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Pēteris Blumbergs: „ALA nav 
vēsturiska organizācija!“

ASV pilsētā Denverā no 3. 
līdz 5.maijam notika ikgadējais 
– šogad 68. Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) kongress, kas 
ir pulcēja aktīvākos Amerikas 
latviešu sabiedrības pārstāvjus 
un plašu viesu pulku no Latvijas. 

stij. ĀM Speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza minēja 2018. gadā 
pieņemto Diasporas likumu, 
kas Latvijas valsts un latviešu 
diasporas sadarbību paceļ jaunā 
līmenī. Pasaules brīvo latviešu 

ALA valdes 
priekšsēža Pēteŗa 

Blumberga uzruna 
ALAs 68. kongresa 

atklāšanā
Augsti godātie Amerikas lat-

viešu apvienības 68. kongresa 
delegāti un viesi! 

rikas latviešu stāsts. Mūsu mīt-
nes zeme – Amerikas Savienotās 
Valstis nekad neatzina Latvijas 
vardarbīgo inkorporāciju Pa -
domju Savienībā, un Amerikas 
latviešu apvienība kopš dibi nā-
šanas 1951. gadā par savu galve-
no mērķi izvirzīja cīņu par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu. 

Amerikas Latviešu apvienība 
bijusi kopā ar Latviju visos 
izšķirīgos brīžos – atbalstot valsts 
ceļu uz neatkarības atjaunošanu, 
pievienošanos NATO, kā arī, 
iestājoties par godīgu polītiku, 
plaukstošu saimniecisko dzīvi, 
latvisko izglītību un kultūru. 

Mūsu apvienībai ir arī skaidra 
nākotnes vīzija, un mums ir viss 
nepieciešamais, lai turpinātu 
veik smīgi darboties. Pats galve-
nais – mums ir daudz talantīgu, 
aktīvu Amerikas latviešu, kas 
gatavi nesavtīgi strādāt latviešu 
kultūras centros, skolās, dibinot 
biznesa kontaktus un iesaistoties 
polītiskās aktīvitātēs, lai aizstā-
vētu Latvijas intereses. Apvie nī-
bas darbā ir iesaistīti dažādu 
paaudžu cilvēki, un tā ir mūsu 
bagātība. Kopā darbojas gan ve -
cās trimdas pārstāvji un viņu 
pēcteči, gan jaunās diasporas 
pārstāvji. Ir cilvēki, kas atsve ši-
nājušies no latviešu sabiedrības 
un tomēr meklē ceļu atpakaļ pie 
savējiem. 

Mūsu bagātība ir arī orga ni-
zācijas, kuŗas pārstāv kongresa 
delegāti. 

Pagājušajā gadā es piedalījos 
kādā konferencē Eiropā, kur 
pārstāvēju PBLA un ALA. Konfe-

ALA valde 68.kongresa atklāšanas dienā Denverā // FOTO: Taira Zoldnere

ALA valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs // FOTO: Taira Zoldnere

Sirsnīgi sveicu jūs Denverā, 
mūsu kongresā, kas ir pirmais, 
uzsākot Latvijas nākamo Simt-
gadi. 

Latvijas Valsts pirmās Simt-
gades stāsts ir arī mūsu – Ame- (Turpinājums 2. lpp.)

apvienības (PBLA) priekšsēde 
Kristīne Saulīte sacīja, ka ALA 
darbs augstu tiek vērtēts plašā 
Latvijas sabiedrībā, kā arī lat-
viešu kopienās citās pasaules 
valstīs. Jāatzīmē, ka viesi no 
Latvijas pauda prieku par to, ka 
Amerikas latviešu diasporas 
kongress vēl joprojām notiek 
latviešu valodā.

Kongresa delegātus uzrunāja 
arī Izglītības un zinātnes minis-
trijas Valsts sekretāra vietnieks 
Dmitrijs Stepanovs, žurnālists 
Pauls Raudseps, kā arī Jānis 
Bergs, latviešu uzņēmējs, kas 
pašreiz dzīvo Denverā, vadot 
uzņēmuma SAF Technika Ziemeļ-
amerikas nodaļu. Eiropas par-
lamenta deputāte, polītiķe 
Sandra Kalniete stāstīja par 
Likteņdārza izveidošanas vēs-
turi un turpmākiem attīstības 
plāniem.

Kongresa turpinājumā pare-
dzētas vairākas apaļā galda dis-
kusijas: “Par Latvijas ekonomi-
kas attīstības vīziju”, “Vecā trim-
da – jaunā diaspora – kā mēs 
viens otru saprotam?”, “Part ne-
rība sarežģītos laikos: kā attīstīt 
ASV un Latvijas sadarbību?”. 

Kongresa delegāti apmeklēja 
arī Kolorado Latvijas kultūras 
centru, un noklausījās dzej-

Kongresa atklāšanā ALA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs 
uzsvēra, ka Latvijas valsts stāsts 
ir arī Amerikas latviešu stāsts, 
jo ALA ir bijusi kopā ar Latvijas 
sabiedrību visos izšķirīgos vēs -
tures brīžos: gan cīnoties par 
neatkarības atgūšanu, gan kopā 
bruģējot ceļu uz Eiropas Sa  vie-
nību un NATO, gan arī tagad – 
arvien vairāk sekmējot Latvijas 
un ASV sadarbību ekonomikas, 
zinātnes, kā arī tradicionālajās 
kultūras un izglītības jomās 
(P. Blumberga runu publicējam 
pilnībā. – Red.). Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis 
atzīmēja, ka Denvera kļūst par 
arvien nozīmīgāku latviešu cen-
tru ASV, gan ar latviešu skolu, 
gan vēlēšanu iecirkni, gan lat-
viešu uzņēmumu attīstību. Eko-
nomikas ministrs Ralfs Nemiro 
izteica gandarījumu par Latvi-
jas uzņēmēju ļoti vērtīgu vizīti 
Sanfrancisko un Silīcija ielejā, 
ka arī veiksmīgu forumu Spot-
light Latvia. ĀM parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lu -
kašēvica atzīmēja, ka šobrīd ir 
nobriedis modernais latvis-
kums – attīstīta nācijas paš ap-
ziņa, briedums, jauna identitā-
tes šķautne ar piederības sajūtu 
veiksmīgai, stiprai Latvijas val-

nieka Kārļa Vērdiņa un mūziķa 
Jāņa Ozoliņa priekšnesumu. 
Latvijas Neatkarības atjauno-
šanas diena 4.maijā tika atzī-
mēta ar svinīgu banketu.

***

rencē piedalījās pārstāvji arī no 
jaunām diasporas organizācijām, 
kas nāca no vietām, kur latvieši, 
iespējams, dzīvo pavisam nesen. 
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(Turpināts no 1. lpp.)
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L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Man bija gods būt vienam no 
pirmajiem runātājiem, jo pār stā-
vēju, kā mūs mēdz saukt, “vēs-
turisku organizāciju”. Tas man 
likās nedaudz divdomīgs rak-
sturojums, un es to iztulkoju kā 
tradicijām bagātu organizāciju, 
vai angliski – legacy organization. 

spējam piedāvāt jaunus, mūs-
dienu pasaulei atbilstošus risinā-
jumus. Piemēram, ALA un mūsu 
sadarbības partneris JBANC bija 
vienas no pirmajām, kas brīdi-
nāja par Krievijas uzsākto dezin-
formācijas kampaņu un kiber-
draudiem. Pateicoties ASV bal-
tiešu aktīvistiem, esam panākuši, 
ka ASV Kongresa sadarbības 

Kongresa delegāti Kolorado latviešu kultūras centrā // FOTO: 
Taira Zoldnere

Pēteris Blumbergs: „ALA nav 
vēsturiska organizācija!“

panākt, lai šīs zināšanas un 
pieredzi pārņem mūsu draugi 
un domubiedri Eiropā, kas 
atveŗ latviešu skolas un dibina 
diasporas organizācijas. 

Esam pagodināti, ka kongresā 
mums ir pievienojušies Latvijas 
ekonomikas ministrs Ralfs Ne -
miro, Latvijas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis, kā arī viņa kolēģi 
Ārlietu ministrijā – AM parla-
mentārā sekretāre Zanda Luka še -
vica-Kalniņa un īpašo uzdevumu 
vēstnieks sadarbībā ar diasporu 
Aivars Groza. Gribu izmantot iz -
devību un pateikties par finan-
ciālo atbalstu, ko Latvijas valsts 
sniegusi ārzemēs dzīvojošiem 
tautiešiem, atbalstot ekonomikas 
konferences, Dziesmu un deju 
svētkus, latviešu skolas un kul-
tūras centrus! 

Priecājos, arī, ka mums šajā ne -
dēļas nogalē pievienojušies arī 
citi ciemiņi no Latvijas – polītiķe, 
grāmatu autore Sandra Kalniete, 
žurnālists Pauls Raudseps, PBLA 
valdes priekšsēde Kristīne Sau-
līte, Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārstāvji un biedrības 
“Eņģeļu sirds” darbinieces.

Šajās dienās es jūs visus aici-
nu iesaistīties, piedāvāt jaunas 
idejas un risinājumus, lai mēs 
aplie cinātu, ka Amerikas lat-
viešu apvienība nav tikai „vēs-
turiska organizācija”. 

Tā būs lieliska iespēja – visiem 
kopā pārrunāt jautājumus par 
Latvijas drošību, tautsaimnie cī-
bas attīstību, diasporas nākotni. 
Un saprast, cik ļoti mēs visi esam 
saistīti un cits citam nepieciešami, 
lai Latvijas valsts pastāvētu vēl 
daudzus gadu simtus. Strādāsim 
kopā, lai nodrošinātu Latvijas un 
Amerikas latviešu apvienības 
nākotni! 

Dievs, svētī Latviju! 

Mums ne vienmēr patīk apzī-
mējums “vēsturisks”. General 
Electric vai Dupont Chemicals 
varētu uzskatit par legacy kom-
pānijām, kamēr Google, Apple, 
Facebook ir new economy vai 
start-ups,  bet katrā ziņā ne legacy 
vai vēsturiskas organizācijas. 

Tāpēc vēlos uzsvērt, ka ALAi ir 
bagāta vēsture, bet ALA nav 
„vēsturiska organizācija”. Mums 
ir pietiekams cilvēku un finanču 
resursu krājums, lai īstenotu jau-
nus, interesantus projektus, kas 
izraisītu diasporas jaunākās pa -
au dzes interesi un turpinātu  dar-
boties vēl daudzus gadus. 

Arī, kad runājam par mūsu 
vēsturiskajām misijām, piemē-
ram,  Latvijas drošība un latviešu 
kultūras saglabāšana, mēs tomer 

grupai Baltic Caucus pievienojies 
rekordskaits kongresmeņu. Kul-
tūras jomā –  Amerikas latvieši 
nosvinēja Simtgadi ar 128 dažā-
diem un interesantiem pasā-
kumiem no viena krasta līdz 
otram. Daudzus no tiem finan-
ciāli atbalstīja arī ALA. Pavisam 
nesen esam iesaistījušies arī eko-
nomiskās sadarbības projektu 
rīkošanā, tādos kā Spotlight Lat-
via. Cerams, ka apvienības dalība 
biznesa saišu veidošanā starp pa -
saules latviešiem veicinās jaunu 
cilvēku interesi par mūsu organi-
 zāciju. 

Jāatgādina, ka mums, Ame ri-
kas latviešiem, ir arī jādomā par 
to, kā mēs varam dalīties ar mūsu 
pieredzi pasaulē. Mans mērķis, 
esot apvienības priekšsēdim, ir 

Godājamie
lasītāji!

Kļūdu labojumi un izlaidumi 
Ligitas Kovtunas intervijai “70 
gadus kopā ar Laiku. Stāsta Jānis 
Krēsliņš, sen.” (Laiks, 27. aprīlis - 
10. maijs, 2019.g.). Ceturtā slejā 
otrā rindā no augšas jābūt: ...ir 
arī radījis daudz leģendu.” Piektā 
slejā jābūt: “...gan īslaicīgās Raiņa 
māsasvīra Stučkas 1919. gada” 
komūnistu valdības mēnešos 
(nevis gados). Atbildot jautā-

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com,
Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!

No redakcijas
Godātais J. Krēsliņa k-gs, 

cienījamie lasītāji! No sirds 
atvainojos par nepilnībām, kas 
gadījušās minētajā rakstā! Vien 
paskaidrošu, ka intervija notika 
e-pastā un, vairākkārtīgi to pa -
pildinot, gluži technisku klapatu 
dēļ šīs frazes ir “izkritušas”. Ir 
taču skaidri saprotams, ka izlai-
dumiem nav nedz personiska, 
nedz ideoloģiska vai polītiska 
iemesla – ja nu kādam šādas 
nelāgas bažas piezagušās.

Cieņā –
Jūsu LIGITA KOVTUNA

jumu: “Par ko pēdējā laikā vis-
vairāk domājat, ko lasāt?” Pirms 
teikuma: “Gaidu arī, kad tiks 
minēts...” iestarpināt: “Pašlaik 
lasu Annas Velēdas Žīgures grā-
matu “Ziemeļzemes cēlā tauta: 
Somijas tēls latviešu presē 1822-
1945”. Grāmatai jābūt obligātai 
lasāmvielai visiem tiem, kam 
interesē somu un latviešu tautu 
vēsture.”

Ar cieņu,
JĀNIS KRĒSLIŅŠ, sen. 

(Pelikāns)
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„Mums ir ar ko  lepoties!“
Otrais Latvijas biznesa forums Denverā (ASV) “Spotlight Latvia”,

kas veltīts tēmai “Veselīgs dzīvesveids” apliecina Latvijas uzņēmumu iespējas 
un potenciālu Amerikas tirgū

TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam
2.maijā Denverā notika otrā 

Latvijas un ASV ekonomiskās 
sadarbības attīstībai veltītā 
konference ASV Spotlight 
Latvia, ko rīkoja Latvijas In -
vestīciju un attīstības aģen -
tūra (LIAA), Latvijas Amerikas 

Tirdzniecības kamera, uzņē-
mums “SAF Tehnika”, sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību 
ASV un Amerikas latviešu 
apvienību (ALA). Konferences 
tēma: “Veselīgs dzīvesveids”, 
reprezentējot uzņēmumus, kas 

Foruma “Spotlight Latvia” buklets LIAA direktors Andris Ozols

Ārlietu Ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-
Lukašēvica

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis

Latvijas ekonomikas ministrs 
Ralfs Nemiro

Foruma atbalstītājs no Denveras Michael Schultz un LIAA 
pārstāvis Toms Zvidriņš

Tīklošanās Spotlight Latvia laikā

nodarbojas ar dabīgo pārtikas 
produktu un uztura bagā ti-
nātāju ražošanu, ekotūrismu, 
sporta preču un ekipējuma 
ražošanu, veselības aprūpes un 
veselīga dzīvesveida tehno lo-
ģiju un IT tehnoloģiju medi-
cīnas jomā attīstību.

Forumā piedalījās plaša Lat-
vijas uzņēmēju un valdības 
pārstāvju delegācija. Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Teik-
manis uzsvēra, ka konferences 
tēma “Veselīgs dzīvesveids” 
vieno cilvēkus kā Latvijā, tā 
ASV, un izteica pārliecību, ka 
pēc konferences attīstīsies jau-
ni biznesa projekti. Latvijas 
Ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro savā uzrunā pateicās 
foruma rīkotājiem, atbalstī-
tājiem un dalībniekiem. Mi -
nistrs sacīja, ka Latvijas-ASV 
preču apgrozījums pēdējos ga -
dos ievērojami pieaudzis un 
atzīmēja, ka Latvijas uzņēmēju 
delegācijas vizīte Sanfrancisko 
un Silīcija ielejā, un Denverā ir 
nākošais solis, lai palielinātu 
Latvijas un ASV ekonomisko 

gandarījumu secināja: Spotl ight 
Latvia forums lieliski parāda, 
ka Latvijas uzņēmumi ir in -
novatīvi un ar globālu po  ten-
ciālu. Pie mums tiek radīti 
produkti, kas aizsargā NBA 
spēlētājus no traumām un 

Konferences noslēgumā Mi -
kus Kīns, Latvijas Amerikas 
Tirdzniecības kameras vadītājs, 
izteica pārliecību, ka Spotlight 
Latvia ekonomiskie forumi 
kļūs par paliekošu tradiciju 
Latvijas un ASV sadarbībā. 

sadarbību. LIAA direktors An -
dris Ozols īsumā iepazīstināja 
ar Latviju kā valsti ar ekolo -
ģiski tīru vidi un attīstītu 
tehnoloģiju. Viņš arī atzīmēja 
veiksmīgus Latvijas uzņēmu-
mus, kas jau darbojas ASV 
tirgū. Latvijas Ārlietu minis-
trijas parlamentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa-Lukašēvica 
minēja, ka Latvija kā Eiropas 
Savienības (ES) un NATO 
dalībvalsts ir droša vieta biz-
nesam un investīcijām, un at -
gādināja, cik svarīgi ir atjaunot 
tirdzniecības līgumus starp 
ASV un ES, lai samazinātu val-
stu savstarpējā tirgus barjeras.

Konferences darba gaitā no -
tika trīs paneļdiskusijas: Vese-
lības aprūpe un medicīnas 
tehnoloģijas, Veselīgi pārtikas 
produkti un uztura bagātinā-
tāji, Sporta tehnoloģijas un 
ekipējums. 

LIAA pārstāvniecības vadī-
tājs ASV Toms Zvidriņš ar 

apgaismo Formula 1 trases. 
Latvijas uzņēmumi piegādā 
augstvērtīgas brokastu pārslas 
NATO un nodrošina visātrāko 
datu pārraidi Volstrītas inves-
tīciju fondos. Mums ir ar ko 
lepoties.”

Latviešu sabiedriskie pasā-
kumi Denverā turpinās ar 
Amerikas latviešu apvienības 
kongresu no 3. līdz 5.maijam.

// FOTO: Dina Piterniece,
Taira Zoldnere
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Apstiprināts jaunais Latvijas Goda Konsuls 
Ilinoijā Ēriks Kalniņš

Šā gada 15. aprīlī advokātu 
firmas Handler Thayer, LLP 
telpās Čikāgas pilsētas centrā, 
Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis oficiāli apstiprināja 
Ēriku Kalniņu par jauno Lat-
vijas Goda konsulu Ilinoijā.

Advokātu firma Handler 
Thayer, kur Ē.Kalniņš ir part-
neris, bija gādājusi par viesī-
bām viņa goda amata apstip-
rināšanai. Ieejot ēkā, viesus sa -
gaidīja plakāts Latvijas karoga 
krāsās, ziņojot par notikumu.  
Skaistajās telpās 10. stāvā, ar 
skatu uz Čikāgas panorāmu, 
bija izkārtota eleganta pieņem-

Vēstnieks un Ēriks Kalnins dāvina balzamu Durbinam

Ēriks un Melanie ar bērniem

par to, kā viņš, būdams bēgļu 
ģimenes dēls, ticis tik tālu savā 
dzīvē Amerikā. Viņš izteica 
spe  ciālu paldies Mikum Kī  nam, 
kuŗš iepazīstinājis viņu ar lat-
viešu sabiedrību Čikāgā.  

L atvijas vēstnieks Andris Teik-
manis stāstīja par Ē. Kalniņa dar -
bību Latvian-American Cham -
ber of Commerce, kuru viņš 
palīdzēja dibināt, un šīs orga ni-
zācijas sekmēm, veidojot biznesa 
kontaktus starp Latviju un 
Ameriku. Viņš pieminēja Lat-
vijas labās attiecības  ar ASV biz-
nesa laukā, kā arī ar NATO.

Speciālais viesis lietuviešu iz -

Jaunieceltais Latvijas Goda
konsuls Ilinoijā Ēriks Kalniņš stāsta

Club with a boat excursion along 
with former Honorary Consul 
Robert Blumberg. I then became 
one of the founding members of 
the Latvian-American Chamber 
of Commerce and have spoken 
at the Spotlight Latvia event in 
Chicago in the fall of 2017 and 
the World Latvian Economics 
and Innovation Forum in Val -
miera in the summer of 2018. 

to be economics. Events like the 
Spotlight Latvia event held in 
Chicago 1 ½ years ago and the 
upcoming Spotlight Latvia event 
on May 2nd in Denver (a more 
narrowed Spotlight event focus-
ed on the industries of healthy 
lifestyles, natural products, sus-
tainable practices and pioneering 
healthcare) can drastically in -
crease Latvia’s economic foot-

Of course, to truly be involved 
in something requires a very 
encouraging wife. My wife 
Melanie is not of Latvian-
descent, however she loves the 
Latvian culture, particularly with 
its respect for nature, music and 
the arts. Melanie and I met in a 
rock band in Chicago in 2002, 
and she currently works at the 
Chicago Symphony Orchestra 
Association as Director of Market -
ing and Business Analysis. With 
Melanie’s assistance, the Latvian-
American Chamber of Com-
merce was able to organize pre-
concert and post-concert events 
with Latvian conductor Mariss 
Jansons, as well as an event 
focused on Kremerata Baltica in 
2017. She was also very encour-
aging of my decision to become a 
Latvian citizen a few years ago 
along with our three children, 
Zachary, Nicholas and Katarina. 

In addition to the traditional 
role of the Honorary Consul, one 
of my major goals is to help drive 
business among the United 
States, Latvia and other foreign 
countries. A good business and 
economic climate in Latvia is 
imperative to Latvia’s economic 
prosperity as a country and its 
ability to sustain its population. 
The reduction in Latvia’s popula-
tion is nothing less than striking. 
While there are certainly a num-
ber of reasons behind this situa-
tion, one of the major drivers has 

print, as well as create network-
ing and economic opportunities 
for Latvian-Americans. The 
common element in any success-
ful mission is community par-
ticipation. I am hoping that 
everyone in the Latvian commu-
nity is willing to assist in any way 
they can to network with one 
another to find ways to help one 
another succeed and create 
opportunities among Latvia, the 
United States and beyond.

I am truly honored to be 
appointed as Honorary Consul 
for the Republic of Latvia in 
Illinois. The bar has been set 
high by previous Honorary 
Consuls, Robert Blumbergs and 
Norbert Klaucens. I had the 
honor of having lunch with 
Norberts and Marty Staks a few 
months ago. Roberts has been an 
enormous source of information 
and inspiration concerning the 
Honorary Consul role, and the 
Board of Directors of the Latvian-
American Chamber of Com-
merce (Mikus Kins, Andy Velk-
me, Andy Cukurs, Peteris Frei-
manis and Andrew Johansen) 
have also been a never-ending 
source of knowledge and sup-
port. I very much look forward 
to meeting everyone in the local 
Latvian community and hope to 
be part of a significant move-
ment that helps promote the 
interests of the local and interna-
tional Latvian community.

Life can certainly change 
quickly! Until a few years ago, 
my contact with the Latvian-
American community was very 
limited, and I actually felt more 
of a familiarity with my Latvian 

a little bit about myself and my 
family. My first trip to Latvia was 
in 1989 while it was still part of 
the Soviet Union. I traveled there 
with my grandparents (Alfreds 
and Alma) and father (Ivars) 
who immigrated from Latvia to 
the United States in 1951, after 
spending a few years in a German 
refugee camp. It was one of the 
most unnerving, yet curious 
places, a sixteen-year-old high 
school student from the United 
States could have imagined, with 
its drab colors, large Soviet mon-
uments, expressionless faces, and 
hammer and sickle insignias 
everywhere. However, I also rec-
ognized a real warmth and sense 
of class and culture once I looked 
beyond all of the Soviet propa-
ganda and focused more on the 
individual Latvians. It was truly 
an incredible experience. 

After the wall fell in 1991, my 
grandparents were able to recov-
er a portion of the properties that 
they were forced to abandon 
during World War II. I have been 
back to Latvia 12 times since 
1989--three times with my wife 
and twice with my 3 children. To 
see how the country has changed 
since 1989 is by far the most eye-
opening experience I have ever 
had in my life. 

I was born in New York and 
moved to Texas for a few years, 
where my father attended the 
University of Houston Law 
School. I spent much of my 
younger years through high 
school in the southwestern por-
tion of Wisconsin where Latvians 
were pretty much nonexistent. I 
arrived in Chicago in the fall of 
1998 after finishing law school. 
While I heard some things here 
and there concerning the local 
Chicago Latvian community, I 
never really came into contact 
with anyone within that commu-
nity. I eventually was made part-
ner at my current firm where I 
practice business structuring, 
tax, estate planning and litigation 
related to each of the foregoing. 
It was at that time that a client 
invited me to meet up with a 
couple of individuals that he 
knew through the local business 
community. One of the individu-
als I was introduced to that night 
was Mikus Kins. I remember 
saying to Mikus, what an inter-
esting first name, is that Eastern 
European? Mikus stated that he 
was Latvian to which I respond-
ed, “Labdien!” I’ll never forget 
the look on Mikus’ face when he 
discovered that there was a 
Kalnins in Chicago that he did 
not know! It’s safe to say that if I 
had not happened to run into 
Mikus that night, no one would 
be reading this article today.

That first chance encounter 
with a Latvian-American a few 
years ago caused me to become 
more and more involved in the 
Chicago Latvian community. My 
involvement started by partici-
pation in local Latvian events 
and eventually turned into host-
ing Latvia’s President Raimonds 
Vejonis and Ambassador Andris 
Teikmanis at the Chicago Yacht 

relatives in Ogre, and Riga than I 
did with any Latvian-Americans. 
Now I feel just the opposite 
because of an unexpected en -
count er during a business meet-
ing just a few years ago. But first, 

šana. Sanākuši bija apmēram 
100 viesu – Ērika Kalniņa kol-
lēgas un draugi no dažādām 
aprindām.

Baudot dzērienus un uzko-
das, viesi noklausījās sirsnīgus 
apsveikumus no bijušā Goda 
konsula Roberta Blumberga, 
vēstnieka Andŗa Teikmaņa un 
speciālā viesa Ilinoijas senātora 
Dick Durbin. Roberts Blum-
bergs apsveica savu pēcteci un 
novēlēja viņam sekmes nākot-
nes darbā.  Ēriks Kalniņš stāstīja 

celsmes Ilinojas senātors Dick 
Durbin, kuŗš ir vicepriekšsēdis 
Baltic Freedom Caucus ASV 
kongresā (komiteja, kas rūpējas 
par baltiešu interesēm kon-
gresā) apstiprināja Andŗa Teik-
maņa teikto par labo sadarbību 
starp Latviju un ASV. Vakara 
notikumiem beidzoties, vēst-
nieks Teikmanis un Ēriks Kal-
niņš uzdāvināja senātoram lielu 
upeņu balzama pudeli, kas iz -
raisīja smaidus latviešos un 
vieglu neizpratni cittautiešos.

ŅUJORKAS LATVIEŠU KOŖA PAVASAŖA KONCERTS

LAI GAITA IR DROŠA
2019.g. 26. maijā 15.00 Katskiļos

 Piedalās: Otavas un Monreālas apvienotais latviešu koris 

”Atbalss”, Bostonas latviešu koris, koristi no Toronto,

Latvijas Universitātes sieviešu koris ”Balta”,

kamerkoris ”Fortius”, Ņujorkas latviešu koris.

Viesdiriģente – Māra Marnauza

Iepriekšpieteikšanās pēckoncerta vakariņām,

$15 pie klzamurs@aol.com

Ņujorkas latviešu ev.lut. draudzes nometnes īpašums 

231 Green Hill Road, Elka Park, NY 12427
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LĪVIJA MEDNE,
MARTA ŽAGARE,
LĪGA BALODE Lieldienas Priedainē

Dienu pirms Pūpolsvētdienas 
Ņujorkas draudzes Jonkeru un 
Ņudžersijas latviešu pamatsko-
las kopīgi ieskandināja Liel die-
nas, pulcējoties kuplā pulkā 
Priedainē. Visu iepriekšējo nak-
ti un pat agrajās rīta stundās 
lija, un bija bažas par to, vai ārā 
varēs darboties, bet, ierodoties 
Priedainē, spīdēja saule un ne -
vienam vairs nevajadzēja jakas, 

tradiciju, ticējumu un ieražu 
vīta. Dainas liecina, ka meitas 
dāvāja olas, jostas, cimdus un 
zeķes šūpoļu kārējiem un šū  po-
tājiem. Šūpoles greznoja ar prie-
vītēm, jostām, zariem un iz -
plau kušiem ziediem un Prie-
daines jaunās šūpoles arī bija 
skaisti izrotātas. 

Karat, brā ļ i, š ū polī tes 
Ozoliņ a kā rtiņ ā m: 

galvenais rituāls. Senlatvieši 
ticēja, ka kārtīga izšūpošanās 
pasargāja no odu un dunduru 
kodieniem un pārlieku gara 
miega, kā arī veicināja auglību 
laukiem, tīrumiem, mājlopiem 
un pašiem sev. Apdziedāšanās 
pie šūpolēm arī ir sena tradicija 
un skolotājas šogad apdziedāja 
ikvienu skolēnu, vecāku vai 
viesi, kas kāpa šūpolēs, sekojot 

Ella mazā trejmāsiņa,
 tā iekāpa šūpolēs.
Iešūpoja, ielīgoja, –
 kas iekāpa šūpolēs?
Krišjānītis zibenzellis,
 tas iekāpa šūpolēs
Iešūpoja, ielīgoja, –
 kas iekāpa šūpolēs?
Anna, lielā dziedātāja,
 tā iekāpa šūpolēs.

Putnu dzīšana un raganu 
rīklīšu siešana bija daudziem vis -
nepazīstamākā nodarbība. Bet 
Lieldienās jādzen putni – tāda 
ir tradicija, jo ticēja, ka tie 
iemieso raizes un ļaunumu. Ar 
“putniem” arī apzīmēja raganas, 
laumas un ļaunos garus. Šai 
tradicijai ir arī racionālais  iz -
skaidrojums: putni tika dzīti 
prom, lai tie neizknābātu jauno 
sēklu sējumus. Skolotājas, sagai-
dot atnācējus, lika vienam uz 
slotas apjāt apkārt savai grupai, 
atsaucoties uz Alsungas Lielās 
dienas paražu, kad pati saim-
niece, lai govis nebizotu, jāte-
niski uzsēdās uz slotas kāta un 
apjāja ap saviem lopiņiem trīs 
reizes. Bērni iemācījās par ticē-
jumu, ka “Lieldienu rasā jāvār-
tās, lai veselība būtu visu gadu”, 
bet šoreiz gūlās rasas paladziņā 
un, aizvērdami acis, katrs mē  ģi-
nāja saklausīt un saskaitīt ap -

Bērni uz rasas paladziņa, mēģinot saklausīt 10 apkārtējās skaņas, 
pie putnu dzīšanas nodarbības kopā ar Jonkeru skolotāju Līgu 
Balodi // FOTO: Linda Byron

Ņudžersijas skolotājas Ieva Kreichelte, Jana Anča-Tetere un Guna 
Pantele izšūpo un apdzied skolēnu s // FOTO: Kristīna Rathode

Maksis Rathods un Kristof Spellen no Ņudžersijas 7. klases grebj 
Lieldienu olas // FOTO: Kristīna Rathode

Lieldienu rotaļas kopā ar Ņu -
džersijas skolotāju Lailu Medni 
// FOTO: Linda Byron

Jonkeru 5. klases skolniece Emī-
lija Putene pie Lieldienu strautiņa 
// FOTO: Kristīna Rathode

Ņudžersijas skolas 2. klases skolnieks Aldis Bungs izšūpina 
meitenes // FOTO: Kristīna Rathode

Nā ks mā siņ a š ū poties 
Visas trejas Lieldieniņ as 
Šūpošanās, kas simboliski at -

darina saules šūpošanos un 
dancošanu Lieldienu rītā, tā it 
kā palīdzot saulei uzšūpoties 
augstu debesīs, ir šo svētku 

senajām tradicijām, ka dzies-
mas pirmās rindas vienmēr 
taujā pēc šūpolēs kāpēja, bet 
otrā pusē dod atbildi:

Iešūpoja, ielīgoja, –
 kas iekāpa šūpolēs?

kārtējās skaņas, ieskaitot put-
nus. Kad putni labi bija sa  dzir-
dēti, visi samīļoja kokus, tā pa -
teicoties tiem par putnu mājām. 
Lai arī visi priecājās, kā putni 
dzied, lido, vēsta par gaidāmo 
laiku, iznīcina nevajadzīgus 

kāpurus, tomēr Lielajā dienā tie 
iemieso ļaunumu un slimības. 
Ar speciālizēto skaņas stipruma 
rādītāja datorprogrammu tika 
pārbaudītas katra atnācēja klieg-
šanas spējas un varošajiem bija 
iespēja doties uz Putnukalnu, kur 
varēja sist klabatas, akmeņus, 
gongu un izkliegt ”Tiš, tiš, vār-
nas, kraukļi, pūces, vanagi un 
citas nelaimes”  ar jebkuŗu no 
Lieldienu kliedzieniem:    ”urro”, 
”ilgo tilgo” vai ”šūvo, šūvo”. Bet 
kad šautras (čiekuri) no kalna 
bija mestas, tad gan ar steigu 
vajadzēja skriet prom, lai paši 
neiepītos tajās prom dzenamajās 
raizēs. Prom ejot, visi tika labi 
nopērti ar deviņiem zariņiem: 
ar egli, priedi, paeglīti, ar triju 
veidu lapu kokiem un triju 
veidu pūpolainajiem kārkliem, 
lai visiem būtu lunkanums, 
modrība un veselība!

Lieldienām ir arī savas rak stu-
rīgās rotaļas un spēles. Šoreiz 
bērni piedalījās dažās ar olām 
saistītās spēlēs, gan arī mūs die-
nīgākās stafetēs un sacensībās, 
lai kārtīgi izkustētos, izskrietos 
un iegūtu labu apetīti vecāku 
sarūpētajām gardajām pusdie-
nām, īpaši izceļot frikadeļu 
zupu dažādību.

Jonkeru skola kā viesi bija 
sagatavojusi īpašu velti Ņudžer-
sijas skolai. Smeļoties senajās 
tradicijās, bērni bija izpūtuši 
olas un latviskiem rakstiem iz -
rotājuši to čaulas. Ar šādām iz -
pūstām olām tika dekorēti koki, 
lai nestu bagātību un pārticību 
nākamajā gadā. Tā nu jonkerieši 
patiesi mīļi un sirsnīgi sveica 
Ņudžersijas skolas saimi šajos 
svētkos. 

Pēc pusdienām mūs sagaidīja 
jauks pārsteigums, jo pie mums 
viesojās Latvijā labi pazīstamā 
dziedātāja Olga Rajecka un te -
pat Ņudžersijā mītošais ak  tieris 
Ivars Stonins. Pavisam jauka 
izdevās šī tikšanās, gan kopīgi 
sadziedoties, gan ejot kopīgās 
rotaļās. Tā gandrīz ikviens iede-
joja un iedziedāja pavasari šajā 
jaukajā pēcpusdienā.

Mēs visi, šogad kopā esot 

daudz plašākā pulkā, aizvadījām 
vēl vienas skaistas un krāšņas 
Lieldienas, gūstot spēku un ie  d-
vesmu no kristīgajām un sen-
latviešu tradicijām, kas nu jau 
gadsimtiem ir mijušās latvisko 
Lieldienu svinēšanā.

bet gumijas zābaki gan lieti 
noderēja. Skolas svētku rīts 
sākās ar svētbrīdi, kuŗu vadīja 
pieredzējusī ticības mācības 
skolotāja Aina Laķis, ko ba  gā-
tināja dziesmas mūziķes Gunas 
Panteles vijoles pavadījumā. 

Skolotāja Linda Zālīte ievadīja 
tālāko Lielās dienas tradiciju 
atzīmēšanu, iesaistot skolēnus 
Lieldienu mīklu minēšanā. Rīts 
turpinājās ar tradicionālo Liel-
dienu olu krāsošanu, lietojot 
dabīgos materiālus, jo olas kā 
saules metafora ir šo svētku 
galvenais simbols. No pirm-
skolas līdz 4. klasei bērni tina 
olas visādās lapiņās, ziediņos 
un, protams, sīpolu mizās. No 
5. līdz 8. klasei jaunieši izgreba 
latviskos rakstus jau mājās no -
krāsotajās olās. Vēlāk olas tika 
izliktas laukā zālītē, kur visi 
varēja tās apskatīt. 

Skolotāji bija sagatavojuši brī-
 nišķīgu latviskās Lielās dienas 
tradiciju izzināšanu piecās sa -
daļās. Lielās dienas rītā bija 
jābūt agri nomodā, lai sagaidītu 
saullēktu. Mute jāmazgā strau-
tiņā, kas tek pret sauli, un jātiek 
nopērtam ar pūpolu zariem, lai 
būtu možs un vesels; jāēd dzēr-
venes, lai būtu sārti vaigi. Kad 
dzērvenes apēstas, pūpolu zaru 
pērieni saņemti un mutes no -
mazgātas, bērni devās tālāk ri -
pināt olas. Priedaines saimnieks 
Jānis Grigalinovičs-Leja bija sa -
gatavojis burvīgi izgrebtus un 
dažāda lieluma dēļus, lai šī labi 
pazīstamā Lieldienu spēle pa -
tiesi izdotos. Bērni sacentās ar 
degsmi, jo katrs cerēja savu olu 
aizripināt vistālāk. 

Nākamā pietura bija Prie dai-
nes saimnieka prasmīgām ro  -
kām gatavotās jaunās Lieldienu 
šūpoles. 

Šūpošanās ir galvenā Lielās 
dienas izdarība, kas arī ir bagātu 
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Trīs jendu priekšnieces: Austrālijas jendas vad. Ruta Druva, ASV 
vad. Karmena Ziediņa, Kanadas vad. Dace Strīpniece

DACE ĶEZBERE

Latviešu skautu un gaidu vadītāji
plāno nākotnes darbību

Latviešu skautu kustības un 
Latviešu gaidu kustības konfe-
rence notika 2019. gada 27. un 
28. aprīlī Nuarkas pilsētas vies-
nīcas telpās, kuŗā piedalījās va   -
dītāji no Kanadas, ASV un Aus-
trālijas. 

Konferenci atklāja latviešu gai   du 
priekšniece vad. Anita Vē  jiņa ar 
dzejnieces Veltas Tomas dzejoļa 
vārdiem: „Labu domāt, labu darīt, 
labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, 
labu dot un labu ņemt..“ 

Šodienas sabiedrība uzliek mums 
un mūsu vadāmiem dažādus 
laiku ierobežojumus. Mums, vadī-
tājām, ir vairāki pienākumi un 
tādēļ nevaram uzņemties vēl 
vairākus amatus. Varam šķēršļus 
pārvarēt! Kā šķēršļu gājienā, tikai 
atšifrējot uzdoto, varam doties uz 

vad. MAIJA 
ŠĶINĶE

ir paredzēts garāks  kanoe brau-
ciens un roveriem un lielgaidām  
kanoe brauciens ar pārgulēšanu 
bez teltīm. Ir plānoti pārgājieni 
pa sirotāju takām Adirondack 
kalnos, kā arī dabas un mežu 
māku apmācības. Būs arī pieeja-
mas COPE ( Challenging Outdoor 
Personal Experience) nodarbības, 
kā arī loks un bulta un mazka-
libra mērķī šaušana. Visās no  dar-
bībās tiks izmantotas nometnes 
nodarbību vietas, kuŗās pieda lī-
sies profesionāli darba darītāji.

Skautu un gaidu atsevišķās 
konferencēs tika daudz runāts 
un debatēts par kustību nākotni 
un ko vadītāji varētu darīt, lai to 
veicinātu.

Pēc vakariņām vadītājiem bija  
iespēja piedalīties ekskursijā uz 

mumu pieņemšanu un ierosinā-
jumiem turpmākai darbībai. 

Izskanēja doma,  ka būs lietas 
jāmaina, bet kā Rainis teica – 
pastāvēs kas pārvērtīsies.

Ar atvadu vārdiem Latviešu 
skautu priekšnieks vad. Arnis 
Vējiņš beidza konferenci:

Šī ir bijusi vēsturiska kon fe-
rence, jo mēs esam sākuši no   pietni 
skatīties uz mūsu kustībām un to 
nākotnes virzienu un struk tūru. 
Šis pierāda, ka mēs esam kustības, 
jo mēs esam ar mieru pārrunāt 
grūtos jautājumus, sa  prast,  ka 
mēs nevaram visu ko darīt tāpat 
kā agrāk, un meklēt risinājumus. 

Lai turpinātu šīs konferences 
vērtīgo darbu, mēs braucam mājā 
ar mājas darbiem. Bet – atšķiroties 
no skolas laikiem – nav tikai viena 

Kopbilde ar konferences dalībniekiem

priekšu. Mēs šajā konferencē pār-
runāsim turpmāko ceļu un centī-
simies atrast atbildes.

Pirmās dienas rīts aizritēja,  
pār  runājot iepriekšējās konfe-
rences lēmumu izpildi, kā arī 
priecājoties par vienību sekmīgo 
darbību pagājušajā gadā, kuŗu katra 
vienība parādīja uz lielā ekrāna.

Konferences lielākā daļa tika 
veltīta nākamās nometnes Solī-
jums plānošanā. Nometnes rīko-
tāji – vad. Arnis Korolkevics un 
vad. Maruta Auģe – pastāstīja 
par nometnes vietu – skaistajos 
Adirondack kalnos, Boy Scouts of 
America īpašumā Massawepie 
Scout Camp. Nometnes notiks 

no 11. līdz 17. augustam ar plašu 
programmu. 

Nodarbības nedēļas laikā būs 
dažādas un piemērotas bērnu/
jauniešu vecumiem un spējām. 
Camp Massaweepie ir liels dzidrs 
ezers,  kur notiks peldēšana un 
laivu (kanoe, airu laivas, kajaki) 
nodarbības. Skautiem un gaidām 

tuvāko Escape room, kur ar zinā-
šanām un veiklību varēja izkļūt 
no šīs istabas.

Nākamās dienas konferenci ie -
vadīja vad. Mārtiņa Puteņa va  dī-
tais svētbrīdis,  kur vadītāji iemā-
cījās dziesmu izpildīt divējādās 
versijās un ritmos. Tam sekoja 
konferences turpinājums ar lē -

pareizā atbilde. Mums būs daudz 
pareizās atbildes – katrai amat-
personai, katrai vienībai, katram 
no mums var būt – un droši vien 
būs – citas pareizās atbildes. 

Vissvarīgākā lieta ir – mēs ejam 
pasaulē – tāpat kā Sprīdītis – 
meklēt laimi un atbildes.

Šogad gadskārtējā Eiropas 
Savienības filmu festivālā Gene 
Siskel teātrī divas reizes rādīja 
Latvijas filmu “Homo Novus” 
(režisore Anna Viduleja, opera-
tors Jānis Eglītis, mūzika – Rai -
monds Pauls), kas veidota pēc 
Anšlava Eglīša pazīstamā ro -
māna. Čikāgieši – latvieši un 
cittautieši – ar lielu interesi 
baudīja jautro filmu, kuŗā varēja 
ieskatīties mākslinieku dzīvē 
pagājušā gadsimta trīsdes mi-
tajos gados Rīgā. Pirmā izrāde 
(150 sēdvietas) bija gandrīz iz -
pārdota, arī otrā (100 sēd vietas) 
bija izpārdota, un vai  rākiem, 
kuŗi gribēja filmu noskatīties 
otrreiz, tas nebija iespējams. 

“Homo Novus” Čikāgā – noskatījāmies, 
baudījām, priecājāmies – visi kopā! 

Pirms svētdienas izrādes 
skatītājus uzrunāja Līga Ejupe 
no Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Kultūras fonda, dodot 
pārskatu par Anšlava Eglīša 
dzīvi un devumu latviešu 
literātūrā. Viņa pateicās visiem 
apmeklētājiem par latviešu 
kultūras atbalstīšanu. Pēc iz -
rādes Čikāgas Latviešu biedrība 
(ar financiālu atbalstu no ALA 
Kultūras fonda un Čikāgas 
Latviešu organizāciju apvie nī-
bas) pacienāja publiku ar vīnu 
un saldumiem. Lai gan lielākā 
skatītāju daļa bija latvieši, tomēr 
bija arī ieinteresēti cittautieši, 
kuri priecājās arī par “vīna 
stundu” un latviešu jautrību. 

Tautieši izmantoja iespēju fo -
tografēties pie dažādu valstu 
karogiem un slavenās Gene 
Siskel Film Center sienas. 

Pēc trešdienas izrādes Latvian 
American Chamber of Com mer-
ce (LACC) aicināja tautiešus uz 
Petterinos restorānu iepazīties 
ar jauniecelto latviešu Goda 
konsulu Illinojā (Latvian Ho -
norary Consul for the State of 
Illinois) Ēriku Kalniņu. Ē. Kal-
niņš ar kundzi Melanie bija 
noskatījušies filmu un vēlējās 
tuvāk iepazīties ar Čikāgas 
latviešiem. Vairāki draugi un 
labvēļi restorānā pavadīja jauku 
stundu sarunās ar Kalniņiem.

No kreisās: Čikāgas Latviešu biedrības kultūras nozares vadītāja 
Aiga Bērziņa un priekšniece Dace Ķezbere ar Aigu Osīti
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JURIS 
ULMANIS Uz Grenlandi – pēc pērlēm

FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS

Man šī ideja ļoti iepatikās. 
Ziemsvētku „Skroderdienas Sil -
mačos“! Viņš komponē lugai spe   -
ciālu mūziku – britu stilā. Es 
pastāstīju, kā mēs ievadām izrādi 
„Tētis” un kādu priekšspēli esmu 
redzējis Brodvejā pirms izrādes 
Grease. Palūdzu Bjarnijam at -
ļauju, vai drīkstu rīt aiziet uz viņa 
teātri un paskatīties, ko un kā 
viņš dara. Mēs pārrunājām lugu 
Whatam I worth? Bjarnijs teica, 
ka vissmieklīgākā ir sadaļa par 
iešanu pie ārsta un uz operu. 
Man gan tā nešķita, kad lasīju 
lugu. Bet jāatzīstas, ka tekstu 
lasīju steigā Viļņas lidostā. Uz -
aicināju Bjarniju uz vakariņām, 
izlēmām ēst omārus. Forši! Bjar-
nijs mani aizveda uz Snorri Guest-
house. Maza viesnīciņa. Vismaz 
tīra. Mani ievietoja trīs vietīgā 
numurā. No ekspedīcijas grupas 
esmu ieradies pirmais. Pauls 
Valkers no Tangent Ex  plo ration 
būs šovakar vēlu. Būtu labi rīt 
brokastīs viņu satikt un ap  ru-
nāties. Noskaidroju, kur ir vei-
kals, aiziešu turp jau no paša rīta.

Kā tas ietekmēs
manu ceļojumu?

Sestdiena, 2. maijs
Sestdienas rītā satiku Paulu 

Valkeru, mēs izskatījām cauri 
visas slēpes un slieču ādu1. Zā -
baki bija mazliet par lielu un 
koškas jeb dzelkšņi,2 tādi veci… 
kā tas ietekmēs manu ceļojumu? 
Ekipējums ir svarīgākā ekspe dī-
cijas sastāvdaļa. Pauls stāstīja, 
rādīja un atkal stāstīja. Jauks 
cilvēks, bet daudz runā. Tāds vi -

kartēm. Pēc iepirkšanās  devos 
atpakaļ uz krogu.

Žurnālos bija raksti par uz  ņē-
mēju Gisli Reinsonu un viņa 
bērēm. Pateicoties viņam, es 
iepazinos ar Bjarniju, un tādā 
kārtā esmu šeit. Viela pārdomām. 
Turpināju sūtīt īsziņas. Pēc brīža 
devos mājup, uz Snorri Guest-
house. Nebija viegli sameklēt 
taksi. Labi, ka man te nevajag 
savu pinkodu. Es pērku un 
pērku, un man tik ņem pretī 
manu kredītkarti. Biju sarunājis 
ar Bjarniju vakarā satikties un 
aiziet kaut kur pasēdēt. Uz mirkli 
atgūlos… un aizmigu. Tas bija ap 
17. Nogulēju līdz pusnaktij, kad 
no Anglijas ieradās mani kolēģi. 
Man bija kauns par sevi, ka pie -
mānīju Bjarniju. Tomēr sapratu, 
ka tas bija pārguruma dēļ… 
Vienkārši nebiju pietiekami gu -
lējies. Ceru, ka brauciena laikā 
atpūtīšos. Mani ekspedīcijas bied ri 
izrādījās diezgan trokšņaini. Sa -
sveicinājos un gāju atpakaļ gulēt. 
Nebiju izslēdzis mobilo telefonu 
– tas pa nakti nepārtraukti vib-
rēja. Nevarēju to tumsā sameklēt 
un sataisīju baigo traci. Tā arī 
neatradu. Telefons beidza vibrēt 
– izlādējās baterija.

daudz kalnu, kuros nav uzkāpts. 
Es iedomājos, ka varētu tādā 
uzkāpt un nosaukt to savā vārdā. 
Jura kalns!

Pēcpusdienā aizgāju uz iepirk-
šanās centru. Man joprojām nav 
siksnu sistēmas, lai iejūgtos par 
vilcēju ragavās, nav arī zeķu. 
Aizgāju pa taisno uz krogu.  Pie 

izdevis daudz naudas. Es nesa -
protu viņu naudiņas. Viss tūk-
sto šos, nav skaidrs, cik maksāju 
par lietām. Pie kāda galda sēdēja 
māmiņas, kas dzēra alu. Bērni 
skraidīja apkārt. Uzsaucu mā  mi-
ņām dzērienu, jo viņas izskatījās 
jaukas. Man tā gribējās. Aizgāju 
nopirkt savas trūkstošās lietas. 

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 hokejistu 
pārbaudes spēles

Latvijas hokeja izlase pār-
baudes spēlē pret Krieviju pir-
majā periodā ieguva divu vārtu 
pārsvaru, ko turpinājumā ne -
nosargāja, piedzīvojot zaudē-
jumu ar 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).

(Turpināts no Nr. 15)

ņam darbs. Pats esot vienu reizi 
pārslēpojis pāri Grenlandei, viņa 
firma pārsvarā orientēta uz Gren  -
landes kalniem. Joprojām ir 

aulus kausa pārdomāju dzīvi. 
Ēdu picu. Tā man atsauca atmiņā 
visgardāko mana mūža picu 
„Sals” picērijā Jonkeros, kurp 
gājām ēst pēc latviešu skolas. 
Sūtīju īsziņas saviem paziņām. 
Kopā ar piektdienas vakara 
omāriem un vīniem, sestdienas 
aliem un īsziņām, šķiet esmu 

Sporta veikalā satiku somus, 
kuri tikko bija beiguši gājienu 
(www.greenland.2009.fi). Viņi 
stās tīja, ka sākuši seši, bet beiguši 
tikai četratā. Ceļa sākumā re -
dzējuši leduslāci. Laiks bijis bries-
mīgs. Tomēr veči bija priecīgi un 
palīdzēja man nopirkt siksnu 
sistēmu. Apmainījāmies ar vizīt- (Turpinājums sekos)

Latvijas (pa kreisi) un Krievijas hokejistu spēles aina

Otrajā spēlē mūsu hokejis-
tiem izdevās revanšēties – ar 
rezultātu 2:1 viņi pagarinājumā 
uzvarēja spēcīgo Krievijas vie-
nību.

Mājinieku pirmos vārtus tre-
šajā periodā guva Ķēniņš, kuŗš 
lieliskā uzbrukumā izcēlās ma -
zākumā, bet papildlaikā uz  varu 
nodrošināja Kaspars Dau ga-

Ronalds Ķēniņš // FOTO: F64

viņš. „Pārbaudes spēlēs galve-
nais ir atstrādāt treniņos ie -
spēlētas sadarbības,” pēc uz  va-
ras pār Krievijas komandu 
sacīja Latvijas  izlases uzbrucējs 
Ronalds Ķēniņš.

Iemūžināts Žoltoka 
33. numurs

Pirms pārbaudes spēles starp 
Latvijas un Krievijas hokeja iz -
lasēm Arēnā Rīga tika godināts 
kādreizējais valstsvienības uz -
brucējs Sergejs Žoltoks.

Sarīkojuma laikā pie arēnas 
griestiem tika pacelts krekls ar 

33. numuru, kuŗš izlasē turp-
māk netiks izmantots. Žoltoks 
karjēras laikā spēlēja ar vairā-
kiem numuriem, bet 33. bija 
pēdējais, kas viņam bija valsts-
vienības spēlēs. Žoltoks bija viens 
no spožākajiem neat ka rības 
laika Latvijas hokeja uz  bru cē-
jiem un viens no pir ma jiem 
valsts izlases spēlētājiem Nacio-
nālā hokeja līgā (NHL). 1992. 
gadā divdesmit gadu vecumā 
viņš devās uz Ziemeļameriku, 
kur sāka savu ceļu uz NHL. 
Pirmais klubs, kuŗā hokejists 
spēlēja, bija Bostonas Bruins un 
1993. gada 18. novembrī, spē-
lējot pret Sanhosē Sharks viņš 
guva arī savus pirmos vārtus 
NHL. Tovakar Sharks vārtus 
sar gāja latvietis Artūrs Irbe. Žol -
toks  ar sev raksturīgo milzīgo 
pašatdevi un darbaspējām kļuva 
par stabilu NHL spēlētāju, spē-
lējot Otavas Senators, Mont-
realas Canadiens, Minesotas 
Wild, Nešvilas Predators rindās.

Pret Šveici – divi 
zaudējumi

Latvijas hokeja valstsvienība 
Šveicē aizvadīja pēdējās divas 
pārbaudes spēles pirms pasaules 
čempionātā. Pirmajā tikšanās 

reizē pārāki bija šveicieši, kas 
atspēlējās no 0:1 deficita un 
prata uzvarēt 1:4. Šajā spēlē 
komandas neiztika bez asu-
miem, rēgulāri spēlējot nevie-
nādos sastāvos. Pēc spēles abas 
vienības aizvadīja arī piecu mi -
nūšu papildlaiku trīs pret trīs 
formātā, taču vārtsargi netika 
pārspēti. Savukārt pēcspēles me -
tienu serijā Latvijas hokejisti 
bija pārāka ar 2:0. 

Otrajā spēlē Latvijas hokeja 
izlase Euro Ice Hockey Challenge 
turnīra ietvaros ar rezultātu 0:2 
piekāpās Šveices valstsvienībai. 
Mūsu hokejisti nespēja pārspēt 
Šveices izlases vārtsargu Leo-
nardo Dženoni. Latvijas vienība 
13 reizes meta uz pretinieku 
vārtiem, bet trešajā periodā 
netika fiksēts neviens metiens. 
Šveices labā precīzu metienus 
izpildīja Vinsēns Praplāns un 
Simons Mozers. Latvijas izlasē 
šajā spēlē debitēja vārtsargs 
Gustavs Dāvis Grigals, kurš at -
vairīja 32 no 34 pretinieku me -
tieniem. Viņš tika atzīts par 
labāko hokejistu. Latvijas izlasei 
šajā spēlē nepalīdzēja uzbrucēji 
Kaspars Daugaviņš, Teodors 
Bļugers un Miks Indrašis, bet 
pirmo spēli šajā sagatavošanās 
ciklā aizvadīja Guntis Galviņš, 
kuŗš kļuvis par Čechijas 
čempionu.

***
Latvijas hokeja izlases vārt-

sargs Elvis Merzļikins varētu 
pievienoties valstsvienībai, jo 
viņa pārstāvētā nacionālās ho -
keja līgas (NHL) vienība Ko -
lumbusas Blue Jackets 6. maija 

izstājās no Stenlija kausa iz  cī-
ņas. Stenlija kausa otrās kārtas 
sestajā spēlē Blue Jackets ar 0:3 
(0:0, 0:1, 0:2) zaudēja Bostonas 
Bruins, visā serijā piekāpjoties 
ar 2:4. Merzļikins pēc sezonas 
Šveicē martā noslēdza līgumu 
ar Blue Jackets un pievienojās 
savai jaunajai komandai Zie -
meļamerikā. Latvijas izlases 
vārt sargs bija kopā ar komandu 
Stenlija kausa spēlēs.

Hokeja čempionāts 
ir kā Dziesmu 

svētki
Tuvojoties pasaules čempio-

nātam hokejā, kas šogad risi-
nāsies Slovakijā, uz Bratislavu 
pošas arī ievērojams skaits līdz-
jutēju, un, kā jau pēdējos gados 
ierasts, šī kļūs par galveno pul-
cēšanos vietu tautiešiem ja ne 
no visas pasaules, tad vismaz no 
Eiropas noteikti. Uz Bratislavu 
pošas latvieši no daudzām Ei -
ropas valstīm – galvenokārt no 
Lielbritanijas un Īrijas, kā arī no 
Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, 
Vācijas, Francijas un Austrijas. 

1 Pretslīdes materiāls, ko piestiprina zem 
slēpju sliecēm.
2 Metalla palīglīdzeklis, ko piestiprina pie 
apaviem. Tos izmanto alpīnisti, lai pār-
vietotos pa ledu un firnu.
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Aizmirsta mākslinieka darbu izstādeMĀRIS
BRANCIS

Kuldīga. 20. gs. 30. gadi. Zuzānu kollekcija

EDUARDS
SILKALNS

Mēdz sacīt, ka rakstītājiem 
visgrūtāk nākoties izdomāt ie  ce-
rētā vēstījuma pirmo teikumu, 
bet man nupat garīgas mocības 
bija ar raksta virsrakstu. Biju 
iecerējis Pielāgotājies pašat-
klāsmi, bet rakstāmrīks kā ne -
gribēja, tā negribēja šo pielā-
go jies dabūt uz papīra, mazāk 
vārda neveiklās formas, vairāk 
brizantā satura dēļ. Vai tad videi, 
laikmetam, apstākļiem nepie lā-
gojas lielais vairums cilvēku, 
kamēr peldētāju pret straumi 
paliek niecīgs mazākums? Vai, 
vēlēdamies pielāgoties, cilvēki 
bieži nenoliedz savu patieso „es”? 
Kaut uzskatīdams sevi par lat-
vieti un tikai par latvieti, 18 gadu 
vecumā pieņēmu savas toreizējās 
mītnes zemes Austrālijas pa -
valstniecību. Naturālizācijas ce -
remonijā zvērēju, ka atsakos no 
visām citām valstiskām saitēm 
un ka turpmāk palikšu uzticīgs 
vienīgi Lielbritanijas, Austrālijas 
un visas britu kopvalsts karalie-
nei Elizabetei Otrajai. Turklāt 
ceremonijas laikā centos sev 
iestāstīt, ka tā visa jau ir tikai 
formāla lieta, bet ka sirdī esmu 
un arvien palikšu tikai latvietis. 
Kāpēc tad vajadzēja naturā li zē-
ties? Lūk, vienkārši tādēļ, ka pēc 
skolas beigšanas gribēju sākt 
gatavoties skolotāja karjērai, bet, 
lai attiecīgajām studijām saņemtu 
stipendiju un atņemtu vecākiem 
materiālas rūpes par mani, na -
turālizējos. Pielāgojos. Mierināju 
sevi ar domu, ka līdzīgi rīkojās 
daudzi tūkstoši citu Austrālijā 
ieceļojušu latviešu. 

Vēlākā literātūrzinātnieka, dzej-
nieka, redaktora un daudzu citu 
ar rakstīto vārdu saistītu amatu 

Pašatklāsme
Laiku nospiedumi,  Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās 

un attēlos 1947 – 1990, Madaras Eversones sastādījums un priekšvārds, 
apgāds „Zinātne”, 2019. g., 496 lpp.

ieņēmēja Ilgoņa Bērsona (dz. 
1931. g.) dienasgrāmatā lasām 
šādu 1950. gada 18. novembrī 
tapušu ierakstu: 

Esi sveicināts, 18. novembŗa 
rīts! Sveicini arī tu visu latviešu 
tautu un jo sevišķi tos, kas nav 
mūsu vidū, kas min stepes zāli. 

par sevi mūsdienās.
Bet laiks iet uz priekšu, 1952. 

gada martā Ilgonim paveŗas 
iespēja strādāt laikraksta Pa -
domju Jaunatne redakcijā, tikai 
tad nu jāiestājas komjauniešos. 
Kādā vēstulē viņš raksta: 

Šīs dienas ir smagas. Tās ir 
smagas tādēļ, ka tagad man 
daudz kas jādomā un iekšēji 
jāpārdzīvo. Ko teiks vecie paziņas, 
ieraudzījuši mani ar nozīmīti pie 
krūtīm? Reizēm galva tā sagriežas, 
ka nezinu, ko darīt? 

Laiks turpina iet uz priekšu. 
Kad komjauniešos iestājies arī 
brālis Imants, Ilgonis viņam 
1955. gada 22. maijā raksta:

Apsveicu Tevi kā komjaunieti. 
Domāju – esi pareizi rīkojies. 
Dzīve iet uz priekšu, un tiem, kas 
pārāk konservātīvi turas pie 
veciem ieskatiem, tā var būt arī 
nežēlīga, vai vismaz var nostumt 
tādus pie malas, līdz ar to atņemt 
dažas tiesības. Bet ir grūti tikai 
noskatīties uz dzīves palu ūdeņiem 
un netraukt tiem līdzi.

Tad nu Ilgonis Bērsons arvien 
vairāk un dziļāk iesaistās padom-
ju literārās un kultūras dzīves 
apritē jeb, paša vārdiem runājot, 
trauc līdzi dzīves palu ūdeņiem.

1976. gada novembrī viņš sa -
skaitījis, ka viņam ir veseli četr-
padsmit sabiedriskie pienākumi. 
Tagad, mūža novakarē, viņam 
noteikti gribētos saskatīt sevi kā 
kalpojušu latviešu rakstniecībai, 
bet ar padomju ideoloģiju un 
iekārtu identificējušos un sa  mie-
rinājušos tikai tiktāl, cik bija 
nepieciešams, lai varētu turpināt 
kalpot nupat minētajam pri mā-
rajam mērķim.

Tiesa, savos rakstos, oficiālās 

vēstulēs, iesniegumos Bērsons 
dāsni lietojis „oficiālo termi no-
loģiju”. Grāmatas vajadzībām 
rakstītajās nedaudzajās kursīvā 
iespiestās piezīmēs no mūsdienu 
skatījuma viņš atzīstas, ka bijis 
„pārāk daudz pakļauts partijas 
standartleksikai”. Vajadzējis lie -
tot „padomju frazeoloģiju”. Sa  -
stopamies ar tādiem terminiem 
kā „emigrantu šeptmaņi”, „kāda 
no reakcionārajām latviešu emig-
rantu izdevniecībām”, „latviešu 
emigrācijas polītiskie darboņi” 
un tamlīdzīgi.

Īpaši tad, kad pagājušā gad-
simta 80. jeb Gorbačova varas 
gados spiediens no augšas sama-
zinās, Bērsons izteiktāk iestājas 
par mūsu tautas patiesajām in -
teresēm, kaut vai par līdz tam 
aizliegto rakstnieku un mūsu 
klasiķu darbu publicēšanu. Kā 
Bērsons no karsta nacionālista 
jaunajos gados ieslīdēja padomju 
kalpībā (precīzāk: kā viņš kļuva 
par literātūras darboni padomju 
ideoloģijas atvēlētajās robežās), 
tā viņš 1990. gadā no tās raisījās 
vaļā, iesniegdams Rakstnieku 
savienībai šādu teikumu: „Tā kā 
komūnisma ideja ar katru dienu 
skaidrāk pierāda savu reālo 
nedzīvotājspēju un nule savai 
tumšajai, asiņainajai pagātnei....
pievienojusi pat tik nedemo-
kratisku aktu kā latviešu tautā 
visvairāk nicinātā cilvēka (Al -
frēda Rubika – E.S.) ievēlēšanu 
par pirmo sekretāru, paziņoju, 
ka mana sastāvēšana Padomju 
Savienības Komūnistiskās parti-
jas biedru rindās vairs nav 
iespējama.”

Jau 1989. gada septembrī 
Bērsons bija iestājies Latvijas 

Tautas frontē. T. s. vecajai trim-
dai īpaši interesanti šķitīs Bēr-
sona ziņojumi Kultūras sakaru 
komitejai par viņa 1972. gada 
ceļojumu uz Kanadu un ASV, lai 
tiktos ar prominentiem turienes 
tautiešiem, kā arī uz ciemiem 
Rietumvācijā 1978. un 1984. 
gadā. Ziņojums par otru Vācijas 
braucienu turklāt pasniegts ori-
ģinālā mašīnraksta nobildējumā, 
lai nerastos aizdomas, ka jau-
najos laikos tas varētu būt iz -
rediģēts vai papildināts. Kanadai 
un ASV pieredzes aprakstos 
svarīga loma sastapto personu 
adresēm, arī tālruņa numuriem. 
Laikam jau nolūks bija padarīt 
šos cilvēkus vieglāk uzejamus 
turpmākiem apciemotājiem no 
Latvijas organiem un veicināt 
Latvijas iespiedumdarbu piesū-
tīšanu viņiem. Visos ziņojumos 
cilvēki, kas pret ciemiņu iztu-
rējušies solīdi, ieskaitīti Padomju 
Latvijas draugos vai potenciālos 
draugos, turpretim (samērā ne -
daudzie) pretī runātāji – pretpa-
domju elementos. 

Līdzās Jānim Aneraudam 
Ilgonis Bērsons savā laikā bija no 
Latvijas puses pati redzamākā 
kultūrsakarnieku seja, tāpēc vi -
siem, kas ar viņu pirms 40 
gadiem – vairāk vai mazāk – 
tikās un sarunājās, būs ārkārtīgi 
interesanti lasīt, kā viņš viņus 
traktējis vai vismaz kādus viņš 
viņus gribēja parādīt savu zi  ņo -
jumu saņēmējiem. Laiku no -
spiedumu vērtība ir apstāklī, ka 
tie par padomju laiku stāsta tā 
laika valodā un iztiek ar mi  ni-
mālām piebildēm no mūsdienu 
perspektīvas.

Visu aprīļa mēnesi Mencen-
dorfa nama izstāžu zālē, kas 
iekārtota 17.–18.gadsimta rīdzi-
nieka nama mājīgajos bēniņos 
4.stāvā, skatāma gleznotāja 
Kārļa Grūbes (1902-1998) pie-
miņas izstāde „… no Stren čiem 
līdz Klusajam okeānam”, ko vei-
dojis mākslinieka daiļrades pēt-
nieks Guntis Švītiņš.

Kārlis Grūbe patiesi ir cēlies 
no Ēveles pagasta Ķempēnu 
muižas, kas tagad atrodas 
Burtnieku novadā, tēvs bija 
tirgotājs, kam bija divas meitas 
un divi dēli. Kārlis Pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikā iestājās 
jaundibinātajā Latvijas Mākslas 
akadēmijā, saņemdams matri-
kulu ar numuru 5, tātad bija 
viens no pirmajiem, kuŗš sa -
domāja studēt šajā augstskolā. 
Puisis izvēlējās profesora Jāņa 
Roberta Tillberga vadīto Figu-
rālās glezniecības meistarklasi. 
1930.gadā viņš uzgleznoja dip-
lomdarbu „Svinīgais solījums”, 

par ko saņēma gleznotāja gradu. 
Pēc pāris gadiem Kārlis Grūbe 
pārcēlās uz Kuldīgu, kur strā-
dāja V. Plūdona Valsts ģimnazijā 
un arodskolā. 1944. gada vasarā 
ar māsas ģimeni devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, no kurienes 

1948. gadā pārcēlās uz Angliju, 
bet vēl pēc desmit gadiem – 
1958. gadā – uz Portlandi Ore-
gonas pavalstī ASV.

Par gleznotāju Kārli Grūbi 
nevienā pētījumā vai grāmatā 
neko nevar izlasīt: ne Jāņa Siliņa 

„Daugavas” apgādā Stokholmā 
iespiestajā triju grāmatu „Lat-
vijas mākslā”, ne 2016. gadā 
izdotajā „Latvijas mākslas vēs-
tures” V sējumā, nerunājot par 
1941.gadā iznākušo absolventu 
diplomdarbu apkopojumu grā-
matā „Latvijas PSR Mākslas 
akadēmijas 20 gadi”, kur ne -
drīk stēja viņu pieminēt diplom-
darba dēļ, kas stāsta par svinīgā 
solījuma nodošanu Latvijas 
ar mijā. Tādēļ ir apsveicama 
Gunta Švītiņa iniciātīva un 
ilgstošie pētījumi, kas tagad 
vainagojušies otrajā Kārļa Grū-
bes izstādē Latvijā (pirmā noti-
ka 1934.gadā Kuldīgas V. Plū-
dona Valsts ģimnazijā). 

Mencendorfa namā varam 
iepazīties ar mākslinieka glez-
nām, kas tapušas 20. gs. 20. ga -
dos – 40. gadu pirmajā pusē, kā 
arī ar dažiem gleznojumiem, 
kas dienas gaismu ieraudzījuši 
ASV dzīves periodā pēc kaŗa. 
Ekspozīciju papildina doku-

mentu un fotografiju klāsts, kas 
ļauj viņu iepazīt mazliet tuvāk 
kā cilvēku.

Gleznas liecina, ka Kārlis 
Grūbe bija, tā sakot, fona māk-
slinieks, nekur neizceldamies. 
Kaut arī viņš studēja figūrālo 
glezniecību, taču sadzīves ai -
niņas ir statiskas, pastīvas, arī 
gleznojums paciets. Krietni la -
bāki ir portreti un Kuldīgas 
skati. Īpaši jāizceļ Friča Bārdas 
portrets un Zuzānu kolekcijā 
iekļautā 20.gs. 30.gados glez -
notā „Kuldīga”, kas ieturēta klu-
sos toņos, pakārtojot tonālo 
risinājumu zīmējumam. 

Mākslinieka vārds nesen iz -
skanēja un arī avīzē Laiks tika 
aprakstīts vērā liekams noti-
kums – 2016.gadā restauratore 
Līga Jansone no jauna uzglez-
noja Kārļa Grūbes dip lom-
darbu„Svinīgais solījums”, kas 
bija gājis bojā. 

Izstāde atdod mūsu mākslas vēs -
turei vārdu, kas bija piemirsts.

Velti, jūs varmākas, nekad ne -
salauzīsiet latviešu tautas patrio-
tisko garu, tas reiz izlauzīsies visā 
pilnībā uz āru, un tad birs atmak-
sas krusa pār jūsu galvām.

To jaunais Ilgonis jau desmit 
gadus kopš Latvijas okupācijas 
rakstījis dzimtenē, kamēr es tādā 
pašā 18 gadu vecumā Austrālijā 
naturālizējos. Apskatāmajā Bēr-
sona dižgrāmatā Laiku nospie-
dumi nupat citētās Ilgoņa pa -
triotiskās rindas lasāmas arī jau -
nieša ar roku rakstīta teksta frag-
menta faksimilā, lai nevienam 
neienāktu prātā, ka jaunais 
cilvēks tās varētu būt safabricējis 
pozitīvāka sprieduma radīšanai 
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Inese Zagorska un Pēteris Vasks pēc Lielās Mūzikas balvas 
saņemšanas

No izrādes “Vasks mūzikā un dejā”

Skan Pēteŗa Vaska “Vientuļais enģelis”

Atšķirībā no laika apmēram 
pirms desmit gadiem (kas tas ir 
pret mūžību!) šodien nevienu 
vairs nepārsteigs daudzie mūzi-
kas festivāli Latvijā, jo beidzot arī 
skaņu mākslas jomā mēs esam 
Eiropā. Situācija kļūst eiropiskāka 
arī notikumu decentralizācijā, jo 
galvaspilsēta vairs nav monopo-
liste, diemžēl, ne vienā vien as  -
pektā kļūdama par provinci, un 
ne tikai atbilstošas koncertzāles 
trūkuma dēļ. 

Līdzās Liepājai un Rēzeknei 
par īpašu centru pēdējos gados 
izvirzījušās Cēsis, protams, arī 
pateicoties jaunuzceltajai kon-
cert zālei. Bet ne jau telpas vien 
nosaka tajās mītošo garu. Un šajā 
ziņā Vidzemi var apskaust visa 
Latvija, jo te ir dvēsele – kon cert-
zāles mākslinieciskā vadītāja 
Inese Zagorska – cilvēks ar mil-
zīgu enerģiju, izcilām organi zā-
tora spējām un plašu kultūras 
apvārsni. Tieši pateicoties viņas 
pūlēm, komponista P. Vaska dzim-
šanas mēnesī aprīlī notika Otrais 
viņa mūzikas festivāls. Četru 
koncertu programmās, protams, 
absolūti dominēja pa  saulē vis pa-
zīstamāka latviešu skaņraža darbi, 
šoreiz jau ar plašāku tematiku – 
no solo kla vierēm, kameran-
sambļiem līdz baletam. 

Festivālu ievadīja  zviedru ka -
mer orķestra (tajā gan skandi-
nāvu uzvārdu bija ļoti maz) O/

JURIS
GRIŅEVIČS

PĒTEŖA VASKA MŪZIKAS FESTIVĀLS
MO  DERNT dalībnieku kamer-
an sambļi, programmas centrā P. 
Vaska vislieliskākais – Ceturtais 
stīgu kvartets. Ansambļa saspēle 
teicama, iespējams, „Elēģijā” 
nedaudz pietrūka pulsācijas, jo 
tāda nepieciešama arī lēnā 
tempā. „Vasaras dejas” vijoļu 
duetam ir nepretenciozs darbs, 
rakstīts tieši vasaras festivāliem 
un valdzina ar savu latvisko gai-

Koncertzāles piecu gadu jubilejas koncerts notiks
sestdien, 1. jūnijā, plkst. 19:00

Organizators: Koncertzāle Cēsis 

Programmā – divi romantisma laikmeta šedevri.

Koncerta pirmajā daļā krievu klasiskās mūzikas ikona,
viens no visu laiku populārākajiem klavieŗkoncertiem –

Pēteŗa Čaikovska Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim.
Tā skaistās, majestātiskās ievadtaktis pazīstamas ikvienam.

Kopā ar LNSO mūzicēs Reinis Zariņš, kurš bija uz Cēsu skatuves 
arī pirms pieciem gadiem, spēlējot solo un uzstājoties ar

pasaulslavenajiem dziedātājiem Aleksandru Antoņenko un Egilu 
Siliņu. Šī būs pirmā reize, kad Reinis Zariņš spēlēs Čaikovska 
Pirmo, un, zinot, cik rūpīgi Reinis iedziļinās ik jauna opusa 

iestudēšanā, ar lielu interesi gaidām, kādas līdz šim nedzirdētas 
dzīles pianists būs atradis šajā visiem tik labi zināmajā opusā.

Koncerta otrajā daļā klausīsimies Richarda Vāgnera operas 
“Valkīra” pirmo cēlienu, ko bieži vien atskaņo kā autonomu 

skaņdarbu – tik pilnīgs tas ir savā uzbūvē, drāmatiskajā 
intensitātē un mūzikālās valodas pievilcīgumā. “Valkīra”

ir otrā no Vāgnera grandiozā cikla “Nībelunga gredzens” operām 
(secībā – “Reinas zelts” jeb ievads, “Valkīra”, “Zigfrīds”,
“Dievu mijkrēslis”). “Valkīras” pirmā cēliena darbība

notiek pavasaŗa naktī, un spēcīgu negaisu pakāpeniski
nomaina starojoša mēnessgaisma. 

Pavasaris uz vasaras sliekšņa, koncertzāles jubileja un Vāgnera 
saviļņojošā mūzika izcilā atskaņojumā! Zīglindi dziedās Latvijas 

klausītājiem labi pazīstamā zviedru soliste Līne Karlsone
(Baltajā namā uzstājusies kā Zenta un Elizabete), Zigmunds būs 

lieliskais zviedru tenors Michaels Veiniuss, kuŗš dziedāja šo lomu 
LNO iestudējumā, savukārt Hundinga lomā redzēsim izcilo vācu 
basu Tobiasu Kēreru. Visi trīs solisti ir pieprasīti un nepārspējami 

vāgneristi uz pasaules lielākajām skatuvēm.

Jubilejas koncerts būs īpašs arī ar to, ka tajā tiks izmantota 
koncertzālē “Cēsis” teicami ierīkotā, bet reti izmantotā orķestra 

tilpne, kas lieti noder, kad uzvedama opera vai baleta izrāde. 
“Valkīru” baudīsim daļēji kā izrādi – orķestris būs tilpnē,

un darbību virzīs pieredzējušais vāgnerists Viesturs Kairišs,
kurš pirms vairākiem gadiem Latvijas Nacionālajā operā bija 
“Nībelunga gredzena” triju pamatdaļu režisors inscenētājs. 

Vāgnera mūziku dzirdam arī drāmatiskajā teātrī iestudētajās 
Viestura Kairiša izrādēs, un šī komponista mūzikas matēriju 

režisors pārzina perfekti un jūt smalki.

Pie diriģenta pults – LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais 
diriģents Andris Poga, kuŗš operai pievēršas diemžēl pārāk reti, 

toties – kad dara to, rezultāts ir fascinējošs.

Vidzemes koncertzālei 5 gadi! 

sotni, tomēr bez folkloras 
citātiem. Tāpat kā A. Pērta, O. 
Mustonena un A. Šnelcera dar-
bos atskaņojumu vadīja aizrau-
tīgais, temperamentīgais vijol-
nieks Hugo Tičati (Ticciati). 

Vakarā vācu Bundesjugand-
ballett TT izdejoja P. Vaska kvar-
tetu, bet otrajā daļā bija choreo-
grafiskas miniatūras ar Bētho-
vena, Mālera, Glāsa u. c . mūziku. 

Tomēr festivāla emocionālā 
kulminācija bija 14. aprīļa kon-
certs, kur līdzās P. Vaska ”Viatore” 
un ”Vientuļais eņģelis” iekļauti 
arī Arturta Maskata ”Concerto 
grosso” un E. S. Tīra „Koncerts”. 
Te nu orķestris mūzicēja pilnā 
sastāvā. Klausītājus sajūsmināja 
mūziķu emocionālā atdeve un 
solista/vadītāja Hugo Tičati spo-
žais sniegums. Tomēr neie spē-
jami pašam spēlēt solo un pilnībā 
kontrolēt orķestra skanējuma 
norisi, tāpēc bija arī sīkākas rit-
miskas neprecīzitātes. E. S. Tīra 
”Angel’s share” ir neparasts savā 
programmatismā, kur pamatā ir 
viskija nogatavināšanas techno-
loģija ar analoģijām cilvēka 
dzīvē. Darbs ir tiešām atraktīvs, 
un H. Tičati un orķestra snie-
gums spožs. Tiesa gan, vēl trīs četri 
vijolnieki dotu lielāku ska nējuma 
balansu, bet… viss maksā. 

Festivāla noslēgumā pianista 
Vestarda Šimkus solo koncerts ar 
P. Vaska plašo ciklu ”Gada laiki” 

AD. Tieši Šimkus 2009. gadā veica 
pilna cikla pirmatskaņojumu, kas 
tika ierakstīts un joprojām pie -
ejams firmas WERGO diskā. Arī 
šoreiz pianists spēlēja no galvas, 
tikai šogad sniegumu papildināja 
vai bagātināja (te nu vieta katra 
individuālam skatījumam) Ro -
berta Rubīna videoprojekcijas ar 
Vilhelma Purvīša ainavu glez-
nām. Ļoti asprātīgi, ka uz brīdi 
koku lapotnē parādījās kompo-
nista sejas vaibsti, ko gan neviens 
no manis uzrunātajiem nebija 
pamanījis. Animācija, kad krīt 
koku lapas vai viļņojas ūdens, 
tomēr bija pārlieku uzmācīga. 
Iespējams, ka skaniskā un vizuālā 
vienlaicīgs apvienojums dau-
dziem ļāva labāk uztvert mūzikas 
norisi, bet galu galā varēja arī ne -
skatīties, aprobežojoties ar dzir des 
uztveri vien. Pianista snie gums 
izcils, iespējams, ka pat atraisītāks 
nekā pirms desmit gadiem. 

Festivāls ir spilgts un unikāls 
notikums Latvijas mūzikas dzīvē. 
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(Turpinājums 11. lpp.)

Pasniedz Valsts augstākos 
apbalvojumus

Valsts augstāko apbalvojumu 
saņēmējus vieno izcila tēvijas mī -
les tība, Latvijas Republikas neat-
ka rības atjaunošanas gadadienas 
priekšvakarā, pasniedzot apbalvo-
jumus, sacīja Valsts prezidents 
Rai monds Vējonis. Rīgas pilī tika 
godināti cilvēki, kas ir veicinājuši 
valsts un tautas brīvestību. “Cil-
vēkus, kas ir mūsu tautas spēka 
nesēji un tās likteņa veidotāji. Un 
šie apbalvojumi ir augstākais 
valsts cieņas apliecinājums viņu 
paveiktajam Latvijā un Latvijai,” 
sacīja prezidents. Par izcilu darbu 
profesijā, mūža ieguldījumu un 
panākumiem bagātu darbību Rī -
gas pilī svinīgā ceremonijā kopā 
tika pasniegti 93 augstākie valsts 
apbalvojumi. No tiem ar Triju 
Zvaigžņu ordeni apbalvotas 40 
personas, ar Viestura ordeni 14 
personas un ar Atzinības krustu – 
39 personas.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis  pasniedz Triju Zvaigžņu 
ordeni operdziedātājai Sonorei 
Vaicei 

Piektās šķiras ordeni bija  no -
lemts piešķirt mūzikālā ansambļa 
Čikāgas Piecīši dalībniekiem Janī-
nai Ankipānei, Armandam Birke-
nam, Alnim Jūlijam Ceram, Lin-
dai Marutai Kronbergai un Lorijai 
Cinkusai.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis pasniedz Triju Zvaigžņu 
ordeni leģendārās grupas Čikā-
gas Piecīši dalībniecei Lorijai 
Cinkusai

***
Militārā parāde Jēkabpilī

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis militārajā parādē Jēkabpilī 
par godu Latvijas Republikas Ne -
at karības atjaunošanas gadadie-
nai uzsvēra, ka ir jāsargā grūti ie -
gūtā Latvijas neatkarība. Šogad tiek 
atzīmēta Latvijas armijas Simt ga-
de, kas dzima kaujās par Lat vijas 
brīvību laikā, kas bija izšķirošs 
pagrieziena punkts ne tikai Eiro-
pas, bet arī visas pasaules vēsturē. 

“Pirmā pasaules kaŗa beigas 
sniedza iespēju mūsu tautai pie-
pildīt sapni par savu brīvu un 

neatkarīgu valsti. Iespēju, par 
kuŗas izmantošanu mēs samak-
sājām ar asinīm. Pirms simt ga -
diem cīņās par Latviju devās un 
uzvarēja kaŗavīri, kuŗi nedomāja, 
ka ir varoņi. Mūsu jaunajai armi-
jai trūka ekipējuma un munīcijas. 
Tomēr visus – dažādākā vecuma 
un izcelsmes, tautību un profesiju 
cilvēkus – vienoja mērķis par 
mieru un drošību savā brīvā 
valstī,” sacīja prezidents. Viņš at -
zina, ka Neatkarības kaŗa laikā 
kopā ar Latvijas armiju cīnījās 
igauņi, dāņi, poļi, franči un briti, 
turklāt Baltijas valstu neatkarības 
cīņas bija ilgas un zaudējumi 
smagi.

***
4. maiju svin 

Apvienotajā Karalistē
Tautieši Apvienotajā Karalistē 

4. maiju atzīmēja ar ikgadējo 
Latvijas kultūras dienu, kas šogad 
notiek Mansfīldā, Vidusanglijā. 
Lai arī Mansfīlda ir viena no vie-
tām, kur par izstāšanos no Eiro -
pas Savienības nobalsoja pat 71%, 
arī vietējie ar sajūsmu uzņēma 
gan gājienu, gan koncertu, gan 
amatnieku tirdziņu. Latvijas kul-
tūras diena tradicionāli iesākas ar 
gājienu, kur šogad, par spīti ne  lā-
gajiem laika apstākļiem, devās 
rekordliels skaits dalībnieku –15 
deju kopas, četri kori, septiņas 
teātŗa trupas un četras folkloras 
kopas. Svētkos piedalījās gandrīz 
400 dalībnieki. Pilsētas centrālajā 
tirgus laukumā apmeklētāji varē -
ja baudīt ne tikai priekšnesumus, 
bet arī pagaršot īstu latviešu rupj-
maizi ar medu.

***
Rokasspiediens no ārzemēm
Latvijas neatkarības atjaunoša-

nas 29. gadadienā sveicienus Lat-
vijai un latviešiem ar portāla Lat-
viesi.com starpniecību sūta mūsu 
tautieši pasaulē. Keiptaunas bērni 
novēl labu meža zemenīšu ražu 
un garšīgu saldējumu! Sarkan-
balt sarkanus un sportiskus svei-
cienus svētkos sūta sporta līdzju-
tēju apvienība Thunder. Sveicie-
nus svēkos sūta un aicina Latviju 
padarīt labāku, taisnīgāku, salie-
dē tāku un baltāku aicina Eiropas 
Latviešu apvienības vadītāja Elīna 
Pinto. Skanīgu un priecīgu svei-
cienu sūta latviešu-franču duets 
“Viņš un Viņa”!

***
Jauno Latvijas prezidentu vēlēs 

ārkārtas sēdē 29. maijā
Valdošās koalicijas partneri ir 

vienojušies Valsts prezidenta vēlē-
šanas rīkot Saeimas ārkārtas sēdē 
29. maijā, Koalicijas partijas vie-
no jušās Valsts prezidenta amatam 
virzīt Eiropas Savienības tiesas 
tiesnesi Egilu Levitu, pēc partiju 
pārstāvju tikšanās 15. aprīlī pazi-
ņoja premjērs Krišjānis Kariņš 
(JV). Ja Levita kandidātūru atbal-
stīs četras no piecām koalicijas 
partijām, kā arī vismaz četri KPV 
LV deputāti, tad viņam kopumā ir 
nodrošinātas 53 balsis.

***
Vējonis nekandidēs

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis nolēmis nekandidēt uz otro 
termiņu augstajā amatā. Šā  du lē -
mumu Vējonis pieņēmis, nerau-
goties uz Latvijas Zaļās partijas 
viņam pausto atbalstu. Līdz ar to 

pašlaik ir zināms tikai viens po -
tenciālais Valsts prezidenta amata 
kandidāts ‒ jurists Egils Levits, 
kuŗu ir apņēmies virzīt vairums 
valdošās koalicijas partiju un ku   -
ŗ am ir solīts vairāk nekā puses 
deputātu atbalsts. Vējonis pēc 
tikšanās ar Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu (JV) pauda, ka 
viņa pilnvaru laikā Latvijā ir pa -
veikts daudz ‒ stiprināta valsts 
drošība, stiprināta latviešu valoda 
kā vienīgā valsts valoda, kā arī 
sāktas reformas vairākās valsts 
darbības jomās. “Četrus gadus ir 
intensīvi strādāts Latvijas tautas 
labā pēc vislabākās sirdsapziņas. 
(..) Bet, protams, tie ir tikai daži 
gadi, kas vērsti kopumā uz Lat-
vijas valsts ilgtspējīgumu un lab-
klājības celšanu,” sacīja Vējonis.

***
Satversmes sapulces 

sasaukšanas gadadienā
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis apsveikumā Latvijas Repub-
li kas Satversmes sapulces sasauk-
šanas gadadienā norādīja, ka 1. 
maijs Latvijā vienmēr būs atgā-
dinājums par atbildīgiem lēmu-
miem un katram ir pienākums 
aizstāvēt demokratisko Latviju un 
rūpēties par kopējo labumu.

Satversmes sapulces sasaukša -
na 1920. gada 1. maijā simboliski 
vēstīja par mūsu tautas uzvaru 
Brīvības cīņās: “Neatkarīgas Lat-
vi jas izcīnīšanai Brīvības cīņās 
bija vajadzīga visas tautas varo nī-
ba un drosme. Vēstures notikumi 
mums apliecina, ka drosme iestā-
ties par savu valsti ir nepieciešama 
ik dienas gan lielās, gan mazās 
lietās, lai neatkarīgā Latvija pastā-
vētu mūžam un plauktu. Turklāt 
simboliski 1. maijs kļuvis arī par 
dienu, kad varam svinēt atgrie-
šanos Eiropas valstu saimē, kuŗai 
esam piederīgi,” sacīja prezidents.

1. maijā aprit 15 gadi, kopš Ei -
ropas Savienībai (ES) pievienojās 
uzreiz 10 jaunas dalībvalstis, arī 
Latvija. Toreiz tā bija vērienīgākā 
paplašināšanās Eiropas Savienī-
bas vēsturē, dalībvalstu pulks pa -
lielinājās no 15 uz 25 valstīm. 
Kopš tā laika blokā pievienojušās 
vēl trīs valstis.

***
Pāreja uz mācībām valsts 
valodā atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 23. aprīlī par 
atbilstošām valsts konstitūcijai at -
zina Izglītības likuma normas, kas 
paredz pāreju uz mācībām vidus-
skolā tikai latviešu valodā. Satver-
smes tiesa pasludināja spriedumu 
lietā, kas ierosināta par Izglītības 
likuma normām, paredzot pāreju 
uz mācībām vidusskolā tikai lat-
viešu valodā. Iepriekš apstrīdētās 
normas nosaka, ka vispārējo izglī-
tību un profesionālo izglītību ie -
gūst valsts valodā, bet skolas var 
papildus ieviest mācību priekš-
metus, tostarp mazākumtautības 
dzimto valodu un ar ma  zākum-

tautību identitāti un integrāciju 
Latvijas sabiedrībā saistītu mācību 
saturu. Satversmes tiesas sprie-
dums ir galīgs un nepārsūdzams 
un stājies spēkā pasludināšanas 
brīdī. 

***
Protestē pret 

pakāpenisku pāreju uz 
mācībām latviešu valodā

Tatjanas Ždanokas vadītajai 
Latvijas Krievu savienībai (LKS) 
Rīgā bija izdevies pulcēt prāvu 
skaitu protestētāju pret pakāpe-
nisku pāreju uz mācībām latviešu 
valodā. Dodoties protesta gājienā 
pa Baznīcas ielu, protestētāji bija 
izveidojuši kolonnu no Dailes 
teātŗa līdz pat Vecajai Sv. Ģertrū-
des baznīcai.

Procesijas priekšgalā bija sastā-
jušies septiņi cilvēki, tostarp Žda-
noka, kuŗi turēja lielu plakātu ar 
uzrakstu: “Krievu skolas – mūsu 
izvēle.”

***
Ušakovs tiesāsies

Atstādinātais Rīgas domes 
priekš sēdis Nils Ušakovs (Saska-
ņa) iesniedzis pieteikumu tiesā, 
apstrīdot vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra Juŗa 
Pūces (Attīstībai Par!) izdoto rī -
ko jumu par viņa atstādināšanu 
no amata. Rīkojumā uzskaitīti Rī -
gas domes pārkāpumi. Ušakovu 
pārstāv divi advokāti.  

***
Piemin Černobiļas katastrofu
Aprit 33 gadi kopš lielākās ko -

dolkatastrofas miera apstākļos – 
Černobiļas avārijas. 1986. gada 
26. aprīlī Ukrainas ziemeļos Čer-
nobiļas atomelektrostacijā (AES) 
eksplodēja kodolreaktors, gaisā 
izmetot milzīgu radiācijas mā  ko-
ni, kas izplatījās tūkstošiem ki  lo-
metru attālumā. Radioaktivitāte 
200 reižu pārsniedza Hirosimas 
un Nagasaki bombardēšanu. Lik-
vidēt atomelektrostacijā Ukrainā 
notikušā sprādziena sekas devās 
pusmiljons tolaik Padomju Savie-
nībā dzīvojošo –, apmēram 600 
tūkstoši cilvēku. Viņu vidū seši 
tūkstoši gados jauni un spēcīgi 
cilvēki no Latvijas – šoferi, tech-
niķi, ārsti. Viens no viņiem – vēlā-
kais Latvijas prezidents (2007- 
2011), tolaik praktizējošs ārsts 
Valdis Zatlers.

Valdis Zatlers ir pasaules vēstu -
rē vienīgais valsts prezidents, kuŗš 
kādreiz piedalījies tehnogēnas 
kodolkatastrofas seku likvidēšanā. 

***
Plašas militārās mācības 

Igaunijā
Igaunijā 29. aprīlī sākušās plašas 

militārās mācības “Pavasara vētra 

2019”. Tajās piedalās vairāk nekā   
9 tūkstoši kaŗavīru un zemessar-
gu no 13 valstīm, tostarp Latvijas. 
Mācības ilgs līdz 17. maijam. To 
mērķis ir pilnveidot vienību spē-
jas plānot un vadīt augstas inten-
sitātes militārās operācijas daudz-
nacionālā vidē. No Latvijas uz 
kaimiņvalsti devušies 500 kaŗavīri 
un zemessargi.

***
Izveidos Latvijas  

aizsardzības sistēmu 
“Karošu, [darīšu] to, kas būs no 

manis prasīts konkrētajā gadī ju-
mā, bet es nekur prom nebēgšu,” 
atbildot uz jautājumu par rīcību 
kaŗa gadījumā, sacīja aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks (A/P!). Mi -
nistri pirmajā darba grupas sa -
nāksmē vienojušies par tālāko rī -
cību visaptverošas aizsardzības 
sistēmas izveidei Latvijā. Tuvākajā 
laikā paredzētas krizes situācijas 
mācības ministriju vadītājiem un 
valdības pārstāvjiem, par kuŗās 
gū  tajiem secinājumiem spriedīs 
17. jūnijā. Savukārt līdz rudenim 
plānots izveidot informātīvos 
buk letus un materiālus internetā 
iedzīvotājiem. Sistēmas izveidē 
tiks piesaistīti arī starptautiskie 
eksperti, tostarp no Somijas.

***
Nelaime Ādažos

Nedēļas sākumā Ādažu poli-
gonā, eksplodējot spridzeklim, 
bojā gājusi Albānijas armijas virs-
leitnante un vēl divi kaŗavīri gu -
vuši ievainojumus. Cietušie Albā-
nijas kontingenta kaŗavīri Latvijā 
bija izvietoti NATO starptautis -
kās sadarbības ietvaros.

***
Talkoja Latvijā un ārzemēs

Talkojot 1422 
vietās Latvijā un 
ārpus tās, vis ro-
sīgākie Lielās 
tal  kas dalīb nie-
ki bijuši Pierīgā, 
aģen tūru LETA 
informēja Lielās Tal kas sabiedris-
ko attiecību pārstāve Gita Sauka. 
Viņa piebilst, ka tal ko tāji bijuši 
aktīvi ikvienā Latvijas nostūrī, jo 
šogad tika pieteiktas 1422 talko-
šanas vietas, no kuŗām 10 bija 
ārpus Latvijas.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš un Eiropas Komisijas vi -
ceprezidents Valdis Dom br ov - 
s kis piedalās Lielajā talkā  valsts 
sociālās aprūpes centra Rīga 
territorijā // Foto: LETA 

Šī ir pirmā reize, kad Skotijā 
dzīvojošie latvieši piedalījās Lie-
lajā talkā. Ziemeļskotijas pilsētas 
Aberdīnas apkaimē talcinieki ko -
pīgiem spēkiem sakopa apkaimes 
netīrāko vietu.



LAIKS 112019. ga da 11. maijs – 17. maijs

(Turpināts no 10. lpp.)

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

demonstrēta režisores Lailas Pa -
kalniņas dokumentālo filmu ret-
rospektīva – 20 filmas, kas tapušas 
apmēram 30 gadu laikā. Program-
mā iekļautās 20 filmas hrono lo-
ģiski sākas ar 1991. gadā uzņem to 
Maskavas kinoinstitūta diplom-
darbu “Veļa”, kas vēlāk kopā ar īs -
filmām “Prāmis” (1994) un “Pasts” 
(1995) izveidoja nu jau chres to-
mātisko “Pakalniņas trilo ģiju”, kas 
atnesa režisorei arī pirmo lielāko 
starptautisko atzinību.

***
Izstāde Italijā  “Latvija un Italija – 

100 draudzības gadi”

24. aprīlī Latvijas Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa oficiālās 
vizītes un Latvijas dienu Italijā 
laikā Romas nacionālajā studiju 
institūtā (Instituto Nazionale di 
Stu di Romani) tika prezentēta iz -
stā de “Latvija un Italija – 100 drau-
dzības gadi”, kuŗu kā Latvijas 
valsts Simtgades projektu ir vei-
dojusi Latvijas vēstniecība Italijā 
kopā ar sadarbības partneriem 
Latvijā un Italijā. Vēstniece Solvita 
Āboltiņa savā uzrunā piekrita 
profesora Gaetano Platania teik-
tajam, ka, neskatoties uz ģeogra-
fisko attālumu, saiknēm starp 
Lat viju un Itāliju, Latviju un 
Ro mu ir dziļas vēsturiskas saiknes, 
kuŗas mēs varam turpināt apzi-
nāties. Šīm saiknēm ir arī nākot-
nes attīstības iespējas, kuŗas mēs 
ikviens savā veidā varam īstenot. 
1938. gada 3. martā Latvijas vēst-
nieks Italijā Arnolds Spekke ir tei-
cis runu Romas nacionālajā stu-
diju institūtā, uzsverot. ka “jūras 
veido kultūras apļus, un tas lielā 
mērā attiecas uz Vidusjūru. Ne -
vienu pie jūras dzīvojošu tautu, 
kuŗa spēj izmantot šo situāciju, 
nevar uzskatīt par mazu tautu”.

***
Apstiprināts Dziesmu un deju 

svētku padomes sastāvs, 
kuŗā darbosies valsts, pašvaldību, 
kultūras organizāciju, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un kultūras 
nozaru eksperti. Par Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības pārstāvi ie -
vēlēta Londonā dzīvojošā dziedā-
tāja, diriģente un pedagoģe Lilija 
Zobens. Jauno padomi veido kul-
tūras ministre Dace Melbārde, iz -

glītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska, finanču ministrs Jānis 
Reirs, Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas pārstāve, 
deputāte Inguna Rībena, Rīgas 
do  mes priekšsēža pienākumu iz -
pildītājs Oļegs Burovs u. c.

***
Ventspilī uzstādītas pasaulē 

lielākās klavieres
Pie unikāla mūzikas instru-

menta tikusi Ventspils. Mūzikas 
skolas koncertzālē uzstādītas pa -
saulē lielākās klavieres – tās ir 
gandrīz piecus metrus augstas.

To izgudrotāja – latviešu izcel -
s mes klavieŗbūvētāja Dāvida Kļa-
viņa radītais mūzikas instruments 
no ierastajiem atšķiras ne tikai ar 
savu izmēru, bet arī skanējumu.
Iepriekš pasaulē augstākās klavie-
res atradās Vācijā. Arī tās bū  vēja 
šo klavieru izgudrotājs Dāvids 
Kļaviņš, un tās ierakstītas Ginesa 
rekordu grāmatā. Tagad uz šo 
godu varēs pretendēt Ventspils.
Koncerta klavieres ir 4,7 metrus 
augstas. Lai sasniegtu klaviatūru, 
pianistam jāuzkāpj pa speciāli ie -
būvētām kāpnēm. Klavieru eks-
klu zivitāti rada rezonators un stī-
gu garums – garākā ir 3,9 metri.

***
Pasaules labākie iluzionisti 

Rīgā satiekas uz vienas skatuves
Pirmo reizi Rīgā 10. un 11. 

maijā Arēnā Rīga astoņi pasaules 
labākie iluzionisti satiksies uz vie-
nas skatuves un prezentēs jauno 
programmu The Illusionists.

 Šovā piedalīsies astoņi pasaules 
labākie iluzionisti: burvju meis-
tars Luiss de Matoss, apmānītājs 
Džeimss More, neaizmirstamais 
Enzo, izbēgšanas meistars Endrju 
Basso, manipulators Ju Hodžins, 
izgudrotājs Kevins Džeims, kā arī 
pārveidotāji Sos un Viktorija.

***
Parīzē demonstrē Pakalniņas 

dokumentālās filmas
No 3. maija divu nedēļu gaŗu -

mā Pompidū centrā, Parīzē, tiek 

***
Par Gaiziņkalna virsotnes 

dāvinājumu Latvijai

ASV dzīvojošie Gaiziņkalna 
man tinieki jau pirms trim gadiem 
nolēma Latvijai Simtgadē uzdā vi-
nāt Latvijas augstāko virsotni. 
Taču dāvinājuma līgums jopro-
jām nav noslēgts, jo tam izrādījies 
daudz juridisko šķēršļu, turklāt 
arī dāvinātāja izvirzījusi jaunus 
nosacījumus, kuŗu izpildi valsts 
uzskata par pārāk dārgu. Gaiziņ-
kalna īpašniece Inese Apele plāno 
ierasties Latvijā, lai turpinātu šo -
brīd strupceļā nonākušās saru  -
nas. Ja neizdosies vienoties par 
kompromisu, par jomu atbildīgais 
vides attīstības un reģionālās attīs-
tības ministrs Juris Pūce (A/P) 
pieļauj, ka dāvinājumu Latvija 
varētu arī nepieņemt, vēstī LNT 
Ziņas.

***
Starptautiskais koŗu konkurss 

“Rīga dzied”
No 1. līdz 5. maijam Rīgā no  ri-

sinājās Pirmais Starptautiskais 
koŗu konkurss “Rīga dzied’’. Cen-
t rā lais notikums bija konkurss 
“Imanta Kokara kora balva’’. Kon-
kurss sākās ar etnomūzikas gru-
pas “Tautumeitas” priekšnesumu. 
Konkursā šogad piedalījās labā -
kie koŗi no 11 pasaules valstīm. 
Latviju pārstāvēja piecas koŗu ko -
pas. Festivāla mērķis ir godināt 
mūžībā aizgājušā diriģenta Iman-
ta Kokara piemiņu, kuŗš vienmēr 
vēlējies Rīgu padarīt par starptau-
tisku koristu pilsētu. 

Sapni par lieliem koŗu sarī-
kojumiem Rīgā savulaik loloja 
leģendārais diriģents Imants Ko -
kars. Tas sāka īstenoties pirms 
pie ciem gadiem, kad Rīgā notika 
Pasaules koŗu olimpiada, kam 
dažus gadus vēlāk sekoja Eiropas 
koru olimpiada, un nu izveidots 
jauns konkurss tieši ar Rīgas vār-
du, kas notiks reizi divos gados. 

***
Atzinība deju lielizrādei 

“Abas Malas” 
Multimediālā deju lielizrāde 

“Abas Malas” ieguvusi galveno 
bal vu Baltijas un Ziemeļvalstu sa -
rīkojumu sacensībās Baltic-Nor-
dic Event Awards katēgorijā “La  bā -
kais kultūras sarīkojums”. Baltic-
Nordic Event Awards uzvarētājs 
tika izvēlēts no trim finālistiem, 
starptautiskajai žūrijas locekļu 
komandai vērtējot klātienes trīs 
minūšu prezentāciju par sarīko-
jumu.

***
Okupācijas mūzeja pārbūve 

ieilgs...

Vismaz par trim mēnešiem 
pa ildzināsies Okupācijas mūzeja 
pārbūve un, visticamāk, 5,2 mil-
jonus eiro vērtais projekts arī sa -
dārdzināsies. Tas tādēļ, ka būv-
darbu laikā ekspertiem radušās 
šaubas par padomju laikā izbū-
vētās ēkas konstrukciju drošību 
un atbilstību mūsdienu būvnie-
cības standartiem. Ēkas īpašnieks – 
“Valsts nekustamie īpašumi” – 
pasūtījis papildu ekspertīzi un 
būv niecības gala termiņš paga ri-
nāts līdz 30. septembrim. Okupā-

cijas mūzejs tikmēr turpina miti-
nāties pagaidu telpās.

***
Vāks ziedojumus Brīvības 
pieminekļa izgaismošanai

Brīvības pieminekļa izgais mo-
šanas fonds sāk jaunu labdarības 
kustību “Gaisma mūsu brīvībai!”, 
aicinot ikvienu ziedot, lai tiktu 
izgaismots Brīvības piemineklis. 
Kopumā Brīvības pieminekļa iz -
gaismošanai būs nepieciešami 
ievērojami līdzekļi, un, lai aprē-
ķinātu precīzās izmaksas, fonds 
sākotnēji veiks projekta skiču iz -
strādi, kam vajadzīgi 18 000 eiro.

Bijušais Valsts prezidents Val -
dis Zatlers pērn ar domubiedru 
grupu dibināja Brīvības piemi-
nekļa izgaismošanas fondu, lai 
tiktu izgaismots Brīvības piemi-
neklis un sakārtota likumdošana 
par to. Fonds jau paveicis pirmos 
darbus. Brīvības piemineklim pir-
mo reizi tā vēsturē veikta digitālā 
uzmērīšana.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

UNGĀRIJA. 3. maijā Buda-
peštā Latvijas vēstniecībā uz Ba l-
tā galdauta svētkiem pulcējās 
Ungārijā dzīvojošie tautieši un 
viņu ģi  menes locekļi, lai svinīgā 
gaisotnē atzīmētu 4. maija Ne -
atkarības dek la rācijas pieņem ša-
nas gadadienu. Pasākumu ar uz -
runu atklāja Latvijas vēstnieks 
Ungārijā Vilmārs Heniņš, klātesošajiem uzsverot Neatkarības dek-
larācijas nozīmi ceļā uz Latvijas valstiskuma atjau nošanu.

Sarīkojuma turpinājumā koncertu sniedza viesi no Latvijas – Rīgas 
Juglas vidusskolas zēnu koris un tautas deju kopa “Juglēni”. Koncerta 
“Daudz laimes, Latvija!” programmā bija iekļauts 2020. gada Skolēnu 
dziesmu un deju svētku repertuārs.

ČEHIJA. Vēstniece Gunta 
Pa store Kārļa universitātē Prāgā 
kopā ar Lietuvas vēstnieku Edvi-
lu Raudoniķi uzrunāja starptau-
tiskās konferences “Čechijas 
baltistika 1918 – 2018” dalībnie-
kus. Vēstniece pauda gandarī ju-
mu, ka konference notiek, atzī-
mējot Baltijas valstu un Čecho-
slovakijas neatkarības Simtgades. 

KRIEVIJA. 26. aprīlī Latvijas vēstniecības telpās notika Latviešu 
kultūras biedrības Maskavā trīsdesmitgadei veltīts svinīgs sarīko-
jums, kuŗā vēstnieks biedrībai pasniedza Ministru prezidenta Atzi-
nības rakstu par pašaizliedzīgu ieguldījumu latvisko kultūras vērtī -
bu un tradiciju stiprināšanā. 
Vēst nieks Māris Riekstiņš, svei-
cot klāt  esošos viesus, uzsvēra, ka 
līdz ar neatkarības atjaunošanu 
biedrība pašaizliedzīgi iesaistī-
jusies Latvijas valstij svarīgos 
kultūras un izglītības veicinā-
šanas sarīko ju mos, kā arī snie-
gusi palīdzīgu roku vēstniecības 
kultūras aktīvitāšu rīkošanā. • 25. aprīlī Maskavas Starptautiskā ki -
no festivāla nedēļas laikā vēstniecību apmeklēja Dzintra Geka-Vaska, 
kuŗa savu jaunāko Latvijas Simtgades dokumentālo filmu “Kurts 
Fridrihsons” (2018) iz  rādīja ne tikai kinofestivāla viesiem, bet arī 
vēstniecības sadarbības partneriem. 

FRANCIJA. 24. aprīlī Lat vi-
jas vēstniecība Francijā rīkoja 
kino vakaru vēstniecības telpās 
un demonstrēja Kristīnes Želves 
filmu “Mērijas ceļojums” (2018). 
Filmas izrādē piedalījās filmas 
režisore Kristīne Želve, kuŗa 
stās tīja par filmas idejas rašanos 
un tās tapšanu, dodot dziļāku 
ieskatu filmas sižetā, kā arī atbildot uz skatītāju jautājumiem.

Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis pirms filmas demons trē-
šanas uzsvēra Mērijas Grīnbergas pašaizliedzību un nesavtību, kas 
ietekmēja Latvijas kultūras mantojumu, jo, pateicoties viņai, Latvijas 
mūzejos šobrīd nav tukšas sienas.
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Kopš 2013./14. gadumijas, kad 
Maidana jeb Goda un cieņas revo-
lūcijas rezultātā Ukraina apstip  - 
ri nāja savu, var teikt, eiropisko iz -
vēli, tās jauno vadību Kremlis 
visus šos piecus gadus dēvē par 
Kijevas “fašistisko huntu”, par 
neo nacistu varzu, kuŗu stutējot 
Vašingtonas gosdep ‒ ASV Ārlietu 
ministrija.

Pieci gadi ir aizritējuši, taču, ne -
raugoties uz teju vai neizskaužamo 
korupciju (tikpat sīvu kā Krievi -
jā), Ukraina sevi apliecinājusi kā 
nešaubīgi demokratisku valsti. Ap -
taujas, kas tika rīkotas kopš š. g. 
februāŗa, liecināja, ka tauta vērīgi 
izsver savas simpatijas un antipa-
tijas Valsts prezidenta vēlēšanu 
gaidās, un iezīmējās divi favorīti: 
Volodimirs Zelenskis ‒ moderns 
un spraigs satīriķis, un krietnu ga -
balu aiz viņa ‒ 2014. gadā ievē lē-
tais prezidents Petro Porošenko, 
kura firma Rošen (PoROŠENko) 
apgādā teju vai visu Austrum ei-
ropu ar šokolādi un citiem saldu-
miem. Ukraiņu tautas vairākumu 
šo saldumu sarūgtināja Porošenko 
nespēja iegrožot korupciju, kuŗā 

Ukrainā demokratija, Krievijā patvaldība
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

viņš pats  bija iesaistīts. Priekš vē-
lēšanu cīņa starp abiem preten-
dentiem norisa bez īpašiem starp-
gadījumiem un “spontānas” var-
darbības, un publiskā debate, kas 
divas dienas pirms vēlēšanu otrās 
kārtas notika Kijevas Olimpiskajā 
stadionā TV kameru priekšā, bija 
korrekta, atbilstot rietumniecis kās 
demokratijas  tradicijam. Tiesa, 
Porošenko “vārdu divkaujas” gaitā 
reizēm nervozēja un bija strups un 
nikns, kamēr Zelenskis bija no -
svērts, iespraužot ironiskas piezī-
mes.

Un 21. aprīlī Volodimirs Zelen -
s kis ar 73  procentiem balsu tika 
ievēlēts par Valsts prezidentu, un 
zaudētājs Porošenko viņu, kā de -
mokratiskā valstī pienākas, apsvei-
ca ar uzvaru un paspieda roku.

Uz Rietumiem orientētajā Uk -
rainā elektorātam (vēlētāju kopī-
bai) bija reāla izvēle – Porošenko 
vai Zelenskis, un priekšroka bija 
dota “polītikā vēl neaptēstam” 
publikas mīlulim Zelenskim, tur-
klāt viņa visiem zināmā etniskā 
izcelsme nebija nekāds šķērslis.

Te jāņem vērā dažas “Zelenska 

kursa” iezīmes: neatkāpties no Uk -
rainas virzības uz NATO, fiksējot 
šo virzību konstitūcijā, neatslābi-
not cīņu par valsts territoriālo 
veselumu, lūkojot “atgūt” Don-
basu. Zelenskis piedāvāšot Mihai-
lam Saakašvili atgriezties Ukrainā, 
kur viņš kā Odesas gubernātors 
sekmīgi tika galā ar korupciju šajā 
kosmopolītiskajā ostas pilsētā. Pie 
reizes ‒ visi, kas apmeklē Gruziju, 
var pārliecināties, ka Saakašvili sa -
vas prezidentūras deviņos gados 
(2004 – 2013) bija pamatīgi mo -
der  nizējis un “vesternizējis” šo 
valsti, un viņa ierosmju augļi vēl 
šobrīd liek sevi manīt. Interesanti, 
ka  ļoti jūsmīgi apsveica Zelenski 
ar uzvaru Nikols Pašiņans, kuŗš 
kļuva par Armēnijas premjēr mi-
nistru tieši pirms gada nevar dar-
bīgas (!) revolūcijas rezultātā. Jau-
šama zināma gara radniecība 
starp viņu un Zelenski.

Atšķirībā no Ukrainas, kuŗas 
valstiskums ir demokratisks, mūs-
dienu Krievijai raksturīga patval-
dība, krieviski – samoderžavije. 
1917. gada februārī/martā tika 
gāz ta cara patvaldība, bet mūs-

dienās nav jābūt kronētam, “Die-
va svaidītam” monarcham, lai uz -
spiestu visai valstij savu gribu un 
nerēķinātos ne ar kādiem iebil-
dumiem. Izšķirošs ir tas, ka pat-
valdnieks/autokrats Putins nepie-
dāvā tautai nekādu alternātīvu, 
nekādu patiesu izvēli. Nenogur  -
di nāmais korupcijas apkarotājs 
Alek sejs Navaļnijs varētu būt al -
ternātīva Putinam, bet aiz nenozī-
mīga iegansta viņam neļāva re  ģis-
trēties kā kandidātam 2018. gada 
Krievijas prezidenta vēlēšanās.

Patvaldnieks Putins apzinās 
sa  vu visatļautību vismaz iekšze -
mē un jau šā gada februārī, ilgi 
pirms Ukrainas prezidenta vēlēša-
nām, bija pabeidzis priekšdarbus 
Krievijas pasu izdāļāšanai Don-
basa seperātisko veidojumu iedzī-
votājiem. 24. aprīlī viņš parakstīja 
attiecīgo lēmumu – ukazu, kas 
“atvieglo” 4,3 miljoniem Doņeckas 
un Luhanskas “tautas republiku” 
iedzīvotājiem Krievijas Federāci -
jas pilsonības iegūšanu. Katrs šā -
das pases gribētājs nu var Krievi -
jas pierobežas apgabalos – Rostovā 
un Voroņežā – saņemt šādu pasi, 

tur jau sagatavoti pasu vāciņi ar 
ierakstītām  lapām.

Kas tas ir – priekšspēle aneksi-
jai? Formāli Putins vēl neapstrīd, 
ka šie veidojumi “atrodas Ukrainā”, 
bet viņa 24. aprīļa “sengaidītais” 
vēstījums tika sveikts ar gavilēm 
abos veidojumos, tur zibenīgi pa -
rādījās milzu plakāti – “Donbass ir 
krievu zeme” un “Donbass ir 
Krie vija”. Svarīgs un starptautiski 
bīstams ir apstāklis, ka turpmāk 
nevienu Donbasa iedzīvotāju ne -
drīkst aiztikt kaut ar mazo pirk - 
s tiņu, ja viņš ir Krievijas pilsonis: 
katrs rossijaņins (krievzemnieks), 
lai kuŗā pasaules nostūrī viņš at -
rastos, ir tiesiski neaizskarams ar 
divgalvainā ērgļa pasi. Tā nav 
nejaušība, ka daudziem Dienvid-
osetijas un Piedņestras iedzīvo-
tājiem jau ir Krievijas pases.

Jau atskan protesti gan ANO 
Drošības padomē, gan Eiropas 
komisijā, nemaz nerunājot par 
sašutumu pasaules neatkarīgajos 
medijos. Bet agresīvais un ne -
kaunīgais Kremļa patvaldnieks 
smīn. Viņš savu ir padarījis.

Ikkatrs trimdas latvietis, kurš 
kādreiz mācījies latviešu skolā – 
sestdienā, vai svētdienā, vai kādā 
no vasaras skolām – zina, ka aug - 
s tākais punkts Tēvzemē ir Gaiziņ-
kalns. Par to mācīts ģeografijas 
stundās, runājot par augstienēm 
un zemienēm un cita veida reljefa 
un territoriālo specifiku. Es pats 
Latvijā esmu dzīvojis gandrīz 30 
gadu gaŗumā, bet kaut kā ir sa -
nācis, ka Latvijas augstāko kalnu 
savām acīm neesmu redzējis ne -
kad. Tas atrodas Vidzemē,  Bēr - 
z au nes pagastā, nekad nav gadījies 
atrasties tajā pusē. No otras puses, 
draugus Amerikā vienmēr uzjaut-
rināja fakts, ka Latvijas “augstā-
kais” kalns ir apmēram četrstāvu 
mājas augstumā, kā arī tas, ka 
Gaiziņkalns ar apkārtējo territo-
riju ir privātīpašums. Noteikti 
katrs sarunas biedrs tajā brīdī ie -
do mājās, piemēram, par Everestu. 
Šis nudien dūšīgais ģeoloģiskais 
veidojums nu  noteikti tas nepie-
der nevienai konkrētai personai.

Par Gaiziņkalnu šonedēļ rakstu 
tāpēc, ka tieši privātīpašuma kon-
tekstā pēdējā laikā ir izcēlusies 
visai liela jezga. Lieta tāda, ka kal-
na īpašnieki, kuŗi dzīvo Amerikā, 
ir piedāvājuši tā virsotni atdot 
Latvijas Republikas īpašumā. Tā  da 
esot bijusi kalna sākotnējā, nu jau 
pirms pāris gadiem Mūžībā aiz -
gā jušā īpašnieka vēlme. Pašreizējos 
īpašniekus sarunās ar Latvijas 
medijiem ir pārstāvējusi viena no 
minētā īpašnieka meitām – Inese 
Apele. Viņa  teikusi, ka uz Gaiziņ-
kalna virsotnes vēlētos redzēt jau-
nu skatu torni (tāds tur kādreiz 
bija, bet tas degradējās tik tālu, ka 
2012. gada decembrī Zemes sar-

Par “stalto Gaiziņu linu laukā”
dzes  Inženieŗtechniskais batal-
jons to vienkārši uzspridzināja). 
Ne tikai skatu torni, bet arī lielu 
karogkātu ar valsts karogu, Tāla-
vas taurētāja skulptūru, kā arī 
Saules pulksteni. Medijos ziņots, 
ka tas varētu būt visai dārgs prieks – 
skulptūra varētu maksāt 50 tūk - 
s to šus, vides objekts “Saules pulk-
stenis” – 150 tūkstošus, bet jauns 
skatu tornis – visus trīs miljonus 
eiro (aptuveni 3,356 miljoni ASV 
dolaru). Turklāt uz Gaiziņkalna 
arī ir slēpotāju pacēlājs, kuŗa de -
montāža varētu maksāt vēl 70 
tūkstošus eiro.

Absolūti neesmu šādu lietu 
speciālists, taču trīs miljoni eiro 
par skatu torni??! Vai ir doma to 
veidot no zelta un ar briljantiem? 
Varbūt ar liftu un kafejnīcu augš-
pusē? Kaut kā tas šķiet, tā teikt, 
pārāk sālīti. Apeles kundze ir tei-
kusi, ka viņa negaida, ka valsts to 
visu financēs, viņa cer, ka tauta 
varētu samest nepieciešamo sum-
mu. Karogkāts uz Gaiziņa stāv jau 
tagad, to nodrošināja Madonas 
rajona pašvaldība. Par pārējām 
izmaksām diskusijas  varētu turpi-
nāties. Portālā, kur lasīju šo in -
formāciju, kāds lasītājs piedāvāja: 
“Skatu tornis jau bija, nojauca. 
Saules pulkstenis varētu izmaksāt 
10 reizes lētāk: 1500 EUR, statu -  
ja – 10 000 EUR.” Varbūt.

Taču šajā stāstā ir cita, lielāka 
nelaime, proti, Gaiziņkalns atro-
das dabas parkā, un tas nozīmē, ka 
ir visai strikti noteikumi par to, ko 
tur drīkst un  ko nedrīkst darīt. 
Pirmkārt, ģimenes kopējais īpa-
šums ap kalnu sastāda 44 hektārus 
(108,7 akrus jeb 0,44 kvadrātki lo-
metrus). Ministru kabineta notei-

kumos ir noteikts, ka minimālā 
atdalāmā zemes platība dabas   
parkos ir 10 hektāri, ja runa ir par 
apmežotu territoriju, vai trīs 
hektāri, ja tā ir lauksaimniecības 
zeme. Gaiziņkalna virsotne nav ne 
viens, ne otrs no šiem variantiem, 
taču, kā var spriest, piedāvātā 
zemes vienība ir tikai 0,7 hektāru 
platībā. To veido pati virsotne, kā 
arī piebraucamais ceļš. Attiecīgās 
pašvaldības territorijas plāno ju - 
mā tā noteikta kā publiskās ap -
būves territorija, kur minimālā at -
dalāmā zemes vienība ir 1200 
kvadrātmetri jeb  tikai 0,12 hektāri. 
Tādā nozīmē acīmredzot dāvinā-
jums būtu iespējams. Taču jautā-
jums ir un paliek Apeles kundzes 
pieprasītā virsotnes attīstība. Par 
to reģionālās attīstības un vides 
aizsardzības ministrs Juris Pūce ir 
teicis šādus vārdus: “Konkrētu ie -
guldījumu novērtējums, to veik ša-
nas vajadzības noteikšana, ‒ tas ir 
jautājums, kas ar privātpersonu ir 
jāpārrunā. Vai tiešām viņa to uz -
skata par nepārvaramu nosacī-
jumu, ka tur tieši tādi ieguldījumi 
ir jāveic, un arī darbības – kādām 
dziesmām tur ir jāskan? Šie visi 
kļūst par uzlikumiem, kas pēc tam 
būs valsts saistības, tāpēc valstij ir 
jānovērtē, vai tā vispār spēs to no -
drošināt. Tas nav tikai naudas jau-
tājums, vai mums tur pastāvīgi 
būs jātur policijas ekipāža.” Nu -
dien, ja būs skatu tornis par trim 
miljoniem, kādam tas būs jā -
pieskata.

Attiecībā uz Gaiziņkalnu pašu 
pirmais, kas būtu jākonstatē, ir tas, 
ka pat pie labākās gribēšanas to 
par kalnu nevar saukt. Tas ir pau-
gurs, un man vispār vienmēr ir 

licies aizkustinoši, ka latvieši pat 
uz pauguriem veido slēpošanas 
trases. Nekādi Alpi tie nav un ne -
var būt. Vēsturē ir pierakstīts, ka 
jau 19. gadsimtā uz Gaiziņkalna 
rīkotas zaļumballes. Ap to pašu 
laiku astronoms Frīdrichs Georgs 
Vilhelms Strūve starpvalstu trian-
gulācijas vajadzībām noteica, ka 
kalns stāv 313,4 metrus virs jūras 
līmeņa. Ar modernākām ierīcēm 
laika gaitā noteikts, ka gluži tik 
augsts tas paugurs nemaz nav. Il -
gu laiku pieņemtais augstums bija 
311,6 metri virs jūras līmeņa, 
savukārt 2016. gadā, nomainot 
mērīšanas veidu, secināts, ka tas ir 
varbūt desmit centimetrus aug - 
s tāks par minēto apjomu. 1878. 
gadā laikrakstā Baltijas Vēstnesis 
rakstnieks Reinis Kaudzīte Gaizi-
ņu aprakstīja šādi: “Uz Gaiziņa, 
tāpat kā uz Bākūža kalna, atradām 
linus, gandrīz pašā augstumā ie -
sētus un diezgan kupli paaugušus. 
Itin kā uz pašas Gaiziņa muguras 
būtu auglībai un jaukumam ro -
beža likta, tā manim toreiz tur 
izskatījās.” Bet botāniķis Jānis 
Ilsters publicējis dzejoli: Ar god bi-
jību sveicu tevi, sirmais!/ Tu sting-
rais pīlārs, vecais Gaišzinis; No Lat-
vju zemes augstumiem tu pirmais, 
kas galotni tik augstu pacēlis.

Pirmais skatu tornis uz Gaiziņ-
kalna uzcelts 1930. gadā. Tas bija 
31 metru augsts un taisīts no ko -
ka. Skatu laukums bija 22 metru 
augstumā. Tā gada 17. augustā ar 
savu klātbūtni torņa atklāšanā 
klātesošos pagodināja Valsts pre-
zidents Alberts Kviesis. Tam par 
godu virsotnē uzstādīja akmeni    
ar iegravētu atgādinājumu, ka arī 
prezidents tur ir bijis. Otrā pasau-

les kaŗa laikā tornis sagrauts. 
Darbs pie jaunā ķieģeļu torņa 
uzsākts 1982. gadā. Sākotnēji plā-
notais augstums bija 51, bet laika 
gaitā tas samazināts līdz 41 me t  -
ram. Kā jau Padomju Savienī -      
bā tas mēdza gadīties, laika gaitā 
projektam sāka pietrūkt līdzekļu 
un, kad tas jau bija uzcelts, nācās 
konstatēt, ka pamati ir izbūvēti 
nepareizi. Tāpēc tornis jau no pa -
šiem pirmsākumiem bija nedrošs, 
un ekspluatācijā tas tā arī netika 
nodots. Latvijas Avīzē 2012. gadā 
par to vēstīts: “Piecpadsmit stāvu 
augstais torņa korpuss no rūsga-
niem ķieģeļiem līdz Padomju 
Savienības sabrukšanai arī tika 
uzcelts. Bet tagad tornis brūk jau 
22 gadus. Tas būtu bijis lielākais 
un lieliskākais skatu tornis Baltijas 
valstīs. Augšā bija paredzēts resto-
rāns (raugi – nudien restorāns, un 
ne jau par trim miljoniem eiro!), 
kas lēnām grieztos ap savu asi, lai 
apmeklētājiem stundas laikā pa -
vērtu brīnišķīgās Vidzemes aug - 
s tienes daudzo kalnu, ezeru, mežu 
un lauku ainavas.”

Gribas cerēt, ka Gaiziņkalna 
īpašniece un valsts šajā ziņā spēs 
atrast kopsaucēju. Ja reiz tas ir 
Latvijā augstākais kalns, tas allaž 
būs interesants tūristiem (vis-
pirms, vēlams, viņus pabrīdinot, 
ka nekādu Materhornu viņi tur 
neieraudzīs). Un, ja izdosies vir-
sotnes attīstībai piesaistīt privā - 
tus līdzekļus ziedojumu veidā, tad 
vēl jo labāk. Visticamāk, skatu 
torni tomēr var uzbūvēt par kriet-
ni mazāku summu nekā par trīs 
miljoniem eiro. Tā šķiet pārmē -
rīga cena, nudien.

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS
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Aprīlī pirmizrādi Latvijā pie-
dzī voja Laimas Žurginas doku-
mentālā filma “Kaza kāpa de -
besīs” – par pagājušā gadsimta 
60. gadu jauniešiem, brīvdo mā-
tājiem un bohēmas mīļotājiem, 
kuŗi pulcējās mazā Vecrīgas ka -
fejnīciņā, kas bija iesaukta par 
“Kazu”. Šī vieta joprojām apvīta 
leģendām, mītiem un humoris-
tiskiem nostāstiem, kaut gan tās 
jau sen vairs nav. Nav arī āra 
kafejnīcas “Putnu dārzs”, kur 
daudzi jaunie, talantīgie brīvdo-
mātāji pulcējās pēc “Kazas” slēg-
šanas, tur tagad atrodas viesnīca 
“Hotel de Rome”, bet leģendas, 
protams, dzīvo.

Filma tapusi ilgi, gadus desmit, 
jo trūka financējuma, savu arta-
vu ieguldījuši draugi un domu-
biedri. Filmā ir arī atgādnes par 
pasaules notikumiem, kas ietek-
mēja sešdesmito gadu dzīvi un 
polītiku. Filmēta materiāla archī-
vos par “Kazu”, protams, nav, bet 
ir tā laika fotografijas un atmiņas, 
ar kuŗām filmā dalās tā laika 
“kazisti”. Lai kā, ir rūpīgi savākts 
materiāls, kas kļuvis par tā laika 
liecinieku.

Vai filma ir paaudzes portrets? 
Manuprāt, gan jā, gan nē. Laima 
Žurgina par savas filmas va  ro-
ņiem izvēlējusies tos, kuŗi savu 
iekšējās brīvības garu nezaudēja 
ne toreiz, ne tagad. 

Vienā no filmas pirmizrādēm, 
Cēsīs, tika pieminēta Māras Zā -
lītes rakstītais: “Jūs, kas ne putni, 
no Putnu dārza”. Šī dzejoļa citāts 
ir no 1979. gadā izdotā dzejnie-
ces krājuma “Rīt varbūt” un tam 
ir mazliet tāda kā nolemtības 
pieskaņa:
“Jūs, kas ne putni, no Putnu dārza,
skatieties – flokši pārzied.
Gribējām mākoņus mazgāt,
bet Daugavas acij
eļļaina varavīksnene.

Par Kazu, kas uzkāpa debesīs

Jūs, kas ne putni, no Putnu dārza,
skatieties – flokši pārzied.
Mūsu slaidie pirksti
spēlē uz cigaretēm kā vijolēm.
Pelni ir mūsu mūzika.

Jūs, kas ne putni, no Putnu dārza,
skatieties – pārzied, pārzied...”.

Un tomēr – flokši nepārziedēja 
un Kaza uzkāpa debesīs, kaut 
viegli tas nebija. Jā, gleznotāja 
Maija Tabaka filmā saka, ka bija 
arī tādi, kas nodzērās vai nopļā-
pāja savu laiku, neko nedarot. 
Juris Zvirgzdiņš savās atmiņās 
par “Kazu” saka: “Nē, tie nebija 
zemē nosviesti gadi, šodien es ne 
par kādu naudu (kam šodien 
būtu vajadzīgi padomju rubļi? 
Joks.) nemainītu tos astoņus 
gadus, ko pavadīju “Kazā”. Pro-
tams, ne visi izturēja šo bohēmas 
dzīvi – dažus salauza čeka, citi 
nodzērās, vēl citi, noguruši no šīs 
relātīvās brīvības, atgriezās, jā, 

kur? Reālajā dzīvē ar visām no tā 
izrietošajām sekām… Kāds tas 
būtu, kā tagad saka, tas sausais 
atlikums? [..] Par sevi – vismaz 
man “Kazā” pavadītie gadi deva 
ja ne brīvību, tad tās ilūziju, un 
kuŗš spēj tās strikti nodalīt?”

Patiesībā ļoti daudzi no torei-
zējiem brīvdomātājiem ir kļuvu -
ši par stipru, pat fundamentālu 
Latvijas kultūras daļu, un par 
viņiem stāsta filma: Imants Kal-
niņš un Imants Lancmanis, Ma i-
ja Tabaka un Māra Ķimele, Lai-
ma Eglīte, Augustīns Delle, Biru-
ta Delle, Viktors Kalniņš, Mod -
ris Tenisons, Uldis Bērziņš, Jānis 
Rokpelnis, Māris Bišofs, Eižens 
Valpēteris, Juris Zvirgzdiņš, 
Mā  ra Brašmane un daudzi citi. 
Protams, filmu tās skatītāji vērtē 
dažādi – vieni ar ironiju teic, ka 
okupācija palīdzējusi tapt māk - 
s lai, citi – ka mūsdienās nav cen-
zūras, bet ir naudas vara un tās 
ietekme, kas iekšējo brīvību ap -
draud ne mazāk, vēl citi bilst, ka 

talantīgie un stiprie kaut ko rada 
vienmēr, neatkarīgi no laika, 
cenzūras un naudas. Vismaz da -
ļēji tam tiešām var piekrist, jo 
katrā paaudzē ir talantīgie, brīv-
domātāji un sava ceļa gājēji, bet 
ne visi spēj pastāvēt, izdzīvot un 
radīt. Un vēl – šodien Latvijā būt 
neatkarīgam brīvdomātājam ne -
nozīmē tapt vajātam no drošības 
dienestiem un tikt ieslodzītam. 
Toreiz ātri vien varēja nokļūt 
čekas pagrabos un pēc tam arī 
“psihenē”, kur smadzenes tika 
iznīci nātas ar piespiedu ārstē ša-
nu. Un kaut arī ar “tīro mākslu” 
šodien izdzīvot izdodas retajam 

ne tikai Latvijā, un nākas meklēt 
arī algotu darbu, iekšējā brīvība, 
kas ir radošā gara pamatā, vai nu 
ir, vai tās nav.

Neņemos spriest par filmas 
mākslinieciskajām kvalitātēm, 
lai to dara kinokritiķi, bet to no -
teikti ir vērts redzēt, ja rodas tāda 
iespēja. Manuprāt, filmas vērtība 
slēpjas gan tajā, ka tā saglabā 
daļu vēstures, gan tajā, ka tā at -
gādina – viss sākas ar brīvības iz -
jūtu katrā no mums, ar spēju to 
nepazaudēt starp varu, naudu, 
izdevīgumu un arī nogurumu. 
Brīvība ir izvēle, ne dāvana, un tā 
jāprot glabāt.

Filmas režisore Laima Žurgina kopā ar “Pērkona” mūziķiem Juri 
Kulakovu un Raimondu Bartaševicu // Foto: Aivars Liepiņš

Kazists, rakstnieks Juris Zvirgzdiņš // Foto: Aivars Liepiņš

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) stipendiāti 
2019 ir zināmi. Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda sti-
pendiju 1000 USD apjomā šogad 
ieguvuši četri Latvijas medicī -
nas augstskolu vecāko kursu stu-
denti – Elīna Zvaigzne (RSU/6. 
kurss), Dmitrijs Grigorjevs 
(RSU/6. kurss), Sandra Cipkina 
(RSU/6. kurss), Mareks Marčuks 
(RSU/6. kurss) un Ieva Muiž-
niece (RSU/6. kurss). Financē ju-
mu Ievas Muižnieces atbalstam 
kā mērķa ziedojumu bērnu psi-
hiatrijas veicināšanai Latvijā snie-
gusi Lauma Upelnieks-Katis no 
ASV. Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda veicināšanas 
stipendijas (500 USD) ieguvuši – 
Artūrs Šilovs (RSU/6. kurss), 
Elizabete Stašāne (RSU/6. kurss), 
Jana Višņevska (LU/5. kurss) un 
Laura Bluzmane (RSU/5. kurss). 

Gūt var dodot – šie Raiņa reiz 

Piešķirtas LĀZA stipendijas medicīnas studentiem 2019

teiktie vārdi gūst piepildījumu 
LĀZA un tās atbalstītāju darbos.

Konkursa otrās kārtas inter-
vijas notika 24. aprīlī P. Stradiņa 
Medicīnas vēstures mūzejā. Ar 
pretendentiem runāja Dr. Uģis 
Gruntmanis, Dr. Zaiga Alksne-
Phillips, Dr. Edīte Lazovska, Dr. 
Kamena Kaidaka un vēsturnieks 
Mārtiņš Vesperis. Visi pretenden-
ti apliecināja savu mērķtiecību 
un centību ceļā uz ārsta profesiju. 
Konkurence bija sīva. Liela no -
zīme vērtējuma svaru kausos bija 
rekomendāciju sniedzēju ietei-
kuma vēstulēm. 

Prof. Ilmāra Lazovska Medi-
cīnas fonda stipendijas pasniegs 
P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
mūzejā 5. jūnijā plkst. 16 svinīgā 
noskaņā, klātesot LĀZA valdei, 
LĀZA biedriem un viesiem. Ai -
cinām visus LĀZA stipendiātus 
tikties šai dienā, lai dalītos domās 
un iespaidos. 

Sveicam stipendiātus un novē-
lam visiem pretendentiem iegūt 
plašu redzesloku un nepazaudēt 
aizrautību un patiesumu, ar kādu 
sākts ceļš medicīnā. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Me  dicīnas fonds radies, godinot 

ārsta Ilmāra Lazovska (1931–
2003) piemiņu. Fondu drīz pēc 
profesora nāves izveidoja ārsts 
Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš 
ir arī tā vadītājs. LĀZA regulāri 
vāc ziedojumus fonda sekmīgai 
darbībai. 2005. gadā tika pa -
sniegtas pirmās profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda sti-
pen dijas, kuŗas saņēma pieci 
Lat vijas Universitātes un Rīgas 
Stradiņa universitātes medicīnas 
studenti. Fondu financiāli atbal-
sta arī Ojāra Veides fonds, LĀZA 
biedri un citi ziedotāji.

Fonda mērķis ir  atbalstīt ve -
cāko kursu medicīnas studentu 
centienus apgūt ārsta profesiju 
un vēlmi strādāt savā profesijā 
Latvijā.  Stipendijas tiek piešķir-
tas Latvijā studējošiem vecāko 
kursu medicīnas studentiem, 
kam ir ne tikai labas sekmes 
mācībās, plašs interešu loks, bet 
kas arī savu turpmāko dzīvi ir 
nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju 
Latvijā, stiprinot un uzlabojot 
medicīnisko aprūpi valstī.  Sti-
pen dija 500-1000 USD apjomā 
tiek piešķirta 3-5 pretendentiem 

katru gadu. Kopš 2016. gada tiek 
piešķirtas arī veicināšanas sti-
pendijas. Pieteikumus izvērtē un 
lēmumu pieņem profesora Il  mā-
ra Lazovska  Medicīnas fonda 
stipendiju komisija.

Atgādinām, ka līdz 15.09.2019. 
var pieteikties Ojāra Veides fon-
da stipendijām. 

Plašāk par LĀZA un iespējām 
atbalstīt medicīnas izglītību 
www.lazariga.lv 

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā 
dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā 
arī citus veselības nozares profe-
sionāļus, zinātniekus un darbi-
niekus kopējam mērķim – visiem 
spēkiem veicināt veselības aprūpē 
un zinātnē iesaistīto studentu, re -
zidentu, ārstu un zobārstu izglī-
tību un sadarbību. To dibināja 
1947. gadā Eslingenā trimdā de -
vušies latviešu ārsti.

Kamena Kaidaka, 
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

laza@lazariga.lv 
+371 29121922
www.lazariga.lv

Internists, nefrologs, medicīnas 
terminologs un filozofs profe-
sors Ilmārs Lazovskis (1931 – 
2003)

SALLIJA
BENFELDE
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 Jau gandrīz trīs gadu gaŗu - 
mā Laikā parādās tavi stāsti 
par jauniem, uzņēmīgiem un 
patrio tiskiem cilvēkiem ‒ trim-
das bērnu atvasēm, kas pārcē-
lušies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. 
Daļa no šiem stāstiem jau ap -
kopoti un sagatavoti  izdošanai 
grāmatā, un tam pietrūkst vien 
tāda nieka kā tās pašas naudi-
ņas. Varbūt aicināsim tautiešus 
nākt talkā un ar saviem iepriek-
šējiem pasūtinājumiem palīdzēt 
to izdot?  

 Tas būtu vienkārši lieliski, jo   
šie stāsti – bet, galvenais, šie cil-
vēki, manu aprakstu varoņi – ir 
patiešām fantastiski, iedves mo-
joši. Par šādiem jauniem cilvē-
kiem ir jāstāsta, no viņiem jāmā-
cās. Tas ir mūsu visu lepnums, tā 
ir mūsu nākotne. 

Biju izbrīnīta, cik viņu daudz – 
tavā sarakstā ir 127, bet esot jau 
vēl. Grāmatā pagaidām iekļau - 
ti 49 stāsti. Kā tu šos jauniešus 
atradi?

 Cits caur citu pastāstīja, un tā 
tas kamolītis ritinās. Man pašai šis 
darbs – iztaujāt un aprakstīt savus 
varoņus – ir tik ļoti pie sirds, ka 
rakstīšana iet no rokas. Turklāt, es 
diezgan ātri rakstu. Tie ir tik aiz-
raujoši brīži, kad viņus sazvanu, 
kad viņi pie manis atnāk, mēs ru -
nājamies, es jauniešu stāstus ie -
raks tu diktofonā, tad vēl pamek-
lēju papildu informāciju, un stāsts 
gatavs. Galvenais, lai viņi atrod 
mūsu sarunai laiku, jo visi jau ir 
ļoti aizņemti. 

Vai ir kāds, tavuprāt, īpašs, 
pārsteidzošs stāsts? 

Nevaru teikt, ka kāds būtu 
mani īpaši pārsteidzis, bet ārkār-
tīgi mīļš man ir Kārlis Cerbulis, 
kuŗu at  ceros vēl no tā laika, kad 
kopā “demonstrējām” Madridē 
un gājām nodot asinis, solida ri-
zējoties ar Māri Ķirsonu, kuŗš 
1983. gadā EDSK konferences  
laikā lēja savas asinis uz PSRS ka -
roga. Kārlis līdz ar citiem jaunie-
šiem nonāca cie tumā, un tad nu 
es tiekoties mē  dzu pajokot: 

“Par ko man bēdāties, dārling?!”
Astrīda  Jansone intervijā Ligitai Kovtunai

“Mans mīļais cietum niek!” Savu-
kārt ar Vitu Tēraudu tikāmies Vī -
nes konfe ren cē 1982. gadā. Tur 
pirmo reiz mūžā vaigā skatījām 
īstu čekistu, tas  bija Neilands.

Šī būs tava ceturtā grāmata – 
pirms dažiem gadiem iznāca 
“Dārlinga līkloči” ‒ par pašas 
dzī vi un darbošanos Amerikas 
latviešu organizācijās, “Tie labie 
ļaudis” – par Vītolu fonda ļau-
dīm. Kas bija pirmā?

“Vēl viens sapnis” – par viesnī-
cu “Radi un Draugi”, kur biju 
pirmā komercdirektore un īste-
nībā jau arī “nokristīju” to. Par 
no saukumu bija strīdi, bija vairā-
ki priekšlikumi, kā, piemēram, 
“Mūsmājas”. Man izdevās pārlie-
cināt, ka vajag kaut ko tādu, kas 
paliek prātā, nu, teiksim, atbildot 
uz jautājumu: “Kur tad svinēji 
savu dzimšanas dienu?”, varētu 
sacīt: “Pie radiem un draugiem 
Rīgā!” Vai nav skaisti?

Šis sapnis nu jau gan būs iz -
sapņots, jo – “Radus un Drau-
gus” pārdod...

Man ir ļoti, ļoti žēl! Pirmām 
kārtām tāpēc, ka tiek nodots “Ra-
du un Draugu” dibinātāja Ādolfa 
Sīļa sapnis, viņa ideja: sakārtot 
vienu vietu Vecrīgā un atstāt šo 
namu latviešiem un Latvijai, lai 
lat viešiem būtu darbavietas un no 
ienākumiem – labums Latvijai. Es 
bieži domāju, ka Ādolfs kapā grie-
žas kā vilciņš, jo “Radi un Draugi” 
bija dāvana Latvijai un nu ar šo 
dāvanu kāds bezatbildīgi izrīkojas. 

Atminos, kā mēs strādājām – kā 
viena ģimene. Veiksmīgi strādā-
jām, jo jau pēc pāris mēnešiem 
viesnīcā bija 90% piepildījums. 
Cik zinu, viesnīca financiāli sek-
mīgi darbojas vēl joprojām. Kam 
un kāpēc cēlās roka to pārdot – tā 
man ir mīkla. 

Kādu tu atceries Ādolfu Sīli? 
Viņš bija ļoti stingrs, bet bur -

vīgs kungs! Īstens latvietis, kuŗš 
bez gala mīlēja Latviju un visā -      
di centās atbalstīt. Jāpiemin vēl 
viens kungs no Ādolfa līdzgait-
niekiem – mans onkulis Alfons 

Astrīda Jansone: “Man ir ļoti, ļoti žēl! Pir-
mām kārtām tāpēc, ka tiek nodots “Radu 
un Draugu” dibinātāja Ādolfa Sīļa sap-
nis, viņa ideja: sakārtot vienu vietu Vec-
rīgā un atstāt šo namu latviešiem un 
Latvijai, lai latviešiem būtu darbavietas 
un no ienākumiem – labums Latvijai. Es 
bieži domāju, ka Ādolfs kapā griežas kā 
vilciņš, jo “Radi un Draugi” bija dāvana 
Latvijai un nu ar šo dāvanu kāds bezat-
bildīgi izrīkojas.” 

arī tas, ka savās mājās uzņēmu 
Latvijas aktierus. Atminos, Lidija 
Freimane teica: “Astrīdiņ, mēs 
aizbrauksim, bet kā tev te ies?” Un 
Uldis Dumpis, redzēdams “super-
letiņu” protestus pie Latviešu na -
ma, kad tur bija ieradušies dzim-
tenes aktieri, do  mīgi teica: “Redzi 
nu, kā mums iet ar to brīvību – vai 
jūs te esat brīvi, ja jums nav brīv 
iet uz teātri, un vai mēs tur esam 
brīvi, ja mums nav brīv iet uz 
baznīcu?!”

Tavas raibās dzīves pieredzē-
jumu iespaidā tapušas arī piecas 
lugas: “Pagātnes ēnā”, “Nu mums 
abiem jāšķiras”, “Atkal sveši nie-
ki”, “Vai, dieniņ, ko nu?” un vēl 
arī turpinājums Annas Brigade-
res “Čaukstenēm” – “Čau k s  teņu 
mazmeitas Amerikā”.

Tai pēdējai iedvesmu deva kun-
dzes, kas pārspīlēti lielījās ar savu 
latviskumu. Manas “varones” tad 
nu polkas solī gāja pa virtuvi un 
stāstīja, ka viņu peldbaseinos ro -
tājas latviski raksti... Man pašai pa -
tīk uz problēmām paraudzīties ar 
humoru, un es augstu vērtēju cil-
vēkus, kas ar humoru prot pa  rau-
dzīties uz dzīves sarežģī ju miem.

Bet kaut kas taču nopietni sāp 
arī?

Sāp gan – tas, ka mūsu tautai, kā 
man šķiet, nekas nav pa prātam, 
ka nevaram būt vienoti. Lai saka, 
ko grib par Kārli Ulmani, bet – ko 
citu viņš savulaik varēja darīt ar to 
Saeimas “tirgu”?! Tā paša iemesla 
pēc joprojām dziļi cienu Valdi 
Zatleru.

Lielas cerības šobrīd saistu ar 
Egilu Levitu kā, iespējams, nāka-
mo Valsts prezidentu – tad mums 
gan premjerministrs, gan prezi-
dents būs uz mata tādi, kādus 
esam pelnījuši, jo abi ir izglītoti 
un inteliģenti cilvēki, kuŗi labi zi -
na, kas notiek Latvijā. Tad bū  sim 
uz pareizā ceļa. Starp citu – arī 
Krišjānis Kariņš ir manas topošās 
grāmatas – “Trimdas bērnubērni” 
varoņu vidū. 

ATBALSTĪSIM 
JAUNO GRĀMATU!
Astrīda Jansone. Trimdas 

bērnubērni Latvijā – grāmata par 
trimdas latviešu jaunākās paaudzes 

cilvēkiem, kas pārcēlušies uz dzīvi 
Latvijā, ticot valsts nākotnei un 

iesaistoties tās celšanā.
Grāmata cietos vākos, apm. 

200 lpp. ar foto. Izdošanai ne -
pieciešamā naudas summa – 
3000 ASV dolari par 500 ek - 
s emplāriem. 

Pasūtiniet grāmatu sev un sa -
vējiem, arī savas dzimtās puses 
skolai vai bibliotēkai!

Paredzētais izdošanas laiks – 
š.g. septembris – oktobris. Grā-
mata tiks izdota serijā “Laika 
grā mata,” ko veido Laika re - 
d ak cijā.

Aicinām  Jūs ar savu grā ma-
tas pasūtinājumu atbalstīt šī 
vēr tīgā darba klajā nākšanu!

Čekus ar norādi “A. Jansones 
grāmatai” sūtiet Inesei Zaķis, 
6051 A Sun Blvd #604, St. 
Petersburg, Florida 33715.

Maksa par 1 eks., t.sk. pasta 
izdevumi uz ASV – 25 ASV dolari.

Tuvāka informācija, sazino-
ties ar redakciju: tālr. +371 
29439423 (Ligita)

Lasīsim, dāvināsim, atstā-
sim vēsturei!

Liepiņš, kuŗš arī mani uzaicināja 
vadīt viesnīcu. 

Tu jau pati arī nodarbojies ar 
labdarību – Vītolu fondā un 
Latvijas Bērnu fondā, sadarbī-
bas programmā “Drošais tilts”, 
ko īsteno ALA. 

Pēc tām divām liktenīgajām ne -
dēļām 1975. gadā, kad pirmoreiz 
atbraucu uz Latviju, kādu laiku 
“raudādama vien staigāju”, kamēr 
izdomāju, ka ir pašai jāpiedalās, 
jāatbalsta un vispār – jābrauc 
šurp! Kad Alfons uzaicināja dar-
bā, abi ar dzīvesbiedru Laimoni 
ieradāmies Rīgā, bet – es biju aiz-
ņemta darbā, savukārt Laimo nī -
tis nevarēja savu vietu te atrast un 
aizbrauca atpakaļ. Pēc divarpus 
gadiem es viņam sekoju, at  grie žo-
ties Amerikā. Viesnīcas “gro žus” 
atdevu Mārtiņam Zand bergam. 
Laimonītis pēc pāris ga  diem aiz-
gāja Mūžībā, bet es, pa vidam vēl 
pastrādājusi ALAs bi  rojā Ameri-
kā, 2003. gada 9. mai jā pārcēlos 
uz Latviju pavisam. 

Un neesi to nekad nožēlojusi?
Nevienu minūti! Nemaz negri-

bu par tādām lietām runāt!
 Vai tad Latvijas problēmas  

tev nemaz netraucē? Vai nemaz 
nebēdājies? 

 Par ko man bēdāties, dārling! 
Man te nekādu problēmu nav. 

Apkārt fantastiski cilvēki, lieliska 
ģimenes ārste, un tu pati redzi, cik 
skaistā dzīvoklī es varu atļauties 
dzīvot! Pēc gada man apritēs 90, 
un es jau plānoju lielu balli. 

Bet, kā var izlasīt “Dārlinga 
līkločos”, gludi vien ar “latviešu 
lietu” tev nav gājis – labu laiciņu 
biji tā kā pagājusi nost. Kas tam 
bija par iemeslu?

Tas “pēdējais piliens”  bija to - 
laik, kad Klīvlandē “apvienojoties 
di  vām draudzēm, sanāca trīs” – es 
nepārteicos! Sadusmojos, un abi 
ar savu Laimonīti desmit gadus 
trīs četras reizes nedēļā danco -
jām amerikāņu dejas. Un tad – 
1974. gadā, kad mana jaunākā 
māsa Lilita posās precēties ar Riču 
Spuri, abi bija atbraukuši uz Lat-
viju. Pēc brau ciena izstāstīja man 
brīnumainas lietas, ko man no -
teikti vajagot redzēt. Atbraucu  
un, atgriezusies Amerikā, atdevu 
visas savas amerikāņu danču klei-
tas, kļuvu par super – superlat-
vieti un iestājos visās ie  spējamās 
latviešu organizācijās, kur jopro-
jām esmu mūža biedre. Tad vēl 
Ģirts Zei denbergs aizve da mani 
uz ALAs kongresu Či  kā gā, kur 
ieguvu jaunus domubiedrus. Un 
arī pretinie kus, kas man pārmeta, 
kā  es varot “tikties ar Latvijas 
komūnistiem”. Par iemeslu bija  

“DĀRLINGA LĪKLOČI” –
grāmata par trimdas tautietes 

dzīvi un darbu Amerikā un 
pēc atgriešanās Latvijā.

Astrīda Jansone dzimusi 1930. g. 
martā Doles salā, 1944. g. sācies 

bēgļu ceļš uz Vāciju, tad – 
dzīve ASV. Grāmata izdota 2014. 
gadā, 392 lpp., bagātīgi illustrēta.

Čeku par USD 25,- 
sūtiet Inesei Zaķis

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

USA

Grāmatu var iegādāties arī 
redakcijā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, 

tālr. +371 29439423
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 16) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Konstanca. 

6. Sāgo. 7. Rems. 9. Konfe-
sija. 10. Rast. 12. Derīgas. 
13. NASA. 18. Spēle. 19. 
Brasa. 21. Ātras. 22. Alta-
mi ra. 23. Turnepši. 25. Ti -
nis. 26. Omāna. 27. Stādi. 
28. Sust. 30. Brocēni. 33. 

Bits. 37.  Depresija. 38. Alga 39. 
Kuks. 40. Spararats.

Stateniski.1. Koks. 2. Nante. 3. 
Tiesības. 4. Naiva. 5. Aras. 6. Se -
da. 8. Sets. 10. Riskantas. 11. 
Svērtenis. 14. Aeroplāni. 15. Aus-
picijs. 16. Termosi. 17. Pārnest. 
19. Bordo. 20. Amula. 24. Mār-
ciena. 29. Usma. 31. Rupja. 32. 
Neisa. 34. Tors. 35. Odas. 36. 
Čaks.

Līmeniski. 1. Liels dekorātīvs 
dārzs. 4. Ziedkopa. 6. Dēla sieva. 
7. Rupji, banāli. 8. Zvirbuļveidīgo 
kārtas putns. 10. Nejēdzības. 13. 
Skalbju dzimtas augs. 15. Valstu 
apvienība. 17. Jupitera pavadonis. 
19. Kolonnu rinda, kas balsta 
arku pārsegumu. 20. Ezers Vid-
ze mē. 21. No kokospalmu, da -
teļpalmu sulas gatavots  alkohol-
isks dzēriens. 23. Stagars. 26. 

Domu apmaiņa. 29. I. Ziedoņa 
aprakstu grāmata divās daļās.  
30. Vizbuļu dzimtas augs. 31. 
Mākslīga ūdenskrātuve. 32. Ļoti 
darbīgs cilvēks. 33. Dekorātīvs 
krustziežu dzimtas augs. 34. Tār-
tiņveidīgo kārtas putns.

Stateniski. 1. Pilsēta Italijā, Si -
cīlijas ziemeļos. 2. Žubīšu dzim -
tas putns. 3. Māla izstrādājumi. 
4. Valdemārpils agrākais nosau-

kums. 5. Pirms diviem ga -
diem. 7. Pēc neilga laika. 9. 
Latviešu rakstniece (1905-
1981). 11. Tvaicētas. 12. 
Rakstura īpašība. 14. Apaļa 
izbūve ar kupolu. 16. Iz  rā-
des norises vieta. 17. Arā-
liju dzimtas krūms. 18. 
Deklasēts elements Fran-
cijā. 22. Latviešu dzejnieks 
(1850-1879). 23. Liepas 
mi  za. 24. Debespuse. 25. 
Apdzīvota vieta Amatas 
novadā. 26.  Iedzimtas spē-
jas. 27. Tbilisi agrākais no -
saukums. 28. Īsa, jautra 
satura izrāde.

1 2 3 4 5
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7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20

21
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23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

Likteņdārza Lielā talka š. g. 27. aprīlī

Ar ziedojumu apmaksāts publicitātes projekts
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(Turpinājums 18. lpp.)

Starp 2000 un vairāk da  līb-
niekiem XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētkos Kanadā būs arī 
īpaši izcilas vienības. Saraksts ir 
daudzveidīgs: Bostonas folk-
ansamblis Maldugunis, Brus u-
bārdas ģimenes stīgu kvartets, 
soprāns Vilma Vītola, arī mū -
ziķi no Kanadas Nacionālās 
operas orķestŗa un Svētku 
kamerorķestris ar 30 profe sio-
nāliem latviešu izpildītājiem no 
Kanadas un ASV, ar dalīb-
niekiem arī no Latvijas un 
Austrālijas. Viesi no Latvijas arī 
ir līdzīgi augstā līmenī, to starpā 
Tautas deju ansamblis Līgo un 
Valsts Akadēmiskais koris 
LATVIJA (un arī Vidējās pa -
audzes deju kopa Greizie rati un 
jauktais koris Ogre, kuŗi bez 
tautasdeju lieluzveduma un kop-
koŗa koncerta uzstāsies svētku 
Atklāšanas koncertā). 

Latvijā ir vairāki izcili folk-
ansambļi, bet noteikti starp 
pirmajām mūsdienu tautas mū -
zikas vienībām ir jāmin Raxtu 
Raxti, kuŗu koncerti Latvijā ir 
vienmēr izpārdoti. ““Raxtu Raxti” 
daiļradē sadzīvo tradiciju spēks 
ar mūsdienīgiem mū  zikāliem 
eksperimentiem, profesionālu 
un enerģijas pilnu skatuves 
sniegumu,” par grupu teikts 
internetā.

Agrāko Dziesmu svētku viesi 
ir jau tikušies ar vairākiem 

 JURIS ĶENIŅŠ

Priecāsimies sagaidīt Kanadā
fantastisko folkansambli Raxtu Raxti

Raxtu Raxti dalībniekiem, 
2014. gadā Hamiltonā viesojās 
ansambļi Autobuss Debesīs, 
(Marts Kristiāns Kalniņš – 
balss, harmonijs, taustiņin stru-
menti, oboja, Kārlis Auzāns – 
čells, mandolīna, ģitara, buzuki, 

joties bundziniekam Artim 
Orupam = Raxtu Raxti.

Sākumā Raxtu Raxti bija 
eksperiments, kas atskaņoja 
izcilā komponista Imanta Kal -
niņa (Marta K. Kalniņa tēvs, 
Kristīnes Kārkles vīratēvs) 

un Armands Treilihs – bass), un 
Folkvakars (Kristīne Kārkle – 
balss, vijole, kokle, un viņas 
brālis Edgars –  balss, dūdas, 
akordeons, stabule). Piebied ro-

dziesmas tautiskā tvērumā. 
(Imants Kalniņš parādīsies arī 
Kopkoŗa koncertā – skanēs 
“Zem kājām mūžīgs Piena ceļš” 
no kinofilmas “Sprīdītis”.) Gadu 

gaitā ir pienākuši klāt vēl citi 
komponisti un tautasdziesmu 
varianti, bieži “pasaules mū -
zikas” iedvesmoti. Ansambļa 
nosaukums norāda uz šīm 
saknēm: pirmais “hits” bija 
Imanta Kalniņa dziesma “Rak-

stu rakstus”, pie Broņislavas 
Martuževas dzejoļa (“Rakstu 
rakstus izrakstīju, bālēliņu gai-
dīdama. Ceļu ceļus izkaisīju, 
kāpu putē vaidēdama.”) Mūzi-

ķis Kārlis Auzāns par to saka: 
“Dziesma “Rakstu raksti” šķita 
mūs ļoti precīzi raksturojoša. 
Šajos divos vārdos ietverta 
mūsu izpratne par tautas 
mūziku un mūsu sajūta par 
latviešu tautas tradicijām”.

Laimīgie svētku viesi varēs 
baudīt Raxtu Raxtus divās 
ballēs: Iepazīšanās ballē “Sveiki, 
Toronto” 4. jūlijā Hilton vies-
nīcā, un Svētku ballē 6. jūlijā 
turpat. Bet 7. jūlijs būs viens no 
svētku naglām: Tautas deju 
lieluzvedums vēsturiskā Maple 
Leaf Gardens, (šodien pazīstams 
kā Mattamy Athletic Centre), ar 
1,200+ dejotājiem no visas pas-
aules. Unikāla tradicija Dziesmu 
un Deju svētkos Kanadā ir, ka 
tautas dejasdejo pie dzīvas 
mūzikas: 2019. gadā – pie Raxtu 
Raxtu”! (Vēl unikāls notikums 
Dziesmu svētkos Kanadā –  250 
dziedātāju Svētku kopkoris pie-
biedrosies viesiem 10 dziesmās.) 

Baudīsim fantastisko ansam-
bli Raxtu Raxti Kanadas debijā: 
dejosim pie viņu aizraujošās 
mūzikas, dziedāsim viņiem 
līdzi, priecāsimies par burvīgo 
priekšnesumu, svētkus noslē-
dzot, kopā saplūstot mūzikai, 
dziesmai un dejai – tiešām 
“viena dziesma, viena deja –
viena tauta!”

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA 02445).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081. 
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

11.-12th ’’Displacement’’ by 
Krista Svalbonas( Art Show). 
Info: blbphilly@gmail.com

11.maijā 14:00 Opening/In  tro-
duction and Lecture by Māra 
Lazda. 15:00 Remarks by artist 
Krista Svalbonas. 17:00 Movie 
screening ’’Vārpa – apsolītā ze  me’’. 
18:00 Discussion and Whiskey 
Tasting. 

12.maijā 12:00-17:00 Sunday 
Viewing Hours. 

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

NJ 07728).
SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

(Apple Mountain, 4519 North 
River rd, Freeland MI 48623).

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). 

11., 15. un 18.maijā Latvijas 
mecosoprāns Zanda Švēde dzied 
Karmenas lomu Sietlas operā.

14.maijā 12:00 pensionāru pus-
dienas ar programmu.

18.maijā 9:30 latviešu skolas 
izlaidums.

21.maijā 19:00 Baltiešu filmu 
vakars. Rādīs lietuviešu filmu 
”Pelni sniegā”.

25.-27.maijā Lielā talka Rie -
tumkrasta Latviešu izglītības 
centrā Šeltonā.

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

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

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 ne -
lielas uzkodas. Ieeja bez maksas.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze- 255043897965234. Dievk. 
no  tiek 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, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stunda. 
12.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
26.maijā Dievk. 9.jūnijā Vasar-
svētku Dievk. 16.jūnijā Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. notiek 
11:00. 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 Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

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

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 

Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x 
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. 12.maijā Ģimenes 
dienas Dievk. ar dievg. 19.maijā 
Dievk. 26.maijā Dievk. angļu 
val. ar dievg.

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Dievkal po-
jumi notiek 11:00. Māc. Igors 
Safins.
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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.

Pārdodu:
Latgales novada sieviešu 

tautastērpus:
8 brunčus, 8 blūzes,

8 jostas.
8 Latgales novada vīriešu 

kreklus un 8 jostas.
8 Alsungas sagšas ar 

piekariņiem.
4 Vidzemes rožu brunčus.

Tālr. 269-277-2859

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

+371 28390346

URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS BRĀĻU KAPOS KATSKILOS

SVĒTDIEN, 2019. G. 26. MAIJĀ

• Urnu izvades sākums plkst. 12os, kam sekos dievkalpojums, ko vadīs
diakone L. Taggart-Sniedze. Dievkalpojumu kuplinās Ņujorkas koris
(paplašinātā sastāvā). Brāļu kapu adrese: 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485.

• Pēc svētdienas dievkalpojuma aicinām ikvienu uz siltām pusdienām
Rotā (cena $17) (kur arī var dabūt naktsmājas) - tel. (518) 589-9878.

• Sestdienas vakarā, 25. maijā kapos notiks svecīšu dievkalpojums, kas
sāksies ar krēslas iestāšanos.

• Izvadāmās urnas lūdzam pieteikt līdz 25. maijam. Lūdzam sagādāt
miršanas un pārpelnošanas apliecības (“Cremation Certificate” un “Death
Certificate”). Ja sūtiet, izmantojiet “Certified” vai “Registered US Mail”, vai
kādu citu drošu piegādes veidu lai nosūtītu uz:
Papildus informācijai, lūdzu apciemojiet mūsu
mājas lapu:

www.latvianmemorialpark.org
epasts: info@latvianmemorialpark.org

Latvian Memorial Park, 
PO Box 8, 82 Rota Road

Elka Park, NY 12427
tel.: (518) 589-5597

Brāļu kapu pārvaldeNākamā izvade 2019. g. 22. septembrī.
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

INTA SOLVEIGA ZIRNIS,
dzim. BALTMANIS

Dzimusi 1945. gada 20. aprīlī Zeulenrodā, Vācijā,
mirusi 2019.gada. 3. aprīlī Geneva, Illinois

Mūsu mīļā

MAIJA ĀRIJA GOBIŅA,
dzim. ŪDRIS-LAIVIŅA

Dzimusi 1936. gada 23. jūnijā Latvijā,
mirusi 2019. gada 8. aprīlī Latvijā

Pēkšņi no mums šķīries
mūsu mīļais...

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

Dieva mierā aizgājis
Bīskaps, Latvijas patriots un priesteris

+ V. E. ANTONS JUSTS
Dzimis 1931. gada 22. novembrī Varakļānos, Latvijā,

miris 2019. gada 17. februārī Jelgava, Latvijā

Krusts šeit
DZIĻĀS SĒRĀS UN MĪLESTĪBĀ VIŅU PATURĒS,

MEITA SOLVEIGA AR DĀVIDU BRUNOVSKI
MAZBĒRNI KRIŠS, SABĪNE UN MIĶELIS

DĒLS NIKOLAJS ZIRNIS
SVAINE VĒSMA, KATRĪNA, DAINIS UN ALEKSIS BALTMAŅI

MĀSICA BAIBA, JĀNIS, ANDIS, MARIANNA UN TIJA BERZIŅI
SVAINE RUTA PRIEKALNE-ZIRNE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DZIDRIS GOBIŅŠ AR ĢIMENI UN GUNTIS GOBIŅŠ

Sēro un patur mūžīgi mūsu sirdīs mīlestībā...
SIEVA ILZE, DĒLS ERIKS, MEITA DIANA AR VIRU JAAN DRULLE AR ĢIMENI

MEITA CHRISTINE AR VIRU STEVE
DĒLS ARTHUR AR SIEVU SACHIKO

BRĀLIS ANDRIS, PUSMĀSA ASTRIDA
MAZBĒRNI: 

LAILA, NIKOLAS, KRISTAPS
CHASE, CAMERYN

ELORA, SOPHIE
SIEVAS MĀTE SILVIJA RICHTERS

SVAINIS GUNDARS AR SIEVU LINDA
PĀRĒJIE RADI ASV, KANADĀ, LATVIJĀ

Mīlestībā sēro un piemin
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA

ST. PAULAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE

Mūsu sāpes, mūsu glāstus, 
Mūsu atvadas paņem līdz. 
Savu siltumu, dzīves stāstu
Atstāj, lai dzīvo mums līdz.

Aizver actiņas un smaidi,
Sapņi lai mūs projām nes
Turp, kur mīlestības viļņos
Izkustu mums dvēseles.
(J. Poruks)

Dzeive ir dzeja
Poša par sevi.
Tei vejās prīcas
Un ōsoru mejā.
(Anna Dimants)

11.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. ar dievg. Sekos sarīkojums 
un pilnsapulce. 8.jūnijā Vasar-
svētku Dievk. ar dievg.

• 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. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 

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

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 13:30. 

19.maijā Dievk. ar dievg. 
30.maijā 10:30 Jēzus debes brauk-
šanas dienas svētbrīdis. Bībeles 
stunda.

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

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

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

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

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

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

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United 
Methodist Church ( 1 E Broad St, 
Westfield NJ).

11.maijā 10:00 Jonkeru bazn.
Svētbrīdis. Māc. Saliņš. Seko Bal-
tās Ģimenes dienas sarī ko jums.

11:30 Ņūdžersijā skolas Dievk. 
Māc. Saivars. Seko skolas Ģime-
nes dienas sarīkojums.

12.maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Ģimenes 
dienas Dievk. ar dievg. Seko 
Dāmu Komitejas sarīkojums.

19.maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. 10:30 Salas bazn. Dievk. 
13:30 St. Andrew bazn. Dievk. ar 
dievg.

26.maijā 12:00 Kapu svētki 
Katskiļu Brāļu kapos (414 
Bloomer Rd, Tannersville NY).

Citur Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
12.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
un sarīkojums. Lūgti groziņi!

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-

nis@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 Lut he r an 
Church (925 Balour Dr, Encinitas 
CA 92024).

• 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: kalnin-
sis@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: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 12.maijā 
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg. 
19.maijā Dievk. ar dievg. Sietlā. 
14:00 Takomā, First Lutheran 
Church (524 ’’I’’ Street) Ģimenes 
dienas Dievk. ar dievg. 26.maijā 
angļu val. Dievk. ar dievg. Bībeles 
stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 19.maijā 14:00 Ģimenes 
dienas Dievk. Dz.grām.

• 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. 
12.maijā 11:00 Bībeles stunda 
mācītāja A. Pelda dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-
3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. 
12.maijā 14:00 Ģimenes dienas 
Dievk. Māc. Jānis Mateus. 26.maijā 
15:00 Dievk. Vikars Zvirgzds.

Dievkalpojumi Tērvetē: 14.jū   -
lijā 11:00 bērnu nometnes at  klā-
šanas Dievk. 21.jūlijā 11:00 bēr  nu 
nometnes Dievk. 28.jūlijā 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: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Ko -
rule. 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 sadraudzība. 
9.maijā 18:15 filma ’’Tēvs nakts’’ 

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

(E street cinema). 11.maijā ES 
vēstniecību atvērto durvju diena. 
12.maijā Ģimenes diena. 8:30 
LASL pieņems pakas sūtīšanai 
uz Latviju. 11:00 Sv.vak. Dievk. 
Pie kafijas galda tikšanās ar LR 
Aizsardzības ministru Arti 
Pabriku. 14.maijā 18:00 filma 
’’Lidija’’ (LR vēstniecībā).

Sākot ar 19.maiju Dievk. no -
tiek 10:00.

19.maijā Latviešu skolas izlai-
duma Dievk. un sarīkojums. 15:15 
filma ’’Tēvs nakts’’ (Bet hesda Row 
cinema). 26.maijā Sv.vak. Dievk.

• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com,
Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!
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Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Mūsu mīļais fi listrs,

Fil! ALEKSANDRS KRŪGS
58 I

Dzimis 1927. gada 12. augustā Rīgā,
miris 2019. gada 11. februārī Vero Beach, Floridā

Bostonas grupas seniore
Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

28. coetus fi listre

AUSTRA REITERE
Dzimusi 1913. gada 17. jūnijā Odesā, Krievijā,
mirusi 2019. gada 8. aprīlī Framingham, MA

Aizgājusi kārtot ziedus debesu dārzos
m ūsu mīļā

RITA
10-14-1930             03-29-2019

AUSTRA REITERS
Dzimusi 1913. gada 6. jūlijā Odesā, Ukrainā,

mirusi 105 gadu vecumā 2019. gada 8 aprīlī Framingham, Massachusetts

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RŪTA UN KALLA AR ĢIMENI

CECILLIA AR ĢIMENI

Piemin
DĒLS JĀNIS RAITERS UN PAULA

MAZMEITA JULIANA

Mierā tavas čaklās rokas…

Kamēr vien tālāk mūsu dienas ies,
Tavs mūžs mūsu gaitās atsauksies.

Andre Hirss’s parents first 
met on a train in their home-
land of Latvia. The second and 
third times they met when they 
were  to plan, then celebrate 
their wedding in 1923. Alma 
“Mutti” Hirss gave birth to 
Andre on July 27th, 1935; 
Roberts “Papu” Hirss delivered 
him, just as he had with Andre’s 
brothers Rudy and Ivars.

Andre and his brothers were 
born into an amazing life in 
Riga, Latvia. Quick-minded 
Papu had worked his way from 
being a five-year-old factory 
laborer to owning his own tex-
tile factory. Mutti had grown up 
on a farm with her family, 
enduring famine and sleeping 
in the forest to avoid Bolshevik 
invaders. Together, they formed 
an energetic team, developing a 
textile mill that eventually 
employed 2,000, offering child 
care, health care, even a choral 
group. It was one of the largest 
businesses in Latvia.

Andre spent his first four 
years in an elegant home, staffed 
with gardeners, cooks, and gov-
ernesses. There were afternoons 
by the pool, picnics on the 
yacht, and ski trips to their 
country house.

But wise Papu knew that war 
was coming. He also knew capi-
talists like himself and his fam-
ily would be liquidated under 
Communist rule. So in 1939, 
Papu hired a pilot to fly the 
family to Switzerland. For a 
year, Mutti and the boys lived in 
a mountain hotel while Papu 
went to the U.S. to arrange for 
their immigration. Switzerland 
was magical for Andre: he 
learned to ski. The joy and free-

Andre Hirss | Obituary

dom of skiing stayed with 
Andre all his life.

The Hirsses settled in Woon-
socket, Rhode Island, where 
Papu established a new textile 
mill, and the boys attended 
boarding schools. To keep Andre 
close to Ivars at school, Andre 
was allowed to skip a couple of 
grades.

Andre graduated from Haver-
ford College in 1956, in love 
with Naomi Vassady, an amaz-
ing young woman from nearby 
Bryn Mawr. They married, and 
in 1958, their son Andrew was 
born, as Andre was finishing 
his Master’s in creative writing 
at Michigan. Andre was not 
able to stay together with Naomi 
and Andrew, however, and 
chose to move west when 
Andrew was three. During col-
lege, a friend had introduced 
Andre to Seattle’s waters, moun-
tains, and forests, and he was 
dazzled by the northwest.

Later, out west, Andre mar-
ried Jean Underwood. They 
shared a love of hiking and ski-
ing and had many outdoor 
adventures, but divorced after 
13 years of marriage.

Andre earned his teaching 
degree at University of Washing  -
ton, and taught in Seattle’s pub-
lic schools: Rainier Beach High 
School, then Garfield High. He 
became a believer in experien-
tial learning, wanting kids to 
engage in their interests, rather 
than simply reading about 
them. Andre and Willie Wahl 
started a ski school, bringing 
kids up to Crystal Mountain to 
learn the sport. There, Andre 
taught his son Andrew, now an 
adolescent, how to ski.

Back at Garfield, some stu-
dents were creating the first 
public alternative school in 
Seattle, Nova. In charge of hir-
ing their first teachers, they 
hired Andre. Finally, Andre felt 
truly at home. Through Nova, 
he was able to take kids into the 

picking together, and walking 
by the Wenatchee River. Back in 
Seattle, Andre and Holly con-
tinued to see each other and 
realized they were in love. After 
graduation, they moved in 
together, staying in Seattle for 
two years.

by age four. At thirteen, they 
were selling and teaching ski 
lessons. They spent seventeen 
winters in a tiny cabin, which 
they adored. At the bakery, they 
helped bake, clean, and calcu-
late payroll. Their lifestyle was 
their schooling. As young men 
they continued this pattern, 
moving to the Rockies for win-
ter, baking and working con-
struction and landscaping dur-
ing the warm months.

In 2010, Andre was diagnosed 
with lung cancer – a huge sur-
prise, since outdoorsy, athletic 
Andre never smoked. Fortu-
nately, immunotherapy drugs 
gave him many bonus years, so 
Andre was able to meet his four 
grandchildren. Andre enjoyed 
skiing up until 2016, when his 
lungs began to rebel.

Andre entered hospice in 
June, 2018, given only days or 
weeks to live. But he lived six 
months longer, savoring time 
with his wife, sons and grand-
children, and blessed with a 
team of care-giving friends. He 
also enjoyed indulging in treats 
like ice cream, bacon, and red 
wine. A few days before he 
passed, Andre moaned with 
pleasure over a steak and potato 
dinner, asked for seconds, then 
had chocolate cookies for des-
sert. In the last few days of his 
life, Andre turned within him-
self. He passed peacefully 
Christmas night with his family 
at his side, urging him to let his 
spirit soar free like an eagle into 
the night sky. And he did.

Andre’s spirit will live on in 
the hearts of his wife Holly, his 
sons Andrew, Ty, Rom and 
Galen, his daughters-in-law 
Cheryl and Jess, and his grand-
children Hayden, Marek, Kallum 
and Leopold. Nature was 
Andre’s church; may his deep joy 
in the outdoors be with us all.

mountains, to the coast, all 
around the country and even to 
Mexico. He was a “facilitator,” 
but the students handled all trip 
logistics, including cooking. 
Much could have gone wrong 
on those trips, but somehow, 
perhaps due to Andre’s charis-
matic spirit or Papu’s goal-
achieving influence, Andre’s 
trust in experiential learning 
was always rewarded.

A favorite trip involved apple-
picking in eastern Washington, 
where students learned basic 
life lessons like effort = reward. 
On one of these trips, Andre 
met a high school senior named 
Holly Bower. They enjoyed 

On a bicycle trip to Lopez, 
they discovered the beauty and 
warmth of Lopez and its com-
munity. With Mutti’s help, Holly 
and Andre bought land on 
Lopez, which reminded Mutti 
of Latvia. In the summers of 
1976-77, Holly sold baked 
goods at Richardson Store, and 
in 1978, Holly B’s Bakery 
opened its doors in Lopez 
Village. Andre first built a one-
room cabin on their land, and 
gradually, a beautiful, larger 
house.

In 1981 Ty Hirss was born, 
joined in 1983 by brothers Rom 
and Galen. The family settled 
into a routine of spending win-
ters in the Cascades at Stevens 
Pass, then moving back to 
Lopez to run the bakery April-
November.

Ty, Rom and Galen skied well 



LAIKS 2019. ga da 11. maijs – 17. maijs20

(Turpināts no 7. lpp.)

Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka

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

Iespējams gan, ka šogad 
svešumā mītošo tautiešu īpat-
svars nebūs tik liels, kā, pie-
mēram, pērn, kad Latvijas lat-
vieši Herningā bija izteiktā ma -
zākumā, taču noteikti viņi 
kriet ni papildinās Latvijas iz -
lases fanu pulku.

„Kad es pirmo reizi devos uz 
čempionātu, primārais bija ho -
kejs. Bet tagad… Kad sajūti to 
gaisotni, kas tur ir, gribas atkal 
un atkal. Varena kopības sajūta, 
ir īpaši ārzemēs dzīvojošajiem,” 
plašsaziņas līdzekļos stāsta spor ta 
draugu kluba Thunder, kas 
apvieno vairākās valstīs dzī vo-
jošus Latvijas sporta fanus, pār-
stāvis Kaspars Ķikulis „Gaisotne 
tiešām ir lieliska – kā tādi dzies-
mu svētki, tikai ar hokeju un 
aliņu,” piebilst Ķikulis, norādot, 
ka tieši hokeja čempionāta laikā 
sajūt lielāku saikni ar Latviju, 
nekā pat viesojoties dzimtenē.

***
Latvijas Ārlietu ministrija iz -

platījusi aicinājumu tiem hoke-
ja līdzjutējiem, kuŗi maijā plāno 
klātienē Slovakijā apmeklēt 
2019. gada pasaules čempionātu 
augstākajā līgā. 2019. gada pa -
saules čempionāts elites hokeja 
komandām Slovakijas pilsētās 
Bratislavā un Košicē sāksies 10. 
maijā, bet čempioni kļūs zināmi 
26. maijā. 23. reizi pēc kārtas 
elites grupā startēs arī Latvijas 
izlase, kuŗas spēles klātienē tra -
dicionāli vēro vairāki tūkstoši 
līdzjutēju no Latvijas. Ārlietu 
ministrija aicina līdzjutējus 
pirms došanās apdrošināt ve -
selību un dzīvību, reģistrēties 
ĀM Konsulārajā reģistrā un 
savā viedtālrunī lejuplādēt Ār -
lietu ministrijas mobilo lietotni 
„Ceļo droši“, kas var noderēt 
dažādās situācijās

***
Latvijas U-18 puišu hokeja 

izlase Zviedrijā pasaules čem-
pionāta grupu turnīra pēdējā, 
ceturtajā, spēlē ar rezultātu 1:7 
(0:1, 0:4, 1:2) zaudēja ASV vien-
audžiem. Par spīti diezgan ie -
vērojamam pārsvaram, ASV 
ho  kejistiem pirmajā periodā 
izdevās iemest tikai vienus 
vārtus, taču situācija mainījās 
otrajā trešdaļā, kad Latvijas 
„cietoksnī“ tika samestas četras 
ripas un iegūts liels 5:0 pārsvars. 
Noslēdzošās trešdaļas astotajā 
sekundē vienīgos vārtus Latvijas 
vienības labā  guva Skrastiņš.

Latvijas U-18 hokeja vienība. Galvenais treneris – Oļegs Sorokins

Latvijas jaunie hokejisti pirmo 
reizi vēsturē sasniedza pasaules 
čempionāta ceturtdaļfinālu, kur 

ar 1:3 piekāpās Kanadai. Tur-
nīru komanda noslēdza astotajā 
vietā.

Jātnieks Snikus 
paraolimpisko spēļu 

kvalifikācijā
Latvijas paraolimpiskais jāt-

nieks Rihards Snikus izcīnīja 
divas uzvaras un vienu otro 
vietu 2020. gada Tokijas Para-
olimpisko spēļu kvalifikācijas 
sacensībās.

// FOTO: lpkomiteja.lv

Starptautiskajās paraolim pis-
kās iejādes sacensībās Beļģijā 
Snikus ar zirgu King of the 
Dance izcīnīja vairākas godal-
gas. Kvalifikācijas sacensībās 
pie  dalījās 95 jātnieki no dau-
dzām pasaules valstīm. Snikus 
ieguva otro vietu sacensībās 
Team test ar rezultātu 73,071%, 
dienu vēlāk viņš izcīnīja uzvaru 
sacensībās Individual Cham pion-
ship test ar rezultātu 75,107%, 
bet brīvas izvēlas programmā 
mūzikas pavadījumā ieguva 
zeltu ar izcilu rezultātu – 
78,053%.

Prāgas maratonā 
sasniedz personīgo 

rekordu
Latvijas gaŗo distanču skrējēja 

Ilona Marhele Prāgas maratonā 
laboja personīgo rekordu un 
guva 12. vietu. Prāgas maratonā, 
kam tāpat kā sacensībām Rīgā 
piešķirta Starptautiskā Vieglat-
lētikas federāciju asociācija 
(IAAF) Zelta kvalitātes zīme.

Uzvarēja guva Izraēlas skrējēja 
Lona Čemtaja Salpetera, kuŗa 

Ilona Marhele

finišēja pēc divām stundām 19 
minūtēm un 46 sekundēm, 
tuvākās sekotājas apsteidzot par 

teju trim minūtēm. Marhele 
finišēja pēc divām stundām 37 
minūtēm un 29 sekundēm, par 
11 sekundēm labojot 2017. gadā 
pasaules čempionātā Londonā 
sasniegto personīgo rekordu. 
Ar šo rezultātu Marhelei vēl 
neizdevās izpildīt normatīvu 
pasaules čempionātam – divas 
stundas un 37 minūtes.Marhele 
pārstāvēja Latviju 2016. gada 
Riodežaneiro Olimpisko spēļu 
maratona skrējienā.

Riteņbraukšana
Latvijas čempions šosejas 

riteņbraukšanas grupas brau-
cienā Krists Neilands no Israel 
Cycling academy“ komandas 
izcīnīja otro vietu Spānijā no -
tikušā Vuelta Asturias Julio 
Alvarez Mendo velobrauciena 
(UCI kat.2.1) kopvērtējumā. 

Braucējiem bija jāveic noslē-
dzošais – trešais – velobrauciena 
posms, kuŗā bija jāmēro 119 
kilometrus gaŗa distance ar 
vienu otrās katēgorijas kāpumu 
septiņus kilometrus pirms fi -
niša. Par uzvarētāju, finišu 
sasniedzot pēc divām stundām 
50 minūtēm un 51 sekundes, 
kļuva portugālis Edgars Pintu 
no W52“/“FC Porto komandas. 
Neilands noslēdzošajā posmā 
bija sestais, ar uzvarētāju fini-
šējot vienā grupā.

BMX
Norvēģijas pilsētā Rādē aiz -

vadītajā UEC Eiropas BMX 
kausa izcīņas piektajā  posmā 
vīru elitē trešo vietu izcīnīja 
Kristens Krīgers, junioru puišu 
grupā otrā pozīcija Edvardam 
Glāzeram. Sieviešu elites grupā 
trešā vieta Vinetai Pētersonei.

Junioru konkurencē lielajā 
finālā iekļuva divi latvieši – 
Edvards Glāzers (Tālava VBSS/ 
Thrill Factory) un Niks Ro  žu-
kalns (Saldus BMX klubs 
„Ozolēni“/ 8 Line team Riga“) 
Līdz finālam Glāzers uzvarēja 
visus dienas braucienus, kamēr 
Rožukalnam pusfinālā bija 
ceturtā pozicija. Nobeigumā – 
Glazeram otrā, Rožukalnam – 
piektā vieta.

Teniss
Latvijas tenisa pirmā rakete 

Anastasija Sevastova prestižā 
Štutgartes WTA Premier serijas 
turnīra pirmās kārtas spēlē ar 
rezultātu 6:2, 4:6, 6;0 uzvarēja 
Aļonu Ostapenko.

Abas tenisistes aizvadīja sprai-
gu un skatāmu spēli, tomēr 
Sevastova līdzīgā cīņā trešajā 
geimā guva breiku. Lai arī 
uzreiz pēc tam jau Ostapenko 
ieguva divas breikbumbas, viņa 
tās neizmantoja. Abas Latvijas 

sportistes cīnījās ļoti līdzvērtīgi, 
un turpmākajos geimos viņas 
spēja gūt vairākas breikbum bas, 
turklāt Sevastova septītajā gei  mā 
to arī izmantoja un panāca 5:2 
sev par labu. Abas tenisistes 
savā starpā līdz šim bija tikušās 
vienu reizi, kad 2015.gadā 
Maskavas WTA turnīra kvali-
fikācijā Sevastova bija vadībā ar 
6:3, 3:1, Ostapenko no tālākas 
cīņas atsakoties.

Autosports
Latvijas rallijkrosa pilots Jānis 

Baumanis Barselonā sasniedza 
finālu, kur ieguva sesto vietu 
pasaules čempionāta otrajā 
posmā. Čempionāta kop vērtē-
jumā Baumanis tagad ir ce   tur-
tajā vietā.

Futbols
Latvijas Futbola federācijas 

(LFF) ikgadējā kongresā cen-
trālais notikums bija piecu val-
des locekļu atkāpšanās no 
amata. No LFF valdes locekļu 
amata atkāpās Māris Verpa-
kovskis, Žoržs Tikmers, Juris 
Keišs, Vladimirs Žuks un 
Aleksandrs Starkovs. Verpa-
kov skis pameta arī LFF vice-
prezidenta amatu.

DAŽOS
VĀRDOS

 Latvijas basketbola tiesneši 
nozīmēti vadīt spēles visaug-
stākā ranga sacensībās: Mārtiņš 
Kozlovskis dosies uz Eiropas 
sieviešu čempionātu Latvijas un 
Serbijas laukumos, Andris Aun-
krogers – uz pasaules kausa 
izcīņu Ķīnā.  

 Latvijas jaunais basketbola 
talants Artūrs Žagars (19) no -
lē mis izvirzīt savu kandidātūru 
NBA draftam (pārbaudei).

Plūdmales
volejbols

Trīs Latvijas dueti šogad 
spēlēs pasaules čempionātā 
pludmales volejbolā, kas risi-
nāsies Hamburgā, Vācijā no 28. 
jūnijā līdz 7. jūlijam.  Pēc atlases 
sacensību noslēguma Starptau-
tiskā Volejbola federācija 
(FIVB) publicējusi dalībnieku 
sarakstu gan vīriešu, gan sie -
viešu sacensībās. Vīru sacen sī-
bās starp 48 pāriem ir arī 
Aleksandrs Samoilovs/ Jānis 
Šmēdiņš un Mārtiņš Pļaviņš/ 
Edgars Točs. Savukārt dāmu 
sacensībās Latviju pārstāvēs 
Tīna Graudiņa/ Anastasija 
Krav čenoka.

***

Tīna Graudiņa kopā ar studi-
ju biedri Ebrilu Bustamanti 
Dienvidkalifornijas universitātē 
Losandželosā izcīnījusi sudraba 
medaļu ASV Nacionālo kol le-
džu sporta asociācijas (NCAA) 
čempionātā plūdmales volej-
bolā.

 Latvijas Basketbola sa  vie-
nība (LBS) izsludinājusi iepir-
kumu par sporta halles jaun-
būves un tai piegulošās teritori-
jas labiekārtojuma būvprojekta 
izstrādi un autoruzraudzību. 
LBS ir nauda halles projektē-
šanai un inventāram, bet pārējie 
līdzekļi būs jāpiesaista no citu-
rienes.

 Bijušais Latvijas futbola iz -
lases vadītājs Aleksandrs Star-
kovs kļuvis par pašmāju ko -
mandas Liepāja galveno treneri. 
Šo sezonu kā Liepājas galvenais 
treneris iesāka skotu speciālists 
Gordons Jangs, kuŗš nesn tika 
atbrīvots no amata.

 Ministru kabinets nolēma 
no līdzekļiem nepa  re dzētiem 
gadījumiem Eiropas čem pio-
nāta (EČ) basketbolā sievietēm 
finālturnīra organi zē šanai Rīgā 
piešķirt 90 000 eiro.

 Šīs sezonas Vācijas augstākās 
hokeja līgas (DEL) labākais 
vārtu guvējs Jākobs Berjlunds 
karjeru turpinās Kontinentālajā 
hokeja līgā (KHL), ziņo viņa 
iepriekš pārstāvētā Krēfeldes 
„Pinguine“ komanda.

 Bijušais basketbolists Kas pars 
Kambala turpina karjēru boksā, 
ir uzvarējis divus pretiniekus

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


