsvēra 
mai jā gaidāmo Eiropas Parla men-
ta vēlēšanu nozīmi.

***
Sagatavots jauns tūrisma 

maršruts “Baltu ceļš”
Ierosmei un izziņai ir sagatavots 

jauns tūrisma maršruts “Baltu 
ceļš”, kas aicina iepazīt senās baltu 
zemes un to iedzīvotājus. Maršru-
ta ceļvedis un karte latviešu, lietu-
viešu un angļu valodā pieejami 
lejupielādei Kurzemes plānošana 
reģiona mājaslapā, kā arī tie atro-
dami Kurzemes un Zemgales tū -
risma informācijas centros. Marš-
ruts veidots trīs lokos ‒ kuršu, 
zemgaļu un sēļu un iepazīstina     
ar senajām dzīvesvietām ‒ pilskal-
niem, nozīmīgākajām kauju vie-
tām, svētvietām un mītoloģijas 
ob   jektiem, mūzeju archeolo ģis ka-
jām ekspozīcijām un amatniecī-
bas centriem. Ierosmi teiksmaina-
jam ceļojumam var rast sagata-
votajā 3D video.

Ceļvedī daži attēli ar aplikācijas 
GemAr palīdzību atdzīvojas, ievi-
linot senlaikos. Nedoties ceļā nav 
iespējams. Tāpat aplikācija ērti sa -
vieno drukāto karti ar Google kar-
ti, kas noteikti palīdzēs, kad būsiet 
ceļā. Rodi iedvesmu un dodies 
ceļā! Kultūras tūrisma maršruts 
“Baltu ceļš” izveidots ar Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014. –  
2020. gadam atbalstu projektā 
“Starptautiskais tūrisma maršruts 
“Baltu ceļš””, kuŗa mērķis ir palie-
lināt apmeklētāju skaitu Latvijas 
un Lietuvas pierobežas reģionos.

Latvieši ir atvērta 
un iekļaujoša nācija 

 Jurists un polītologs Egils Levits publiski norādījis, ka “negribētu 
un nevarētu būt” tikai vienas partijas virzīts kandidāts uz Valsts 
prezidenta amatu. Viņa vēlme ir piepildījusies, jo visas koalicijas par-
tijas ir vienojušās par Levitu un iesniegs viņa kandidātūru Saei -
mas prezidijam. Intervijā Latvijas Avīzei Levits skaidro, kā latvieši 
kā nācija var vienot cilvēkus.

Levitam tika jautāts, ka no viņa gaida piedāvājumu un diskusiju 
“Kā nodrošināt  visu tautību latviešu iekļaušanu Latvijas polītis-
ka jā nācijā”. “Visu tautību latvieši” – skan dīvaini un nelatviski. 
Vai Levitam tas būtu pieņemami?  

Latviešu valodā tas skan neveikli. Sa -
t versmē ir jēdziens “Latvijas tauta”. 

Augstākā tiesa šo jēdzienu ir korek-
ti interpretējusi tādējādi, ka tajā 
ietilpst gan visi Latvijas pilsoņi 
(neatkarīgi no tautības), gan visi 
latvieši (neatkarīgi no pilsonības). 
Tātad latviešu polītiskā nācija ir 
Latvijas tauta Satversmes izprat-

nē, kuŗai caur pilsonības saikni var 
piederēt jebkuras tautības cilvēki.
Savukārt latvieši kā nācija nacionāli 

kulturālā izpratnē vieno cilvēkus, kuŗiem 
ir kopēja latviešu valoda, latviešu kultūra, vēsturiskā atmiņa un, ļoti 
svarīgi, kopēja nacionālās piederības apziņa. Šajā kopējā piederībā 
iekļaujas cilvēki ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem, pārliecību un dzīves-
stilu, taču tie visi ir latvieši.

Taču arī citi, iekļaujoties latviešu valodā, kultūrā un, galvenais, 
sevi apzinoties par latviešiem, var kļūt par latviešiem. Paskatoties 
apkārt, viegli varam konstatēt, cik ļoti daudziem latviešiem ir nelat-
viska izcelsme. Arī es, kā jau teicu, nāku no jauktas ģimenes – māte – 
latviete, tēvs – ebrējs, taču esmu audzināts latviešu valodā un kul-
tūrā un jūtos kā latvietis. Latvieši ir atvērta un iekļaujoša nācija. 
Taču šo piederību nevar un nevajag uzspiest, tas ir cilvēka paša 
identifikācijas jautājums.

Jebkurā gadījumā abas nācijas jēdziena izpratnes – gan polītiskās, 
gan nacionāli kulturālās – mums ir svarīgas, jo abas piesaista 
cilvēkus mūsu valstij.
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***
Šī gada valsts svētku 
centrālie notikumi 

Godinot Latvijas valstiskumam 
nozīmīgus notikumus, šī gada 
valsts Simtgades programmas ko -
dolu veidos norises, kas veltītas 
Brīvības cīņām un Latvijas armijas 
dibināšanai, nacionālo un vietējo 
institūciju aizsākumiem, kā arī 
akcijai Baltijas ceļš, informēja Lat-
vijas valsts Simtgades biroja pār-
stāve Linda Pastare. 

Baltijas ceļa  posms 1989. gadā

Tāpat plānota pasākumu pro-
gramma par godu akcijas Baltijas 
ceļš 30. gadadienai. Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā 22. augustā gai-
dāma augsta līmeņa starptautiska 
konference, 23. augustā plkst.19 
pie Brīvības pieminekļa norisi nā-
sies īpašs sarīkojums, savukārt 
vakarā Lucavsalā būs skatāma me -
tallopera “Kurbads. Ķēves dēls”, 
teica Pastare. Atzīmējot Bermon-
tiādes simtgadi, 11. novembrī plā-
noti vairāki atceres sarīkojumi vi  sā 
valsts territorijā. Nozīmīgi no  ti ku-
mi gaidāmi Jelgavā, 23. novembrī 
gaidāma kaujas rekonstrukcija, kā 
arī komponista Jāņa Lūsēna un 
dzejnieces Māras Zālītes vērienī-
gās literāri scēniskās oratorijas 
“Kā ābeļdārzs tu, brīvība!” pirmat-
skaņojums.

***
ASV kaŗavīri izglābuši 

pensionāra dzīvību
Divi ASV armijas kaŗavīri vil-

cienā Lielvārde ‒ Rīga palīdzēja lat-
  viešu sirmgalvim, kuŗam brauk-
šanas laikā bija sākusies lēkme, 
vēstī ASV bruņoto spēku komū-
nikācijas vietne DVIDS. ASV stā-
ba seržants Stīvens Jangs 25. martā 
ar vilcienu devās no Lielvārdes 
aviācijas bazes uz Rīgu. Vilcienā 
viņš pamanīja, ka no sēdvietas 
pamazām slīd laukā gados vecs 
vīrietis.

Jangs metās vīram palīgā un 
pasauca kapteini, aviācijas mediķi 
Loganu Gordžesu, kuŗš arī atra -
dās vilcienā. Gordžess secināja, ka 
sirmgalvi piemeklējusi lēkme. Ka -
ŗavīri pārbaudīja vīrieša elpošanu, 
sirdsdarbību un novietoja viņu 
pozā, kas samazina aizrīšanās ris-
ku. “Mēs piezvanījām uz 113 un 
tad ar vilciena personāla palīdzī -
bu centāmies pacientu nekavējo-
ties nogādāt slimnīcā,” stāsta 
Gordžess. “Lēkme ilga apmēram 
11 minūtes, kas ir ļoti nopietni.” 
Gordžess norāda, ka parasti šāda 
veida lēkme ilgst no 30 sekundēm 
līdz piecām minūtēm. Sirmgalvis 
atguva samaņu, un viņu Rīgā uz -
ņēma neatliekamā medicīniskā 

pa  līdzība. Gan Gordžess, gan Jangs 
ir armijas mediķi, kuŗi regulāri 
tiek apmācīti, kā rīkoties ārkārtas 
situācijās.

***
Igaunija ir gatava 

dialogam ar Krieviju
Igaunijas prezidente Kersti Kal-

ju  laida savu vizīti Maskavā sāka, 
atklājot atjaunoto Igaunijas vēst-
niecību. Tā atrodas vēsturiskā ēkā 
pilsētas centrā, netālu no Kremļa. 
Stundu vēlāk Kaljulaida jau devās 
uz Kremli, lai tiktos ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu. Abi 
polītiķi īsi parunājās šaurākā for-
mātā un tad turpinājās darba pus-
dienas, kuŗā piedalījās plašākas 
de  legācijas no abām valstīm.

“Igaunija ir gatava dialogam ar 

Krieviju. Mums ir jārunā ar kai-
miņiem pat tad, ja mūsu vidū val-
da viedokļu atšķirības,” – tā sacīja 
Igaunijas prezidente Kersti Kalju-
laida, Maskavā tiekoties ar Krie-
vijas prezidentu Vladimiru Puti-
nu. Vienojāmies uzturēt kontak-
tus,” rezumējot tikšanos, norā dī-
jusi prezidente. “Tikšanās bija ļoti 
laba. Mēs daudz runājām par sa -
režģītiem tematiem un īpaši grū-
tos brīžos izrādījām savstarpēju 
cieņu,” viņa piebildusi. Kā pastās-
tījusi Kaljulaida, tikšanās laikā 
apspriesti jautājumi, kas skar Uk -
rainu un Gruziju, un viņa šai ziņā 
ieturējusi Eiropas Savienības (ES) 
nostāju. Arī Krievijas prezidents 
norādījis, ka rēgulāras saziņas trū-
kums starp kaimiņvalstīm nav nor-
māls. Eksperti to jau nosaukuši 
par simbolisku vizīti, kurā Igau ni-
jas prezidente spērusi pirmo so li, 
lai atjaunotu dialogu ar Krie viju.

***
Cēsu Svētās Jāņa baznīcas 

kupolā atrasta pagātnes kapsula
8. aprīlī Cēsīs norisinājās vēstu-

risks brīdis – Cēsu Svētā Jāņa baz-
nīcas krusta un kupola noņemša-
na no pašas jumta spices. Kā lieci-
na Cēsu Svētā Jāņa baznīcas so -
ciālā tīkla Facebook ieraksts ‒ no -
ņemot no jumta spices galveno 
kupolu, darbiniekus sagaidīja pil-
nīgi nejaušs atradums.

Tā ir kapsula, kas visdrīzāk slēpj 
sevī ne tikai vēstījumu no pagāt-
nes, bet arī vairākas lodes. Savu-

kārt vienā no sānu kupoliem bija 
ievietots ziedojums no Haralda 
Sī  maņa, kurš 90. gados at  jau noja 
baznīcas jumtu. Gan krusts, gan 
kupols tiks pārvesti uz res taurā-
cijas vietu, bet kapsulā eso šais 
ziņojums tika atvērts Cēsīs 10. 
aprīlī.

Atver “laika kapsulu”

Cēsīs noskaidrots vēstījums nā -
kamajām paaudzēm, – tā dēvētā 
“laika kapsula” tika atrasta Cēsu 
Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas 
darbu laikā pagājušajā nedēļā, 
kap sula atradās torņa kupolā.

Tā kā kapsula bija aizvalcēta un 
tajā bija trāpījušas divas lodes, vis-
pirms tā tika nodota ekspertiem, 
drošai atvēršanai. Kā norāda vēs-
tures zinātņu doktors Tālis Vigo 
Pumpuriņš, kapsulā atstātais vēs-
tī jums nākamajām paaudzēm ta -
pis 1853. un 1864. gadā un sastāv 
no vairākām daļām. Galvenajā no 
vīstokļiem rakstītajā tekstā vācu 
valodā stāstīts, kāda bijusi baznī -
cas torņa atjaunošana pēc postoša 
ugunsgrēka. Visu kapsulas saturu 
plānots restaurēt.

***
Norvēģija līdz 2024. gadam 

Latvijā ieguldīs ap 
100 miljonu eiro

Ir pagājuši 15 gadi, kopš Latvijā 
darbojas Norvēģijas finanču ins tru-
ments jeb granti. Ar tiem vairāk 
nekā 100 miljonu eiro ir investēti 
izglītībā, izpētē, vidē, reģionu at  tīs -
tībā, kultūrā un daudzās citās jo -
mās. Intervijā Latvijas Televīzijai 
Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kris-
tians Ēdegors uzsver, ka Latvija 
Norvēģijai ir interesanta no inves-
tīciju nodokļa un stāsta, ka tās  mēr-
ķis ir mazināt atšķirības un palī-
dzēt nostabilizēties ekonomiski 
un sociāli. Sadarbība Eiropas eko-
nomiskajā zonā ir vēl viens no 
mūsu  galvenajiem uzdevumiem. 
Mēs atzīmējam jau 25. gadadienu 
kopš tās rašanās un 15. gadadienu 
kopš Latvija ir gan Eiropas Savie-
nībā, gan tās ekonomiskajā zonā 
un piedalās Norvēģijas grantos.

Līdz 2024. gadam mēs Latvijā 
esam paredzējuši ieguldīt ap 100 
miljonu eiro dažādiem projek -
tiem – izglītībā, zinātnē, tieslietās, 
vidē, reģionālajā, ekonomiskajā 
at  tīstībā, un galvenais mērķis ir 
palīdzēt ekonomiskajai un sociā-
lajai attīstībai un mazināt atšķi rī-
bas.

***
Kanadas latgalietis izdod 

grāmatu “Manas dzīves stāsts”
Latgales Kultūras centra izdev-

niecība nupat laidusi klajā Kana-
das latgalieša Viļa Mileiko grā-
matu “Manas dzīves stāsts”.

Īpaša nodaļa veltīta traģiskajam 
1944. gadam, kad visa ģimene, 
tāpat kā daudzas citas, atstāja Lat-
viju, dodoties bēgļu gaitās. Pirmie 
pēckaŗa gadi Dānijā, kas sniedza 
trimdas latviešiem patvērumu, 
bēgļu bērniem iespēju apgūt vaja-
dzīgo profesiju. Te Vilis Mileiko 
saprata, ka būs ārsts. Un tiešām 

kļuva par cilvēku, kuŗš labprāt 
sniedza un sniedz palīdzību gan 
miesai, gan dvēselei. Saistošas ir 
nodaļas, kuŗās autors analizē cil-
vēka dzīvi kā tādu, viņa izjūtas, 
pārdzīvojumus. Daudzās lappusēs 
stāstīts par faktoriem, kas nosaka 
individa dzīves kvalitāti. Katrs la -
sītājs atradīs kādu noderīgu pado-
mu nodaļā “Kā justies labāk un 
dzīvot ilgāk”. Grāmatas otra daļa 
veltīta vēsturei un filosofiskām 
pārdomām par valodu, tautas iz -
dzīvošanu un citām dzīves problē-
mām un temām. Ir vairāki atmi ņu 
stāsti, kas lasītājiem liks pasmai dīt 
vai pat pasmieties. Piemēram, no -
daļa “Pie visa vainīga kaza”. (Pēc 
Latvija Amerikā)

***
Ar īpašu sarīkojumu programmu 

svinēs Cēsu kauju simtgadi
Šā gada 22. jūnijā Cēsīs tiks svi-

nēta Latvijas Uzvaras diena un Cē  su 
kauju simtgade, portālu Delfi in -
formē Cēsu novada pašvaldības 
pārstāvis Aleksandrs Abramovs. 
Pirms simt gadiem Latvijas valsts 
pastāvēšana tika izcīnīta Neatka rī-
bas kaŗa laikā. Pagrieziena punkts 
kara gaitā notika tieši Ziemeļ-
latvijas frontes līnijā, kur latviešu 
un igauņu kaŗaspēki 22. jūnijā pie 
Cēsīm uzveica Landesvēra armiju 
un devās tālāk uz Rīgu.

Latvijas Uzvaras diena, Cēsu 
kauju simtgade iekļauta Latvijas 
valsts simtgades svinību program-
mā, un šogad Cēsīs izskanēs īpaši 
plaši, uzsverot cilvēku līdzatbil dī-
bu, līdzdalību un sev svarīgo vēr-
tību aizstāvēšanu, ne tikai pagāt-
nes, bet jo īpaši šodienas un nā -

kotnes zīmē. Režisora Kaspara 
Gobas vadībā top dokumentālā 
filma par Cēsu kaujām, kas uz -
skatāmi un saprotami stāsta par 
valstisko situāciju Latvijā 1919. 
gadā un skaidro Cēsu kauju nozī-
mi Latvijas vēsturē. Latvijas Uz  va-
ras dienas, Cēsu kauju simtgades 
22. jūnija dienas programmas 
centrā būs jaunais cilvēks – ne 
tikai gadu, bet domāšanas un vēr-
tību dēļ.

***
Latvijā sāks demonstrēt plaši 

apbalvotu kopražojuma filmu 
“Rāmā upe”

Latvijas un Grieķijas kopdarba 
rezultātā tapusī filma “Rāmā upe” 
izvirzīta deviņām nominācijām 
prestižajai IRIS balvai, kas uzska-
tāma par Grieķijas Oskaru. Labā-
kās otrā plāna aktrises nomināci -
ju ieguvusi Indra Burkovska, kas 
filmā attēlo skolotāju, savukārt uz 
labākās mākslinieces balvu pre-
ten dē Laura Dišlere, kas turklāt ir 
pirmā ārzemniece, kas šajā kate-
gorijā nominēta. 

Indra Burkovska filmā “Rāma 
upe” 

Filmas īpašais seanss ar latviešu 
aktieŗu dalību notiks jau 29. aprīlī 
Rīgā. Filma stāsta par Annu un 
Petrosu, grieķu pāri, kuŗi darba 
dēļ pārcēlušies uz industriālu pil-
sētu Ziemeļos.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

KANADA. 16. aprīlī Ota-
vā norisinājās ikgadējais “Starp-
tau tiskās kulinārijas vakars”, ko 
rīko Kanadā akreditēto ārvalstu 
aiz sar dzības atašeju asociācija 
un tas ir veltīts kā novērtējums 
cilvēkiem bruņoto spēku dienes-
tā. Latvijas dalību otro gadu or  ga-
nizēja Latvi jas aizsardzības ata-
šejs Kanadā pulkvedis Agris Ozoliņš ar vēstnieka Kār ļa Eichen bau-
ma, vēstniecības darbinieku un ģimenes locekļu aktīvu līdzdalību, kā 
arī Otavas latviešu sabiedrības pārstāvju atbalstu.

JAPĀNA. Latvijas vēstniecībā Japānā notika lauku tūrismam 
Latvijā, Igaunijā un Dienvidsomijā veltīts seminārs Go Rural, kuŗā 
pie dalījās vairāk nekā četrdesmit Japānas vadošo mediju un tūrisma 
uzņēmumu pārstāvji. Pasākums tika organizēts ar Eiropas Savienī-
bas Interreg programmas projekta CAITO atbalstu, sadarbībā ar Lat-
vijas Lauku tūrisma asociāciju, Igaunijas un Dienvidsomijas lauku 
tūrisma organizācijām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
(LIAA) un kopīgo sadarbības partneri Japānā – uzņēmumu Foresight 
Marketing Ltd. Pasākumu atklāja Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī 
un Igaunijas vēstnieks Veino Reinarts (Väino Reinart), kuŗi atzīmēja, 
ka japāņu tūristu skaits Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā pieaug ar 
katru gadu, un tūrisms ir viena no perspektīvākajām sadarbības jo -
mām, ko aktīvi atbalsta arī vēstniecības. Vēstnieki aicināja japāņus 
apmeklēt Latviju un Igauniju, kas paver iespējas apskatīt ne tikai abu 
valstu skaistās un senās galvaspilsētas, bet atklāt arī vēl neredzētas 
vietas ārpus tām – zaļajos, tīrajos un dabas bagātajos laukos. Tūrisma 
semināra ietvaros notika arī latviešu tautastērpu centra “Senā klēts” 
vadītāja Anša Grasmaņa prezentācija par latviešu tautastērpiem un 
to aksesuāriem, kā arī pašu tautastērpu, tostarp, etnografisko tērpu, 
demonstrēšana.
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“Nelaimīgākā tauta un zeme,” 
rakstīja Rainis, grimstot pārdo-
mās par Armēniju. Tas bija pirms 
si mt gadiem. Tagad šie vārdi 
diemžēl attiecināmi uz Sudānu...

Tā ir milzum plaša zeme, kur 
starp diviem pustuksnešiem plūst 
varenā Nīla. Tās 40 miljoni iedzī-
vo tāju lielākoties ir melnādaini, 
taču viņus vieno islāms un arabu 
saziņas valoda. Nelaime ir tā, ka 
iedzīvotāji izsenis dalās ciltīs, kas 
laiku pa laikam nikni apkaro cits 
citu, lielākoties ganību vai aram-
zemes dēļ. Īpaši traģiska lappuse 
Sudānas likteņgaitās bija Dar-
furas genocīds, kuŗa upuru skaits 
sasniedza 400 tūkstošus. Darfu-
ras province plešas Sudānas dien-
vidrietumos. 2003. gadā turienes 
islāmticīgie, bet pēc cilmes “ne -
ara bu” zemkopji sacēlās pret cen -

Ko Rainis tagad teiktu par Sudānu?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

t rālo varu Sudānas galvaspilsētā 
Hartumā, pret brutālā preziden-
ta Omara al Bašira režīmu, kuŗš 
tos diskriminēja. Omars al Baširs 
tiem uzrīdīja arabu jātnieku mi -
liciju. Satrakotie jātnieku pulki 
auļojot drāzās virsū Darfuras 
zemkopju ciemiem, dedzinot un 
slepkavojot “katru dzīvību”, ie -
skai tot sievietes un bērnus. Šis 
slaktiņš starptautiski atzīts par 
genocīdu, un 2009. gada Starp-
tautiskā tiesa Hāgā atzina Omaru 
al Baširu par kaŗa noziedznieku 
un izdeva orderi viņa arestam.

Te prasās atkāpe: 2011. gadā no 
Sudānas atdalījās dienvidu pro-
vinces, un tika proklamēta jauna 
valsts – Dienvidsudāna. ko ap -
dzī vo t. s. nūbiešu ciltis – pēc 
konfesijas kristieši, kuŗu gru  pē-
jumi vairākos kaŗos centās atbrī-

voties no centrālās varas. Jaunajā 
valstī  atrodas ievērojamas naftas 
atradnes, kas solītu tai labāku 
nākotni. Diemžēl tūlīt  pēc neat-
karības proklamēšanas tur sākas 
pilsoņkarš starp divām galvena-
jam ciltīm.

Taču atgriezīsimies pie Omara 
al Bašira. Šā gada 11. aprīlī mili-
tārā apvērsuma rezultātā viņš ti ka 
gāzts un apcietināts. Viņš bija 
Sudānas faktiskais diktātors gan-
drīz 30 gadus – kopš 1989. gada 
30. jūnija militārā apvērsuma.

Vārdu sakot, šā gada 11. aprīlī 
varu Sudānā pārņēma šīs valsts 
aizsardzības ministrs – ģenerālis 
Ahmeds Avads ibn-Aufs. Taču 
jau pēc dažām dienām viņam nā -
cās atkāpties un varu pārņēma 
cits ģenerālis – Abdels Fatahs al-
Burkans. Pašreizējo situāciju sa -

mež ģī plaši mītiņi, kuŗu dalīb-
nieki prasa izveidot valdību no 
civilpersonām, kas sagatavotu 
de  mokratiskas vēlēšanas.

Nu rodas jautājums: vai apvēr-
sums, kuŗa rezultātā Omars al 
Baširs tika gāzts,  kaitējis Krem-
lim? Atgādināsim, ka 2017. gada 
novembrī Omars al Baširs bija 
ieradies Maskavā oficiālā vizītē. 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins šo Hāgā par kaŗa noziedz-
nieku pasludināto despotu laipni 
uzņēma, un augstais viesis vērsās 
pie Putina ar lūgumu (!) ierīkot 
Krievijas militāru bazi Sarkanās 
jūras krastā, netālu no Port-Su -
dā nas. Tas nu būtu otrais nozī-
mīgais ieguvums Kremlim pēc 
milzīgās bazes Sīrija – Latakijā 
un Tartusā. Nav jāaizmirst, ka 20 
gadu laikā Sudāna bija Krievijā 

iepirkusi ieročus viena miljarda 
dolaru vērtībā. Vai šai ziņā kaut 
kas mainīsies pēc Bašara kriša-
nas?

Nobeigumā atzīmēsim, ka Su -
dā nā jau labu laiku darbojas 
daudzinātais Izraēlas izlūkdie-
nests Mossad. Kā 14. aprīlī laik - 
r akstā Ha’aretz atzīmēja apskat-
nieks Cvi Bar’els, šī dienesta šefs 
Josi Koens bija ticies gan ar Su -
dānas izlūkdienesta vadītāju – 
ģenerāli Salahu Gošu, gan ar jau 
pieminēto aizsardzības ministru 
Ahmedu Avadu ibn-Aufu. Izde-
vums Middle East Eye zināja 
stās tīt, ka Josi Koens Minchenē 
bija ticies ar Sudānas izlūkdie-
nes ta vadītāju Gošu, “lai apspries -
tu režīma maiņas iespēju Sudā-
nā”.

Atliek vien vērot...

Pēdējie diasporas pētījumi ir 
apliecinājuši, ka diaspora palīdz 
uzturēt gan tautas garu, gan tau-
tas miesu, un katrs diasporas pār-
stāvis ir arī kā Latvijas ziņnesis 
pasaulē.

11. aprīlī Ārlietu ministrijā no -
tika Latvijas Universitātes Dia-
spo ras un migrācijas centra (LU 
DMPC) vairāku jaunāko diaspo-
ras pētījumu prezentācijas pasā-
kums.  Ar pētījumu “Diasporas 
ieguldījums Latvijā un tā apzi-
nāšanas iespējas” iepazīstināja 
LU DMPC vadītāja Inta Mieri -
ņa un vadošā pētniece Baiba 
Bela, un šī raksta virsrakstā sacī-
tais par diasporas latviešiem kā 
ziņnešiem ir abu pētnieču seci-
nājums. Pasaulē un pēdējos ga -
dos arī Latvijā arvien lielāka uz -
manība tiek pievērsta iespējām, 
ko sniedz saiknes uzturēšana un 
sadarbība ar diasporu, kā arī 
diasporas ieguldījumam savā iz -
celsmes valstī. Pētījumā sniegts 
līdz šim vispusīgākais skatījums 
uz diasporas ieguldījumu Lat-
vijā, iezīmējot diasporas ieguldī-
juma daudzveidīgās jomas, kā arī 
izgaismojot iespējas un izaicinā-
jumus diasporas ieguldījuma 
novērtēšanā.

Neapšaubāmi, labi zinām un 
saprotam, ka Latvijas tēlu pasau-
lē nes izcili mākslinieki, sportis -
ti, zinātnieki,  un tāpat arī sapro-
tam, ka tas ir ieguldījums, ko ne -
var izmērīt dolaros, eiro vai kilo-
gramos. Tāpat arī zinām, ka dia-
spora atbalsta tuviniekus Latvijā, 
sū  tot tiem naudu, ziedo labdarī-
bai vai atbalsta projektus izglītī-
bā, tādēļ diasporas ieguldījums ir 
gan materiāls, gan nemateriāls. 
Zinātnieki to dēvē par diasporas 
kapitālu un saka, ka to veido trīs 
resursu plūsmas – cilvēki, finan-
ces un zināšanas. 

Katrs latvietis diasporā – 
Latvijas ziņnesis pasaulē

Interesanti, ka pie materiālā 
ieguldījuma pieder ne tikai jau 
minētie naudas pārvedumi, fi  lan-
tropija un investīcijas, bet arī ie -
guldījumi uzņēmējdarbībā un 
tū  risms, apmeklējot radus un 
draugus. Latvija ir otrajā vietā 
Eiropas Savienībā pēc tā, cik lie -
la loma iekšzemes kopproduktā 
(IKP) ir diasporas naudas pār-
vedumiem. Izrādās, ka 34 pro-
centi diasporas pārstāvju to dara 
rēgulāri, bet 38 procenti tuvinie-
kus Latvijā atbalsta reizēm. Ko -
pumā Latvijā vismaz 30 procentu 
mājsaimniecību saņem emigrē-
jošo tuvinieku atbalstu.

Nozīmīgs izrādās arī diasporas 
tūrisms – pēdējos piecos gados 
vidēji 27 procenti no visiem ār -
valstu ceļotājiem ir apmeklējuši 
draugus un radus Latvijā. Ap -
tauju dati liecina, ka pusgada lai-
kā Latviju apciemo vismaz 140 
tūkstoši diasporas pārstāvju, tā -
tad diasporas tūrisms gadā rēķi-
nāms vairākos desmitos miljonu 
eiro gadā. Par uzņēmējdarbību un 
investīcijām informācijas trūkst, 
pētījumi liecina, ka 24 procenti 
diasporas pārstāvju plāno vai pie-
ļauj iespēju nākotnē vai nu Lat-
vijā nodibināt uzņēmumu, vai 
palīdzēt izveidot sadarbību ar 
biz nesu Latvijā. Jebkurā gadī ju-
mā diasporas pieredze ir liels po -
tenciāls, kas šobrīd vēl pilnībā 
netiek izmantots.

Interesanta ir aina filantropijas 
jautājumā. No 1991.  līdz 2005. 
gadam kā organizēti ziedojumi 
no trimdas latviešiem ir saņemti 
gandrīz 22,3 miljoni eiro, tātad 
gada laikā vidēji tikai no trimdas 
latviešiem tika saņemti 1,5 mil-
joni eiro. Ir arī mecenātu ziedo-
jumi augstskolām – no dažiem 
tūkstošiem līdz pat vairāk nekā 
miljonam eiro. Ir arī mecenātu 

stipendijas gan studijām ārval - 
s tīs, gan Latvijā. 

Ap 100 tūkstošiem diasporas 
cilvēku jeb 29 procenti ārvalstīs 
dzīvojošo pēdējā gada laikā ir 
ziedojuši vai nu noteiktam mēr-
ķim, vai konkrētiem cilvēkiem 
Latvijā. Pētījums ir atklājis arī vēl 
kādu interesantu ainu jeb at  šķi-
rības labdarības kultūrā – t. s. vecā 
trimda vairāk veic ziedojumus 
vai brīvprātīgo darbu, bet “jaunā 
diaspora” vairāk atbalsta palicē-
jus ar naudas pārvedu miem. 

Varētu domāt, ka “jaunā dias-
pora” palīdz tikai uzturēt latvie -
šu miesu, bet “vecā diaspora” – 
latvieša garu, tomēr īsti korekti 
tāds salīdzinājums, manuprāt,  to -
mēr nebūtu vietā, jo naudas pār-
vedumi ne tikai palīdz nodro-
šināt jumtu virs galvas un sviesta 
kārtiņu maizei, bet palīdz arī 
iegūt izglītību.

Interesanti, ka nozīmīgākā ne -
materiālo ieguldījumu joma ir 
sociālie pārvedumi – zināšanu, 
prasmju, vērtību, ideju, attieks -
m ju pārnese un apmaiņa. Diaspo-
ras pārstāvji maina sabiedrību 
caur vērtībām. Atgriežoties Lat-
vijā, cilvēki nes sev līdzi pieredzi 
par vērtībām un attieksmēm, 
kādas noderētu arī Latvijā, tur-
klāt tā ir arī konkrēta profesionā-
lā pieredze un prasmes. Protams, 
sadarbība notiek arī zinātnē un 
kultūrā, arī pilsoniskās sabied-
rības veidošanā, jo daļa diaspo-
ras piedalās balsojumos par li -
kumdošanas iniciātīvām vietnē 
Mana Balss.

Jāpiekrīt pētniekiem, kuŗi uz -
sver diasporas iesaistes un iegul-
dījuma nozīmīgumu Latvijas at -
tīstībai un aicina veidot tādu sa -
darbību, kuŗa sniedz abpusējus 
ieguvumus. Pētījumi liecina, ka 

daudzi ārvalstīs dzīvojošie būtu 
gatavi palīdzēt un iesaistīties vai-
rāk,  nekā viņi to dara šobrīd. Lai 
veiksmīgāk attīstītu sadarbības 
po  tenciālu, ir jāturpina iesāktais 
darbs labvēlīgas vides radīšanā 
sadarbībai ar diasporu – attiecībā 
uz tiesisko regulējumu, resursu 
pie ejamību, attieksmi un citiem 
jautājumiem. Ir jāstiprina izprat-
ne, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ir 
vērtība un globālizācijas apstāk ļos 
var līdzdarboties Latvijas vei do ša-
nā, lai kuŗā pasaules malā dzīvotu.

Tādēļ diasporas organizācijas, 
neatkarīgi no tā, kad un ar kādu 
mērķi tās veidotas, nevar doties 
“pelnītā atpūtā”, jo dialogam ir 
vajadzīgi gan Latvijas, gan dia-
sporas latvieši, gan tie, kuŗi pie-
dzimuši ārpus Latvijas, gan tie, 
kuŗi no dzimtenes devušies prom 
nesen. Mēs visi esam vajadzīgi 
Latvijai!
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Jūs esat Laika līdzstrādnieks 
jau no paša sākuma. Vai atce-
raties savu pirmo publikāciju?

Mana pirmā publikācija ir ie -
spiesta Ņujorkā izdotā Laika pa  šā 
pirmajā nr. 1949. gada 8. novem-
brī, un tā saucas –  “Piezīmes par 
baletu jeb Harijs Plūcis Ņujorkā”. 
Raksts ir par Londonas Sadlera 
Velsa (Sadler Wells) baleta vies -
iz rādi Ņujorkas Mētropolitēna 
operā. Šīs izrādes baletmeistars 
bija Harijs Plūcis, ar kuŗu pēc 
Ot  rā pasaules kaŗa beigām bēgļu 
gaitās iepazinos okupētās Aust ri-
jas angļu zonā, reiz pat ar viņu 
kopā sēņojām. Ar savu draudze-
ni vēlējāmies apmeklēt Ņujorkā 
kādu Sadlera Velsa baleta izrādi, 
bet  izrādījās,  ka visas biļetes iz -
pār dotas. Ienāca prātā aiziet pie 
operas nama blakus durvīm un 
pajautāt,  vai varētu satikt Hariju 
Plūci. Mums laimējās – viņš mūs 
par brīvu (!) ieveda operas namā 
un nosēdināja pirmā balkona 
administrācijai rezervētajā ložā. 
Jāmin, ka no 1947. gada līdz 
1949. gadam biju līdzstrādnieks 
Helmara Rudzīša Vācijā, Eslin-
ge nā,  izdotajam žurnālam Laiks. 
Latvju Mēnešraksts. Tanī iespie sts 
krietns skaits manu apceru,  ar 
illustrācijām par latviešu un 
igau ņu māksliniekiem un plašā-
ki raksti par Anšlavu Eglīti un 
Eriku Ādamsonu.

Kāds tieši bija jūsu darbības 
lauks, vai pats izvēlējāties te -
mas, vai tās ieteica Rabācs un 
Rudzītis?

Temas vienmēr es izvēlējos pats.
Jūsu spilgtākās atmiņas par 

abiem šiem vīriem? Un arī par 
citiem Laika  līdzstrādniekiem? 
Vai notika arī radošie strīdi, 
diskusijas?

Rabācs, manuprāt, redakcijas 
darbā bija ļoti profesionāls, neap-
šaubāmi liels nacionālpatrio -
tisks ideālists. Iespējams,  ka no -
ti ka gan strīdi, gan diskusijas. 
Pats uz Laika redakciju laikam 
ne reizi nebiju aizgājis. Savu pieri 
ar Rabācu šad tad sasitu. Reiz 
viņš atteicās ievietot kādu manu 
apceri par latviešu strēlniekiem. 
Kaut gan neesmu latgalietis, liku 
to pārcelt latgaļu mēlē,  lai to 
ievietotu kādā trimdas latgaļu 
publikācijā. Rabācs nekad neat-
tei cās atbildēt uz maniem jautā-
jumiem par literāro dzīvi pirms-
kaŗa Lat vijā un viņa līdzdalību 
tajā. Pro tams, mūsu uzskati ne 
vienmēr bija līdzīgi. Galu galā 
piederēju pa  audzei, kam trimda 
bija arī ceļojums – ne tikai 

70 gadus kopā ar Laiku
Stāsta Jānis Krēsliņš, sen. 

Latvijas at  miņās, jā, arī tajās – bet 
līdz tam maz pazīstamo civīli-
zāciju pa  saulēs. 

 Par Rudzīti man nozīmīgākās 
atmiņas ir no tā laika,  kad pieru-
nāju viņu dāvināt savu nozīmī -
go bibliotēku Ņujorkas Publiskās 
bib liotēkas Slavu un baltu noda-
ļai. Par šo dāvinājumu (gan mazā 
eksemplāru skaitā) ir mana pub-
li kācija: Jānis A. Krēsliņš “A Guide 
to Helmārs Rudzītis (Grāmatu 
Draugs) Collection of Latvian 
Books at the Slavic and Baltic 
Division of The New York Public 
Library”. New York NYPL, Slavic 
and Baltic Division, 1995. 44 lp. 
Tā laika bibliotēkas vadība uz -
skatīja, ka krājums ir nozīmīgs 
arī Amerikas Savienoto Valstu 
grāmatniecības vēsturei. Šai krā-
jumā, protams, ir visas Grāmatu 
Drauga Ņujorkā izdotās grāma-
tas ar izcilo trimdas mākslinie -
ku darinātiem apvākiem, kas tika 
ievietotas speciālās aploksnēs. 
Krā jumu dāvinājumu novērtēja 
par krietnu summu, ko Rudzītis 
varēja atvilkt no saviem nodokļu 
maksājumiem.

H. Rudzītis savas atmiņu grā-
matas priekšvārdā min, ka tieši 
jūs esat bijis visneatlaidīgākais 
mudinātājs rakstīt memuārus. 
Viņš raksta: “Šis svešvārdiņš kaut 
kā vilināja, kairināja, skanēja viegl-
 prātīgāk. Liekas, tādos “memu ā-
ros” bez dokumentācijas varētu 
ielikt vairāk personīgo elementu, 
vairāk nerātnību, neprātību, vai-
rāk prieka un skumju – un tieši 
to jau laikam Krēsliņš bija do -
mājis.” Vai tā bija?”

 Droši vien, ka bija.
Kas ir “Pelikāns”? Reiz pie jū  su 

minētās draudzenes, vēlāk – 
sievas, tērpa ievēroju pelikāna 
piespraudi...

 Nu, sieva droši vien gribēja 
rotāties. 

Pelikāns nav tikai parastais 
garknābainais putns, bet arī sim-
bolisks radījums Eiropas civīli -
zā cijā no vissenākiem laikiem,   
jo sevišķi kristīgā ticībā, kur to 
pie līdzina Jēzum Kristum. Tika 
teikts, ka pelikāns, pāršķeļot savas 
krūtis, ar savām asinīm barojot 
savus mazuļus (kas nav tiesa!),  
tāpat kā Jēzus ar savām pie krus-
ta sistām asinīm atpestījis cilvēci. 
Pats personīgi ar pelikāniem ie -
pazinos Bronksas Zooloģiskajā 
dārzā. Pelikāna attēls no visse-
nākiem laikiem ir rodams ne -
skai tāmās baznīcās. Pelikāns sēž 
arī uz vecās Valmieras baznīcas 
kanceles, un tas ir arī iepeldējis 

daudzos veidos pasaules literā-
tūrā un latviešu rakstos. Par pe -
likāniem visādās plāksnēs ir ro -
dami sacerējumi manos Valtera 
un Rapas apgāda Rīgā no 2004. 
līdz 2008. gadam  izdotajos RAK-
S TOS, uz kuŗu vākiem sējumu 
grafiskais iekārtotājs mākslinieks 
Valdis Villerušs ir “uzsēdinājis” 
17. gadsimta pelikāna attēlu. 
Starp citu, Čikāgas Piecīši savā 
pašā pirmā turnejā atskaņoja vie-
nu manu “Pelikānu gabalu”.

Vai uz “Elles ķēķi” kādreiz 
de    vāties arī kopā ar Rudzīti?

Nekad. Ņujorkas apgabala 
Elles ķēķa (Hell’s Kitchen) nosau-
kums un ar tā saistītiem latvie - 

šu rakstu ļaudīm un mākslinie-
kiem ir arī radīts daudz leģendu. 
Mana versija par šīm leģendām, 
un ne tikai leģendām, ir aprak - 
s tīta manā apcerē “Variācijas par 
temu “Tomēr, es atceros” LaRAs 
(jā, tieši tā) Lapā un manu 
Rakstu pirmajā sējumā.

Kā Amerikā aizvijās jūsu 
personīgais radošais ceļš?

Jau kopš Vācijas gadiem stu dē-
ju vēsturi, rakstīju dzejoļus, tul-
koju, pārtulkoju arī Eliota galve-
no sacerējumu “Četri kvarteti”. 
(The Four Quartets). Recenzēju 
grāmatas par Baltijas valstīm un 
to vēsturiskām provincēm. Liels 
skaits šādu īsāku un garāku re -

cen ziju iespiests Association for 
the Advancement of Baltic Studies 
izdevumos. Ilgus gadus strādāju 
par bibliografu un bibliotekāru 
organizācijā Council on Foreign 
Relations un vienlaikus arī kā 
padomnieks Baltijas valstu grā-
matniecībā Ņujorkas Publiskajā 
bibliotēkā.

Rudzītis nebija pozitīvi no -
ska  ņots Laika redakciju līdz ar 
atjaunotās neatkarības pirma-
jām vēsmām pārvest uz Latviju. 
Kā jūs domājat, ‒ kāpēc?

Rudzītis saimnieciskā ziņā bija 
gudrs cilvēks, viņš, manuprāt, do  -
māja, ka jaunajos Latvijas pēcpa-
domiskos apstākļos viņam būtu 
grūti iekļauties. 

Kā šodien vērtējat Laika sa -
turu un nozīmi?

Saturs joprojām nozīmīgs, no -
teikti arī iespiestajā versijā. Digi-
tā lizācija neatrisinās visas lasī -
tāju problēmas. Būs arī grūtības 
atrast senos numuros iespiestos 
rakstus. Ar prieku vienmēr iz  la su 
Ed. Silkalna grāmatu recenzijas.

Par ko pēdējā laikā visvairāk 
domājat, ko lasāt?

 Visvairāk domāju par to, kāpēc 
latviešu tauta ir nonākusi līdz iz -
nīkšanas robežai? Kāpēc mūsu 
tautasbrāļi cīnījās lielvaru un 
ļau nu ideoloģiju kalpībā, bieži 
vien domādami, ka cīnās par 
latviešu interesēm? Kādēļ savs 
skaits tautas brāļu  nodarbojās ar 
burlacībām un sasmērēja savas 
rokas ar asinīm – gan 1905. gada 
revolūcijas, gan īslaicīgās Raiņa 
māsasvīra Stučkas 1919. gada ko -
 mūnistu valdības gados, gan arī 
darbojoties Ļeņina un Staļina val  -
s  tībā, jā, un arī vācu okupācijas 
gados Otrā pasaules kaŗa laikā? 

 Pēdējā laikā esmu lasījis dau-
dzas baltvāciešu (ne vācbaltu!) 
atmiņas, dienasgrāmatas par no -
tikumiem Latvijā, galvenokārt 
1918., 1919. gadā – un ne tikai. 
Vairums no tām ir mūsdienu 
Latvijas vēsturnieku neizman-
totas. Gaidu arī, kad tiks minēts, 
ka sarkanie latviešu strēlnieki 
Pirmā pasaules kaŗa laikā Krie-
vijā sākotnēji cīnījās Vācijas in -
teresēs, par ko ir plaša dokumen-
tācija...

Jūsu vēlējums avīzei tās  cienī-
jamās jubilejas gadā?

Turpināt cīnīties ierastā veidā, 
bet arī mēģināt atrast veidu, kā 
varētu vairāk ieinteresēt, piesais-
tīt neskaitāmos jaunos trimdinie-
kus, jaunatbraucējus.

Jautājumus uzdeva 
Ligita Kovtuna

Jānis Krēsliņš

No dzejoļa “Rūjienieši Ņujorkā”

Jā, šodien mēs dzīvojam milzīgā pilsētā,

ne jau gluži kā Rūjienā, ne jau gluži kā Rīgā.

Mēs dzīvojam Ņujorkā, Ņujorkā brīnišķā,

brīnišķīgi ņujorciskā,

perpetuum mobiliskā.

Rūjienieši Ņujorkā!

Mīliet šo pilsētu ar mūžīgo dzīvīgumu, kustību,

troksni, dažādību!

Ja variet, sēdiet uz debesskrāpju dzegām

un priecājieties, ka dzīve Rūjienā

jums devusi perspektīvas lielu pilsētu saprašanai.

(Uzbrauciens Rokfellera centra galotnē maksā vienu

dolāru,

bērniem puscena.)

Ja kārojiet bērnības krāsas, smaržas un garšas – 

 meklējiet!
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Pastāstiet, lūdzu, par savas kar-
jēras ceļu līdz līdzšinējam ama-
tam – Īpašo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos. 

Savu karjēru Latvijas valsts iestā-
dēs sāku pēc neatkarības atjauno-
šanas 1992. gadā Aizsardzības mi -
nistrijā, starptautisko sakaru daļā. 
Tolaik darbs galvenokārt bija sais-
tīts ar ministrijas veidošanu, attie-
cīgi manā kompetencē bija starp-
tautisko sakaru veidošana. Tābrīža 
aktuālitāte bija Krievijas kaŗaspēka 
izvešana, ministrija iekārtojās at -
brī votajās telpās. Drīz pēc tam strā-
dāju Ārlietu ministrijā, divus gadus 
biju Ministru prezidenta padom-
nieks, bet 1997. gadā saņēmu pir-
mo norīkojumu diplomātiskajā 
dar bā, un līdz 1999. gadam strādā-
ju Bonnā, Latvijas vēstniecībā Vā -
cijas Federātīvajā republikā par 
vēstniecības padomnieku un vēst-
nieka vietnieku. Te arī iznāca pir-
mā saskarsme ar ārzemju latvie-
šiem – 18. novembŗa sarīkojumi, 
tik šanās Anabergā u.c. Tad vienu 
gadu atkal Ministru prezidenta pa -
domnieka darbs, pēc tam no 2000. 
līdz 2008. gadam biju vēstnieks 
Beļģijā. Tas bija laiks, kad Latvija ie -
stājās Eiropas Savienībā un NATO, 
un tas sakrita ar ārzemju latviešu 
sabiedrības jeb diasporas nomai -
ņu, proti, izveidojās jaunā diaspora 
sakarā ar daudzu latviešu iesaistī-
šanos darbā Eiropas un pasaules 
struktūrās. No 2005. līdz 2009. ga -
dam biju vēstnieks Austrijā un tai 
apkārtējās valstīs, kur tolaik dia-
spora vēl nebija izveidojusies – 
tagad tā ir kļuvusi spēcīga un ak -
tīva. Sekoja gads Valsts protokola 
vadītāja amatā, tad norīkojums uz 
Sanktpēterburgu Krievijā, kur Ģe -
nerālkonsula amatā nostrādāju 
līdz 2014. gadam. Te iepazinu lat-
viešu kopienu ar ļoti dziļām, spē-
cīgām saknēm un savu pieredzi 
lat vietības uzturēšanā, atšķirīgu 
no tās, kāda ir Rietumu mītnes ze -
mēs. Pēc tam sekoja pats interesan-
tākais posms manā līdzšinējā di - 
p lo mātiskajā karjērā – četrus gadus 
biju vēstnieks Indijā, manā laikā 
tika atvērta vēstniecība Deli.

Ko saņēmāt “mantojumā”, stā-
joties diasporas vēstnieka amatā?

Mani priekšgājēji šai amatā pa -
vei kuši nozīmīgu darbu, kas rezul-
tējies ar savstarpējās sadarbības 
Me  moranda ar PBLA izstrādi un 
pieņemšanu. Man klāt nācis darbs 
sakarā ar Diasporas likuma pie-
ņemšanu. Turklāt šai l aikā diaspo -
ra ir pilnveidojusies pavisam citā -
dā virzienā, pirmām kārtām sais tī-
bā ar to, ka vairs nav “dzelzs priekš-
kara”, pasaule ir vaļā, cilvēki ir ļoti 
mobili, līdz ar to mainījušies dar-
bības akcenti. Ārlietu ministrija ir 
kļuvusi par valsts koordinējošo ie -
stādi diasporas jautājumu jomā, 
tūlīt darbu sāks Diasporas konsul-
tātīvā padome. Īstenībā funkcijas 
jau ir iepriekšējās, bet konkrētā 
darba virzieni ir precīzi iezīmēti 
atbilstoši jaunajai situācijai.

Esmu sekojis līdzi visam, kas 
notiek diasporas kultūras, izglītī-
bas, sociālo jautājumu laukā, pē -
dējos gadus ir aktuālizējušies arī 
ekonomiskās sadarbības risinā ju-
mi, un te jāmin Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju foru - 
mi (PLEIF), kas šoruden notiks 
Valmierā, kā arī Sportlight Latvia, 
kuŗš notiks maijā Denverā. Esmu 

“Galvenais – nepazaudēt citam citu”
Vēstnieks  Aivars Groza  intervijā  Ligitai Kovtunai

pārliecināts par to nozīmīgumu un 
par to, ka jāizmanto ārzemēs mī -
tošo tautiešu potenciāls, lai tas 
nestu abpusēju labumu.

Nesen Ārlietu ministrijā Lat-
vijas Universitātes Diasporas 
un migrācijas pētījumu centra 
(DMPC) zinātnieki iepazīstināja 
ar kārtējiem savu pētījumu rezul-
tātiem, kas liecina, ka sabiedrība 
nav pietiekami informēta par to 
devumu, ko diaspora dod Latvijas 
kultūrai, polītikai un ekonomi-
kai, līdz ar ko ārvalstīs mītošo 
latviešu ieguldījums valsts attīs-
tībā nav ne pietiekami apzināts, 
ne novērtēts. Nav arī noslēpums, 
ka Latvijas sabiedrībā “dzīvo” 
aiz spriedumi par “labākas dzī -
ves meklējumos” aizbraukuša-
jiem pavalstniekiem.

Minēšu tikai dažus statistikas 
datus – pēc Eurostat aplēsēm, 
2017. gadā ārvalstu latviešu nau-
das pār vedumu apjoms uz Latviju 
bija 818 miljoni eiro. Naudas 
transakciju skaita ziņā Latvija ir 
vie  na no līderēm. Vismaz 30% māj-
saimniecību saņem emigrējošo 
tuvinieku financiālo atbalstu. Tur-
klāt precīzi nevar aprēķināt to fi -
nanciālo ieguldījumu, ko Latvija 
saņem no diasporas tūrisma, me -
dicīnas pakalpojumu izmantoša-
nas utt. Un vēl arī vairāk nekā mil-
jons eiro gadā, kas nācis no me -
cenātisma un ziedojumiem.

ALAs nozare Sadarbība ar Lat-
viju programmā “Drošais tilts” 
vien atveda uz Tēvzemi 240 tūk - 
s tošus dolaru aizvadītā gada lai -
kā. Kopsummā 25 gadu laikā at -
vesti gandrīz trīs miljoni eiro 
daudzbērnu ģimenēm. Kopš 
2002. gada Amerikas latvieši zie-
dojuši 5,63 miljonus eiro Vītolu 
fondā.

Jāpiemin arī tā sauktais nema-
teriālais ieguldījums – jaunas ide-
jas, pieredzes u. c., tas, ko zinātnē 
sauc par “sociālajām investīcijām.” 
Sabiedrība ir labāk jāinformē, lai 
stiprinātu izpratni par to, ka ik -  
 viens Latvijas pavalstnieks ir vēr tī-
ba un ir aicināts līdzdarboties valsts 
attīstībā, neatkarīgi no tā, kuŗā pa -
saules malā viņš šobrīd dzīvo. 
Mūsu galvenais uzdevums ir citam 
citu nepazaudēt.

Jūsu pirmais darba brauciens 
bija uz Dublinu, pie Īrijas lat vie-
šiem. Šodien esmu priecīga jums 
uzdāvināt tikko iznākušās grā-
matas “Pētersoni Īrijā” eksem - 
p lāru. To sarakstījusi Īrijā mītošā 
rakstniece Sandra Bondarevska, 
lielu ieguldījumu tās tapšanā 
devis viens no jūsu amata priekš-
gājējiem Pēteris Elferts. Grāmata 
ir lielisks apliecinājums tam, kā 
latvieši pēta un kopj tautiešu 
saknes savā mītnes zemē, turklāt 
atklājot maz zināmus vai pavisam 
nezināmus faktus.

Paldies par šo grāmatu visiem, 
kas piedalījušies tās tapšanā! Bū -
dams Dublinā, iegriezos arī Pēter-
sona pīpju veikaliņā... Tiekoties ar 
latviešu kopienas pārstāvjiem, re -
dzēju, cik viņi ir dažādi un daudz-
pusīgi, kā cita aiz citas rodas arī 
latviešu kopienas mazajās pilsētās. 
Sapratu, ka ir vajadzīgs piesaistīt 
cilvēkus, kas viņus pulcē, organizē, 
iedvesmo.

Savulaik mūsu avīzes slejās 
izveidojās tāds neklātienes dia-
logs starp ELA priekšsēdi Elīnu 

Pinto un PBLA Kultūras fonda 
priekšsēdi Juri Ķeniņu – Elīna 
teica: “Ar dziesmām un dejām 
vien valsti nevar uzcelt”, Juris at -
bildēja: “Bet bez dziesmām un 
dejām arī nevar valsti uzcelt”...

Un abiem ir taisnība! Lai ne -
pazaudētu jauno paaudzi, vajag di -
namiskas, aizraujošas aktīvitātes. 
Bet – mēs nule runājām par ievē ro-
jamo ekonomisko pienesumu. Tā -
tad abas pieejas jau sadzīvo, savu 
laiku dziedam un dejojam, savu – 
čakli strādājam.

Nesen bijāt arī Eiropas Savie  nī-
bas valstu kollēgu sanāksmē Bu -
karestē. Izrādās, gandrīz visās ze -
mēs ir vēstnieki diasporas lie tās.

Ne tikai. Piemēram, Rumānijā, 
Īrijā un Slovēnijā ir Diasporas mi -
nistrijas. Vēstnieki un ministri da -
lījās pieredzē, un, kā pārliecinā-
jāmies, darbības mechanisms visās 
ir līdzīgs – galvenokārt tiek sniegts 
atbalsts izglītībai un kultūrai, bet 
katrai valstij ir arī sava specifiskā 
pieeja. Tā Īrija lielu akcentu liek uz 
tautiešu tūrismu, īpaši aicinot sa -
vējos no Amerikas apceļot dzimto 

Zaļo salu. Grieķija aktīvi aicina ak -
tīvi iesaistīties savas zemes ekono-
mikā slavenus profesorus un uzņē-
mējus no visas pasaules. Mēs vis-
vairāk atbalstām Dziesmu un deju 
svētkus, kas taču ir mūsu uni-
kālitāte.

Atgriežoties pie Diasporas liku-
ma – tātad tas tika izstrādāts un 
pieņemts, lai ilgtermiņā ie  strādā -
tu valsts budžetā noteiktu naudas 
summu diasporas atbal stam?

Ne tikai. Protams, financiālie as -
pekti ir svarīgi, bet likums gal ve-
nokārt paredz tos pamatprincipus, 
kas saistās ar sadarbību starp valsti 
un diasporu. Ir pieci galvenie mēr-
ķi: 1) stiprināt diasporas kā neat-
ņemamas Latvijas valsts sastāvda-
ļas identitāti jeb piederību Latvijai; 
2) nodrošināt diasporai iespējas 
brīvi veidot un stiprināt saikni ar 
Latviju; 3) sekmēt latviešu valodas 
un kultūras saglabāšanu; 4) iz  strā-
dāt sistēmatisku un precīzu dias  -
po ras atbalsta polītiku; 5) atbalstīt 
un veicināt diasporas polītisko un 
pilsonisko līdzdalību Latvijas valsts 
procesos. Nepieciešamība pēc šā 

Likuma radās līdz ar to, ka diaspora 
ir kļuvusi ļoti apjomīga, un diaspo-
ras polītika valstī bija jānostiprina 
likuma kārtībā.

Cik cilvēku strādā jūsu birojā? 
Savulaik, kad diasporas vēstnieka 
institūcija tika iedibināta, strā-
dāja Juris Audariņš viens pats.

Kā jau teicu, darba apjoms ir 
palielinājies, šobrīd strādājam divi 
diplomāti un viens līgumdarbi-
nieks, pēc Diasporas likuma pie-
ņemšanas, kad nākušas klāt papil-
du funkcijas, pieņemsim darbā vēl 
vienu diplomātu un vienu līgum-
darbinieku. Tos izraudzīs konkursa 
kārtā.

Ko vedīsiet ciemakukulī uz 
ALA kongresu?

Pirmkārt, gluži emocionāli, vēlos 
aizvest pateicību par to lielo palī-
dzību ilgu gadu gaŗumā, ko Ame-
rikas latviešu kopiena sniegusi Lat-
vijai. Bet galvenais – par to nozī-
mīgo ieguldījumu, ko Amerikas 
latvieši un viņu vadošā organizāci -
ja deva Latvijas neatkarības atjau-
nošanā. Otrkārt, – aicinājumu tik-
pat sekmīgi sadarboties turpmāk.

Aivars Groza: “Sabiedrība ir labāk jāinformē, lai stiprinātu izpratni 
par to, ka ikviens Latvijas pavalstnieks ir vērtība un ir aicināts līdz-
darboties valsts attīstībā, neatkarīgi no tā, kuŗā pasaules malā viņš 
šobrīd dzīvo. Mūsu galvenais uzdevums ir citam citu nepazaudēt.”
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Mēs esam uz salas Koknesē Dau-
gavas vidū. Vecā sirmā Daugavi ņa 
tek, kā mūžam tecēs, gadus un pat 
gadsimtus neskaitīdama. Mums, cil-
vē kiem, tomēr nākas skaitīt. 2018. 
gadā Latvijas valsts uzsāks savas 
pastāvēšanas otro gadsimtu. Mēs 
svinēsim Latvijas simto dzimšanas 
dienu. Līdz tam, un par godu tam, 
mēs vēlamies, ticam un ceram, ka 
šajā vietā spēsim izveidot brīnišķu 
dārzu – mūsu tautas Likteņdārzu. 
Mēs stādīsim kokus, veidosim ale-
jas, dēstīsim puķes un ierīkosim 
takas. Darīsim visu, lai īstenotu lie-
la vēriena, starptautiska mēroga 
un ļoti skaistu ieceri. Šis dārzs ne -
būs skaistumam vien. Likteņdārzu 
mēs veidojam piemiņai, mierinā-
jumam un nākotnei. Te varēs at -
nākt ikviens. Tas būs arī Dvēseļu 
dārzs. Šai dārzā mēs pulcēsim div-
desmitajā gadsimtā Latvijai zu  du-
šās dvēseles. Mūsu tuvinieku – re -
vo lūcijās, brīvības cīņās, divos Pa -
saules kaŗos un divos varmācīgos – 
Hitlera un Staļina – režīmos zu  du-
šās dvēseles. Gandrīz katrai ģi  me-
nei Latvijā ir kāda tuva, bet zu  dusi 
dvēsele. 

Tad es prasu kā dziesmā. 
Kad pārnāksi, bāleliņ,
No kaŗa lauka? 
Tad es atbildi jaušu.
Kad zaļos sētas mieti. Nekad! Ar 

augumu savu, ar stāvu, ar mie su 
nekad.

Nekad es nepārnākšu, jo miesa 
jau sen ir zemes tiesa.

Bet, kad pārnāksi, bāleliņ, ar 
dvēseli, putenī savu, aizputināto... 
Bet vai tad atceras mani vēl kāds? 
Vai sauc manu dvēseli mājās? Vai 
tad neguļu sasalumā, kas mūžīgs, 
visu aizmirsts un nezināms? Vai 
tad neguļu visās pasaules malās un 
tepat vēl Kurzemes mežos, bez svē-
tības, pamests un nepiederīgs?

Bet, dvēsele, saki – ja radītu mēs 
visi kopā te, Daugavas vidū, Dvē-
seļu dārzu un sacītu – nāc, zudusī 
dvēsele mājās, nāc dārzā un esi ko  pā 
ar mums, ar tuvajiem saviem!

Teic, vai tu nāktu?
Seši simt tūkstoši dvēseļu zudu -

šas Latvijas tautai gadsimtā, kuŗš 
jau ir projām. Bet projām vēl nav 
daudzi maldi un meli. Nāc, stāsti, 
zudusī dvēsele, kā tas notika. Lapu 
šalkās un datoru ekrānos. Ziedu 
smaržās un datu bāzēs. Kāpēc tas 
notika, stāsti tuviem un tāliem, un 
māci! Lai mēs saprastu labāk, kas 
notiek šodien ar mums. Stiprini, 
spēcini mūs! Tādēļ mēs radīsim 
dārzu. Tādēļ to kopsim. Mūsu Lik-
teņa dārzu. Mūsu dvēseļu dārzu. 
Tas augs. Kādu dienu tas būs vie-
nos ziedos! Tad mēs sauksim – nāc, 
zudusī dvēsele mājās! Teic, vai tu 
nāksi?

Daugavas viļņi atbildi veļ. Bet 
ikvienam tā jāsadzird pašam. Pal-
dies visiem tiem, kas jau sadzir-
dējuši!  

Tas ir fragments no tavas uz -
runas 2009. gada 23. augustā. 
Sadzirdējusi ir arī ALA – Ame-
rikas latviešu apvienība, kas at -
balstu Likteņdārzam iekļāvusi 
savu prioritāšu saraksta augš-
galā.

Par to es vienkārši gavilēju! Tur-
klāt, gaidot mūsu sarunu, esmu 
sagatavojusi “prezentāciju” datorā 
un gribu, lai par to uzzina arī jūsu 
avīžu lasītāji. Proti, Likteņdārzam 

Par pagātnes piemiņu, šodienu un laimes motīviem
Dzejniece un rakstniece Māra Zālīte intervijā Ligitai Kovtunai

ir izveidota lieliska mājaslapa, 
kuŗā pilnīgi viss, kas tur, dārzā, 
notiek, ir skrupulozi aprakstīts – 
par katru iestādīto koku, par katra 
akmeņa dāvinātāju un Galvenās 
alejas bruģakmeņiem, utt. Tas lie-
cina, cik ārkārtīgi plaša ir šī Lik-
teņdārza tautas kustība! No vienas 
krūmiem aizaugušas salas ir iz -
veidots skaists dārzs, kas gan – kā 
citkārt dārzs – nevar būt līdz ga -
lam pabeigts. Gluži tāpat kā bērnu 
nevar vienreiz paēdināt, arī dārzs 
ir audzējams, kopjams, lolojams... 
Skatāmies mājaslapā – lūk, pašā 
Likteņdārza sākumā mums, dibi-
nātājiem, bija tā privilēģija pirma-
jiem iestādīt kociņu. Es iestādīju 
savam vectēvam Hugo, koks nr. 5. 
Viņu nomocīja Vjatlagā. 

Avīzei Laiks ir sava liepa, kas 
jau krietni pāraugusi mani, zaļo 
un lapo. 

Arī tas ir iegrāmatots, jo jau 
kopš dibināšanas bijām vieno ju-
šies, ka it viss ir jāiegrāmato, lai 
katram kokam un katram ak  me-
nim būtu individualitāte, jo aiz 
katra objekta ir cilvēks, dzīva dvē-
sele. Un tā ir īpaša sajūta, kad ieej 
dārzā, to zini un jūti. Man pašai 

īpaši emocionāls ir akmeņu krā-
vums amfiteātrī. Rīkojot konkur-
su par Likteņdārza architektu, iz  vir-
zījām noteikumu, ka projektā jā  būt 
norādei uz tiem 600 tūkstošiem 
cilvēku, kas mums 20. gadsimtā ir 
zuduši. Ideju bija daudz, bija, pie-
mēram, ideja par pilošām lāsēm – 
katra lāse – viens cilvēks. Konkursa 
uzvarētājs, japāņu ainavu archi-
tekts Masuno ļoti precīzi saprata 
mūsu vēstījumu, kas svarīgs kat-
ram latvietim: “ūdentiņš, akmen-
tiņš, tie dzīvoja Saules mūžu”. Tā 
Daugavas krastā tapis šis akmeņu 
krāvums – katram cilvēkam dots 
viens akmens. Kad nostājies pie šī 
varenā akmeņu krāvuma, vaļņa, 
pārņem pilnīgi īpaša sajūta... Reiz 
redzēju, ka tajā bija uzrāpušies bēr-
ni, un es teicu: “Mīļie bērni! Ne  kā-
piet, lūdzu! Tie nav vienkārši ak -
meņi – tie ir cilvēki.” Tā es izjutu. 
Ir tik aizkustinoši lasīt, ko cilvēki 
raksta veltījumos, aizveduši turp 
akmeni, ‒ tie ir vēlējumi gan sa -
viem tuvajiem, gan Latvijai – sākot 
no “vectēvam”, “par stiprām ģime-
nēm”, līdz “būsim stipri kā mūsu 
laukakmens” un “mēs tevi mīlam, 
Latvija!” Visi 600 tūkstoši jau vēl 

nav savesti, un mēs aicinām vest 
vēl, vislabāk pelēkos Latvijas lauk-
akmeņus. Šis krāvums jau ir gluži 
satriecošs ar savu cēlumu un va -
renību.

Un pāri plīvo Austrālijas lat vie-
šu dāvātie Latvijas karogi aug-
stos mastos. Maijā būs jauna svēt-
 vieta, ko dārzā ierīkos par pie-
miņu valsts izveidotājiem 1918. 
gada 18. novembrī un neat ka-
rības atjaunotājiem 1990. gada 
4. maijā. Būs arī Ulža Gravas 
piemiņai uzcelts gājēju tiltiņš.

Tas liecina, ka tauta vēlas pie da-
līties. Un Masuno kungs šai ziņā ir 
ļoti tolerants – ne reizi nav iebildis 
pret “pašdarbību” ārpus viņa pro-
jekta. Tā tapis īpašs stūrītis, ko 
iekārtoja Olimpiskā komiteja sa -
vē jiem represētajiem sportistiem, 
mūsu izcilais tēlnieks Ojārs Feld-
bergs atveda Sirdsakmeni, kas labi 
iekļāvies dārza koncepcijā. Savu 
akmeni – no Japānas vestu – uz -
dāvināja japāņi. 

It kā tāla, sveša kultūra...
Tāla – jā, bet ne sveša! Japāņiem 

dabas uztvere, arī “ūdentiņš, ak -
mentiņš”, kā izrādās, ir estētiski 
ļoti tuvs mūsu, latviešu, izpratnei. 

Ne velti arī mums patīk japāņu 
dārzi, meditācijas telpas, kur nav 
nekā sintētiska, tikai dabas ele-
menti. Koks, akmens, smilts – tas 
viss ir arī japāņu mitoloģijā kā 
pielūgšanas objekti. Mums ir pat 
kopīgi ornamenti. Biju pamanīju -
si kādu japāņu hieroglifu elemen-
tu, kas viņu rakstos bieži atkārto-
jas un ko mūsu ornamentālajā sis-
tēmā sauc par aku: divas strīpas 
horizontāli, tām pāri divas ver ti-
kā li. Vaicāju, ko tās nozīmē, un, sa -
ņēmusi atbildi, salēcos! Mani ja -
pāņu draugi paskaidroja: redziet, 
mums viens hieroglifs nekad ne -
nozīmē kaut ko tikai vienu, un šī 
varētu būt ... aka..., kā arī ūdens 
vis pār. Šādu estētisku tuvību, kā 
izrādās, ir daudz.

Jāteic atklāti – nav jau gājis gludi 
vien. Pēc Masuno uzvaras kon-
kur sā ieskanējās balsis, kas kur -
nē ja pret japāņa izvēli, sak, vai tad 
mums pašiem nav, vai tiešām 
mūsu Likteņdārza veidotājs jā  -
ņem  no budistu pasaules? Starp 
citu, Masuno tiešām ir budistu 
mūks, bet ne tāds, kas mīt klosterī, ‒ 
viņš aktīvi strādā visā pasaulē, 
tī meklī to viegli uzzināt. Turklāt, 
veidojot projektu, Masuno bieži 
lūdza mūs piegādāt viņam mate-
riālus par latviešu folkloru, mito-
loģiju. Bija jau arī skepse pret Lik-
teņdārza ideju kā tādu. 

Kad tad latvieši nav “ņerks tē-
juši” pret citādo?! Aizspriedu -
mu varu ir grūti pārvarēt. 

Bet mēs jau nemeklējam ne “ci -
tādo”, ne japāni! Mēs izvēlējā mies 
pašu labāko, un žūrija to vien bal-
sīgi pieņēma. Nu, izrādījās, ka vis-
labākais ir japānis. Ļoti gudrs, ta -
lan tīgs un tolerants cilvēks. Vēl 
viens piemērs – sākumā Masuno 
bija iecerējis galveno aleju veidot 
ar sakuras ķiršu kokiem. Vizua li-
zācijā izskatījās patiešām skaisti. 
Zinu, ko japāņu kultūrā nozīmē 
sakura, bet bildu, ka mums tomēr 
vajadzētu “latviskot” un ieteicu stā-
dīt ābeles – pie ābeles piespiedos/
kā pie savas māmuliņas... Ābele ir 
mūsu “tautas koks”, ar zināmu svē-
tumu. Visi piekrita, arī autors, 
kuŗš, īsu brīdi padomājis, teica – 
jā, brīnišķīga doma! Gods kam 
gods – visus ieteikumus Masuno 
ir pieņēmis.

Likteņdārzs aug un veidojas, 
ne tikai ar kokiem un akmeņiem 
vien. Top, piemēram, arī, manu-
prāt, iz  cils Andŗa Kronberga tā 
sauktās ma  zās architektūras pa -
raugs – daudz funkcionālais 
centrs, ēka, kuŗā būs sarīkojumu 
zāle, lūgšanu kapela, kafejnīca, 
ērtas labierīcības u. c., kas arī kon-
kursa kārtā ieguvusi nosaukumu 
“Saullēkta nams” – ie  pretim Ma -
suno iecerētajam saul rietam ar ak -
meņu krāvumu amfi teātrī. No -
sau kuma autore ir Ārija Āre.         

Tu biji viena no tiem 119 cil-
vēkiem, kas parakstīja biedrības 
“Par izcilu valsts prezidentu” 
uzsaukumu, aicinot Egilu Levitu 
kandidēt uz šo posteni. Un par 
saviem spilgtajiem raksturoju-
miem saņēmi... aizrādījumu.

Biju pārsteigta par to, ka tik 
izsmejoši tika interpretēts tas, ko 
teicu. (Attiecībā uz dzeju saka – 
figurāli izteicos.) 

Māra Zālīte: “Joprojām saglabāju to sajūsmu, ka mums ir 
pašiem sava valsts, ka biju klāt pie tās atjaunošanas, un šo 
sajūtu man neviens neatņems. Par to priecājos katru dienu. 
Jā, tā ir laimes sajūta, ka dzīvoju mūsu valstī, lai kā te ietu 
vai  neietu. Ļoti daudz, īstenībā viss, taču ir atkarīgs no mums 
pašiem! Un vēl – brīvības izjūta, ko īpaši baudu savās lauku 
mājās, kad te sapulcējusies visa mana ģimene. Redzi, jo 
ātrāk cilvēks apzinās savas laimes motīvus, jo labāk. Gadās 
taču, ka cilvēks nodzīvo savu mūžu, nemaz nepamanot, cik 
viņš laimīgs.”      
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Proti, būdama dzejniece, es 
nerunāju tā, kā runā polītiķi, man 
ir savs stils. Un es teicu – “salīdzi-
not ar līdzšinējiem pelēkajiem un 
bezcerīgajiem prezidentūras ga -
diem, Levits ir kā spoža zvaigzne.” 
Ieklausieties – nevis Levits ir spo -
ža zvaigzne, bet “ir kā spoža zvaig-
zne”. Lai gan man nebūtu grūti 
pateikt, ka viņš tiešām ir spoža 
zvaigzne. 

Interesanti arī tas, ka man 
pēkšņi skarbi aizrāda kāds no 
Latvijas krievu dzejniekiem, labi 
ieredzēts Latvijas sabiedrībā, iz -
dots. Pēkšņi viņam liekas smieklī-
gi mani izteicieni. Kāpēc? Un kā -
pēc tieši par nākamo prezidentu? 
Īstenībā atbildi es zinu – ironija ir 
ļoti spēcīgs ierocis, no ironijas bai-
dās. Nu, tad “noironizēsim” to Zā -
līti tā, ka neviens cits arī netaisīs 
muti vaļā! Tie ir cilvēki, kas ap -
zināti darbojas konkrēti pret Le -
vita kandidatūru. Un visi labi sa -
prot – Levitu ir grūti pārspēt. Bet 
kuŗš gan liedz izvirzīt vēl citus – 
Latvijā tiešām ir daudz gudru, šim 
valsts augstākajam postenim pie-
mērotu cilvēku, bet viņi negrib 
sa  vu dzīvi saistīt ar polītiku.

Kā uzņēmējs Uldis Pīlēns, pie-
mēram. Un tad vēl sākas tā pati 
“ņerkstēšana” – Levita kandidā-
tūra izvirzīta par agru un sākta 
pārmēru agresīva kampaņa, kā -
pēc tikai viens, vajag debates... 
Bet – kur ir? 

 Un vēl tas “nepatīkamākais” – 
Levitam nav, kur “piesieties”. Tad 
“piesienas” tādām lietām, kas ma  nī 
izraisa patiesu sašutumu, piemē-
ram, tas, ka Levits ir ebrejs. Lai gan – 
viņa māte ir latviete, turklāt ebreji, 
kā zināms, savu etnisko piederību 
manto pa mātes līniju. Man ir žēl 
un kauns, ka par kaut ko tādu 
jārunā – šodien, mūsu civilizētajā 
sabiedrībā...

Un kur ir Latvijas radošās in -
teliģences vienojošā un uzmun-
dri nošā balss? 

Diemžēl tādas vairs nav.
Aizvadītā gadsimta beigās vēl 

bija, un nu vairs nav? Kur palika?
Šodien tiešām vairs nevaram 

būt tik vienoti, vienādi domājoši, 
kā tolaik – esam kļuvuši dažādi 
domājoši. Lai gan – kad ir “uguns 
pakulās”, mēs tomēr spējam būt 
vienoti. Lai atceramies zināmo 
valodas referendumu!

Domstarpības par valsts prezi-
dentu īstenībā ir saprotamas, nav 
jau arī tādas gudras, nopietnas dis-
kusijas, piemēram, drukātā presē. 
Inteliģence? Šis vārds vienai no -
teik tai sabiedrības daļai ir pat kai-
tinošs, īpaši – “radošā inteliģence”. 
Cita lieta – intelektuāļi, tie gan! 
Arī Rakstnieku savienības ietva-
ros ir liela uzskatu dažādība, un es 
brīžiem nezinu, nesaprotu, vai cil-
vēks tiešām tā pats uzskata, vai 
pauž kādus uzskatus. Tiešām ne -
zinu, un negribu zīlēt. 

Bet šai vēsturiskajā situācijā tāds 
prezidents kā Egils Levits būtu 
ārkārtīgi vajadzīgs.    

Kā pati personīgi jūties šai 
vēsturiskajā situācijā? Vai šis 
laiks tev ir radošs? Tavi romāni 
“Pieci pirksti” un “Paradīzes 
putni” aizgājuši pasaulē un gūst 
panākumus.

Esmu patiešām gandarīta, ka, 
piemēram, “Paradīzes putni” tul-

Tu jautā, kā es jūtos? Brīnišķīgi! 
Īstenībā, man nemaz nav bijis 
laika domāt par to, vai esmu lai-
mīga – esmu dzīvojusi ļoti sprie -
gi: visu savu dzīvi esmu strādā -
jusi, izaudzinājusi bērnus, man 
aug pieci mīļi mazbērni. Arī abas 
minētās grāmatas mani ir darīju-
šas laimīgāku – esmu uzrakstījusi 
to, kas man bija gan pienākums, 
gan iekšēja nepieciešamība. Tur-
klāt abas grāmatas ir fantastiski 

labi pieņemtas – gan plašākā sa -
biedrībā, gan profesionāli amata 
brāļu vidū, un tas ir ļoti augsts 
novērtējums.

Joprojām saglabāju to sajūsmu, 
ka mums ir pašiem sava valsts, ka 
biju klāt pie tās atjaunošanas, un 
šo sajūtu man neviens neatņems. 
Par to priecājos katru dienu. Jā, tā 
ir laimes sajūta, ka dzīvoju mūsu 
valstī, lai kā te ietu vai  neietu. Ļoti 
daudz, īstenībā viss, taču ir atka-
rīgs no mums pašiem! 

Un vēl – brīvības izjūta, ko īpaši 
baudu savās lauku mājās, kad te 
sapulcējusies visa mana ģimene. 
Redzi, jo ātrāk cilvēks apzinās sa -
vas laimes motīvus, jo labāk. Ga -
dās taču, ka cilvēks nodzīvo savu 
mūžu, nemaz nepamanot, cik viņš 
laimīgs.         

Ar mazbērniem Mežaparkā

Māra Zālīte

Cik skaisti mākoņi pār jūru, 

Es ilgi skatos. Man ir kauns. 

Jo mana māte šajā brīdī, 

Uz kūti ejot, kājas aun. 

Cik skaisti mājokļi pār jūru, 

Es smagu sirdi noskatos. 

Kas man tie mākoņi pār jūru, 

Ja mana māte neredz tos. 

Es zinu – savu dzīvi māte 

Nemūžam nenosauks par sūru. 

Tik tādēļ vien, ka skatos es, 

Cik skaisti mākoņi pār jūru.

ko ti somu, gruzīnu, lietuviešu, 
igauņu, angļu valodā. Five Fingers 
Margitas Gailītis tulkojumā un ar 
viņas ievadu Dalkey Archive Press 
apgādā iznākusi Amerikā, un to 
var iegādāties amazon.com. No 
sirds priecājos, ka beidzot latvie -
šu literātūra ir pamanīta pasaulē – 
ir “atklāta” Nora Ikstena, pie mē-
ram, kuŗas Soviet milk tulkots ļoti 
daudzās valodās. Ir, nu, ir Latvijā 
arī izcili rakstnieki – tāpat kā 
operdziedoņi, diriģenti un māk-
sli nieki. Anglijā mīt pasaules lī -
meņa latviešu dzejniece Velta Sni-
ķere. Un ir tiešām lieliski, ka Lat-
vijā darbojas struktūras, kas ļauj 
latviešu literātūrai iziet pasaulē. 

Ar Martu un Vili Vītoliem Likteņdārzā

(Turpināts no 14. lpp.)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S  A P R Ī L Ī

Krustvārdu mīklas 
(Nr.15) atrisinājums 
Līmeniski. 1. “Ronis”. 4. Lists. 

6. Analogi. 7. Raports. 8. Epiteti. 
10. Pārpilnas. 13. Stators. 15. Sva-
 bads. 17. Kaira. 19. Patisoni. 20. 
Apollons. 21. Asare. 23. Barkass. 
26. Pātagas. 29. Kalendārs. 30. 
Atstatu. 31. Kastete. 32. Lietuva. 
33. Ietve. 34. Smēde.

Stateniski. 1. Replika . 2. Sa -
stāvs. 3. Planieri. 4. Liedags. 5. 
Slepena. 7. “Ronis”. 9. Ingus. 11. 
Komisijas. 12. Batālists. 14. Tu -
rai da. 16. Drenāža. 17. “Kaija”. 
18. Agave. 22. Atentāts. 23. Baiba. 
24. Rieksti. 25. Stabule. 26. Parū-
kas. 27. Gavieze. 28. Svēte.

Līmeniski. 1. Kūrortpilsēta 
Rumānijā. 6. No cietes gatavoti 
putraimi. 7. Viens no leģen dāra-
jiem Romas dibinātājiem. 9. Ti -
cība. 10. Gūt. 12. Ir piemērotas. 
13. ASV aeronautikas un kosmo-
sa apgūšanas pārvalde (abrev.). 
18. Rotaļa. 19. Dzelzceļa stacija 
Rīgā. 21. Veiklas. 22. Ala ar klin-
šu gleznojumiem Spānijā. 23. Kā -
postu dzimtas sakņaugi. 25. Ser-

muļu dzimtas dzīvnieks. 26. Val sts 
Arabijas pussalā. 27. Dēsti. 28. 
Gulēt bezdarbībā (sarunval.). 30. 
Pilsēta Kurzemē. 33. Informāci-
jas daudzuma mērvienība. 37. 
Psīchisks stāvoklis, kam rakstu-
rīga nomāktība. 38. Atlīdzība.  
39. Angļu jūrasbraucējs (1728-
1779). 40. Masīvs rats uz virzuļ-
motoru vārpstas.

Stateniski. 1. Kuģa pavārs. 2. 
Pilsēta Francijas rietumos. 3. Ar 

likumu aizsargātas iespējas. 4. 
Lētticīga. 5. Lieli papagaiļi. 6. Pil-
sēta Vidzemē. 8. Tuksneša un 
svešzemju dievs seno ēģiptiešu 
mītoloģijā. 10. Pārdrošas. 11. Ie -
rīce vertikālā virziena noteikša-
nai. 14. Lidaparāti. 15. Senajiem 
romiešiem – zīlēšana pēc putna 
lidojuma. 16. Dubultsienu trau-
ki. 17. Pārvietot ar rokām. 19. 
Pilsēta Francijas dienvidrietu-
mos. 20. Abavas pieteka. 24. Ap -
dzīvota vieta Madonas novadā. 
29. Apdzīvota vieta Ventspils no -
vadā. 31. Vulgāra. 32. Pilsēta Vā -
cijā, osta pie Reinas. 34. Pēr kona 
dievs seno skandinavu mīto lo-
ģijā. 35. Cildinoši dzejoļi. 36. 
Lat viešu dzejnieks (1901-1950).

2019. gadā ik mēnesi Rīgā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vestibila apmeklētāji var iepa -
zī ties ar vienu priekšmetu no 
mū  zeja “Latvieši pasaulē” krā-
juma. Katrs no izstādes priekš-
metiem atspoguļo kādu īpašu 
stāstu par latviešu dzīvi ārpus 
Latvijas. Šomēnes – Latviskas 
Lieldienas.

Viens no latvietības uzturēša-
nas veidiem ārzemēs ir gadskār-
tu svinēšana latviskā gaumē, kad 
svētku rituālos īpatnējā veidā sa -
vijas tautiskās un kristīgās tradi-
cijas. Neatņemama un ļoti nozī-
mīga svētku sastāvdaļa ir ēdiena 
gatavošana. Latviešu receptes – 
rokrakstā rakstītas vai iespiestas 
pavārgrāmatās – paņemtas līdzi, 
dodoties bēgļu gaitās, un rūpīgi 
glabātas no paaudzes paaudzē. 
Cik daudz izdomas vajadzēja saim-
niecēm, lai mītnes zemēs sa  mek-
lē tu nepieciešamo izejvielu un 
garšvielu aizstājējus! Kā ieskābēt 
gurķus bez upeņu lapām? Kā 
izcept speķa raušus bez speķa? 
Vai Jāņu siers bez ķimenēm ir 
iespējams?

Tuvojoties Lieldienām, latvieši 
jau laikus sāk iekrāt sīpolu mizas 
olu krāsošanai. Dienvidu puslo-
des latviešu gadskārtu svētki 
atšķiras no Latvijas – Ziemas-
svēt kus viņi svin vistrakākajā va -
saras karstumā, bet Lieldienas, 
kas Latvijā saistās ar pavasara at -
modu, – rudenī. 

Svētki latviešu draudzēs, na -
mos un centros ir devuši un jo -
projām dod iespēju sanākt kopā 
dažādu paaudžu latviešiem. Gads-
kārtu svētku rituāli stiprina ko -
pienas savstarpējās saites un svi -

nību laikā tos apgūst arī jaunākā 
paaudze. 

Marija Vērpelis, 1944. gadā bēg-
dama no Rīgas, no savas mam-
mas Luīzes Bērziņas mājas Ro -
pažu ielā paņēma līdzi vairākus 
noderīgus virtuves piederumus, 
arī šo katliņu. Trauki noderēja 
bēgļu gaitās Vācijā un Austrijā. 

Marija Vērpelis tos paņēma līdzi, 
kad izceļoja uz Kanadu. Marijas 
meita Ilga Breikša katliņu lietoja 
Lieldienu olu krāsošanai sīpolu 
mizās.

Brisbenas (Brisbane) latvieši 
Liel dienu olu krāsošanas darb-
nīcā izmanto papardes un da -
žādus eksotiskus augus. Austrā-
lija, 2018. gads // Foto: Garen 
Kru mins

Lieldienu dievkalpojums Kanadā, Svišā, 1949. gadā, kur hidro-
elektro staciju būvēs strādāja daudzi latvieši

Ilgas Breikšas katliņš Lieldienu 
olām

Nometnes laikā Bergenā no 3. 
līdz 8. augustam aicinām pieteik-
ties uz ievirzēm, kuŗās ietilpst sa -
biedriskie jautājumi un polītika, 
folklora, māksla, mūzika, latviešu 
valoda, sadzīve ģimenē, latviskā 
identitāte, tradicijas – svētki, rot-
kal šana, aušana un rokdarbi, ādas 
apdare, dziedāšana, teātris, rotaļas, 
kanoe airēšana. Visas ievirzes ir 
piemērotas visu vecumu bērniem 
un pieaugušajiem.

Bez atsevišķo interešu grupu   
jeb ieviržu nodarbībām notiek arī 
kopīgas vakara programmas – 
dzie dāšana, rotaļas un danči, pa -
saku stāstīšana un ugunskuri u. c. 

3x3 Norvēģijā – 
pirmo reizi vēsturē!

Sagatavošanās darbi rit pilnā sparā
Ieviržu vadītāji, lektori un daiļ-
amatu meistari ir pazīstami lat vie-
šu kultūras, polītiskie un sa  bied-
riskie darbinieki un dažādu profe-
siju pārstāvji ar izglītību un pie-
redzi attiecīgajā laukā. 

Vairāk informācija: www.3x3.lv
Pieteikumus pieņemam 

līdz 2. maijam

Trīsreiztrīs ir ģimeņu saiets     
visu paaudžu latviešiem. Tā mērķi 
ir latvisko zināšanu paplašināša -
na, latviskās kopības sajūtas vei-
cināšana, latvisko ģimeņu stipri-
nā šana un draudzību sekmēšana 
latviešu vidū.

Latviešu skoliņām ārpus Lat-
vi  jas robežām ir ļoti būtiska 
lo ma latvietības uzturēšanā, to -
mēr tā kā ne visiem vecākiem 
iespējams rēgulāri uz tām vest 
savus bērnus, svarīgi attīstīt arī 
tālmācības iespējas.

Tāds bija viens no secinājumiem, 
kas radās, kad Bradfordas Dauga-
vas Vanagu namā uz ikgadējo sko-
lotāju semināru pulcējās aktīvi un 
radoši Apvienotās Karalistes un 
Īrijas latviešu nedēļas nogales sko-
lu pārstāvji. Ar 30 skolotājiem bija 
pārstāvētas 13 skolas. Seminārs 
il  ga divas dienas un tā ietvaros sko-
lotāji varēja apmainīties ar piere-
dzi, kā arī apgūt jaunas mācību 
metodes. Liela daļa referentu se -
minārā bija ieradušies no Latvijas – 
Latviešu valodas aģentūras (LVA). 
Viņi stāstīja gan par to, kāds Lat-
vijas valsts financējums būs pie-
ejams diasporas skolām 2019. ga -
dā, gan par jauniem mācību un 
metodiskajiem materiāliem, kā  
arī latviskās izglītības vadlīnijām. 
Tāpat seminārā tika pārrunāti arī 
izaicinājumi un grūtības skolu 
darbības nodrošināšanā. Izskanē-
ja ideja, ka skolām vajadzētu aktī-
vāk sadarboties savā starpā, arī 
ikdienā apmainīties ar pieredzi un 
pat, piemēram, “aizdot” skolotā-
jus. Ļoti noderīga skolotājiem bi -
jusi logopēdes Natālijas Ērgles lek-
cija. Secināts, ka skolām noderīga 
būtu iespēja, ja tiešsaistē ik pa lai-
kam būtu iespēja konsultēties ar 
logopēdu.

Tāpat interesants bija LVA pār-
stāves Lienes Valdmanes stāstītais 
par to, kā mācīt valodu caur dar-
bošanos, piemēram, iestudēt ar 
bērniem nelielu ludziņu, kuŗā bieži 
atkārtojas 8 līdz 10 jaunie vārdi.

Skolotāji atzina, ka tas, cik 
veiksmīgi skoliņas var darboties, 
lielā mērā atkarīgs no vecāku ie -
interesētības: cik aktīvi viņi uztur 
latviešu valodu ģimenē, cik rēg  u-
lāri atved bērnus uz skolu un 
maksā līdzmaksājumus skoliņu 
darbībai.

Eiropas Latviešu apvienības iz -

Latviešu skolām 
vajadzīgs atbalsts: 

gan financiāls, 
gan polītisks

glītības referents Māris Pūlis semi-
nārā uzsvēra: “Vecākiem būtu jā -
no drošina iespēja bērniem apgūt 
latviešu valodu un veidot latvisko 
identitāti, lai viņi paši, apzinoties 
savas saknes, var izlemt, kur un kā 
veidot attiecības ar Latviju.”

Tomēr svarīga ir arī Latvijas 
valsts iesaiste latviešu skoliņu at -
balstīšanā. M. Pūlis secinājis, ka 
financiālais atbalsts latviešu sko li-
ņām no Latvijas kļūst lielāks un ir 
lielas cerības, ka, sākot pilnvērtīgi 
darboties Diasporas likumam, si -
tuācija vēl uzlabosies. M. Pūlis at -
zinīgi vērtē to, ka arī latviešu valo-
das apguvē nu ir iespējams izman-
tot technoloģiskās iespējas. Pie-
mēram, 120 bērnu, kam nav ie -
spē jams rēgulāri doties uz nedēļas 
nogales skolu, latviešu valodu ap -
guvuši caur WhatsApp aplikāciju. 
Tiešsaistes nodarbības gan šobrīd 
ērti pieejamas tikai Eiropā, bet ne 
citās pasaules daļās laika starpības 
dēļ. Tomēr paredzams, ka drīzumā 
caur šo rīku latviešu valodu mācī-
sies jau 200 bērnu. Tāpat M. Pūlis 
priecājas par LVA radīto latviešu 
valodas apguves virtuālo rīku 
e-laipa: “Tā gan vairāk piemērota 
jauniešiem, tomēr arī skolām var 
būt noderīga. Tās varētu salāgot 
savas programmas ar šo rīku, lai 
kāds, kas netiek uz nodarbībām 
regulāri, varētu tikt līdzi, mācoties 
internetā.”

Seminārā arī spriests, ka vaja-
dzētu rast financējumu biežākām 
latviešu jauniešu nometnēm, kam 
vajadzētu notikt pat vairākas rei-
zes gadā. Tas tāpēc, ka pēc 14 gadu 
vecuma jaunieši vairs nedēļas no -
gales skolas neapmeklē, tad viņu 
latviešu valodas prasme vairs ne -
tiek tik aktīvi uzturēta.

Tomēr “no polītiskās puses vaja-
dzētu vēl lielāku atbalstu”. Jo runa 
nav tikai par naudu. 

Seminārā aicināja nedēļas no -
gales latviešu skolas aktīvāk pie-
teikties Ārlietu ministrijas diaspo-
ras atbalsta financējumam, kā arī 
mērķtiecīgāk veidot sadarbību ar 
Latvijas pašvaldībām un skolām.
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PĒRK

PAKALPOJUMI

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

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

Tālr: 973-746-3075

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

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

RUPJMAIZE ‒ 100% rudzu.
Arī rudzu-augļu maize.

www.blackroosterfood.com
Zvaniet: Ivaram 508-653-1983

Jānim 301-512-3813
info@blackroosterfood.com

Bez līderēm tenisa 
svētki nenotika

Starptautiskās Tenisa fede rā-
cijas kausa izcīņā Latvija – 
Vācija, kas tika gaidīta kā tenisa 
svētki, diemžēl  nenotika.  Šajā 
duelī Latvijai nevarēja palīdzēt 
valsts pirmā rakete Anastasija 
Sevastova, kuŗa dziedē muguras 
savainojumu. Iztrūkums bija arī 
Vācijas sastāvā, jo komandai 
nevarēja palīdzēt WTA ranga 
(pasaules) piektais numurs An -
gelika Kerbere. Sevastova pa -
sau les rangā ieņem 13.vietu, 
Aļona Ostapenko ir 29. pozicijā, 
Diāna Marcinkēviča atrodas 
267.vietā, 18 gadus vecā Daniela 
Vismane ir 645. pozicijā. Ker-
berei nespēlējot, Vācijas pir-
mais numurs šajā divcīņā bija 
Jūlija Gērgesa, kuŗa ir pasaules 
17. rakete. Tāpat Vācijas sastāvā 
ir Andrea Petkoviča, kuŗa WTA 
rangā ir 71. pozicijā, un Anna 
Lēna Grēnefelde, kuŗa dubult-
spēļu reitingā ir 26. vietā. Sa  vu-
kārt Kerberes vietā uzaicināta 
Mona Bartela, kuŗa planētas 
rangā atrodas 90. vietā. Tātad 
„skaitļos” mēs zaudējām, lau-
kumā Arēnā Rīga gribējās pie -
rādīt, ka šos skaitļus var labot.

Mūsu vienībā visu sacensības 
smagumu uz saviem pleciem 
nācās iznest Aļonai Ostapenko, 
taču viņa diemžēl nebija labā 
sportiskā formā. Tenisa sta  tis-
tiķi zināja teikt, ka iepriekš 
Ostapenko Andrea Petkoviču 
pārspējusi gan USA Open, gan 
Kataras Total Open turnīrā.   

Tā bija agrāk, bet šobrīd 
situācija ir mainījusies. Osta-
penko pirmajā spēlē tikai trīs 
reizes uzvarēja geimos ar savu 
servi, sakrāja 52 kļūdas un ar 
rezultātu 5:7, 4:6 zaudēja Pet-
kovičai. Līdz ar to Latvijas izlase 
pārspēlēs par vietu Pasaules pir-
majā grupā nonāca iedzi nējos.

Sacensība turpinājās ar Diā-
nas Marcinkevičas zaudējumu 
nepilnu divu stundu ilgā cīņā 
Jūlijai Gērgesai ‒ 4:6, 6:4, 1:6.

„Kopumā nejūtos slikti par šo 
spēli. Protams, ka gribējās uz -
varēt, bet parādīju ne to sliktāko 
spēli. Žēl, ka Aļona zaudēja, 
tomēr es koncentrējos uz savu 
spēli, nedomājot, kā gāja viņai. 
Trešajā setā vajadzēja vairāk 
ticēt sev ‒ slikti, ka tajā zaudēju 
pirmo geimu uz savas serves, 
kas neradīja pārliecinātību. Tre-
šajā setā man bija sliktāka serve, 
Gērgesai ‒ laba pieņemšana. 

Paldies skatītājiem, ka viņi bija 
man aiz muguras,“ pēc spēles 
teica Marcinkeviča. „Arēna 
Rīga ir liela, es tādā ikdienā 
nespēlēju, pie tā ir grūti pierast, 
tādā bumbiņa lido citādāk. Arī 
spēles šeit atšķiras no treniņiem. 
Neteikšu, ka laukums nav lēns, 
es teiktu, ka vidējs.“

Turpinājumā  Ostapenko bez 
lieliem variantiem ar 4:6, 3:6 
zaudēja Monai Bartelai. Osta-
penko un Bartelas duelis iesākās 
līdzīgā cīņā, bet trešajā geimā 
Latvijas tenisistei neizdevās iz -
mantot vienu breikbumbu. Uz -
reiz pēc tam ar to pašu atbildēja 
vāciete, bet svarīgo desmito 
geimu Ostapenko sāka ar di -
vām dubultkļūdām, pretiniecei 
iegūs tot 30:0 pārsvaru. Bartela 
pāris izspēles vēlāk tika pie 
divām setbumbām, ko arī iz -
mantoja, jo Ostapenko bija 
prob lēmas ar pirmo servi. Līdz 
ar to pēc trim spēlēm Latvijas 
vienība bija nonākusi iedzinējos 
ar 0:3 un jau priekšlaicīgi zau-
dēja divcīņu ar Vāciju. Dubult-
spēlē Ostapenko pārī ar Danielu 
Vismani ar 6:1, 6:2 apspēlēja 
Annu Lēnu Grēnfeldi un An -
drea Petkoviču, gūstot savu 
vienīgo panākumu šajā duelī. 
Līdz ar to Latvijas tenisistes 
vācietēm zaudēja ar 1:3.

***
23. aprīlī Štutgartes Premier 

700 serijas turnīrā pir majā 
posmā notika Latvijas divu 
spēcīgāko tenisistu spēle – 
Anastasija Sevastova (WTA 13.) 
pret Aļonu Ostapenko (WTA 29.). 
Tā viņām bija otrā sav starpējā 
cīņa. Sevastova uzva rēja pir-
majā spēlē ar 6:3, 3:1 2015. gada 
ok tobrī Kremļa kausa kvali fi-
kācijā. Aļona toreiz pilnu spēli 
nenospēlēja slimības dēļ.

Kārlails: Porziņģis 
pedantiski strādā, 

lai pilnveidotu 
savu spēli

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) kluba Dalasas Ma -
vericks galvenais treneris Riks 
Kārlails atzinis, ka latviešu bas-
ketbolists Kristaps Porziņģis 
tre  niņos smagi strādā, lai piln-
veidotu savu spēli, vēstī portāls 
Clutchpoints. „Mēs esam ļoti 
laimīgi, ka Porziņģis ir daļa no 
Mavericks organizācijas. Kopš 
ierašanās viņš ir bijis lielisks. 
Viņš smagi strādā treniņos. Por -
ziņģis pedantiski strādā pie tā, 
lai pilnveidotu savu spēli,“ atzi-
nis Kārlails. Dalasas komanda 
aizvadītajā nedēļā noslēdza savu 
dalību šī gada NBA turnīrā. 82 
spēlēs klubs izcīnīja 33 uzvaras 
un ierindojās 14. vietā Rietumu 
līgā. Lai laukumā redzētu Por-
ziņģi būs nepieciešams gaidīt 
līdz jaunās sezonas sākumam. 
Dalasas galvenais treneris arī 
atklāja, ka ir grūti aptvert to, cik 
prasmīgs ir latvietis. „Ir grūti 
aptvert, cik talantīgs un pra s-
mīgs ir Porziņģis, ņemot vērā 
viņa augumu,“ stāsta treneris.

NBA un Eiropas 
basketbols ir divas 

dažādas pasaules

Nacionālā basketbola aso ciā-
cija un Eiropas klubu basket-
bols ir līdzīgs tikai tādā ziņā, ka 
bumba ir jādabū grozā, pārējās 
niansēs tās ir divas atšķirīgas pa -
saules, televīzijas kanāla 360TV 
raidījumā Hattrick ar Puči teica 
Dairis Bertāns. 

„Tā ir cita pasaule, cits basket-
bols. Eiropā treneriem patīk 
visu izplānot, visu salikt pa 
vietām, salikt pa plauktiņiem, 
nosaukt sadarbību, bet NBA 
vispār nekas tāds nav,“ stāstīja 
Bertāns. „Ja spēlētājs izdomā 
improvizēt un spēlēt savā stilā, 
tad treneris neko neteiks. Nebūs 
tā kā Eiropā. Ja vēl treneris 
trāpās Rims Kurtinaitis, tad ar 
dēlīti pa galvu var dabūt.

***



LAIKS 2019. ga da 27. aprīlis – 10. maijs18

(Turpināts 19. lpp.)

Draudzībā viņu piemin
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES

SALAS DĀMU KOMITEJA

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā darbiniece, kuŗas puķu
un skaistuma mīlestība vienmēr iepriecināja mūs visus, 

RITA BIRUTA JUZUPS,
dzim. RUDZĪTE

Dzimusi 1930. gada 10. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 29. martā Utah, USA

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 

latvi ešu 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-
drei mane@gmail.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

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

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

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

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

pas sanāksme groziņu veidā. Pro-
  grammā valdes ziņojumi, nā  kot-
nes darbība un pārrunas par no -
tikumiem. Saiets beigsies ar 
dzimumdienu svinēšanu pie ka -
fijas 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, Sagi-
naw 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 pī -
rāgus, dzersim alu, ko gādās 
Biedrība, kā arī mielosimies ar 
groziņos līdznestiem Jāņu die-
nas gardumiem. Lai svinēšana 
būtu krāšņāka, mums dziedās 
un akordeonu spēlēs mūziķis 
Kaspars, kopā ar vietējiem 
māksliniekiem. Lūgums līgo tā-
jiem savlaicīgi pieteikties pie 
Daces Nebares, tālr: 727-827-
2338, 917-755-1391. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $10. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 9.maijā.
Pensionāru sanāksmes pir-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega 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. 12.maijā Ģimenes die-
nas 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. no -
tiek 11:00. 12.maijā Ģimenes 
dienas Dievk. 19.maijā Dievk. 
ar dievg. 

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

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 28.aprīlī Dievk. 
angļu valodā. 5.maijā Dievk. 
12.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
ar dievg. 19.maijā Dievk. 
26.maijā Dievk. angļu val. ar 
dievg. 2.jūnijā Dievk. 9.jūnijā 
Dievk. ar dievg. 16.jūnijā 
Dievk. 23.jūnijā Dievk. Kal. 
nenotiek, ( māc. Graham vada 
Dievk. Gaŗezerā). 30.jūnijā 
Dievk. ar dievg.

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. 

• 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. 27.aprīlī 12:00 – 
15:00 pavasaŗa tirdziņš. 28.ap -
rīlī Dievk. 5.maijā Dievk.

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30. 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

Katskiļu nometne (231 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

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-Tagg-
art. 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.jūnijā 12:00 Aiz -
vesto piemiņas Dievk. Diak. 
Guna Reins. Groziņu 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 28.aprīlī Dievk. ar 
dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 

• St. Pēterburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th 
Str. N, St.Petersburg, FL), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 5.maijā 
Dievk. baznīcā. 12.maijā 11:00 
Bībeles stunda mācītāja A. 
Pelda dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. 12.maijā 14:00 
Ģimenes dienas Dievk. Māc. 
Jānis Mateus. 26.maijā 15:00 
Dievk. Vikars Zvirgzds. 2.jūnijā 
11:00 Dievk. Mount Royal 
kapos . Māc. Jānis Mateus. 
16.jūnijā 15:00 Dievk. Vikars 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:00 ceturtdienās – 16.maijā, 
19.jūnijā. Pensionāru saiets 
notiek 13:00 ceturtdienās – 
9.maijā, 6.jūnijā.
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Jūlija Bergmanis

Avīzes izgriezums ar laivu, kurā 108 bēgļi ceļoja pāri okeanam

Titullapa Okupācijas mūzejam nodotajam dzīvesstāstam

(Turpināts no 18. lpp.)

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

L A S Ī TĀ J A  B A L S S

103 gadu vecumā no ASV atgriežas Latvijā

Dievkalpojumi Tērvetē: 14.
jū  lijā 11:00 bērnu nometnes 
atklāšanas Dievk. 21.jūlijā 11:00 
bērnu nometnes Dievk. 28.jū -
lijā 11:00 kulturālās nometnes 
Dievk. 

• 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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Seko kristīga sadrau-
dzība. 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!

Labdien!

Strauji tuvojas Eiropas parla-

menta vēlēšanas, un es centos 

atrast informāciju drukātā izde-

vuma Laiks pēdējos divos nu -

muros, lai informētu draugus 

Amerikā, taču informāciju diem-

žēl neatradu. Protams, infor-

māciju vienmēr var meklēt 

internetā, taču, kā izrādās, ir 

daudz Amerikas balsstiesīgo 

latviešu, kas nemaz nezina par 

EP vēlēšanām, nemaz nerunājot 

par to, ka ir laikus jāreģistrējas, 

lai vispār varētu vēlēt.

Ļoti ceru, ka informācija tiks 

publicēta nākamajos izdevu-

mos, jo reģistrācijas laiks palicis 

pavisam neilgs un katra balss ir 

ļoti svarīga.

Paldies un priecīgas Liel-

dienas!

ALISE KRAPĀNE

No redakcijas
Te publikāciju saraksts Laikā 

par Eiroparlamenta vēlēšanām:
Nr.12, 2. lpp. – ASV vēst nie-

cības informācija
Nr.12, 13. lpp. – intervija “Kā-

 pēc šogad piedalīties Eiropar-
lamenta vēlēšanās ir īpaši sva-
rīgi?”, kas satur arī procedūras 
skaidrojumu.

Nr. 13, 2. lpp. – piedalīšanās 
anketa Amerikas balsotājiem. 
Atrodama arī mājaslapā www.
laiks.us

Nr. 8, 11.lpp. – Polītiskā aina-
va pirms Eiroparlamenta vēlē-
šanām.

Nr.8, 15.lpp. – intervija ar 
jauno mākslinieci Ievu Kungu, 
kas dzīvo Berlīnē. (Ļoti pārlie-
cinošs aicinājums un pamato-
jums piedalīties – raksta pēdējā 
rindkopā!)

Nr.8, 7.lpp. – Laika polītiskās 
komentētājas raksts “Ikvienam 
Latvijas pavalstniekam ir tiesī-
bas nobalsot par deputātiem 
Eiropas Parlamentā.

Jūlijai Bergmanis ir 103 ga  di, 
un pirms pāris nedēļām viņa 
no Amerikas atgriezās dzim-
tenē. Ar lidmašīnu. Bet uz 
Ameriku, kas pēc pārdzī vo-
tajām kaŗa šausmām bija viņas 
miera osta daudzus gadu des-
mitus, Jūlija devās laivā. Tas 
bija 1950. gadā, un, kā liecina 
rūpīgi saglabātais izgriezums 
no kādas Bostonas avīzes, 
pārbūvētā zvejas laiva ceļā no 
Zviedrijas uz Bostonu bija 25 
dienas. 

Bīstamajā braucienā piedzī-
votās bailes ir tikai viens no 
dzīves posmiem, par kuŗiem 
Jūlija Bergmanis saka – neti -
cēju, ka izdzīvošu. Vēl tagad 
viņas ausīs skan saucieni pēc 
maizes un ūdens no vagoniem, 
kas lēni izripo no Abrenes staci-
jas, lai dotos uz Sibiriju. Tāpat 
viņa nespēj aizmirst bombar-
dēšanas šausmas, ievainoto 
strau mes slimnīcā, smago dar bu, 
badu, aukstumu un, protams, 
milzīgos viļņus, kas atkal un 
atkal svieda augšā un lejā laivu 
ar 108 cilvēkiem, kuŗi tik iz -
misīgi vēlējās nokļūt drošībā.

To visu Jūlija Bergmanis uz -
ticējusi mums – sarunā un arī 
pierakstos. Aizvadītā gadsimta 
četrdesmitajos gados, viņa vēl 
bija Jūlija Žuka, grāmatvede 
Abrenē. Jauna sieviete, dzimusi 
Latgalē, 10 bērnu ģimenē. Ļoti 
mīlēja teātŗi un operu. Kopš 
viņa pameta Latviju, ir pagājuši 
75 gadi. Jūlija Bergmanis jeb 
Lija, kā viņu dēvē radinieki, 
atzīst – pēc tik ilga laika Latvija 
viņai pavisam sveša. Pietrūkst 
Floridas siltuma, nedaudzo 
draugu, kas vēl dzīvi. Toties šeit 
ir rupjmaize un siļķe. Un pats 
galvenais – dzimtas turpinā-
jums. Jūlijai pašai bērnu nav. 
Un arī no savas kuplās ģimenes 
kopš bēgšanas 1944. gadā iz  de-
vies satikt tikai vienu jau  nāko 
māsu. Tas bija 2002. gadā, kad 
Jūlija Latviju apciemoja pirmo-
reiz. Veids, kā izdevās atjaunot 
saikni ar ģimeni, arī bija nepa-
rasts. Liela lomā te bija Laikam 
– kad Latvija jau bija atguvusi 
neatkarību, viņus atkal saveda 
kopā viena publikācija. Ja tās 
nebūtu, iespējams, dzimta vēl 
tagad domātu, ka Jūlija gājusi 
bojā bombardēšanā.

Jūlija ļoti slikti dzird, tāpēc 
saruna ir lēna. Labu dzirdi viņai 
atņēmis nevis vecums, bet kaŗš. 
Sarunā brīžiem jūk laiki, valstis 
un bēgļu nometnes, kuŗās Jūlija 
bijusi, bet savu dzīvesstāstu viņa 
2003. gadā ir pierakstījusi un arī 
nodevusi Okupācijas mūzejam. 
Tās ir 69 lappuses mašīnrakstā, 
kas spilgti atklāj kaŗa postu, 
izmisumu, skarbo bēgļa dzīvi 
un riska pilno bēgšanu no kaŗa.

„1944. gadā, kad kaŗš bija 
tikpat kā beidzies, es atstāju 
Latviju. Strādāju par grāmatvedi 
Abrenē, pašā pēdējā pilsētiņā 
Latvijā pirms Krievijas robežas. 
Iemesls aizbraukt bija 1940. 
gadā pieredzētās deportācijas. 
Vagons pēc vagona nāca pa 
sliedēm. Mēs redzējām, kā va -
goni pildās ar latviešiem. Gaŗš, 
gaŗš vilciens, un tad to aizvelk 
projām. Tad nāk atkal jauni 
vagoni. To nevar izstāstīt un 
izturēt... (raud). Bet mēs to 

pārcietām un palikām Abrenē. 
Pagāja vairāki gadi. Atkal nāca 
ešeloni ar ievainotajiem, sākās 
uzlidojumi, nobijos, ka atkal 
būs izvešana, un laidos prom,” 
stāsta Jūlija.

Sākumā viņa devās bēgļu 
gaitās krustu šķērsu pa Latviju, 
līdz bēgļus sasēdināja kuģī un 

de vās, tāpēc devās uz Dāniju. 
Tad no Dānijas uz Zviedriju. 
Bet no Zviedrijas – jau kopā ar 
topošo vīru – uz Ameriku.

Apskatot izgriezumu no senās 
Bostonas avīzes, Jūlija gluži vai 
nespēj noticēt, ka tiešām to iz -
darīja, un atzīst – otrreiz no -
teikti neuzņemtos.

dzēja maksāt 1000 kronas. 
Smagi strādāju fabrikā un krāju. 
Kad kuģis bija gatavs, devāmies 
uz Bostonu. 25 dienas. Bija klu-
suma brīži, kad braucām kā pa 
spoguli, bija vētras, kuŗas mēs 
pārcietām. Tas ir brīnums. Brī -
žiem viļņi bija četru stāvu mājas 
augstumā, laiva gāja augšā, tad 
krita lejā, un likās, ka tās ir bei-
gas. Bet nebija. Mēs laivā bijām 
108 cilvēki. Vecie jūrnieki brī-
dināja, ka esam izvēlējušies slik-
tāko laiku šādam ceļojumam, 
kad ir daudz vētru,” stāsta Jūlija.

„Mēs iebraucām Bostonā. Pie 
lielā kuģa. Visi brīnījās, ka mēs 
ar tādu tupelīti laidušies jūrā,” 
avīžrakstu cilā sirmā kundze. 
“Netālu no Bostonas mūsu koka 
kuģītī ieskrēja dzelzs zvejas 
laiva. Iebrauca mums sānos, 
aizlaidās prom, bet tad tomēr 

atgriezās un piedāvāja palī dzī-
bu. Izsauca krasta apsardzi, 
gribēja uzņemt uz lielā kuģa. 
Bet mēs gribējām ieiet Bostonā 
saviem spēkiem. To arī izda rī-
jām. Tur mūs sagaidīja preses 
pārstāvji. Un tālāk mūs aizveda 
uz Elijas salu, kur mēs pava-
dījām pusgadu, kamēr valdība 
izlēma, ko ar mums darīt. Cil-
vēks, kas kārtoja mūsu emig-
rācijas lietas, teica – tā ir mūsu 
laime, ka uztriecās zvejas kuģis, 
citādi mūs Amerikā neielaistu, 
būtu jāiet atpakaļ, no kurienes 
nākuši.”

Laime nelaimē, par šo atga-
dījumu saka Jūlija, un tā noteik-
ti var teikt arī par daudzām 
citām viņas dzīves epizodēm. 

Publikācija tapusi sadarbībā 
ar portālu latviesi.com

aizveda uz Gotenhāfenu (Polijas 
pilsēta Gdiņa, kas no 1939. līdz 
1945. gadam bija Vācijas sa -
stāvā). Vācijā iekļūt vairs neiz-

„Četri latvieši nopirka zvej-
nieku laivu un piemēroja to 
jūras ceļojumiem. Mums, pā  rē-
jiem pasažieriem, katram vaja-



LAIKS 2019. ga da 27. aprīlis – 10. maijs20

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Latvijas 3x3 basketbola ko -
manda Rīga Ghetto Basket, kuŗā 
spēlē Nauris Miezis, Artūrs 
Strēl nieks, Kārlis Pauls Las-
manis un Agnis Čavars, Dohā 
pirmo reizi uzvarēja Pasaules 
tūres posmā. Ar trešo numuru 
izliktā Latvijas komanda vis-
pirms ceturtdaļfinālā ar 21:15 
apspēlēja ar astoto numuru iz -
likto Pasig Scooks no Fili pī nām. 
Rīga Ghetto Basket sastāvā sep-
tiņus punktus iemeta Lasmanis. 

Agnis Čavars, Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris Miezis un Edgars 
Krūmiņš // FOTO: FIBA.com

Turpinājumā Latvijas ko  man-
da pusfināla spēlē ar 21:14 
uzvarēja turnīra ceturto numu-
ru Piran no Slovēnijas. Rī   dzi-
nieku sastāvā desmit punktus 
guva Lasmanis. Finālā Latvijas 
vienība ar 15:14 uzvarēja arī 
Liman no Serbijas, kas bija 
izlikta ar pirmo numuru.

Hokejs
Latvijas hokeja izlase, turpi-

not gatavoties kārtējam pa  sau-
les čempionātam, pirmajā pār-
baudes spēlē izbraukumā ar 
rezultātu 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 
1:0) pēcspēles metienu serijā 
pārspēja Francijas valstsvienību. 
Latvijas izlases sastāvā savus 
pirmos vārtus guva Oskars 
Ba tņa, kamēr pamatlaikā izcēlās 
arī Māris Bičevskis. Pagari nā-
jumā vārti tā arī netika gūti, 
tāpēc uzvarētājs bija jānoskaidro 
pēcspēles metienu serijā, kur 
uz  varu guva Latvijas komanda, 
izceļoties Mārtiņam Dzierkalam 
un Edgaram Kuldam. Latvijas 
izlasi šajā spēlē vadīja Artis 
Ābols.

Otrajā pārbaudes spēlē. Lat vi-
jas hokejisti ar 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) 
zaudēja Francijas valstsvienībai. 
Laukuma saimnieki jau sestajā 
minūtē izvirzījās vadībā, vairā-
kumu realizējot Tedijam da 
Kostam. Otrā puslaika ceturtajā 
minūtē Foriāns Šakjašvili du -
bultoja Francijas izlases pār-
svaru, un tie izrādījās pēdējie 
vārti šajā spēlē.

Latvijas hokejisti vairākas 
reizes spēlēja vairākumā, taču 
nespēja izmantot viena vīra 
pārspēku. Tiesa, arī paši viesi 
spēlēja rupji, iekrājot 28 soda 
minūtes, kamēr frančiem to bija 

par desmit mazāk. Pēc spēles 
abas komandas aizvadīja pēc-
spēles metienu seriju, kuŗā Lat-
vija uzvarēja ar 3:2. Latvijas 
izlasei divus „bullīšus“ reālizēja 
Renārs Krastenbergs, bet viens 
precīzs raidījums bija Egilam 
Kalnam.

***
Latvijas U-18 hokeja izlase 

Zviedrijā cieta zaudējumu pa -
saules čempionāta elites līgas 
turnīra pirmajā mačā. Latvijas 
komanda ar rezultātu 2:5 (1:2, 
0:1, 1:2) piekāpās turnīra saim-

niecei Zviedrijai. Latvijas izlases 
labā pa vārtiem šajā mačā guva 
Patriks Zabusovs un Jānis Švā-
nenbergs. Turpinājumā ar Slo-
vakijas vienaudžiem otrajā treš-
daļā mūsu hokejisti  spēja lauzt 
cīņas gaitu un nedot iespējas 
pretiniekiem, sacīja valsts vie nī-
bas galvenais treneris Oļegs 
Sorokins. Latvijas jaunie hoke -
jisti nodrošināja ceļazīmi uz 
pasaules čempionāta ceturt daļ-
finālu, vienlaikus saglabājot 
vietu elites līgā. Mūsu hokejisti 
Ērnšeldsvīkā ar rezultātu 2:0 
(0:0, 2:0, 0:0) pārspēja Slovakijas 
vienaudžus. 

U-18 vienības treneris Oļegs 
Sorokins

„Sajūtas ir fantastiskas, un, 
ņemot vērā spēles gaitu, uzvara 
ir pelnīta. Bijām labāki visos 
aspektos. Vienīgais veids, kā va -
rējām ielaist vārtus, bija pēc 
savām kļūdām. Momenti pie 
mūsu vārtiem radās pašu kļūdu 
dēļ, bet ļoti labi nospēlēja vārt-
sargs Artūrs Šilovs. Pirmajā 
trešdaļā spējām saglabāt 0:0. 
Pirms otrā perioda secinājām, 
ka vienīgais veids, kā viņi var 
uzvarēt, ir tad, ja mēs to iedo-
dam. Otrajā trešdaļā laukumā 
iznāca pilnībā cita komanda. 
Patiesībā, tā bija labākā otrā 
trešdaļa manā karjērā darbā ar 
U-18 izlasi. Neredzēju īpašus 
variantus slovakiem tikt pie uz -
varas,“ sarunā ar Latvijas Ho -
keja federāciju (LHF) stāstīja 
Sorokins.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēte Laura 

Igaune sacensībās ASV pilsētā 
Daremā ar jaunu valsts rekordu 

izpildījusi pasaules čempionāta 
normatīvu. Martā Igaune, veseri 
raidot 69,76 metrus tālu, jau 
sasniedza jaunu rekordu, taču 
Daremā sacensībās viņa to pa -
manījās labot pat divas reizes. 

Otrajā viņas mēģinājumā ve -
seris aizlidoja 70,63 metrus, bet 
trešajā – jau 71,61 metru tālu, 
pārliecinoši labojot valsts re -
kordu. Pēc tam sekojošajos trīs 
metienos latviete veseri vēl 
divreiz raidīja pāri 71 metra 
atzīmei. Pie viena Igaune arī 
izpildījusi pasaules čempionāta 
normatīvu, kas ir 71 metrs. Šo -
sezon sasniegtais 71,61 metrs ir 
šī brīža 14. labākais rezultāts 
pasaulē. Pasaules čempionāts 
vieglatlētikā Dohā notiks no 
28. septembŗa līdz 6. oktobrim.

Lietuvā jaunu Latvijas rekor-
du jauniešiem (U-18 vecuma 
grupā) ar piecu kilogramu 
smago veseri sasniedza Makars 
Korotkovs, ‒ 71,50 m tālu, par 
vienu centimetru pārsniedzot 
Edgara Timmermaņa 2009. ga      dā 
sasniegto rezultātu.

Jaunākais latvietis, 
kas pieveicis 

Losandželosas 
maratonu

12 gadus vecais 75 mārciņas 
smagais, 4 pēdas un 11 collas 
gaŗais latvietis Dezmonds Atis 
Strobels ar sajūsmu stāsta par 
savu pieredzējumu maratona 
laikā. 

Šī maratona rīkošanu iedves-
moja 1984. gada vasaras olim-
piskās spēles Losandželosā. Šo -
gad tas bija 34. maratons un 
nosaukts sponsora vārdā, tātad 
oficiāli tas saucas Sketchers Per-
formance LA Marathon. „Dalīb-
niekiem jābūt 12 gadus veciem 
vai vecākiem skrējiena dienā. 
Šo visu pārdomājot, man radās 
iedvesma turpināt skrējienu, 
kopā ar pārējiem 24 000 skrē-
jējiem. Pēc maratona noskrie-
šanas man iedeva smagu me -
daļu, Nike jaku ar uzrakstu stu-
dentrun LA Marathon finisher 
un dvieli. Kā Losandželosas lat-
viešu skolas skolnieks esmu 
lepns par maratona pieveik-
šanu. Iespējams, ka esmu jaunā-
kais 12 gadus vecais latvietis, 
kas noskrējis Losandželosas ma   -
ratona 26,219 jūdzes (42,195 
km).”

Plūdmales 
volejbols

Latvijas plūdmales volejbola 
pāris Toms Šmēdiņš un Haralds 
Regža sasniedza Zviedrijā no -
tiekošā Pasaules tūres vienas 
zvaigznes posma finālu, kuŗā 
pēc tam cieta zaudējumu. Tur-
nīrā ar septīto numuru izliktie 
Šmēdiņš/Regža vispirms pusfi-
nālā ar 2:1 (14:21, 21:16, 15:12) 
guva virsroku pār turkiem 
Selčuku Sekerči un Safu Urlu, 
kuŗiem ticis trešais numurs. 
Savukārt finālā Latvijas duets ar 
rezultātu 0:2 (14:21, 14:21) pie -
kāpās turnīra pirmajam numu-
ram Aļaksandram Dzjadz ko-
vam un Pāvelam Pjatruškam no 
Baltkrievijas.

Motosports
Pasaules motokrosa čem pio-

nāta posmā Oldebrūkā uzva-
rēja holandietis Etjēns Bakss ar 
līdzbraucēju Kasparu Stupeli. 
Igaunis Kerts Variks ar Lauri 
Daideru ierindojās 11. vietā.

Gunta Baško
beidz karjēru 

Ilggadējā Latvijas sieviešu 
valstsvienības spēlētāja un kap-
teine Gunta Baško nolēmusi 
beigt 23 gadus ilgās profe sio-
nālās basketbolistes gaitas un 
pieņēmusi izaicinājumu kļūt 
par Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienības ģenerālme ne-
džeri, ziņo Latvijas Basketbola 
savienība (LBS). Baško basket-
bolu sāka spēlēt sporta skolā 
Arkādija pie treneriem Initas 
Kresas un Aivara Vīnberga. 
Viņa spēlējusi Latvijas ko  man-
dās RTU/Klondaika un TTT Rīga, 
kā arī Siennas universitātes 
komandā, Izraēlas, Francijas, 
Spānijas, Italijas, Krievijas un 
Polijas klubos.

Gunta Baško ir septiņkārtēja 
Latvijas čempione, Polijas un 
Francijas čempione, FIBA kausa 
ieguvēja. Baško valstsvienībā 
de  bitēja 1996. gada 1. maijā. 
Viņa pārstāvējusi Latviju 2008. 
gada Olimpiskajās spēlēs, 2018.
gada Pasaules kausa izcīņā, kā 
arī 1999., 2005., 2007., 2009., 
2011., 2015. un 2017. gada Eiro-
pas čempionātos. Baško izlasē 
aizvadījusi 194 spēles, kas ir re -
kords, un guvusi 1793 punktus. 
Paredzams, ka pēdējo – 195. 
spēli valstsvienībā viņa aizvadīs 
7. jūnijā Arēnā Rīga, izejot 
laukumā spēlē ar Turcijas izlasi.

Pēc atlases bobsleja 
saimē uzņemti

14 sportisti
Pēc Murjāņos notikušās atl a-

ses bobsleja saimē uzņemti 14 
sportisti, bet maijā būs vēl viena 
iespēja interesentiem kļūt par 
bobslejistiem, aģentūrai LETA 
stāstīja Latvijas Bobsleja un 
skeletona federācijas (LBSF) 
ģenerālsekretārs Zintis Ekma-
nis. Uz atlasi kopumā bija iera-
dušies 86 cilvēki, no kuŗiem 
paņemti 14. 17. maijā turpat 
Murjāņu sporta ģimnazijā no -
tiks vēl viena atlase, lai tiem, 
kuŗiem ar pirmo piegājienu 
neizdevās iekļūt komandā, būtu 
vēl viena iespēja.

„Par atlasi varam priecāties, 
jo materiāls pat ir ievērojami 
labāks nekā citus gadus,“ gan -
darīts bija Ekmanis. ”Savā pa -
spārnē paņēmām 14 sportistus, 
bet atsijāšanās parasti notiek 
pēc pirmajām nometnēm. Otrā 
reize pienāk tad, kad sāk stumt 
starta estakādē, bet trešā, – kad 
sākas braucieni trasē. Kad šie 
posmi ir izturēti, tikai tad var 
sākt domāt par dalījumu 
ekipāžās.“

DAŽOS VĀRDOS
 Norvēģijā (Stavangerā) ri -

sinās pasaules čempionāts kēr-
lingā jauktajiem pāriem. Lat-
vijas pāris Santa Blumberga un 
Ritvars Gulbis pārspēja Slovē-
nijas kēlingistus 8:6, bet zaudēja 
ASV (3:9) un Krievijas (4:7) pārim.   

 Lai nodrošinātu iepriekš 
uz ņemto saistību izpildi, Rīgā 
organizējot Eiropas čempio-
nāta basketbolā sievietēm fi -
nāl turnīra apakšgrupas spēles, 
Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) no līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem lūgs pie -
šķirt 90 000 eiro, aģentūra LETA 
uzzināja ministrijā.

 Latviešu speciālists Harijs 
Vītoliņš neturpinās vadīt Švei-
ces augstākās hokeja līgas (NLA) 
komandu Davos, jo klubs nolī-
dzis jaunu galveno treneri. 
Vītoliņš pie Davos stūres stājās 
pērn decembrī, palīdzot tai sa -
glabāt vietu NLA. Viņam ko -
mandā asistēja vēl viens paš-
māju speciālists Viktors Ignat-
jevs. Davosas vienība paziņoja, 
ka galvenā trenera amatā no -
līgts kanadiešu izcelsmes švei-
cietis Kristians Volvends, kuŗš 
ilgstoši strādājis ar Šveices pie -
augušo un jauniešu izlasēm, kā 
arī vadījis šīs valsts komandas.

 Latvijas Futbola federācija 
(LFF) 2018.gadu noslēgusi ar 
2,63 miljonu eiro lieliem zaudē-
jumiem, liecina Firmas.lv infor-
mācija. 2017. gadu LFF noslēdza 
ar 2,6 miljonu eiro peļņu. Tāpat 
pusotru reizi sarucis LFF ap -
grozījums – no 10,44 miljoniem 
eiro 2017.gadā līdz 6,68 miljo-
niem eiro pērn.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


