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6.maijā beidzies Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) gads-
kārtējais, 68. kongress Denverā, 
Kolorado pavalstī. Trīs dienu 
gaŗumā no 3. līdz 5.maijam 
Amerikas latvieši un viesi no 
Latvijas atskatījās uz godam 
aizvadītu Latvijas simtās jubile-
jas gadu, un vēl vairāk sprieda, 
sapņoja un kala kopējus plānus, 
neatkarīgajai Latvijai ieejot 
otrajā gadu simtā.

Kongresa atklāšanā ALAs 
priekšsēdis Pēteris Blum bergs 
sacīja: “Amerikas latviešu ap -
vienība bijusi kopā ar Latviju 
visos izšķirīgos brīžos – ne -
savtīgi atbalstot valsts ceļu uz 
neatkarības atjaunošanu, pie-
vie nošanos NATO, kā arī ie -
stājoties par godīgu polītiku, 
plaukstošu saimniecisko dzīvi, 
latvisko izglītību un kultūru.”

Pagājušajā gadā ALAs priekš-
sēdis P.Blumbergs daudzkārt 
ticies ar Latvijas valsts vadī tā-
jiem. Ar Valsts prezidentu Rai -
mondu Vējoni, pārrunājot jau-
tājumus par Saeimas vēlē ša nām, 
kā arī valsts aizsardzību. Tik ša-
nās laikā ar jaunievēlēto Mi  nis-
tru prezidentu Krišjāni Ka  ri ņu 
tika runāts par Latvijas banku 
sakārtošanas jautāju miem, par 
latviskās izglītības centru vaja-
dzībām. Ar ārlietu ministru Ed -
garu Rinkēviču – par 2018. ga  dā 
pieņemto Dias poras likumu, lat -
viešu diasporas atbalstu Latvi-
jas ekonomikas attīstībai. Ar kul-
tūras mi  nistri Daci Melbārdi – 
par PBLA Kultūras konferenci 
2019. gadā, kā arī Eiropas 
Kultūras dienām un Toronto 
dziesmu svētkiem. Izglītības mi -
nistre Ilga Šuplinska tika uz  ai -
cināta apmeklēt latviešu skolas 
un nometnes ASV. Ar ekonomi-
kas ministru Ralfu Nemiro 
pārrunāti latviešu ekonomikas 
forumi PLEIF un “Spotlight 
Latvia” Denverā, ar VARAM 
ministru Juri Pūci – par reģio-
nālo attīstību. ALA tradicionāli 
labi sadarbojas ar Latvijas vēst-
niecību ASV da  žā du projektu 
īstenošanā, kā 13. Saeimas vē  lē-
šanas, biznesa fo  rums “Spotlight 
Latvia”, kul tūras un izglītības 
projekti. Vēst nieks Andris Teik-
manis ļoti atbalsta ALAs darbu, 
un vienmēr atrod laiku pie-
dalīties ALAs valdes sēdēs.

P.Blumbergs atgādināja, ka ar 
skaistu atklāšanas pasākumu 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
2018. gada 25. septembrī kopā 
ar izdevēju Ligitu Kovtunu tika 
svinētiALAs vēstures grāmatas 
“ALA 50 līdz LV 100”iznākša-
nas svētki. Grāmatas autores 
Anita Tērauda un Ilze Garoza ir 
dokumentējušas ALAs darbu, 
projektus, ieceres pēdējos piec-
padsmit gados.

Informācijas nozares va  dī-
tājas Tatjanas Žagares-Vītiņas 
darbs bijis saistīts ar 13. Saei-
mas vēlēšanu priekšdarbiem un 
polītiskajām debatēm, rēgulāri 
darbus publicējot ALAs dru-
kātos izdevumus “Latvian Di -
men sions”, arī Gada pārskatus, 
tāpat darbs pie ALAs ikmēneša 
elektroniskajām ziņām Info-
gramma un sociālo mēdiju 
Facebook, Instagram, Twitter 
platformām. Informācijas no -
zares darbu veic un stiprina 
ALAs biroja darbinieki – izpild-
direktore Marisa Gudrā, redak-
tore Aija Moellere, mājas lapas 
administrators Klāvs Rudzītis. 
Liels paldies ilggadējam sadar-
bības partnerim laikrakstam 
Laiks un galvenajai redaktorei 
Ligitai Kovtunai.

Dzintars Dzilna, ALA Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs

Jaunievēlētā ALAs valde. No kr. 1.rindā: Gundega Dance, Sanita Šūmane, Tatjana Žagare-Vītiņa, Līga 
Ejupe, Pēteris Blumbergs, Mārtiņš Andersons, Marisa Gudrā, Nora Muižniece Steele, Iveta Nīgale, 
Miķelis Ģiga. 2.rindā: Kaija Petrovska, Una Veilande, Kristīne Ģiga, Anita Grīviņa, Andrejs Kancs

Līna Bataraga, ALJA priekšsēde
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,

kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com,
Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome satikās 16. martā, 
Gaŗezera tuvumā Trejupēs, Mi -
čiganā, lai pārrunātu kopš 
pēdējās sēdes paveikto un ru -
nātu par fonda nākotni. 

Šogad bija jāpārvēl trīs Gop-
pera fonda padomes lo  cekļi: 
vad. Ilze Antona, vad. Valdis 
Kalniņš un vad. Arnis Korol-
kevics. Vad. I. Antona un vad. 
V. Kalniņš bija ar mieru turpi-
nāt darboties Goppera fonda 
padomē un tika ievēlēti uz trim 
gadiem. Vad. A. Ko  rol kevics ne -
spēj turpināt dar boties. Šobrīd 
nav pārstāvja padomē no Ka  na-

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padomes pavasaŗa sēde

das. Padomes valdi ievēlēja šādā 
sastāvā: vad. Uģis Grīnbergs, 
priekšnieks; vad. Uldis Sīpols, 
priekšnieka vietnieks; vad. Dace 
Copeland, sekretāre, un vad. V. 
Kalniņš, kasieris. 

 2018. gada marku akcija ir 
sekmīgi pabeigta. Marku akci-
jas ziedojumus Goppera fonda 
padome lieto, lai piešķirtu lī -
dzekļus pieprasījumiem, kuŗi 
atbilst fonda vadlīnijām. Arī 
šinī sēdē padome piešķīra at -
balstu dažādiem jaunatnes pa -
sākumiem un projektiem. At -
balstu piešķīra Gaŗezera Vasaras 
vidusskolai, Sagatavošanas sko-

Par rakstu 
”Jauna gaita 

vecākās pēdās”  

Eduards Silkalns  (2019.gada 
27. aprīlis)  raksta: “ Prieks par 
šo jaunāko Jauno Gaitu...” 
Paldies, par labiem vārdiem!

Bet nav gluži pareizs  apgalvo-
jums: “Tie, kas žurnālu 1955.
gadā izveidoja, vai nu jau 
miruši, vai iegājuši mūža de -
vītajā gadu desmitā.”

Viens piemērs – Valters Nol -
lendorfs, Jaunās Gaitas pirmais 
atbildīgais redaktors, skatāms 
Laika  2019.gada 13. aprīļa nu -

AICINĀM 
ATSAUKTIES

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

murā, Linkolnā, kur viņš 4. ap -
rīlī deva pārskatu par Oku  pā-
cijas mūzeju.

Mēs visi iegūstam,  kad ir 
cilvēki, kas atrod arvien jau-
nus  veidus, kā strādāt  Latvijas 
un latviešu labā. 

ANITA LIEPIŅA,
Orangeville, Ontario Kanadā

lai, bērnu vasaras nometnei un 
bērnudārzam, Saulgriežu Vasa-
ras vidusskolai Latvijā, bērnu 
nometnēm Latvijā, Okupācijas 
mūzejam, ģen. Kārļa Goppera 
dzimšanas mūzeja uzturēšanai 
Plāņu pagasta „Maskatos” un 
Lielai nometnei “Solījums”. 

Goppera fonda padome sir-
snīgi pateicas ikvienam par at -
balstu un par ziedojumiem un 
cer uz pastiprinātu atbalstu 
nākotnē. Ziedojumus Goppera 
fonda jaunatnes atbalstam, lū -
dzu, sūtīt uz Goppera Fonds, 
P.O. Box 376, Three Rivers, MI 
49093.

Rīgas lielāko mūzeju krātuvēs. 
Pētniece vēlas vērsties arī pie 

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

Kārlis Veinbergs (Austrālija, 
Zviedrija).

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

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

Vivat,

crescat,

floreat

Dzintarzeme

in aeternum!

AGNIJA LESNIČENOKA,
Mag.hist.

Aizmirstie latviešu nacionālās mākslas sargātāji – 
Latvijas Mākslas akadēmijas

studentu korporācija Dzintarzeme 
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JURIS
ĶENIŅŠ

Pirmajos Latviešu Dziesmu 
svētkos Kanadā (Toronto, 1953. 
gadā) bija astoņi sarīkojumi, 
tostarp Dziesmu svētku Kop-
koncerts, kas skanēja elegantajā 
Massey Hall. Sākot ar II svēt-
kiem Kanadā 1957. gadā, kon-
certa mājvieta bija Maple Leaf 
Gardens (MLG).

Daudz kas ir mainījies aiz-
vadītajos vairāk nekā 65gados, 
tolaik, piemēram, biļešu cenas 
bija $2, $1.50 un $1... XV Lat-
viešu dziesmu un deju svētkos 
Kanadā piedāvāsim ap 30 sarī-
kojumiem. Mazāka dziedātāju 
un svētku viesu skaita dēļ 1996. 
gada svētkos kopkoris atstāja 
MLG. Kaut gan nevaram vairs 
piedāvāt tādas cenas, varam 
ziņot, ka kopkoris (un tautas-
deju Lieluzvedums) atgriežas 
šajā vēsturiskajā telpā. (Un ai -
cinu visus svētku viesus atrast 
vēsturisko plāknsni, kur var lasīt 
“1961 Latvian Song Festival”!)

MLG tagad pieder Ryerson 
universitātei, un ēkai ir nosau-
kums Mattamy Athletic Centre, 
kaut gan ielas pusē vēl palicis  
“Maple Leaf Gardens” uzraksts. 
Varbūt vislielākā maiņa ir tā, ka 
atjaunotā telpa 2019. gadā tiek 
dzesināta, un ne klausītājiem, 
ne dalībniekiem vairs nebūs 
jācieš no Toronto vasaras 
svelmes.

Bet daudz kas paliek tāds pats: 
atkal kopīgā skanējumā balsis 

Kad visi dziedam
vienu dziesmu

Kopkoŗa koncerts

vienosies mūsu skaistajās tau-
tas dziesmu apdarēs, atkal dzie-
dās “Gaismas pili”, atkal dzir-
dēsim meistaru Emīla Dārziņa 
un Emīļa Melngaiļa dziesmas, 
atkal tiks atskaņoti komponisti, 
kuŗu daiļrade ir tapusi ārpus 
Latvijas, jo īpaši Kanadā.

Koristu skaits pirmajos svēt-
kos, pēc komponista Arvīda 
Purva cipariem, bija 289, pē -
dējos 30 gadus tas  svārstījies 
starp 400 un 500. Lielākais 
skaits bijis 1961. un 1970. gadā, 
dziedātāju skaitam sasniedzot 
pāri par 900. Bet, rakstot šo vēlā 
aprīlī, varu ziņot, ka uz XV Lat-
viešu dziesmu un deju svētku 
Kopkoŗa koncertu ir atkal pie -
teikušies vairāk par 900 dzie-
dātājiem!

1953. gadā tikai viens dros-
mīgs koris no ASV – „Dziesmu 
Vairogs” – bija gatavs mērot 
gaŗo ceļu uz Kanadu. 2019. gadā 
ne tikai būs liels skaits mūsu 
draugu no ASV, bet būs pār-
stāvēta arī Eiropa, Latvija, pat 
Austrālija. (Eiropas Trej ze mī tē 
vien dzied balsis no Francijas, 
Šveices un Vācijas!)

Jaunrade, šķiet, vislabāk rak-
sturo svētkus Kanadā. No pa -
šiem pirmajiem svētkiem bijis 
“Jaundarbu koncerts”. Tādu 
vairs nav, bet varam lepoties ka 
Kopkoŗa koncertā dzirdēsim 
vairākus skaņdarbus, kas īpaši 
gatavoti svētkiem, – no ASV, 

Austrālijas, Kanadas un Lat-
vijas, tostarp skaņdarbi no jau-
nākās paaudzes: topošas mūsu 
zvaigznes Ella Mačēna no Aus-
trālijas un Andris Mattson no 
ASV.

Kopkoŗa koncertam esam 
devuši nosaukumu “Dziedam 
visi vienu dziesmu”, kas ir 
pamats svētku sauklim “Viena 
dziesma, viena deja... viena 
tauta!” (Koncerta otro pusi ie  -
skandēsim ar Kvebekas kom-
ponista Michael Pinsonneault 
“Dziedam visi vienu dziesmu” 
apdari, Tērvetes Trubadūru pa -
vadījumā.)

Koristi ir no visas pasaules, 
un 28 dziesmu repertuārs arī. 
Bez jau minētā komponista 
Pinsonneault, Kanadu pārstāvēs 
Jānis Beloglāzovs, Jānis Kalniņš, 
Jānis Norvilis, Arvīds Purvs, 
Order of Canada laureāts 
Imants Ramiņš, Rita Strautiņa, 
tēvs un dēls Tālivaldis un Juris 
Ķeniņi.

Ķeniņi nav vienīgā ģimene 
kas pārstāvēta koncertā. Bez 
viņiem būs Jānis Kalniņš ar tēvu 
Alfrēdu, abi Dārziņi – Emīls un 
Volfgangs, kā arī jau minētā 
Andŗa Mattson māte Lolita 
Ritmane. E. Dārziņš, E. Meln-
gailis un Jāzeps Vītols ir mūsu 
kopējie senči – jaunāku dzies-
mu autori no Latvijas būs 
ieredzētie un populārie Ēriks 
Ešenvalds, Jēkabs Jančevskis, 

Imants Kalniņš (dziesma no 
kinofilmas “Sprīdītis”), Zigmars 
Liepiņš (izvilkumi no rok     operas 
“Lāčplēsis”), Raimonds Pauls, 
Pēteris Plakidis, un Raimonds 
Tiguls. Bez jau minētiem kol-
lēgām no ASV būs arī Andrejs 
Jansons ( tautasdziesmu apdare 
“Sarkandaiļa roze auga”).

Arī virsdiriģenti ir daudz vei-
dīga zvaigžņu parāde – esam 
aicinājuši trīs mūsu dižākos di -
riģentus kalpot par goda virs-
diriģentiem: Brigitu Alku, An -
dreju Jansonu un Arvīdu Purvu. 
(Ģimenes saiknes turpinās – 
maestro Jansona mazmeitai 
Selgai dziedot solo koncertā). 
Diriģenti no Latvijas būs Valsts 
Akadēmiskā koŗa „Latvija” di  ri-
ģents Māris Sirmais un Latvijas 
Dziesmu svētku virsdiriģents, 
koŗa “Ogre” mākslinieciskais 
va  dītājs, leģendārais Jānis Zir-
nis. No Īrijas pie diriģentu pults 
sagaidām Ingūnu Grietiņu-
Dārziņu. Citiem diriģentiem 
būs īsāks ceļš – no ASV: no 
Kalifornijas Pauls Berkolds 
(viņš arī solists Kabarē vakarā 
un Gaŗezera Vasaras vidussko-
las diriģents, par šī koŗa līdz-
dalību mēs īpaši priecājamies), 
no Bostonas – Krisīte Skare 
(viņa arī soliste Ē. Ešenvalda 
“Sķind zemīte, rīb zemīte”, viņa 
piedalīsies arī Kabarē vakarā un 
Atklāšanā ar burvīgo ansambli 
Malduguns), no Ņujorkas – 

Laura Padega Zamura (un vijol-
niece svētku kamerorķestrī), 
un no Milvokiem – Ernests 
Brusubārdis III (pats gan nav 
vijolnieks, bet pieci nākamo pa -
audžu Brusubārdas spēlēs stīgu 
instrumentus gan orķestrī, gan 
atklāšanā). Kanadieši arī ieņems 
savas vietas milzīgajam korim 
priekšā: Jānis Beloglāzovs, Juris 
Ķeniņš un Imants Ramiņš, vi -
siem trim diriģējot savu pašu 
daiļradi, arī ilggadējā diriģente 
(savā laikā virsdiriģente Latvijā) 
Vizma Maksiņa un mont reā-
lietis Andrejs Vītols. 

Puse no dziesmām prasīs pa -
vadījumus, un tos piedāvās 30 
dalībnieku svētku kameror ķes-
tris, kas sastāv tikai no pro-
fesionāliem latviešu izcelsmes 
mūziķiem Ziemeļamerikā (ar 
pāris viesiem no Austrālijas un 
Latvijas). 

Nevaru iedomāties varenāku 
sarīkojumu: atgriežamies atkal 
Maple Gardens pēc vairāk nekā 
20 gadu prombūtnes ar milzīgu 
kori, kuŗš jau Toronto klau sī-
tājiem martā parādīja savu ga -
tavību ar izvilkumiem no plašās 
programmas, un ar burvīgu re -
per tuāru, gan seno, gan ko jaunu. 

Dziesmās vienojam tautiešus 
no visām pasaules malām, ar 
dziesmu būvējam tiltus pāri 
jūrām. Kad visi dziedam vienu 
dziesmu, esam tiešām vienota 
tauta!

Diskusija “Vecā trimda, jaunā diaspora – kā mēs viens otru sadzirdam?”, no kr.: Tatjana Žagare-
Vītiņa,  PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukašēvica, Latviešu fonda priekšsēde Valda Grīnberga

Ansis Vīksniņš aicina uz dziesmusvētkiem Mineapolē

Līga Ejupe un Dace Spanier

Diskusija “Partnerība sarežģītos laikos: kā attīstīt ASV un Latvijas sadarbību?”, no kr: Pauls 
Raudseps, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, 
ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs

TAIRAS ZOLDNERES reportāža
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Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības pārstāvji kongresā. No kr.: Mārtiņš Andersons, Māra 
Linde, Una Veilande, Taira Zoldnere

Vija Bērziņa-Zuntaka uzrunā kon-
gresu

Sabiedrisko attiecību no  za-
res vadītājs Dzintars Dzilna 
turpinājis organizēt Amerikas 
latviešu sabiedrību, uzrunājot 
ASV Kongresu, iniciātīvā “Call 
to Action”. Visa gada gaŗumā 
ALA ir vērsusies pie ASV 
Kongresa, lai stiprinātu ASV 
līderpozīciju NATO, pievēr su-
sies enerģētikas neatkarības jau-
tājumam Eiropā un mudinājusi 
stiprināt stingras sankcijas pret 
Krieviju sakarā ar tās agresīvo 
polītiku. Kopā ar Apvienoto 
baltiešu komiteju (JBANC) ir 
izdevies palielināt Baltijas vals-
tu atbalsta grupu (Baltic caucus) 

sasniegt publiku ārpus mūzeja 
telpām. Atsaucoties Māras 
Lindes ierosinājumam, mūzejs 
izveidoja latviešu adīto cimdu 
izstādi no Priedaines kollekci-
jas. Līdz šim izstāde pabijusi jau 
11 pavalstīs. Vislielākais infor-
mātīvais pasākums bija izstāde 
ASV Ārlietu ministrijas pub-
liskajā foajē, kas atzīmēja ASV 
un Baltijas valstu diplomātisko 
attiecību 100. gadadienu. Šī 
izstāde tika veidota sadarbībā ar 
Apvienoto baltiešu komiteju 
(JABNC).

ALAs Kultūras fonds tur pi-
nāja atbalstīt radošās ieceres 
kultūras jomā, pavisam 2018.

šiem latviešu mazuļiem dāvāja 
Latvijas Simtgades sudraba pie -
miņas monētu. Nozare arī tur-
pināja atbalstīt studentus un 
skolēnus ar stipendijām uni-
versitātēm un vasaras no  met-
nēm.

ALAs Izglītojošo ceļojumu 
programmu vada ALAs izpild-
direktore Marisa Gudrā. 2018.
gada vasarā notika divi “Sveika, 
Latvija!” ceļojumi ar 39 dalīb-
niekiem kopskaitā, ceļojums 
“Heritage Latvia” – ar 19 dalīb-
niekiem un “Sveika, dzimtene/
Hello Latvia!” – ar 19 dalīb-
niekiem.

Sporta nozare, ko vada Toms 

visiem ziedotājiem. Iepriecina, 
ka “Amerikas labvēļiem rūp 
Latvijas nākotne.”

Biedru un līdzekļu vākšanas 
nozari vada Kristīne Ģiga. 
Pateicoties “LV-100”un citām 
līdzekļu vākšanas akcijām, 
2018. gada ienākumu kop-
summa ir pārsniegusi plānoto 
budžetu vairāk kā divas reizes. 
Tomēr ALAs biedru skaits tur-
pina samazināties, un par  gal-
veno nākotnes mērķi nozares 
vadītāja uzskata iesaistīt ALA 
vairāk gados jaunu cilvēku, 
izveidot lietotājam parocīgu 
iespēju elektroniski iestāties 
biedru kārtā.

derātors Mārtiņš Andersons. 
Ministrs R.Nemiro iezīmēja 
Latvijas ekonomiskās attīstības 
ceļus, turpinot pievērsties 
modernām innovatīvām tech-
no loģijām, atbalstīt jaunuz ņē-
mumu veidošanos un sekmes, 
kā arī turpināt un modernizēt 
tradicionālās lauksaimniecības 
un kokrūpniecības nozares. 
Val mieras mērs J.Baiks runāja 
par pašvaldību problēmām un 
iespējām kvalitātīva darbaspēka 
nodrošināšanai. Kā pozitīvu 
transporta un ekonomisku ri -
sinājumu runātāji atzina Rail 
Baltica projektu. Tika apspriesti 
arī remigrācijas jautājumi – kā 
veicas, ko var palīdzēt valsts, ko 
dara pašvaldības.

Diskusijā “Vecā trimda, 
jaunā diaspora – kā mēs viens 
otru sadzirdam?” piedalījās Lat-
vijas Ārlietu ministrijas parla-
mentārā sekretāre Zanda Kal-
niņa-Lukašēvica, PBLA priekš-
sēde Kristīne Saulīte, Latviešu 
fonda priekšsēde Valda Grīn-
berga, moderātore Tatjana 
Žagare-Vītiņa. Gan diskusijas 
dalībniekiem, gan kongresa 
delegātiem – gandrīz jebkuŗam 
klātesošajam ir bijusi sava 
pieredze, tiekoties ar atšķirīgas  
ģeopolītiskās pieredzes un da -
žādu paaudžu latviešiem. Ir 
bijuši gan pārpratumi un ne -
patīkami brīži, tomēr daudz 
vairāk savstarpējas palīdzības 
un sirsnības. Cilvēki, kas ie  brau-
kuši no Latvijas pēc neatkarī-
bas atjaunošanas, arvien vairāk 
iesaistās Amerikas latviešu ko -
pienas sadzīvē, ko redzējām arī 
Denveras kongresā – daudzi no 
dalībniekiem, arī rīkotājas Gun-
 dega Dance un Vineta Berga, 
ASV dzīvo salīdzinoši nesen.

Īpaši aktuāla bija diskusija 
“Partnerība sarežģītos laikos: 
kā attīstīt ASV un Latvijas 
sadarbību?”. Dalībnieki: Lat-
vijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis, Eiropas parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete, ALAs 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
moderātors – žurnālists Pauls 
Raudseps. ASV administrācija 
un valdība turpina labu un 
konstruktīvu sadarbību ar Lat-
viju, it īpaši drošības jautāju-
mos, atbalstot NATO kaŗavīru 
misiju Latvijā, NATO patru-
lēšanas operācijas gaisa telpā 
virs Latvijas, kā arī kopēju 
militāro mācību rīkošanā. ALA 
arvien vairāk iesaistās, lai 
atbalstītu Latvijas un ASV eko-
nomikas plašāku sadarbību: 
rīkojot rēgulārus biznesa foru-
mus “Spotlight Latvija”, atbalstot 
Latvijas – Amerikas komerc pa-
lātas darbu, informātīvi at  bal-
stot sadarbību starp Latvijas un 
ASV universitātēm, kā arī lat-
viešu izcelsmes zinātniekiem. 
ALA apsveŗ iespēju izveidot 
jaunu amatu ALAs valdē, kas 
nodarbotos  ar Latvijas – ASV 
ekonomisko jautājumu risinā-
šanu.

ALAs 68. kongress Denverā – jauni mērķi un 
jauni izaicinājumi latviešu sabiedrībai ASV

Atskats uz ALAs darbu 2018. gadā un ieskatīšanās nākotnē
TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

ASV Kongresā līdz 78 dalīb nie-
kiem 2018.gada nogalē. Tā ir 
nopietna atsaucība kopējai ASV 
un Baltijas valstu sadarbībai  
ekonomiskos, polītiskos un kul-
tūras jautājumos.

Latvijas Simtgade bija noti-
kumiem īpaši bagāts gads ALAs 
Kultūras nozarei, ko vada Līga 
Ejupe. ALAs izveidotajā LV100 
mājas lapā tika izziņoti 128 
pasākumi, sarīkojumi un noti-
kumi! Tajā skaitā: daudzas ASV 
pilsētas iekļaujošas koncertu un 
kultūras pasākumu turnejas, 
filmu festivāli, mākslas un lie -
tišķās mākslas izstādes, akadē-
miskie pasākumi, danču vakari 
un balles, slavenu vietu izgais-
mojumi sarkan-balt-sarkanās 
krāsās, lielceļu plakāti ar 
Latvijas Simtgades simboliku, 
LV100 ceļojošā karoga „vieso-
šanās” četrās vietās ASV; visu trīs 
Baltijas valstu kop pa sākumi, 
kā arī neskaitāmi in  dividuāli 
rīkoti, vienreizēji un neparasti 
notikumi. Tajā pašā laikā Kul-
tūras nozare ar panā kumiem 
turpināja programmu “Pavadi 
vasaru Latvijā”, kuŗā piedalījās 
ASV jaunieši, kop skaitā divdes-
mit viens.

ALA latviešu mūzejs, ko 
vada Lilita Berga, Latvijas 
Simt gadē vairākos veidos centās 

gadā atbalstot 17 projektus. 
Kul tūras fonda vadītāja Sanita 
Šūmane izteica lielu pateicību 
visiem ziedotājiem, kas atbalsta 
svarīgo Kultūras fonda darbu, 
un aicināja to darīt arī turpmāk, 
lai, apvienojot līdzekļus un jau-
nas, radošas idejas, mēs gan 
atbalstītu, gan turpinātu iepa-
zīstināt pasauli ar latviešu tau-
tas kultūru un garīgo manto-
jumu.

Izglītības nozares darbs 
Andras Zommeres vadībā vel-
tīts tam, lai uzlabotu un pa -
plašinātu esošās ASV latviešu 
skolu un jauniešu nometņu 
programmas, kā arī lai turpi-
nātu attīstīt sadarbību ar Lat-
vijas izglītības iestādēm. Lat-
vijas valsts financiālais atbalsts 
tika lietots gan skolu telpu īrei 
un citām vajadzībām, gan sko-
lotāju gadskārtējai konferencei 
Čikāgā. Latviešu valodas līmeņa 
pārbaudījumus 2018. gada va -
sarā kārtoja 59 skolēni un seši 
pieaugušie, iegūstot Latvijas 
Valsts valodas prasmes aplie-
cības. Turpinās darbs pie mobi-
lajām lietotnēm un mūsdienīga 
mācību materiāla izveides da -
žādām vecuma grupām un va -
lodas prasmes līmeņiem. No -
zare, sadarbībā ar Nīgastes amat  -
niecības namu, 56 ASV dzi mu-

Trautmanis, 2018. gada vasarā 
rīkoja vairākus nozīmīgus pasā-
kumus: braucienu uz Latviju, 
kur notika volejbola un basket-
bola sporta spēles pret vietējām 
komandām, ALAs 21. atklātās 
un ASV latviešu 65.meistar sa-
cīkstes basketbolā un volejbolā 
Indianapolē, golfa sacensības, 
futbola sacensības Gaŗezerā un 
novusa turnīrus vairākos lat-
viešu centros, tai skaitā starp-
tautisko Pavasaŗa turnīru Lo  s-
andželosā.

Nozares “Sadarbība ar Lat-
viju” vadītāja Kaija Petrovska 
atzīst: ”Vēl arvien ir nopietni 
apdraudēts Latvijas valsts pastā-
vēšanas vissvarīgākais garants – 
pašas latviešu tautas ilgtermiņa 
fiziskā izdzīvošana.” Ar pro-
grammu “Drošais tilts”, sadar-
bībā ar Latvijas bērnu fondu, 
nozare turpina atbalstīt daudz-
bērnu ģimenes, bērnus ar īpa-
šām vajadzībām, kā arī studen-
tus bāreņus un studentus no 
daudzbērnu ģimenēm. Šim at -
balstam SAL nozare uz Latviju 
2018. gadā nosūtīja 250 000 
dolaru. Bez tam nozare turpina 
atbalstīt tīmekļa vietni “Nozie-
gumi pret cilvēci”, ko uztur 
Latvijas polītiski represēto ap -
vienība. SAL nozares vadītāja 
K.Petrovska sirsnīgi pateicās 

ALAs kasiere Dace Spanier 
aizvadītajā gadā sāka strādāt 
kopā ar kasieres palīdzi Anitu 
Nīgali, bet pēc 68. kongresa 
ALAs kasieres pienākumus pār-
ņems Anita Grīviņa.  2019. gadā 
ALA pārgāja uz elektronisku 
maksājumu dokumentu archi-
vēšanas un apstrādes platformu, 
kas tika izstrādāta sadarbībā ar 
Klāvu Rudzīti. D. Spanier par 
sekmīgu darbu finanču ko -
mandā izteica pateicību ALAs 
konsultantam finanču jautā-
jumos Mārtiņam Duhmam, 
Jānim Grāmatiņam, biroja va -
dītājai Marisai Gudrajai un 
finanču lietvedei Baibai Do  -
linskai. Tas ir ļāvis veiksmīgi 
tikt galā ar ALAs finanču re -
sursu pārvaldi.

Kongresa diskusijas un uz -
runas lika  apzināties aktuā-
litātes un ieskatīties nākotnē. 
ALAs 68. kongresa dalībnie-
kiem bija iespēja noklausīties 
ekspertu viedokli, kā arī dalīties 
ar savu pieredzi trīs aktuālās 
paneļdiskusijās.

Diskusijā “Par Latvijas eko-
nomikas attīstības vīziju” 
dalību ņēma Latvijas Eko no-
mikas ministrs Ralfs Nemiro, 
Valmieras pilsētas mērs Jānis 
Baiks un Vidzemes augstskolas 
rektors Dr. Gatis Krūmiņš, mo - (Turpinājums 5. lpp.)
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TAIRA ZOLDNERE

MARISA GUDRĀ,
ALAs izpilddirektore

Biedrība “Eņģeļa sirds” uzrunā kongresu. No kr.: Ieva Duļevska, 
Kaija Petrovska (ALA), Ivanda Bite un Ginta Ose

ALAs Izpilddirektore Marisa Gudrā un finanču lietvede Baiba Dolinska

ALAs 68. kongress Denverā – jauni mērķi un 
jauni izaicinājumi latviešu sabiedrībai ASV

Atskats uz ALAs darbu 2018. gadā un ieskatīšanās nākotnē

Pauls Raudseps, žurnālists 
un iknedēļas izdevuma IR ko -
mentētājs, uzrunā “Ko mēs 
esam ievēlējuši?” dalījās pār do-
mās par 13. Saeimas vēlēšanu 
rezul tā tiem un gaŗo, sarežģīto 
valdības veidošanas procesu 
Lat vijā, kas noslēdzies ar pozi-
tīvas, strādāt spējīgas valdības 
izveidi Mi  nis tru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa vadībā.

Dmitrijs Stepanovs, Izglī tī-
bas un Zinātnes ministrijas 
Valsts sekretāra vietnieks, stā s-
tīja par ministrijas delegācijas 
vizīti Ziemeļkalifornijā, apmek-
lējot Stenforda un Bērklijas uni -
versitātes, kā arī vairākus bizne-
sa akseleratorus. ASV ir lielākais 
latviešu izcelsmes zinātnieku 
kopums ārpus Latvijas, un, lai 
gan jau šobrīd notiek sadarbība 
dažādos laukos, tomēr ir liels 
potenciāls to paplašināt. Lat-
vijas puse arī pozitīvi raugās uz 
ideju Stenforda universitātē di -
bināt Baltijas un Ziemeļvalstu 
studiju centru.

Jānis Bergs, Latvijā bāzētā 
uzņēmuma SAF Technika Zie -
meļamerikas nodaļas prezidents 
savā uzrunā godīgā, bet arī ko -

miski izklaidējošā veidā stāstīja 
par latviešu uzņēmēja pirma-
jiem soļiem un grūtībām, ie  dzī-
vojoties ASV biznesa vidē. Viņa 
pieredze noteikti var pa  līdzēt 
citiem uzņēmējiem, kas iesāk 
un attīsta savu darbu Amerikā.

Sandra Kalniete, EP deputāte, 
polītiķe un sabiedriska darbi-
niece,  emocionāli un ļoti per-
soniski runāja par lielo latviešu 
tautai veltīto projektu “Likteņ-
dārzs”, atgādinot , ka tas, tāpat 
kā Brīvības piemineklis, top par 
tautas saziedotiem līdzekļiem. 
Ar ALA palīdzību taps arī 
“Likteņdārza” Saieta nams – 
izstādēm, konferencēm, kopē-
jiem pasākumiem domāts pro-
jekts, kuŗa nepieciešamība ar -
vien aktuālizējas. Ar ALAs at -
balstu nākošajā gadā paredzēta 
S.Kalnietes viesturneja ASV 
pilsētās, lai sabiedrību iepazīs-
tinātu ar paredzēto “Likteņ-
dārza” paplašināšanas projektu.

Latvijas Neatkarības atjau no-
šanas dienai veltītajā kongresa 
banketā Sandra Kalniete dalījās 
atmiņu stāstā par darbu Latvijas 
tautas Atmodas kustībā Tautas 
fronte, par to, kā tika plānota 
akcija “Baltijas ceļš”, par darbu 
jaunizveidotajā Ārlietu minis-

trijā, par vēstnieces amatu 
Francijā. Viņa runāja arī par 
šodienas aktuālitātēm, vairāk 
pievēršoties darbam Eiropas 
parlamenta darba grupā “Eiro-
pas vēstures izlīdzināšana”.

par steidzīgu nepieciešamību 
uzlabot Latvijas demografisko 
situāciju, par steidzīgu nepie-
ciešamību sniegt plašu sabied-
rības atbalstu bērniem nelab-
vēlīgās un trūcīgās ģimenēs, 

adoptējusi ģimenē četras mā  si-
ņas un kopā ar savu meitiņu 
tagad audzina piecus bērnus. 
Viņa sacīja, ka ir neticami, cik 
daudz bērni var sasniegt īsā 
laikā, dzīvojot labvēlīgā ģimenē. 
ALAs nozare “Sadarbība ar 
Latviju” turpmāk sadarbosies 
arī ar biedrību “Eņģeļa sirds”.

Aizvadīts ražīgs, innovatīvs 
ALAs kongress, nosprausts kurss 
intensīvai sadarbībai ekono-
miskā un zinātnes laukā, tajā 
pašā laikā turpinot darbu kul-
tūras, izglītības jomās, un ASV 
Kongresā. Tomēr pārāk maz 
ALAs kongresā redzējām jau-
nas sejas un dzirdējām jaunu 
cilvēku, ALJA vai ALA biedru, 
balsis. Kongress lēma, ka tiks 
sagatavoti priekšlikumi ALA 
Statūtu grozījumiem, lai veici-
nātu atsevišķo biedru un orga-
nizāciju delegātu skaita palie-
lināšanu nākotnes kongresos, 
tāpat arī tika ieteikts kongresa 
delegātiem, atgriežoties mājās, 
personīgi savās pilsētās aicināt 
cilvēkus kļūt par ALAs biedriem 
un atjaunot vai paaugstināt 
bied ra statusu. Kā redzējām 
Den verā, talantīgi darītāji lat-
viešu vidū atrodas, viņi tikai 
aktīvāk jāsasauc kopā.

Pēc kongresa lūdzu ALAs 
Izpilddirektori Marisu Gudro 
dalīties iespaidos par kon-
gresu un ALAs nākotnes plā-
niem. Paldies par nopietnām 
un izvērstām pārdomām no 
ALAs administrācijas vie -
dokļa! Taira Zoldnere 

Par diasporas saliedētību
Pēdējos gados attīstījusies ļoti 

laba sadarbība starp dažādām 
diasporas paaudzēm – to varēja 
pamanīt, gan apskatot kongresa 
delegātu, gan ALA valdes sa -
stāvu. Šobrīd latviešu sabiedrībā 
ASV aktīvi piedalās latvieši ar 
dažādām pieredzēm – dažādas 
paaudzes, arī ar dažāda līmeņa 
valodas prasmēm: ir tie, kam 
latviešu ir dzimtā valoda, kam tā 
ir otrā valoda, un tie, kas latviešu 
valodu nav nekad mācījušies, vai 
ieprecējušies latviešu ģimenē.  
Latviešu sabiedrībā aktīvi ir 
tautieši, kam vecāki vai vecvecāki 
dzimuši Latvijā, gan tie, kas paši 
piedzimuši Latvijā; tie, kas šeit 
ASV paliks uz mūžu, tie, kas 
atgriezīsies.

Pagājušajā darbības gadā – 
Latvijas Simtgadē – redzējām, ka 
neatkarīgi no dažādām piere-
dzēm, mēs visi gribējām svinēt 
mūsu kopīgo kultūru un atra-
dām veidu, kā to darīt. Domāju, 
Simtgades atzīmēšanas gadā iz -
veidojās arī jaunas saites starp 
diasporas latviešiem ar dažādām 
pieredzēm, un ka šī sadarbība 

Pārdomas pēc ALAs 68. kongresa Denverā
turpināsies vēl nākotnē. ALA un 
vietējās latviešu organizācijas no -
teikti ņems vērā to, kuŗi pagā-
jušajā gadā bija veiksmīgākie, 
labāk apmeklētie pasākumi un 
centīsies arī turpmāk ar līdzīgiem 
projektiem uzrunāt pēc iespējas 
plašāku publiku.

Par valdības pārstāvju darbu 
kongresā

Ļoti nozīmīgi, ka šogad, kad 
stājās spēkā Diasporas likums, uz 
ALA kongresu ieradās liels skaits 
Latvijas valdības pārstāvju – no 
Ārlietu, Ekonomikas, Izglītības 
un zinātnes ministrijām, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģen tū-
ras. Dzirdējām par daudzajām 
iespējām, kā savā starpā sadar-
boties pasaules latviešiem, šogad 
īpaši uzsverot sadarbību uzņē-
mējdarbībā un zinātnes laukā. 
Tām ministrijām, kuŗas uz kon-
gresu atsūtīja savus pārstāvjus, 
domāju, bija laba iespēja iepazīt 
vairākus Amerikas latviešu sa -
biedrības vadītājus, saprast mūsu 
darbu un prioritātes.

Par palīdzību Latvijai
Dažreiz šāda fraze “palīdzība 

Latvijai” liek cilvēkiem samulst, 
jo rada iespaidu, ka ārzemēs 
dzīvojošie latvieši domā, ka zina 
labāk un dod Latvijai vairāk nekā 
tās pastāvīgie iedzīvotāji. Tā, pro-
 tams, nav, bet kopš ALAs di  bi-
nāšanas 1951. gadā, viens no 
mūsu sabiedriskās darbības vir-
zieniem vienmēr ir bijis palīdzēt 
Latvijai un mūsu tautai, kas 

mums devusi kultūru un valodu. 
Vairākus gadus vistiešākais veids, 
kā esam palīdzējuši Latvijai, ir 
caur nozares “Sadarbība ar Lat-
viju” darbību. Tās ietvaros ALA 
biedri ar saviem ziedojumiem 
atbalsta trūcīgas ģimenes Lat-
vijā. Mūsu atbalsts Latvijai ir arī 

uzdots sadarboties ar Latvijas 
Ekonomikas ministriju un Ame-
rikas latviešu tirdzniecības ka -
meru (LACC), lai nodrošinātu, 
ka mūsu darbībā tiek arī pa -
domāts par ekonomiskās sa -
darbības jautājumiem; tāpat 
valdei uzdots izplatīt Izglītības 

jomu, kā mēs varam sadarbo-
ties, lai daudz ko paveiktu 
Latvijas valsts un tautas labā.

Par ALA biedru organi zā-
cijām

Vairākus gadus ALA novē-
rojusi, ka biedru skaits, ņemot 
vērā paaudžu maiņu un sabied-
rības attieksmi pret apvie no-
šanos organizācijās, samazinās 
– līdzīgi, kā tas ir lielākajā daļā 
sabiedrisku organizāciju. Tomēr 
mēs nekad neatkāpsimies no 
mūsu centieniem piesaistīt vēl 
Amerikas latviešus mūsu ap -
vienībai, kas padarīs to tikai 
spēcīgāku. Mēs domājam arī 
par to, kā varam visefektīvāk 
pilnvarot tos biedrus, kas mums 
jau ir. Līdz ar to ALA valde un 
kongress uzskata, ka nepie cie-
šams pārskatīt apvienības sta-
tūtus un saprast, vai ir jā  sa ma-
zina ALA biedru skaits biedru 
organizācijās, kas nepieciešams, 
lai sūtītu delegātu ar bals s-
tiesībām uz gadskārtējo kon-
gresu. Mums jāatrod veids, kā 
visdemokrātiskāk iesaistīt dia-
sporas latviešus mūsu darbībā, 
uzrunājot cilvēkus pat visma-
zākajos latviešu centros. Mums 
jāmeklē iespējas paplašināt 
kongresa delegātu skaitu, jo  ir 
skaidrs – jo plašāk kongresā būs 
pārstāvētas vietējās organi zā-
cijas, jo radošāks būs kongresa 
darbs un mēs kopā vairāk  
paveiksim Latvijas un latviešu 
sabiedrības labā.

polītisks – caur organizētām ak -
cijām, lai iegūtu ASV kon gres-
meņu atbalstu Baltijas valstīm un 
tās drošībai. Skatoties ALA 68. kon -
gresa rezolūcijās, skaidrs, ka 
mūs dienās palīdzība Latvijai un 
sadarbība ar Latviju tiek pa  pla-
šināta. Divi piemēri:  ALA valdei 

un zinātnes ministrijas infor-
māciju par sadarbības iespējām, 
lai veicinātu latviešu izcelsmes 
zinātnieku un pētnieku tīkla 
veidošanu. Mūsdienu globālajā 
pasaulē, kad latvieši no Latvijas 
var brīvi ceļot uz ASV un mēs 
uz Latviju, netrūkst ne veidu, ne 

Ar sirsnīgu un šodienīgi no -
zīmīgu vēstījumu pie kongresa 
vērsās biedrības “Eņģeļa sirds” 
pārstāves Ieva Duļevska, Ivanda 
Bite un Ginta Ose. Viņas runāja 

steidzīgu atbalstu talantīgiem 
bērniem, lai ļautu viņiem attīstīt 
un pilnveidot viņu spējas. Kon -
gresa dalībniekus dziļi iespai-
doja Ivandas Bites stāsts, kas 
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Pie jūras. 1970. gads

Vētra. 1970. gads

MĀRIS
BRANCIS

Madisonā  atklāj Agates Nesaules grāmatu 
„Zudušie saulgrieži”

Romāna „Zudušie saulgrieži” 
atklāšanas sarīkojums Amerikā 
notika profesora George Savage 
mājā, skaistā telpā ar ziediem 
un daudz gaismas. 25 rakstnieki 
un dzejnieki, Agates talanta 
cienītāji no Madisonas un 
tuvējās apkārtnes, bija pul cē-
jušies, lai sveiktu rakstnieci un 
uzklausītu viņas stāstu. Agate 
Nesaule saņēma daudz uzslavu 
un laba vēlējumu, arī daudz 
jautājumu un komentāru par 
grāmatu. Tikšanās noritēja 
jaukā gaisotnē ar elegantu 
mielastu.

Agate Nesaule un māksliniece Mary Bennet, viņa pavadīja rakst-
nieci 2018. gada oktobrī Latvijā

Profesors George Savage, Agate un Donna Silver

No pus aprīļa līdz maija vidum, 
pat mazliet ilgāk, izstāžu zālē 
„Arsenāls” Rīgā skatāma Lidijas 
Auzas (1914-1989) glezniecības 
izstāde. Tā ir kā monumentāls 
satricinājums mākslas cienītā-
jiem un profesionāļiem. Pirm-
kārt, ar to, ka šī māksliniece, līdz 
šim tikpat jau kā aizmirsta, arī 
dzīves pēdējo desmitgadu laikā 
izstādēs tikai reizēm izlika pa 
darbam, kas neatklāja viņas 
gleznu patieso radošo spēku, vien-
reizību, unikalitāti. Tie iekļāvās 
kopējā ekspozīcijā, neienesdami 
tajā kādu īpašu nokrāsu. Otr-
kārt, Lidijas  Auzas aktīvais ra  do-
šais laiks – 20.gs. 60.-70.gadi – 
bija sen jau aiz kalniem, tādēļ 
aizmirsts arīdzan aktīvāko māk-
slas cienītāju un jaunāku paaudžu 
mākslinieku vidū. Treškārt, retās 
personālizstādes maz atklāja māk-
slinieces vietu latviešu gleznie-
cības kopainā. Ceturtkārt, iespē-
jams, ka viņa nav īpaši meklējusi 
atzinību, skaļu slavu. Acīmredzot 
tādēļ viņas daiļrade līdz šim nav 
plašāk aprakstīta. Tas varbūt ir 
noticis viņas rakstura dēļ, nevis 
kādu ārēju, tostarp polītisku, ap -
stākļu noteikts. Rezultātā Lidijas 
Auzas gleznu izstāde, kuŗā pirmo 
reizi skatāma viņas daiļrade iz -
vērstāk nekā agrāk, ir kļuvusi par 
galvu reibinošu atklājumu.

Vispirms mazliet vēstures. Li -
dija Auza 20.gs. 30.gados beigusi 
Rīgas Franču liceju, pēc tam 
Skolotāju institūtu; 1936.-1938.
gadā mācījusies Latvijas Mākslas 
akadēmijā, taču pārtraukusi stu -
dijas, vēlāk atsākusi, līdz 1949.
gadā uzgleznojusi diplomdarbu 
„Baleta mēģinājumā”. Tas ataino-
ja īsteni staļiniskā skrupulozi 
detalizētā reālisma garā teātŗa 
pasauli, tāli jo tāli atsaucot at -
miņā Degā gleznotās balet de jo-
tājas. Baleta tēma piesaistīja viņu 
arī turpmākajos gados, pilnībā 
iekļaudamās sava laika mākslas 
kopainā. Tikai 1956. gadā Lidija 
Auza kļuva par Mākslinieku 
savienības biedri.

Viss ritēja savu gaitu, līdz 1961.
gadā nesaprotamu apstākļu dēļ 
Lidijai Auzai bija atļauts aiz-
braukt pie māsas Olgas Lielbri-
tanijā – visai iespējams, ka tas 

Galvu reibinošs atklājums
notika Hruščova atkušņa laika 
„liberālisma” dēļ, kad padomju 
vara uz laiku bija visai iecietīga 
pret trimdu. Gan iepazīšanās ar 
klasiskās mākslas oriģināliem, 
gan tā laika modernās mākslas 
izstāžu apmeklējumi iedvesa 

bijušajā PSRS bija aizliegta, kļū-
dama teju par vienīgo mo  der-
nisti. Tas ir pārspīlējums. Pa  tie sībā 
Lidijas Auzas veikums pil nībā 
iekļāvās tā laika mākslas kopainā.

Atcerēsimies, ka 20.gs. 50.-60.
gados latviešu glezniecības valodu 

glezniecības valodas lēnu atgrie-
šanos. Tas noveda pie vēl kā cita – 
„pašā tēlainības struktūrā pār-
trūka mākslinieka dialogs ar 
valsts ideoloģiju” (Alekša Osmaņa  
raksturojums). Vairāki māksli-
nieki, kā Boriss Bērziņš, Uldis 
Zemzaris, Oļģerts Jaunarājs, uz 
laiku pievērsās abstraktajai vai, 
pareizāk būtu teikt, abstrahētajai 
glezniecībai (Latvijā abstraktā 
glezniecība nevarēja būt, jo ab -
straktā glezniecība ir domāšana, 
un neviens gleznotājs dzimtenē 
šajā virzienā nespēja savas domas 
vērpt), taču neaizmirsīsim Rū -
dolfu Pinni, Ojāru Ābolu, 
Džemmu Skulmi, Ēriku Gulbi 
un daudzus citus, kuŗu gleznās 
dominējošā loma bija, formai, 
nevis sižetam, stāstījumam, ideo-
loģijai. Šiem māksliniekiem ik -
dienišķi sadzīviskais attēlojums 
bija svešs. Būtiskāka bija laukumu 
krāsu kopskaņa, ritmika, atteik-
šanās no izteiktā telpiskuma, 
atmosfēras atainojuma, plaknes 
uzsvērums, dekoratīvisms. Lidija 
Auza pilnībā iekļāvās šajā kus-
tībā, vismaz sākuma periodā. 

Mākslinieces 1961. gada „Saules-
puķes” uzreiz atsauc atmiņā Her-
 berta Siliņa un Rūdolfa Piņņa 
ziedu gleznojumus. Vēlāk viņas 
darbi arvien vairāk atteicās no 
īstenības attēlojuma, taču arī citi 
latviešu mākslinieki dzimtenē 
darīja to pašu – Ojārs Ābols, 
Boriss Bērziņš, Leonīds Āriņš. 

Atgādināšu vēl dažas Alekša 
Osmaņa atziņas: 20.gs. 60.gadu 
māksla „salauza socreālisma dog-
matiskās robežas”, „60. gadu 
māksla varbūt ir pēdējais pe  riods 
latviešu glezniecībā, kad var ru -
nāt par kopības apziņu mākslā, 
par radošās personības atbildību, 
pienākumu „kollektīvās piere-
dzes” robežās”.

Izstādes kuratore Ilze Putniņa 
atzīmē, ka Lidija Auza „padomju 
monotonajam inertumam pretī 
liek mitoloģisko, tautas folklorā 
sakņotu mājvietu”. Arī še māk sli-
niece nav vienīgā. Atcerēsimies 
Džemmas Skulmes daiļradi, kuŗā 
spēcīgi atklājas „tautas folklorā 
sakņotā mājvieta”. Lielākā daļa 
viņas darbu ir veltīta tautas sakņu 
tēmai, izvēršot to visdažādākos 

aspektos. Protams, Lidija Auza 
nekopēja kolēģus. Viņa atrada 
savu „zīmju sistēmu”, kā izsakās 
Ilze Putniņa. Taču gleznotājai 
bija svarīga doma, ideja, savukārt 
formālā valoda atbilda paustajai 
atziņai. Arī tad, kad viņa krāsu 
sajauca ar PVA līmi, iegūstot 
grodu faktūru, un izmantoja 
metāla skaidiņas, spirāles, plast-
masu un zvejnieku tīklus, tas 
nebija pašmērķīgi. To par ab -
strak cionismu tomēr grūti no -
saukt, ja pat tā saucamajos māk-
slinieces abstraktajos darbos 
ideja ir skaidri nolasāma. 

Gleznotāja pievērsās portre-
tam, bet visvairāk ainavai un tau-
tas pagātnes tēmai, kuŗu formas 
ziņā noveda līdz iepriekš minē-
tajām, bet viegli nolasāmajām 
zīmēm. Starp citu, arī mūsu 
vēstures tēmai veltītās gleznas 
savulaik parādījās izstādēs.

Domāju, ka Lidijai Auzai bija 
dota unikāla iespēja – 20.gs. 70. 
gados radīti sienu dekori Talsu 
partijas un izpildu komitejai. Šos 
gleznojumus redzēja tikai tal-
sinieki. Izstādes laikā tagad tie 
atvesti uz Rīgu un parādīti visai 
Latvijai – „Deviņu pakalnu pil-
sēta”, „Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, 
„Dziedāj’ tautu tīrumā” un „Jāņu 
nakti līgot gāju, novadiņu ap -
līgot”. Tie ir izstādes smaguma 
centrs. Milzīgās monumentālās 
kompozicijas ir pārsteidzošas. 
Varbūt, ka tās nosaka arīdzan 
skatītāju attieksmi pret visu 
Lidijas Auzas daiļradi kopumā.

Pēc to apskates rodas jautājums, 
vai patiesi neviens nezināja par 
lielajiem sienu gleznojumiem, 
vai neinteresēja? neinteresēja tie, 
nerakstīja par tiem? Var jau būt 
labi, ka par tiem nerakstīja, tā 
paglābjot gleznojumus. Šajos Li -
dijas Auzas darbos ir tik daudz 
formālisma, tik daudz nacionā-
lisma, ka tā dēļ vien tos varēja 
nokritizēt un tādējādi pakļaut 
dažāda veida cenzūrai!

Tagad brīžiem liekas, ka tūlīt 
radīsies rakstītāji un spriedēji, 
kuŗi Lidiju Auzu iecels Olimpā, 
kanonizēs viņu, sak, nesaprasta, 
nenovērtēta, apspiesta, lai gan tā 
nu īsti nebija.

viņai drosmi kardināli mainīt 
savu darbu formālo valodu un 
tēmu loku.

Šīs izstādes sakarā bieži izskan 
doma, ka pēc šī brauciena viņa pie-
 vērsās abstraktajai mākslai, kas 

noteica tā saucamais skarbais 
stils, kas ar laiku noveda pie 
mākslinieku rokrakstu indivi-
duā lizācijas un kas lielu vērību 
veltīja formas jautājumiem, tā  dē-
jādi nosakot arī 20.gs. 20.-30.gadu 
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FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS

Būs savādāk...
Svētdiena, 3. maijs
Pamodos pirmais, iegāju dušā. 

Abi veči – Marks un Toms – ir 
lieli gulētāji. Marks ir grupas 
vadītājs. Neliela auguma izskatīgs 
vīrietis. Gluži kā slavenais ASV 
alpīnists Skots Fišers, par kuru 
lasu Eda Viestura grāmatā. 
Marks ir iededzis, nenoskuvies,  
ar mazu bizīti, līdzīgs kalnietim. 
Toms ir jauns, ziņkārīgs, jautrs 
puika. Viņš mācās universitātē 
vai arī to jau ir pabeidzis, tā arī 
nesapratu. Vakar pa dienu vairāk 
runāju ar Marku. Viņš ir pilna 
laika kalnu gids. Strādā Alpos. 
Viņa draudzene, ar kuru viņš ir 
kopā četrus ar pusi gadus, dzīvo 
Francijā pie Šamonī un menedžē 
vienu atpūtas namiņu kalnos. 
Marks ir smaidīgs, mierīgs. Toms 
tāds enerģisks, ziņkārīgs. Mūsu 
grupas meitene Samanta ir no 
Īrijas. Nav skaistule, bet nav arī 
neglīta. Samai ir izteikti laba 
humora izjūta. Viņa vakar tā 
pateica pāris lietas, ka es pār -
smējos līks. Domāju, ka būsim 
laba komanda. Sākām kravāt 
savas mantas. Sapratu, ka esmu 
par daudz mantu paņēmis līdzi. 
Šķiroju, skatījos. Nez kāpēc man 
mantu ir visvairāk. Smagums 
pamatīgs. Pauls Valkers apgalvo, 
ka ceļa sākumā ir visgrūtāk, jo ir 
visvairāk pārtikas, turklāt jāiet 
augšup un vajadzīgās fiziskās 
formas arī vēl nav. Pēc pāris 
nedēļām mēs iešot jau lidodami. 
Satiku Bjarniju. Viņš izrādīja 
man savu teātri. Viņš remontē 
telpas un strādā. Bjarnijs ir mala-
cis. Viņš producē izrādi Grease. 
Šodien sākas mēģinājumi. Arī 
agrāk te ir bijis teātris, bet ar laiku 
telpas nolaistas. Bjarnijs dabūjis 
tās par lētu īres cenu. Es, trakais, 
nopirku jaunu videokameru. 
Man visu laiku prātā ir šis HD. 
Kopā ar Bjarniju iegājām Sony 
veikalā, un pārdevējs man ieteica 
šo modeli. Cik sapratu, ar visu 
atlaidi samaksāju apmēram 1200 
dolāru. Dabūšu PVN atmaksu 
vēlāk. Man ir dalītas  izjūtas par 
pirkumu. No vienas puses, ļoti 
dārgi, bet, no otras, ļoti gribas šo 
piedzīvojumu nofilmēt ar labu 
kameru. Kopš pusdienām ar 
Bjarniju vairs neesam tikušies.
Viņš man vakarā piezvanīja un 
paziņoja, ka esot ļoti aizņemts. 
Es to sapratu. Bjarnijs ir foršs, un 
es ceru atkal drīz viņu satikt. 
Atgriezies viesu mājā, sapratu, ka 
man nav līdzi manu saulesbriļļu, 
ko  Jūrmalā speciāli biju nolicis 
līdzņemšanai. Aizsūtīju īsziņu 
Marijai, un viņa apstiprināja, ka 
tās joprojām esot uz galda. Manai 
kamerai nav instrukcijas angļu 
valodā, tas ir smieklīgi. Man nav 
pudeles urinēšanai, Samantai 
vajag baterijas un spoguli, tāpēc 
nolēmām šorīt kopā aiziet uz 
tirdzniecības centru. 

Mēs pieci – Toms, Marks, 
Sama, Pauls un es – paēdām 
vakariņas kopā. Ēdu ham bur-
geru. Man šausmīgi nāca miegs, 
jo laika joslā ir trīs stundu star-
pība. Pārnācis viesu namā, uzreiz 
aizmigu, toties pamodos pirmais. 
Rakstu, domāju par pakošanos 

un mājiniekiem. Uzlādēju bateri-
jas. Brokastis paēdām visi kopā. 
Snorri ir maza viesnīciņa. Me -
nedžera vārds ir Magnuss. Viņš 
ir garš, jauns un izskatās pēc 
vikinga. Jūtu, ka kautrīgs, jo, kad 
mēģinu ar viņu parunāt, viņš 
cenšas izvairīties. Brokastīs ēdu 
sauso brokastu maisījumu, mai-
zītes un dzēru daudz kafijas. 
Zinu, ka pēc dažām dienām šāda 
izēšanās vairs nebūs iespējama. 
Būs savādāk. Es mūsu grupā 
sāku iejusties,vairāk jokoju un 

pie citas mājas, kurā bija ap  me-
tušies angļi, kurus pazina Pauls. 
Tā bija kāda skolotāju grupa, 
kuru sponsorējis fonds Fuchs 
Foundation. Viņi dosies pāri Gren-
landei suņu pajūgos. Viņi bija 
apmeklējuši vietējo skolu un 
domā, ka šis brauciens un stās-
tījums par to ieinteresēs bērnus 
un motivēs labāk mācīties. Taisni 
vai jāsmejas… Kas par naudas 
izšķērdēšanu no Fuchs Foun-
dation puses! Mēs visi gatavojām 
vakariņas, Sama un es nomaz-
gājām traukus. Mēs esam laba 
komanda.Visiem ir laba humora 
izjūta. Bez mums viesnīcā vēl bija 
apmetušās trīs pavecākas dāmas 
no Beļģijas, ar kurām apru nā-
jāmies. Vēl bija divi šveicieši, kas 
nebija tikuši pāri ledājam. Red 
House Guesthouse telpās pa  stā-
vīgi mitinās kāds traks vecis – 
Makss, kas visu laiku uzmana, lai 
viss ir kārtībā. Tagad ir vakars, 
20:22. Vēl pēc vieniem Pauls 
mēģina salabot manu kameru. 
Šaubos, ka viņam kas sanāks, bet 
viņš ir neatlaidīgs.

Inuīti šīs ragavas
sauc par pulkām...

Otrdiena, 5. maijs 
Es, Sama un Toms gulējām 

vienā mazā istabiņā ar divstāvu 
gultām. Istaba bija tik maza, ka 
mantas bija jāizliek koridorā. 
Mēs ar Tomu apgūlāmies apakšā, 
Sama izvēlējās gultu, kas ir augšā. 
Sama bija paņēmusi manu Eda 
Viestura grāmatu un aizmigusi 
ar to rokās. No rīta to pamanīju. 
Naktī bija karsts, es svīdu, jo 
gulēju savā siltajā guļammaisā. 
Esmu sasvīdis, kad izkāpu ārā no 
guļammaisa, sajutu nepatīkamu 
aukstumu. Pamodos 3 no rīta. 
Piecēlos 6 un aizgāju nomaz-
gāties. Pamēģināju ieslēgt dušu. 
Bija siltais ūdens. Visa vannasis-
taba pielaistīta slapja, es to sa  tī-
rīju. Noskuvos. Izmazgāju matus, 
nomazgājos pats. Jutos lieliski. 
Ieziedos ar krēmu. Biju gatavs 
jaunai dienai. Marks un Pauls jau 
sēdēja pie virtuves galda un pētīja 
maršrutu. 

Pauls ir ļoti precīzs un pedan-
tisks. Man tas patīk. Viņš mums 
iedeva iepriekš sagatavotu grā-
matiņu, kurā lūdza katru dienu 
ievietot datus – koordinātes, tem-
peratūru, cik esam nogājuši utt. 
Centīšos to pašu ierakstīt šīs 
dienasgrāmatas aizmugurē. Smiek-
līgi, ka mums visiem kājās ir šīs 
krāsainās gumijas čības, kas 
tagad modē. Aizmirsu, kā tās 
sauc, šķiet – crocs. Telpās nedrīkst 
staigāt ar zābakiem.

Mēs, trīs veči, aprunājāmies. 
Markam ir 34 gadi, dzimis 1974. 
gadā. Viņš pirms 15 gadiem ir 
saņēmis kaut kādu alpīnista 
sertifikātu, visaugstāko. Jocīgi, ka 
Marks nevarēja atcerēties, cik 
gadu viņam toreiz bijis. Pauls ir 
otrreiz precējies, viņam ir divi 
bērni – 9 un 11 gadus veci. Pirms 
18 mēnešiem izšķīries un ap  pre-
cējis divdesmitpiecgadīgu sievu, 
kas ir 17 gadus jaunāka par viņu.

vienīgais ar kameru. Tomam ir 
fotoaparāts. Man ir abi, gribu 
visu iemūžināt. Ceru, ka baterijas 
izturēs.

No lidmašīnas varēja 
redzēt Arktikas kalnus 

un ledu...

Pirmdiena, 4. maijs
Šodien lidosim uz Grenlandi. 

Pēdējās divas dienas, sestdienu 
un svētdienu, pavadīju kopā ar 

runāju ar Marku par Materhornu. 
Būs labi! Man jābūt stipram, un 
zinu, ka tāds arī būšu. Vienīgais 
risks varētu būt tulznas. Ielidojām 
Kulusukā 13. Laika starpība – 
stunda. Kulusuka ir sala. No lid-
mašīnas varēja redzēt Arktikas 
kalnus un ledu. No augšas tas 
stipri līdzinās Antarktīdai. Laiks 
bija brīnišķīgs. Mēs piecatā prie-
cīgi izkāpām ārā no lidmašīnas.
Visur, kur redz acs, sniegs un 
kalni. Lidostā pie sienas bija 
piestiprināta liela lāčāda. Pauls 

(Turpināts no Nr. 17)

uzdevu jautājumus. Vaicāju, kas 
būs, ja nevarēšu pavilkt ragavas? 
Uz mani tā nopietni paskatījās un 
mierināja, ka esmu stiprs vecis. 
Bet es tikai pajokoju. Jāpaspēj uz 
iepirkšanās centru līdz 10. Jā  no-
pērk saulesbrilles, pudele, vēl 
vie  na piezīmju grāmatiņa un jā -
sameklē instrukcijas angļu va  lo-
dā savai kamerai. Visu dabūju 

Bjarniju, iepirkos un satiku savus 
jaunos ceļabiedrus. Piektdienas 
vakarā kopā ar Bjarniju aizgājām 
paēst gardos omārus. Dzērām 
šampanieti un vīnu. Tad aizgājām 
uz viesnīcu, tur pie sienām bija 
redzamas Īslandes slavenākās 
gleznas. Ļoti mājīga, senatnīga 
vieta ar grāmatām, ādas mēbelēm 
utt. Mēs ar Bjarniju dzērām vīnu 

Valkers mums rādīja, kur pirms 
20 gadiem viņš bija izkāpis no 
hēlikoptera un uzcēlis telti, pa -
visam netālu no tagadējā skrej-
ceļa. Tad vēl lidostas nebija. Man 
tūlīt acīs iekrita vietējie iedzīvotāji 
– inuīti. Uz mata tādi paši kā 
Aļaskas eskimosi. Lidmašīnā sa -
bojājās mana jaunā videoka-
mera. Kaut kas nebija kārtībā ar 

(Turpinājums sekos)

ātri un atgriezos viesnīcā 10:45. 
Taksis atbrauca mums pakaļ 11. 
Pa ceļam uz iepirkšanās centru 
sazvanīju Bjarniju, parunāju. 
Sporta veikalā, kurā pirku saules-
brilles, dzirdēju latviešu valodu. 
Divas jaunas sievietes, apkopējas, 
tīrīja grīdu un pļāpāja. Viņas tā 
izvairīgi izturējās, negribēju daudz 
ar viņām runāt, jo biju steidzīgs. 
Sapratu, ka man ir par daudz 
mantu. Visiem pa somai, bet man 
divas. Man vēl bija jāsamaksā 14 000 
kronas par pārsniegto bagāžas 
svaru. Mēs ļoti laicīgi bijām li -
dostā, iečekojāmies. Pauls ir ļoti 
precīzs un pedantisks. Dzerot 
kafiju, pajokojāmies par manis 
nopirkto HD kameru un lasījām 
instrukciju. Brīnos, ka esmu 

un baudījām dzīvi. Viņš man 
piedāvāja tiesības uz lugu „Tētis” 
arī Lietuvā un Igaunijā. Protams, 
es piekritu un biju ļoti pateicīgs 
un priecīgs. 

Šobrīd ir 13:30. Sēžu lidmašīnā, 
kurā lidojam uz Kulusuku. Li -
dojums ilgs pusstundu. Nosūtīju 
Marijai īsziņu, ka lidoju uz 
Grenlandi, Marija atbildēja. Biju 
priecīgs. Man šis ceļojums dārgi 
izmaksā, bet tas nekas. Man būs 
laiks padomāt, ko darīt ar sevi un 
kā pelnīt naudu. Būs labi! Dzerot 
kafiju, mēs vēl pārspriedām  grā -
matas, ko bijām paņēmuši līdzi. 
Jutu, ka pārējiem arī interesē tās 
pašas lietas, kas man. Pauls ietei-
ca dažus cilvēkus, ar kuriem būtu 
labi sazināties par Everestu. Va  kar 

kaseti. Toms filmēja ar manu 
fotoaparātu. Man liekas, ka viņš 
filmē objektus par ilgu, taču labi, 
ka varēja filmēt no lidmašīnas – 
Toms sēdēja „pareizajā” pusē. Es 
pirmo reizi mūžā lidoju ar hē  li-
kopteru. Lidojums no Kulu sukas 
uz Tasilagu aizņēma 10 minūtes. 
Mēs atstājām bagāžu, mums to 
vēlāk atveda uz viesnīcu.

Viesnīca saucas Red House 
Guesthouse. Gultas veļas nav. 
Ļoti negribas gulēt guļammaisā, 
jo tad ir pārāk karsti. Atceros, kā 
vakar svīdu pat ar parastu segu. 
Aizgājām uz lielveikalu, lai sa -
pirktu pārtiku vakariņām un bro-
  kastīm. Vakariņās ēdām rīsus ar 
speķi, desu un saldētas saknes. 
Pa ceļam no veikala apstājāmies 
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Novātoriski dzīvesstāsti
Sandra Bondarevska, Pētersoni Īrijā, apgāds SIA VESTA-LK,

Rīgā, serijā „Laika grāmata”, 2019., 160 lpp.

Jaunā S. Bondarevskas grāmata “Pētersoni Īrijā“ ieinteresējusi 
mūsu Franku

Solvita un Ivo Pavloviči Svētajā zemē kopā ar Franku Gordonu

EDUARDS
SILKALNS

Uzvārds Pētersons latviešiem 
nav retums. Kad pirms gadiem 
desmit vēl iznāca pēdējās Rīgas 
tālruņa numuru uzziņu grā-
matas, Pētersoni tajās aizņēma 
vairāk nekā trīs gaŗas, sīkiem 
burtiņiem piedrukātas slejas. 
Šie Pētersoni, protams, būs pie -
derīgi dažādām dzimtām, dažā-
dām radu saimēm. Par vienu 
tādu Pētersonu dzimtu, kuŗas 
senioru Kārli Pētersonu (1859-
1919) dzīves ceļi noveda Īrijā, 
pamatīgus pētījumus veikusi un 
veikli izstrādātā grāmatā publi-
cējusi Īrijā dzīvojošā latviete 
Sandra Bondarevska, kuŗa kopš 
2006. gada strādājot latviešu 
avīzē Sveiks! Dublinā. 

Grāmata garšo, ja tā var teikt, 
pēc svaigas mantas: tās autore 
sevi parāda kā jauninātāju jeb 
novātori ne vienā ziņā vien. –

Biografijas jau mēdz rakstīt 
par katru atsevišķi, par rado-
šiem vai sabiedriskiem darbi-
niekiem, kas dzīvē ar kaut ko 
„izcēlušies”. Turpretim Sandras 
Bondarevskas uzmanības lokā 
ietverti veseli trīs Pētersoni: jau 
minētajam Kārlim pieņemts 
klāt vēl Kārļa brāļadēls Konrāds 
Pētersons (1888-1981) un Kārļa 
meita Izolde (1911-2000). Stāsts 
par Kārli galvenais un intere san-
tākais. Kārlis, kā raksta autore, 
„pieskaitāms to pirmo legālo 
latviešu emigrantu kopumam  
(neskaitot izceļošanu uz Iekš-
krieviju), kas devās pasaulē”; tas 
bija 1872. gadā.

Nonācis Dublinā, viņš sāk 
strādāt kā pīpju darinātājs Kapa 
(Kapp) pīpju ražotavā, ar laiku 
kļūstot par tās direktoru un 
nodarbinot 135 personas. Kapa 
un Pētersona pīpes tirgotas ne -
vien četros pīpju veikalos pašā 
Dublinā, bet izplatījušās pa visu 
pasauli. „Liela un sena” Kapa 

un Pētersona firmas reklāma uz 
nama jumta pie Līfejas upes 
Dublinā esot saglabājusies vēl 
šodien, bet autore nepastāsta, 
kāds liktenis piemeklējis pašu 
firmu, jo pīpi mūsdienās taču 
pīpē tikai retais. 

Konrāds Pētersons Dublinā 
pie tēvoča ieradis pēc 1905. ga  da 
revolūcijas. Viņš pēc izglītības 
bijis inženieris, ar speciālizāciju 
kūdras ieguvē. Saiknes ar Lat-
viju viņam bijušas ciešākas nekā 
abiem pārējiem grāmatas varo-

Īrijā bijis piedalīšanās Amnesty 
International Īrijas nodaļas di -
bi nāšanā. Kamēr Kārlis, Kon-
rāds un Izolde Pētersone grā-
matā ievirzīti mūsu uzmanības 
priekšplānā, autore pieskaras 
vēl itin kuplam Pētersonu radu 
lokam.

Vērts atzīmēt,  ka, Īrijā dzīvo-
dami, visi Pētersoni atteicās no 
sava vārda un uzvārda latviskās 
savdabības: kā dokumentos, tā 
uz kapakmeņiem viņi saucās un 
saucas Charles Peterson, Conrad 
Peterson un Isolda Peterson. 
Iekļaušanās vietējā vidē viņiem 
būs bijusi svarīgāka par etniskās 
atšķirtības uzsvēršanu. Tādi 
mēs esam: Londonā jau sevi par 
Čārlzu dēvēja pat cienījamais 
sūtnis Kārlis Zariņš.

22. lappusē 6. –7. rindā autorei 
iegadījies pretrunīgs teikums – 
„pavisam droši varēja būt, ka...” 
– , kas iezīmē ikviena urķētājies 
pa pagātni dilemmu. Loģiski 
domājot, vai nu kaut kas bija 
pavisam droši, vai arī kaut kas 
tikai varēja būt, bet abi reizē nav 
iespējami. Kā gan rakstīt nu jau 
viņsaulē aizgājušu cilvēku dzī -
vesstāstus: balstoties vienīgi uz 
dokumentiem un paticamām 
pārbaudāmām liecībām vai arī 
uz sajūtām, intuīciju, pieņē mu-
miem? Pirmo risinājumu iz -
vēlas akadēmiski vēsturnieki, 
bet otru – vēsturisku romānu 
rakstītāji; te prātā nāk mūsdienu 
Latvijā visai ražīgā Inguna 
Bauere. Pirmajam risinājumam 
piemīt risks izvērsties sausam, 
toties tā ieguvums būs – ne  at-
tālināšanās no patiesības. Daiļ-
literārā pieeja savukārt ļauj 
lasītājam ar sirdi un dvēseli 
iejusties aprakstīto personu ādā 
un viņu laikmeta garā. 

Sandra Bondarevska izmanto 
abas pieejas, un tieši te parādās 

viņas galvenais novātorisms. 
Lielākā daļa viņas teksta sa  rak-
stīta kā akadēmiskas vēstur nie-
ces rakstījums, gan visu laiku 
paturot prātā žurnālistes ierasto 
apziņu, ka viela lasītājam jā  pa-
dara pievilcīga un interesanta. 
Laiku pa laikam akadēmisko 
rakstījumu nomaina kursīvā 
iespiesti teksta posmi ar virsrak-
stu „Tā varēja būt...”

Lūk, še pirmā tāda daiļliterāra 
iestarpinājuma beigas, kur au -
tore iztēlojas Kārļa Pētersona 
piedzimšanu. – 

Pa galvu pa kaklu viņš (tēvs 
Indriķis – E. S) metās uz pirtiņas 
pusi un atrāva durvis. 

„Nu, tak nelaiž iekšā aukstu-
mu!” bērnu saņēmēja pikti uz -
bļāva, bet, ieraudzījusi nācēju, 
tūdaļ pat palika laipnāka. „Puika. 
Tev, Indriķ, atkal ir viens varens 
puika.”

Grietiņ, mīļā, mums ir dēls! 
Otrs dēls!

Nu, kā tad sauksi? Vai vārds 
jau padomā?

Sauksim vectēva vārdā par 
Kristapu.

Par novātorismu ne gluži po -
zitīvā izpratnē jāuzskata astoņas 
lappuses plašais vietvārdu rā -
dītājs grāmatas beigās. Ir jau 
problēmatiski autoram būt kon-
sekventam skaidrojamo viet-
vārdu izvēlē, jo vietas, kas vie-
nam lasītājam būs pazīstamas, 
citam varētu būt svešas, tomēr 
autore izvēlējusies būt pārspīlēti 
pedantiska, pieņemot, ka viņas 
grāmatu varētu lasīt arī totāli 
stulbeņi. Vai tad latviešu lasī-
tājam jāskaidro, ka Cēsis ir pil-
sēta Latvijā, Igaunija – valsts 
Eiropā, bet Vakareiropa – Ei -
ropas rietumu daļa? 

Kā lai glīti izdoto, fotoattēliem 
bagātīgi illustrēto grāmatu vis-
labāk raksturojam? Vai tā lat-

viešu lasītājam iz nezināšanas 
dzīlēm izceļ dzimtu, kas 
pelnījusi labāku pazīstamību, 
izcelšanu saulītē? Vai Kārlis, 
Konrāds un Izolde Pētersone 
pelnījuši slavu un atzīšanu, kas 
viņiem līdz šim bijusi liegta? 
Kaut visi bijuši cienījami cilvēki 
un sabiedrības locekļi, mākslu 
kalpiem un valstsvīriem, kuŗu 
biografijas  mēdzam celt uz pje-
 destala, viņus pielīdzināt kaut 
kā nevedas. 

Tomēr katrs no šī trijata 
pārstāv citādu un mūsu ikviena 
pieredzē labi atpazīstamu cil-
vēka tipu, kam dzimtenē kļuvis 
par šauru vai par bīstamu un 
kas tālab devies svešumā laimi 
meklēt vai kam tur gadījies jau 
piedzimt. Grāmata ir kā pie-
mineklis trimdinieku, emigran-
tu, izceļotāju daudzveidībai. 
Kārlis, jau dzimtenē apguvis 
solidu amata prasmi, lika to 
Īrijā lietā, gūstot sekmes un 
turību. Centīgais latvietis, meis-
tars, biznesmenis. Piederīgs pa -
audzei, ko kādreiz saucam par 
veclatviešiem. Konrāda darba 
mūža aktīvākie gadi sakrita ar 
Latvijas pirmo neatkarības pe -
riodu, kad viņš savus spēkus 
veltīja Latvijai. Pēc Latvijas oku-
pācijas Īrija viņam kļuva par 
patvēruma zemi. Viņš piederēja 
pirmajai trimdinieku paaudzei 
un atjaunoto Latvijas neatkarību 
vairs nesagaidīja. Izolde bija 
latviešu  tēva un sveštautietes 
meita, kas par tēva dzimteni 
izrādīja mazu interesi. Viņa bija 
piemērs turpat vai totāli asi mi-
lētai  ārzemēs dzimušo latviešu 
paaudzei, kuŗu vecāki ar lat vie-
tību neapgrūtināja. Pētersoni 
Īrijā ir piemineklis ne vien 
Pētersonu dzimtai, bet arī visas 
mūsu tautas likteņiem 19. un 
20. gadsimtā.

ņiem. Latvijas neatkarības pē  -
dējos gados Konrāds piedalījies 
Latvijas lielo purvu pētīšanā un 
izmantošanas projektu izstrā-
dāšanā. Vācu okupācijas laikā 
Konrāds pārzinājis 15 kūdras 
fabrikas Latvijā. Turpretim Izol -
des saites ar Latviju un latvisko 
pasauli pavisam vāras. Latviešu 
valodu viņa nav pratusi, Latvijā 
nav viesojusies sākotnēji pa -
domju okupācijas, bet vēlāk – 
sava kuplā mūža gadu skaita 
dēļ. Viens no viņas redza mā-
kajiem veikumiem dzimtajā 

Kā jūs komentējat Valsts 
prezidenta vēlēšanu procesu 
Latvijā?

Esmu par Levitu, protams! 
Pēc visām dotībām Levits kā 
pieredzējis jurists ir ļoti lāgs. 
Manuprāt, tas ir diezgan droši, 
ka viņu ievēlēs, jo 51 balss ir 
nodrošināta. Es nezinu, kāpēc 
ZZS vajadzēja virzīt savu kan-
didātu, es nezinu arī, kāpēc 
Attīstībai/Par sākumā bija 
kādi iebildumi. Viņi baidījās, 
ka Levits ir pārāk liels nacio-
nālists? Tas ir muļķīgi! Man 
bija prieks, ka Levits sarakstīja 
Satversmes Preambulu, kas ir 
ļoti labi domāta. Kāds Ame-
rikas ebrejs, sociologs, pētot 
dažādu valstu Preambulas, 
savā komentārā par piemēru 
minēja jau pastāvošo Latvijas 
Preambulu, kuŗā ierakstīts 
“lat viskais dzīvesveids” utt. 
Viņš arī rakstīja, ka taču ne -
kādi lieli uztraukumi nebija. 

„Esmu par Levitu, protams!”
Franks Gordons ekspresintervijā „Laikam“ un „Brīvai Latvijai“

Viņš gan kļūdījās: uztraukumi 
bija...

Skumji ir, ka Latvijas tauta 
izmirst, ka ir maz bērnu. Tie, 

kas aizbraukuši, jaunā diaspo-
ra, ne sevišķi tiecas braukt 
atpakaļ. Mans dēls, kuŗš pēta 
demografijas jautājumus. Izpē  -

tījis, kuŗu valstu vadītājiem 
nav bērnu: Vācija, Lielbritānija, 
Francija... Vai tas rāda, ka šo 
valstu vadītāji domā tikai par 

savām interesēm?
Ar Franku Gordonu

Izraēlā sarunājās
SOLVITA PAVLOVIČA
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Godina Otrā pasaules kaŗa 
upuru piemiņu

Vainagu nolikšana 8. maija 
sarīkojumā Brāļu kapos 

“1945. gada 8. maijs ir diena, kad 
Eiropā un Latvijā beidzās Ot rais 
pasaules kaŗš un noslēdzās laiks, 
kad latvieši bija spiesti cīnīties 
frontes pretējās pusēs totālitāru 
režīmu armijās. Lestene un citas 
vietas mūsu zemē, kur pieminam 
kaŗā kritušos, ir kā atgādinājums 
tam, ka brīvības cena ir augsta.  
Tās arī vēsta par mūsu tautas va -
ronību un spēju cīnīties. Šodien 
mūsu pienākums ir visiem spē-
kiem iestāties par mūsu valsti, lai 
nosargātu tās neatkarību un mū -
su tautas brīvību,” uzsver aizsar-
dzī bas ministrs Artis Pabriks. “At -
vainojos, ka nespējām pasargāt 
ebrēju pilsoņus Latvijā, jo mūsu 
valsti iznīcināja pretinieks.”

*
8. maijā Eiropā un Latvijā pie-

minēja Otrā pasaules kaŗa upuŗus. 
Salaspils memoriālā, kur elektro-
nisks metronoms simboliski skai-
ta cietušo cilvēku sirdspukstus, 
no  tika ziedu notika ziedu nolik-
šana. Tos nolika gan valsts amat-
personas un diplomātiskā dienes-
ta pārstāvji, gan vecāka gadagā-
juma cilvēki un jaunieši, kam šī 
vieta jau kļuvusi vai vēl tikai māca 
par vēsturi.

***
 21 ES dalībvalsts prezidenti 

aicina balsot 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
9. maijā, atzīmējot Eiropas die-

nu, Rīgas pils Svētā Gara tornī tika 
pacelts Eiropas Savienības (ES) 
karogs. Savukārt 21 ES dalībvalsts 
prezidenti, atsaucoties Vācijas pre-
zidenta Franka Valtera Štein mei-
era aicinājumam, ir apvienojušies 
kopīgā aicinājumā ES pilsoņiem 
piedalīties un balsot Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās.

“Svinēsim Eiropas dienu kopā, 
jo visus mūs – Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņus – vieno kopī-
gas vērtības: brīvība, vienlīdzība, 
so  li dāritāte, demokratija un taisnī-
gums. Un tikai kopā mēs varam 
nodrošināt mieru, pārticību un 
labāku nākotni Eiropas iedzīvo tā-
jiem,” sacīja Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis. Valsts prezidents, 
pievienojoties aicinājumam, norā-
da: “Ar savu balsojumu Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās mēs noteik-
sim visas Eiropas nākotni un vai-
rosim Latvijas iespējas Eiropas 
valstu saimē”.

***
Tramps izraudzījis jaunu 

ASV vēstnieku Latvijā
ASV prezidents Donalds Tramps 

gatavojas nominēt karjēras diplo-
mātu Džonu Lesliju Kārvailu vēst-
nieka postenim Latvijā, liecina 
Bal tā nama oficiālajā tīmekļa viet-
nē publiskotā informācija. Pazi-
ņo jumā norādīts, ka prezidents 
Tramps pavēstījis par savu nodo-
mu nominēt Kārvailu par “Savie-
noto Valstu ārkārtas un pilnvaro -
to vēstnieku Latvijas Republikā”, 
trešdien 8. maijā paziņojis Baltais 
nams. Kārvails pašreiz ir ASV Valsts 
departamenta Personāla plānoša-
nas un attīstības biroja direktora 
vietnieks. Pirms tam viņš strādājis 
diplomātiskajā dienestā dažādos 
amatos ASV vēstniecībās Brunejā, 
Nepālā, Italijā, Irakā un Kanadā. 
Pašreiz ASV vēstniece Latvijā ir 
Nensija Petita. ASV Ārlietu die-
nesta karjēras diplomāti 2014. ga  da 
vasarā kā vēstnieci Latvijā nomi-
nēja vēl iepriekšējais ASV prezi-
dents Baraks Obama, bet 2015. 
gada februārī Petitu ASV vēstnie-
ces Latvijā amatā atbalstīja arī 
ASV Kongress.

ASV prezidenta Donalda Tram-
pa iecere vēstnieka amatam Lat-
vijā nominēt karjēras diplomātu 
Džonu Lesliju Kārvailu vērtējama 
kā ļoti laba, šādu viedokli aģentū-
rai LETA sacīja bijušais Latvijas 
vēstnieks ASV un pašreizējais Sa -
ei mas deputāts Ojārs Ēriks Kal-
niņš (JV). Viņš sacīja, ka karjēras 
diplomāti vienmēr ir ļoti labi 
sagatavoti profesionāļi, kuŗi paras-
ti iemācās arī latviešu valodu. Lai 
gan personīgi Kalniņš Kārvailu 
nepazīstot, viņaprāt, šāda izvēle 
Latvijai nāks par labu. “Mums ar 
ASV diplomātiem vienmēr bijušas 
labas attiecības un no jaunā vēst-
nieka es sagaidu to pašu,” sacīja 
Kalniņš.

***
Latvija un ASV

 paraksta sadarbības plānu 
aizsardzības jomā  

Latvijas un ASV aizsardzības no -
zares amatpersonas tikšanās lai - 
kā Vašingtonā, ASV, parakstīja 
div pu  sējās sadarbības plānu, kas 
nosaka prioritātes sadarbībai aiz-
sardzības jomā līdz 2024. gadam, 
informēja Aizsardzības ministri-
jas (AM) militāri publisko attie-
cību departamentā. 

Aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks (AP) 10. maijā tikās ar ASV 
aizsardzības sekretāra pienākumu 
izpildītāju Patriku Šenehenu, lai 
pārrunātu Latvijas un ASV turp-
māko divpusējo sadarbību aiz  sar-
dzības jomā. Abas amatpersonas 
apliecināja gatavību turpināt īste-
not Baltijas valstu un ASV 2018. 
gada aprīļa samitā nospraustos 
principus sadarbībai drošības jo -
mā, kā arī vienojās turpināt padzi-
ļināt Latvijas un ASV sadarbību 
aizsardzības jomā. “ASV ir Lat vijas 
stratēģiskais partneris, viens no 
vissvarīgākajiem un tuvākajiem 
sabiedrotajiem. ASV spēku klāt-

būtne Latvijā ir labs piemērs sa -
biedroto valstu vienotībai. Latvijas 
un ASV sadarbība aizsardzības 
jomā ir balstīta kopīgās vērtībās 
un drošības interesēs, un tās at -
tīstība ir būtiska reģionālās dro-
šības stiprināšanā,” sacīja Pabriks.

***
Vēstures pētījums par Latvijas 

valstiskuma veidošanos
Latvijas valstiskumam ir senas 

saknes un bagātīgs kultūrslānis, 
kuŗu ir svarīgi aktuālizēt Eiropas 
kontekstā – ar šādu atziņu 9. maijā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā at -
vērts Latvijas Universitātes Akadē-
miskā apgāda izdotais eseju krā-
jums “Varas Latvijā. No Kurzemes 
hercogistes līdz neatkarīgai valstij”, 
kas tapis Latvijas valsts Simtgades 
programmas ietvaros. 

Krājumā apkopotas 10 apjomī-
gas Latvijas vēsturnieku un sociālo 
zinātnieku esejas par publiskās va -
ras un Latvijas territorijā dzīvojošo 
cilvēku attiecībām dažādos vēstu-
res posmos, kas sekmējušas lat vie-
šu nācijas un Latvijas valstiskuma 
idejas tapšanu laikā no 17. līdz 20. 
gadsimtam.

***
Eiropas lietu eksperti 

viesojas Latvijas skolās
Arī šogad visā Latvijā notiek nu 

jau par tradiciju kļuvusī akcija 
“Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz 
uni versitāti”. Tās laikā vairāk nekā 
120 Eiropas lietu eksperti viesojas 
izglītības iestādēs Rīgā, Liepājā, 
Rēzeknē, Kuldīgā, Cēsīs, Jelgavā 
un 60 citās apdzīvotās vietās. D a -
žādu nozaru profesionāļi iepazīs-
tina jauniešus ar savu darbu, pie-
redzi un stāsta par aktuālitātēm 
Eiropā. Akcijas kulminācija no -
tiek nedēļā no 7. līdz 10. maijam, 
kad tiek svinēta Eiropas diena. 
Šogad skolās notika vairāk nekā 
80 ekspertu un jauniešu tikšanās. 
10. maijā vizītē uz Iļguciema vi -
dusskolu devās arī Eiropas Komi-
sijas priekšsēža vietnieks Valdis 
Dombrovskis.

***
Vāc parakstus par

lidostas Rīga pārdēvēšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā 

Manabalss.lv sākta parakstu vāk-
ša na par Starptautiskās lidostas 
Rīga pārdēvēšanu aviokonstruk-
tora Kārļa Irbīša vārdā. Kā inicia-
tīvas pārstāvis norādīts Jānis Adi-
jāns. 

Viņš uzskata, ka lidosta ir valsts 
vizītkarte, turklāt lidostu nosau-
kumos daudzas valstis un pilsētas 
jau iekļāvušas savu izcilo cilvēku 
vārdus. Piemēram, Varšavā tas ir 
Frederiks Šopēns, Prāgā – Vāclavs 
Havels, Liverpūlē – Džons Lenons, 
Parīzē – Šarls de Golls.

***
Izvērtē Latvijas 15 gadus 

Eiropas Savienībā
Eiropas Komisija šogad eirozo-

nas ekonomikas izaugsmi plāno 
zemāku. To skaidro ar lielvaru – 
Ķīnas un ASV –  tirdzniecības ka -
ŗu, kas mazina Ķīnas ekonomisko 
izaugsmi. Tas ietekmē visu pasau-
li, arī Eiropu, jo tā ekonomiski cie-
 ši sadarbojas. Savukārt Latvijas 
ekonomikas izaugsmes prognozi 
šim gadam Eiropas Komisija ir 
saglabājusi 3,1% apmērā, kas ir 
augstāka nekā Lietuvā un Igau -
nijā. Ekonomikas un izaugs mes 
jautājumu  skāra arī starptau tis - 
ka jā konferencē “Piecpadsmit no 
simts”, kur atskatījās uz Latvijas 15 
gadiem Eiropas Savienībā (ES). 
Konferencē Rīgas pilī piedalījās  
arī valsts augstākās amatpersonas 
un izvērtēja Eiropas Savienības 
lielākos izaicinājumus – migrāciju, 
sabiedrības novecošanos, klimata 
pārmaiņas, arī lēno ekonomikas 
izaugsmi, kā arī vērtēja Latvijas 
iespējas un pienākumus Eiropas 
Savienībā. Latvijai ir jāveic dažā-
das reformas, mājasdarbi, lai  tā 
varētu konkurēt Eiropas Savie nī-
bas līmenī.

***
Latvijā viesojas Gruzijas 

prezidente Salome Zurabišvili
14. maijā vizītē Latvijā ieradās 

Gruzijas prezidente Salome Zura-
bišvili. Augstā viešņa tikās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, no -
lika ziedus pie Brīvības pieminek-
ļa, apmeklēja Okupācijas mūzeju. 

Gruzijā 2018. gada, 28. novembrī, 
notikušajā prezidenta vēlēšanu ot -
rajā kārtā uzvarēja valdošās parti-
jas atbalstītā kandidāte, bijusī 
ārlietu ministre Salome Zura biš vi-
li. Viņa kļuva par pirmo sievieti 
Gru zijas prezidenta amatā, tā  pa -
zi ņoja centrālā vēlēšanu komisija.

Gruzijas prezidente Salome Zu -
ra bišvili // Foto: Mikhail Japa ri-
dze/TASS/Scanpix

Kā vērtējama 
Raimonda Vējoņa 

darbība Valsts 
prezidenta amatā?

Raimondam Vējonim par darbu Valsts 
prezidenta amatā desmit ballu sistēmā 

liktu drošu septiņnieku, kas nozīmē 
“labi”. Šajos četros gados viņš var-
būt neizpelnījās visaugstāko no -
vēr tējumu, bet vienlaikus Latvijas 
tēlu sliktāku nepadarīja. Šie četri 
gadi pagājuši bez augstiem sasnie-
gumiem, par ko varētu teikt, ka Vē -

joņa veikums spilgti ieies vēsturē. 
Protams, Valsts prezidenta darboša-

nos ietekmējušas arī problēmas ar ve -
selību un atlabšana pēc sirds operācijas. 

To  mēr vienlaikus  jāatceras, ka prezidenta funk-
cijas Latvijā nav tās plašākās – prezidents galvenokārt ir reprezentatīva 
figūra. Šajā kon tekstā retais nepiekritīs, ka Vējonis nekad nav bijis 
labs orators. (..)

Valsts prezidenta kancelejas mājaslapā lasāmajā paziņojumā par 
Vējoņa nekandidēšanu uz otro termiņu pieminēti viņa panākumi 
valsts drošības stiprināšanā, sāktās reformas, Latvijas iesaistīšanās 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), virzī-
šanās uz izglītību latviešu valodā, tomēr šajos jautājumos viņa 
paša nopelni ir stipri minimāli. Lēmums par iestāšanos OECD ir 
kolektīvs, un prezidentam izšķirošas lomas tajā nav. Savukārt – 
vai, pieminot “veiksmīgās reformas”, viņš domājis nodokļu refor-
mu un uzskata to par sasniegumu, lai arī daudzi uzņēmēji to sauc 
par neizdevušos? Prezidentūras beigu posmā viņš parakstīja li -
kumprojektu par pāreju uz izglītību latviešu valodā, un arī to pie  -
skaitījis saviem panākumiem, lai gan jautājumā par skološanos 
latviešu valodā galvenās figūras tomēr bija iepriekšējais izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (JV) un Nacionālā apvienība 
VL-TB/LNNK.

Runājot par Vējoņa darbību ārvalstīs, man ir jautājums, vai vi -
ņam šajos četros gados ārvalstu vizītēs ir izdevies virzīt vai īstenot 
kādus diplomātiska rakstura uzdevumus, par ko publiski nekas 
nav zināms. Visticamāk, to mēs uzzināsim no viņa memuāriem, ja 
Vējoņa kungs tādus rakstīs. Vizīšu nebija maz, un diplomātiskajā 
druvā viņš ir bijis relatīvi aktīvs. Vējonis ir uzturējis baltiešu 
solidaritātes latiņu. (..)

Man gan arī te ir jautājums, ko, piemēram, deva viņa nesenā 
vizīte Igaunijā, kāds bija tās sausais atlikums?

Ojārs Skudra,
polītologs, LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors

(No SestDiena, š. g.11. maijā)
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“Latvija vienmēr ir bijusi un   
būs Gruzijas atbalstītājs un draugs 
tās ceļā uz Eiropas Savienību un 
NATO. Apliecinām arī Latvijas 
nemainīgo atbalstu Gruzijas suve-
renitātei un territoriālai nedalā-
mībai,” sarunās ar Gruzijas prezi-
denti uzsvēra Raimonds  Vējonis.

***
Valsts prezidenta krēslam 

trīs kandidāti
Saeimas Prezidijs 9. maijā nolē-

ma, ka Valsts prezidenta vēlēšanas 
notiks 29. maijā, un līdz šim savu 
gatavību kandidēt tajās pauduši 
trīs pretendenti – koalicijas virzī-
tais Eiropas Savienības tiesas ties-
nesis Egils Levits, Zaļo un Zemnie-
ku savienības (ZZS) virzītais tie-
sīb sargs Juris Jansons un dažu 
KPV LV iekšējās opozicijas depu-
tātu atbalstītais parlamentārietis 
Didzis Šmits (KPV LV). 

Atbalstu Levita kandidātūrai, 
kas jau pieteikta oficiāli, ir paudusi 
nacionālā apvienība Visu Latvijai/
Tēvzemei un brīvībai/LNNK, Jau-
nā konservātīvā partija un parti - 
ju apvienība Attīstībai/Par!, kuŗām 
kopā ir 41 balss. Levitu plāno at -
balstīt arī Jaunā Vienotība, kuŗu 
Sa  eimā pārstāv astoņi deputāti. 
No partijas KPV LV pagaidām at -
balstu Levita kandidātūrai ir pau-
duši vairāki deputāti – Artuss Kai-
miņš, Ramona Petraviča, Aldis 
Blum bergs, Jānis Vitenbergs, Ai -
vars Geidāns, kā arī Ivars Puga. 
Līdz ar to, ja Saeimas deputāti bal-
sos kā solījuši, tad Levits varētu 
saņemt vismaz 55 deputātu balsis, 
ar kuŗām būtu gana kļūšanai par 
valsts pirmo personu.

***
Valsts prezidenta amatam virza 

tiesībsargu Juri Jansonu
Zaļo un Zemnieku savienību 

(ZZS) veidojošās Latvijas Zem-
nie ku savienības valde nolēmusi 
Valsts prezidenta amatam virzīt 
tiesībsarga Jura Jansona kandi-
dātūru, informēja LZS un ZZS val-
des priekšsēdis Armands Krau ze. 

Jansons ir piekritis kandidēt uz 
valsts augstākās amatpersonas po  s-
 teni, pastāstīja Krauze. Par viņa 
kandidātūru ir notikušas kon sul-
tācijas ar apvienību veidojošajiem 
polītiskajiem spēkiem, un pare-
dzams, ka viņš būs ZZS virzīts 
kandidāts, norādīja polītiķis. Savs 
lēmums šajā jautājumā vēl būs 
jāpieņem apvienībā esošajai Lat-
vijas Zaļajai partijai.

***
Administrātīvi territoriālā 

reforma
Administrātīvi territoriālās re -

formas (ATR) gala versijā plāno-
tais pašvaldību skaits var nedaudz 
mainīties, pēc koalīcijas sadarbī-
bas sanāksmes žurnālistiem pa -
vēs tīja vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris Pūce 
(AP).

Pūce skaidroja, ka 14. maijā val-
dības sēdē, skatot informatīvo zi -
ņojumu par ATR, tiks izpildīts Sa -
eimas lēmums par piedāvājuma 
sagatavošanu. Ministrs progno zē-
ja, ka, visdrīzāk, notiks vislielākā 
sabiedriskā apspriešana Latvijas 
vēsturē ar vairāk nekā 100 diskusi-
jām. Paredzēts, ka viedokļu apko-
po šanai strādās zvanu centrs, kā 
arī būs iespēja paust savus ko -
mentārus internetā. Ministru pre-
zidents Krišjānis Kariņš (JV) no -
rādīja, ka pašreizējais variants un 
piedāvātie kritēriji ir vēl disku tē-
jami un ka gala variantu par ter-
ritoriālo sadalījumu būtu jāpie-
ņem septembrī. Vaicāts, vai tas 
nozīmē, ka novadu skaits refor-
mas gala variantā varētu būt lie-
lāks, Pūce arī atbildēja, ka pašrei-
zējais piedāvājums nav gala vari-
ants. Ministrs pilnībā pieļauj, ka 
visdrīzāk būs korrekcijas, bet ga -
līgais novadu skaits varētu būt ap 
pašlaik piedāvāto skaitu. Tas, vai 
pašvaldību skaits būs 34, 40 vai 42, 
taps skaidrs, pārrunājot nianses 
par novadu iedzīvotājiem, skai d-
roja polītiķis.

***
Ušakovs pret Pūci

Nils Ušakovs (Saskaņa), apstrī-
dot vides aizsardzības un reģio nā-
lās attīstības ministra Jura Pūces 
(Attīstībai/Par!) rīkojumu par Uša -
kova atstādināšanu no Rīgas do -
mes priekšsēža amata, lūdzis tiesai 
arī izvērtēt iespējamu Pūces in -
terešu konfliktu un pilnvaru ļaun-
prātīgu izmantošanu. 

Komentējot Pūces rīkojumu, Uša-
kovs norādīja uz “rupjiem pro  ce-
dūras pārkāpumiem”. Viņš at  kār-
toti uzsvēra, ka lēmums esot bijis 
polītisks: “Visa rīcība pakļauta 
tikai un vienīgi polītiskiem motī-
viem.” Viņš arī sacīja, ka tā ir “rek-
lāmas kampaņa, kas vainagojās ar 
lēmumu par manu atstādināšanu”.

***
Uzvaras parkā atzīmē 9. maiju

9. maijā  ar vairākiem pasāku-
miem Uzvaras parkā Rīgā tika 
atzīmēts 9. maijs, kas ir datums, 
kad bijušajā Padomju Savienībā 
atzīmēja Uzvaras dienu pār nacis-
tisko Vāciju. Tradicionāli daudzu 
krievvalodīgo vidū šī diena tiek 
atzīmēta arī Latvijā un ik gadu 

Uzvaras parkā norisinās pasā ku-
mi, kas pulcē lielu skaitu intere-
sentu, vienlaikus izpelnoties arī 
daļu sabiedrības kritikas.

No rīta vairāki simti cilvēku ar 
partijas Saskaņa vadību priekšgalā 
jau nolika ziedus Uzvaras parkā. 
Ceremoniju no malas vērojis arī 
kāds vīrietis, kuŗam bija plakāts ar 
aicinājumu “kaunēties svinēt oku-
pāciju”. 

***
Saeima piemin Krimas tatāru 

deportācijas 75. gadadienu
Saeima 9. maijā  pieņēma pazi-

ņojumu par Krimas tatāru depor-
tācijas 75. gadadienas pieminēša -
nu un atbalstu Krimas prettiesis-
kās aneksijas neatzīšanas politikai, 
atzīstot, ka 1944. gadā veiktā de -
por tācija bija genocīds pret Kri-
mas tatāru tautu, aģentūru LETA 
informēja Saeimas Preses die nes-
tā. Paziņojumā uzsvērts, ka vēs-
tures avotu kopums norāda uz pa -
domju varas mērķtiecīgi īstenotu 
genocīdu pret daudzām Padomju 
Savienībā un tās okupētajās terri-
torijās dzīvojošajām tautām un 
etniskajām grupām, tostarp pret 
Krimas tatāriem kā etnisku gru -
pu, lai iznīcinātu tās kultūras un 
sociālo mantojumu, tautas vēstu-
risko piederību Krimas pussalas 
territorijai un īstenotu Krimas ta -
tāru izspiešanu no dzimtenes. Sa -
eima paziņojumā arī atgādina, ka 
Krievija pirms pieciem gadiem 
prettiesiski anektēja Krimu un no -
soda Krievijas turpināto apspie-
šanas un vardarbības polītiku pret 
Krimas tatāriem okupētās Kri -
mas territorijā.

***
Telavivā notiek Eirovīzijas 

dziesmu konkurss
14. maijā Telavivā, Izraēlā, sā -

kās 64. starptautiskais Eirovīzijas 
dziesmu konkursas. Tās 10 valstis, 
kas būs ieguvušas vislielāko pun-
ktu skaitu skatītāju un starptautis-
kās žūrijas kopvērtējumā, kvalifi-
cēsies dalībai finālā, kas notiks 
18. maijā.

Latviju konkursā pārstāv grupa 
Carousel ar dziesmu That Night. 
Dziesma stāsta par spilgtu iztēles 
lidojumu. Tā impulss ir doma, kas 
nedod mieru un ielaužas galvā, 
radot nekontrolētu, neierobežotu 
un emocionālu ceļojumu laikā un 
telpā. Mūsu dziedātāji  konkurēs 
ar Armēniju, Īriju, Moldovu, Švei-
ci, Rumāniju, Dāniju, Zviedriju, 
Austriju, Chorvatiju, Maltu, Lietu-
vu, Krieviju, Albāniju, Norvēģiju, 
Nīderlandi, Ziemeļmaķedoniju un 
Azerbaidžānu. 

***
Klajā nākusi Gundegas Repšes 

simtgades “Skiču burtnīca”
Atvēršanas svētkus piedzīvoja 

apgāda Dienas Grāmata izdotā 
Gundegas Repšes “Skiču burtnīca”. 
Autore grāmatas žanram devusi 
apzīmējumu “dokumentālā esejis-

tika”, bet lasītājs tajā saskatīs rakst-
nieces dienasgrāmatu, kuŗas ie -
raksti, izjūtu un vērojumu apraksti 
tapuši Latvijas valsts Simtgades 
gadā. 

Pati rakstniece uzskata – rakstī-
šana ir tīri ar garīgo saistīts pro-
cess. Dienasgrāmatās no 2017. 
līdz 2018. gada 18. novembrim 
viņa fiksējusi izjūtas un novē ro-
jumus, kas apkopoti izdevumā 
“Skiču burtnīca. Simts”.

***
Latvijas paviljons 58. Venēcijas 

mākslas biennālē

Venēcijas biennāles 58. starp-
tau tiskajā mākslas izstādē Latviju 

pārstāv māksliniece Daiga Gran-
tiņa kopā ar kuratoru komandu, 
Ingu Lāci un Valentīnu Klima-
šausku, ar paviljonu “Saules Suns”, 
kas tika atklāts 10. maijā.

Savā mākslinieciskajā praksē 
Daiga Grantiņa izmanto gan sin-
tē tiskus, gan organiskus ikdienā 
sastopamus materiālus, atklājot to 
fiziskās un nemateriālās īpašības 
un bieži vien apvēršot un pārvarot 
to tradicionālo lietojumu robežas, 
procesā atklājot skulpturālas tel-
pas. Par izstādes “Saules Suns” vad-
motīviem kalpo gaismas un vien-
laicības temas, kas instalācijā at -
sedz ainavu ar vairākiem cen   - 
t riem, veidotu ap vairākām sau-
lēm, vairākiem gaismas avotiem, 
kuru stari savā ceļā šķērso dažā - 
dus ma  teriālus un formas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

KANADA. Latvijas premjērministra biedrs, aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks uzturējās darba vizītē Kanadā, lai pārrunātu val-
stu sadarbību aizsardzības jomā, īpaši aktuālitātes par NATO papla-
šinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā, kā arī reģionālās drošības 
izaicinājumus. 

Pabriks tikās ar Kanadas aiz sar-
dzības ministru Hardžitu Sa  dža-
nu  un vairākām citām Kanadas 
aizsardzības nozares augstākajām 
amatpersonām, kā arī Kanadas 
parlamenta Pārstāvju palātas Na -
cionālās aizsardzības komitejas 
vadību un Pārstāvju palātas spī-
keri Džefu Rīgenu. Vizītes laikā 
Pabriks godināja kaŗavīrus un nolika vainagu Nacionālajā kaŗa me -
moriālā pie Nezināmā kareivja kapa. Aizsardzības ministrs piedalījās 
arī Kanadas nacionālās Holokausta piemiņas dienas sarīkojumos 
Kanadas Kaŗa mūzejā kopā ar Kanadas premjērministru Džastinu 
Trudo, Kanadas valdības ministriem, deputātiem, ārvalstu diplomā-
tiem un Kanadas ebrēju kopienas pārstāvjiem. Ministrs apmeklēja 
Latvijas vēstniecību Otavā un tikās ar Latvijas vēstnieku Kārli Eichen-
baumu un aizsardzības atašeju pulkvedi Agri Ozoliņu.

• Kanadā vizītē bija ieradies Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdis Richards Kols. Vizītes laikā Richards Kols godi-
nāja kaŗavīrus, piedalījās arī Kanadas nacionālās Holokausta pie mi-
ņas dienas sarīkojumos Kanadas Kaŗa mūzejā kopā ar Latvijas mi -
nistru prezidenta biedru, aizsardzības ministru Dr. Arti Pabriku.

SPĀNIJA. 9. maijā Latvijas vēstniece Spānijas Karalistē Argita 
Daudze piedalījās Eiropas un Iberoamerikas akadēmijas rīkotajā 
svinīgajā sarīkojumā par godu Eiropas dienai un Kārļa V Eiropas 
balvas pasniegšanai. Akadēmija atrodas Justes klosterī Ekstremadūrā, 
kas plaši zināms kā vieta, kur savas dzīves pēdējos gadus pavadīja 
imperātors Kārlis Piektais. Šogad pirmo reizi balvu saņēma Eiropas 
Padomes projekts “Eiropas Kultūras maršruti”. Latvija šim projektam 
pievienojās šogad, bet caur Latviju jau iet divu citu Eiropas Padomes 
projektu maršruti – Hanzas un Jūgensdstila maršruts.

POLIJA. Svinot Latvijas Simtgadi un simto gadadienu kopš 
Polijas neatkarības atjaunošanas, 9. maijā Polijas Senāta telpās tika 
svinīgi atklāta izstāde “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. 
Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture”. Izstāde tapusi, sadarbojoties 
Latvijas vēstniecībai Polijā, Polijas vēstniecībai Latvijā, Valsts Archeo-
loģijas mūzejam Varšavā, Latvijas Nacionālajam vēstures mūzejam, 
Viļakas novada mūzejam, Viļakas un Šķilbēnu katoļu draudzēm, 
Viļakas pašvaldībai un Polijas Senātam. Izstādē apskatāms Latvijas, 
īpaši Latgales, un Polijas kopīgais kultūras mantojums: archeoloģiskie 
priekšmeti, vēsturiskie dokumenti un fotografijas. Izstādē uzsvērts, 
ka Latvijas un Polijas draudzīgo divpusējo attiecību pamatā ir kopīgs 
vēsturiskais mantojums, poļu tautai ir bijusi būtiska loma Latgales 
kultūras attīstībā.

Juris Jansons

Nils Ušakovs (pirmais no labās) 
ar saviem advokātiem
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Telavivas laikrakstā Ha’a’retz 
publicēta plaša reportāža, kuŗas 
autors Gideons Levi kopā ar vai-
rākiem citiem Izraēlas žurnā lis-
tiem bija devies uz Vāciju, kur 
netālu no Nirnbergas aprīlī noti-
ka manevri, pareizāk – mācības, 
kuŗās piedalījas 5000 kaŗavīru   
no Latvijas un septiņām citām 
NATO dalībvalstīm, taču pirmo-
reiz viņu skaitā bija arī 300 Iz -
raēlas armijas kaŗavīru – elites 
vienības “Sarkanās beretes” (pa -
ratroopers) izlūku bataljons. Un 
kaut gan Izraēla nav NATO da -
lībvalsts, kad kādam no Izraēlas 

Izraēlas un Latvijas kaŗavīri 
NATO mācībās Vācijā

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

kontingenta kaŗavīriem jautāja, 
vai viņam nav šaubu par to, ko 
viņš te, Vāczemē, dara, atbilde 
bija nepārprotama: “Nē, es ticu, 
ka šis ceļš ir pareizais.”

Reportāžas autors norāda, ka 
šajās mācībās jeb kaŗa spēlē runa 
ir par ienaidnieku, kurš atvai-
rāms, “un katrs zina, kas ir šis ie -
naidnieks”.

Un man kā rīdziniekam, kurš 
mīt Izraēlā, ir prieks par to, ka ša -
jās mācībās, kuŗu mērķis ir at -
vairīt visiem zināmu ienaidnie -
ku, kopā ar bataljonu no manas 
dzimtenes Latvijas piedalās arī 

mūsu bruņoto spēku izlases 
vienības vīri.

Šīs NATO mācības notiek me -
žai nā Bavārijas apvidū, milzu poli-
gonā (163 kvadrātkilo met ru),  kas 
saucas Joint Multinational Readi-
ness Center, ko pārvalda Vācijā 
izvietoto ASV bruņoto spēku stābs.

Šo manevru, var teikt, mugur-
kauls ir Vācijas armijas – bundes-
vēra 21. bruņu (armored) brigā -
de, un, ņemot vērā, ka pirms 75 
gadiem šajā Bavārijas nostūrī bija 
hitlerisko holokausta organizē-
tāju galvenais “perēklis”, sadar bī-
ba starp bundesvēra kaŗavīriem 

un IDF (Izraēlas armijas) ļaudīm 
bija cieša, pat priekšzīmīga.

Interesanti, ka mācību dalīb-
niekiem rīkoja ekskursiju uz tu -
vējo Nirnbergu, kur savā laikā 
tika rīkoti grandiozie Hitlera par-
tijas saieti un pēc tam darbojās 
starptautiskais Nirnbergas tribu-
nāls, kur tiesāja nacistiskos kaŗa 
noziedzniekus.

Izraēlas kaŗavīru dalība šādā 
ekskursijā, dabiski, vedina uz 
skumjām pārdomām, bet komū-
nikācija ar bundesvēra kamerā-
diem notiek pēc nerakstīta likuma 
jeb norunas: par vēsturi – ni ni....

Mācību dalībnieki no NATO 
dalībvalstīm atzinīgi izteicās par 
Izraēlas  karavīriem, kuŗiem vi -
siem zināmu apstākļu dēļ ir vērā 
ņemama kaujas pieredze. Pozi-
tīvas ir atsauksmes par viņu ap -
rīkojumu, kas atbilst visstingrā-
kām prasībām.

Noslēgumā gribētos citēt to,     
ko teica Izraēlas izlūku bataljona 
kareivis Alons Hindi: “Ar tādu 
armiju kā mūsējā un kopā ar sa -
biedrotajiem mēs būtu varējuši 
novērst holokaustu”.

Bez pārdomām par vēsturi lai-
kam tomēr neiztikt.

DRĪZ JAU BŪS

Pagājušajā nedēļā Latvijas Sa -
eima nolēma, ka Valsts preziden-
ta vēlēšanas šogad būs trešdien, 
29. maijā.  Opozicijas deputāti cen-
tās kollēgas pārliecināt, ka labāk 
būtu tās rīkot nedēļu vēlāk, lai 
būtu vairāk laika iepazīties ar 
kandidātiem, taču vairākums pa -
lika pie sava.  

Iemesla kavēties patiesībā nav 
nemaz.  Tajā pašā dienā, kad par-
laments sprieda par vēlēšanu 
dienu, valdošā koalīcija pavisam 
oficiāli augstajam amatam izvir-
zīja pašreizējo Eiropas tiesas ties-
nesi Egilu Levitu.  Koalīcijai Saei-
mā ir 60 balsis, par deviņām 
vairāk nekā tā 51, kas vajadzīga, 
lai ievēlētu prezidentu. Tiesa, koa-
līcijā arī ir visai juceklīgā partija 
KPV LV, četri no kuŗas pārstāv-
jiem arī Valsts prezidenta jautā-
jumā ir izvēlējušies iet paši savu 
ceļu.  No šī tandēma, iespējams, 
uz amatu tiks izvirzīts cilvēks 
vārdā Didzis Šmits. Viņš par Sa -
eimas deputātu pirmoreiz kļuva 
tikai pērnajās vēlēšanās, ko par 
īpaši lielu polītisku pieredzi uz -
skatīt nevar. Pirms iesaistīties po -
lītikā, Šmita kungs bija rūpnieks 
un Latvijas Zivrūpnieku savie -
nī bas prezidents. Viņš arī reizi 
nedēļā piedalījās raidījumā “Na -
cio nālo interešu klubs” telekanā-
lā RīgaTV24, kur man, savukārt, 
ir tas gods piecas reizes nedēļā 
vadīt raidījumu “Vēlais ar Strei pu.” 
No abiem iepriekšējiem ama-
tiem, un it īpaši no raidījuma 
vadīšanas, Šmita kungam bija jā -
atsakās, kad viņš kļuva par po -
lītisku kandidātu.  

Latvijas Zaļo un zemnieku sa -
vienība (ZZS), savukārt, prezi-
denta amatam ir izvirzījusi paš-
reizējo Latvijas tiesībsargu Juri 
Jansonu. Lasītāji, iespējams, at -
cerēsies, ka arī pašreizējais Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis  
(kā arī viņa priekštecis Andris 
Bērziņš) nācis no “zaļo zemnie-
ku” apvienības.  Šoreiz gan nekas 
visticamāk nesanāks, jo ZZS paš-
reizējā Saeimā ir tikai 11 man-

dātu, turklāt partija ir opozicijā.  
Parlamenta lielākā (mūžseni lie-
lākā) opozicijas partija Saskaņa 
jau pirms 12. Saeimas vēlēšanām 
paziņoja, ka tā par savu kandi-
dātu Valsts prezidenta amatam 
izvirzīs baptistu bīskapu Pēteri 
Sproģi.  Pēc visai smagām disku-
sijām sabiedrībā un medijos par 
temu “garīdznieks un polītika” 
pats bīskaps no šī goda atteicās.  
Nu Saskaņa ir paziņojusi, ka tā 
nevienu citu neizvirzīs, bet pirms 
lemt, vai balsot par citas partijas 
izvirzīto kandidātu, tā pārbau -
dīs, vai šis cits atbilst tādiem pa -
šiem “morāles” standartiem kā 
minētais garīdznieks. Vistica-
māk, tā visus pārējos kandidā -
tus, lai arī kas viņi būtu, izbrā -
ķēs, turklāt tieši Saskaņa ar savu 
chronisko nespēju pat atzīt Lat-
vijas okupācijas faktu nav īsti tā, 
kuŗai būtu tiesības runāt par 
morāli. Vienādi vai otrādi, arī no 
Saskaņas 22 deputātiem 29. mai-
jā nekas nebūs atkarīgs.  Tiesa, šī 
būs pirmā reize, kad Saeimas 
“gudrās galvas” Valsts prezidentu 
vēlēs atklāti.  Pirms četriem ga -
diem, kad tikai piektajā piegā-
jienā pie amata tika R. Vējonis, 
vēlēšanas bija aizklātas, un pēc 
tam izcēlās dažādas baumas, ka 
ceturtajā kārtā izšķirošas viņam 
varējušas būt tieši balsis no Sa -
skaņas, vēl jo vairāk tāpēc, ka jau 
toreiz otrs kandidāts bija Egils 
Levits. Tā kā deputāti balsoja sle-
pus, neviens nevar zināt, kā katrs 
no viņiem nobalsoja.  Šo  reiz tas 
tā nebūs.  Katra deputāta balso-
jums būs kā uz delnas re dz ams, 
un tas nozīmē (ja vien nenotiks 
kāds ārkārtas pavērsiens), ka nā -
kamais Latvijas Republikas Valsts 
prezidents būs neviens cits kā 
Levita kungs.

Rīgā dzimušais Egils Levits, 
būdams 17 gadus vecs, no Pa -
domju savienības emigrēja pagā-
jušā gadsimta 70. gados kopā ar 
savu ģimeni. Eiropā ieguva labu 
izglītību kādu laiku mācījās arī 
Minsteres latviešu ģimnāzijā. 

Kad pienāca laiks PSRS sabru-
kumam, bija gatavs nākt Latvijai 
palīgā, iesaistoties Atmodas pro-
cesos un it īpaši – likumdošanas 
veidošanā atjaunotajā Latvijas 
valstī.

Levits ir arī Satversmes pream-
bulas autors. Dzird runājam, ka 
pārāk ilgi Egils Levits ir dzīvojis 
ārzemēs, varbūt nezina pietie-
kami par Latvijas aktuālitātēm?  
Uz to viņš pats allaž ir atbildējis, 
ka, arī Luksemburgā dzīvojot, 
viņš visu laiku turējis pirkstu uz 
dzimtenes pulsa.  Katrā gadījumā 
viņš prezidentūrā ienāks ar ne -
salīdzināmi plašāku polītisku 
pieredzi nekā dažs labs, kuŗš 
augstajā amatā ir ievēlēts laikā 
kopš valsts neatkarības atjauno-
šanas.

Par Raimonda Vējoņa četriem 
gadiem amatā runājot – likum-
došanā prezidents ir bijis mēreni 
aktīvs.  Divpadsmit reizes Vējoņa 
kungs ir izbrāķējis kā  du Saeimā 

pieņemtu likumu un to nosūtījis 
atpakaļ vēlreizē jai apspriešanai.  
Pats viņš nācis ar 12 likumdoša-
nas iniciātīvām, tajā skaitā div-
reiz ar domu par Latvijas pilso -
nī bas automātisku piešķiršanu 
jaundzimušajiem arī tad, ja ve -
cāki ir nepilsoņi.  Pērn Saeima 
tam pateica nē. Šogad 13. Saei  -
mā atbildīgā komisija jau ir pa -
teikusi jā un, iespējams, tā  pat 
darīs pilnais parlaments.  Ne  pār-
protami šis sasaukums ir zi  nā -
mā mērā liberālāks nekā ie  priek-
šējais.  Jautājums par pilso nī bu 
gan ir cita komentāra te  mats. 
Starptautiski Raimonds Vē  jonis 
savos četros gados ir bijis vis-
notaļ aktīvs. Lasītāji Amerikā 
dro ši vien atceras viņa viesoša-
nos pie pašreizējā Baltā nama 
saimnieka, it īpaši mūsu prezi-
denta visai neveiklo stomīšanos, 
kad Donalds Tramps viņu pie-
peši aicināja izvēlēties žurnālis -
tu, kuŗš uzdos nākamo jautāju-

mu.  Kopumā ņemot jāteic, ka 
Vējoņa kungs šajos četros gados 
nav neko īpaši spīdošu panācis, 
bet nekādus podus arī viņš nav 
gāzis.  Paldies viņam par darbu!

Taču komentāra nobeigumā pā -
ris vārdu par Eiropas Parla men -
ta vēlēšanām sestdien, 25. maijā. 
Mans ieteikums – balsojot izvē-
lie ties cilvēkus, kuŗi jau piere-
dzējuši eksperti un daudz ko pa -
veikuši. Šis nav tas gadījums, kad 
eksperimentēt ar kaut ko jaunu.  
Jaunajam EP sasaukumam būs 
jāatrisina daudz būtisku jautā-
jumu, tajā skaitā un it īpaši par 
Eiropas Savienības jauno budže-
ta ietvaru.  Tur, lieki teikt, Latvijai 
ir ļoti konkrētas intereses, un 
tāpēc nudien būs prāta darbs uz 
Eiropas Parlamentu nosūtīt pie-
redzējušus cilvēkus, kuŗus Brise -
lē jau pazīst un kuŗi pazīst Ei -
ropas lietu “drēbi”.  
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Šodien, 4. maijā, latvieši visā 
pasaulē svin Latvijas valsts ne -
atkarības atjaunošanas svētkus, 
ko Latvijā un svešumā bijām 
spiesti gaidīt piecdesmit gadus. 
Tikko esam krāšņi nosvinējuši 
Latvijas Simtgadi, taču ir skaudri 
apzināties, ka no mūsu valsts pa -
stāvēšanas 100 gadiem tikai puse 
patiešām ir piederējusi mums. 
(..) 

Ir sācies mūsu valsts 101. gads, 
Latvijas varonības gads. Iepriek-
šējā gadsimtā sveši kaŗi un svešas 
varas atkal un atkal daudziem 
cilvēkiem atņēma dzīvību vai sa -
lauza dzīvi, kāda tā būtu varēju - 
si būt. Tā cita, kuŗā iesvieda, bija 
nežēlīga, bet daļai – arī necilvē-
cīgu ciešanu pilna. Un tomēr, 
daudzi ne tikai izdzīvoja, bet pras-
mīgi izmantoja katru mazāko 
iespēju, lai izrautos no citu lem-
tās bedres. Tā bija ikdienas va  ro-
nība. Tie ir nepadošanās stāsti, 
kas atkal un atkal jāstāsta, lai tie 
iedvesmo mūsu bērnus un bēr -
nubērnus. Mēs neesam bāreņu 
un sevis žēlotāju tauta! Mēs esam 
sīksti izdzīvotāji – čakli, strādīgi 
un gudri. Un par mūsu tautas 
dziļākās būtības saglabāšanu un 
nodošanu tālāk vislielākā patei-
cība pienākas mūsu vecākiem  
un vecvecākiem. Lai kur arī dzī-
ve viņus būtu aizvedusi – Vācijā, 
ASV, Sibirijā vai atstājusi Pa -
domju Latvijā –, viņi sargāja un 
kopa savos bērnos latvietību. 

(..) Es sevi uzskatu par īpaši 
laimīgu cilvēku, jo liktenis man 
vairākkārt ļāvis piedzīvot un pie-
dalīties izšķirīgu vēstures pagrie-
zienu veidošanā. Lai arī es biju 
lemta nebrīvei, taču vēsture to 
izkārtoja citādi. Četrdesmit ga -
dus pēc atgriešanās no Sibirijas 
man bija tā laime būt starp Lat-
vijas Tautas frontes vadītājiem 
un strādāt valsts neatkarības at -
jaunošanai. Balansējot uz naža 
asmens, Tautas fronte izdarīja ne -
 iespējamo – parlamentārā ceļā, 
saskaņā ar Padomijas vēlēšanu 
likumu un svešam kaŗaspēkam 
piedaloties vēlēšanās, ieguva 2/3 
Augstākās Padomes mandātu, 
kas bija nepieciešami, lai pie-
ņemtu Deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanu. Tā bija laimīgākā 
diena manā mūžā!

Ārlietu ministrijā es ienācu 
ko  pā ar LTF valdības ārlietu 
ministru Jāni Jurkānu, un šai 
LPSR Ārlietu ministrijai nebija 
nekā kopīga ar īstas valsts īstu 
ārlietu ministriju. Mūsu uzde-
vums bija tādu radīt un panākt 
neatkarības starptautisko 
atzīšanu de facto. 

Taču gluži kā 1918. gadā pa -
gāja vairāki gadi, līdz Latvija tika 
atzīta starptautiski, tā arī pēc        
4. maija Deklarācijas pat tās 54 
valstis, kas nebija atzinušas Bal-
tijas valstu aneksiju un inkor-
porāciju Padomijā, vilcinājās. 
Mums bija jāiespiež Baltijas jau-
tājums starptautiskajā darba kār-
tībā, kuŗā dominēja atbruņoša-
nās un Vācijas apvienošanas jau-
tājums. Lielākā daļa Rietumu po -
lītiķu Baltijas valstu neatkarības 
centienus uztvēra kā draudu līdz-
svarotajai bipolārajai pasau les 

MANA LATVIJA
No Sandras Kalnietes uzrunas Amerikas latviešu apvienības kongresā  
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kārtībai. Zīmīgi, ka pēc 1991. ga  - 
da asiņainā janvāra prezidents 
Bušs esot teicis: “Es nevēlos, lai 
cilvēki pēc divdesmit vai četr-
desmit gadiem atskatās un saka: 
Lūk, kur viss aizgāja greizi. Lūk, 
kur progress apstājās.”1 Klauso-
ties rietumnieku brīdinājumus 
nesteigties, aizdomas, ka baltieši 
kārtējo reizi var kļūt par sīknaudu 
lielvalstu interešu spēlē, tikai 
pastiprinājās.

Cik labi, ka pirms divdesmit 
deviņiem gadiem mēs neklausī-
jām šos “labvēļus”! Jo mēs ticē-
jām sev un Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas nākotnei! Tagad varam 
ar lepnumu teikt: “Pirms trīs des-
mit gadiem trīs Baltijas sprīdīši 
paklupināja padomju Milzi Lu -
tausi un padomju ļaunuma im -
pērija sabruka!”

Līdz ar neatkarības atgūšanu 
sākās Latvijas atgriešanās ceļš Ei -
ropā, ar to saprotot gan iestā -
šanos Eiropas Savienībā, gan 
NATO. Tas bija milzīgs process, 
kuŗā līdzdarbojāmies mēs visi, 
kā skudras pa krikumiņam vien, 

pa smilts graudiņam būvējot šo 
Latvijas sasniegumu. Vēlos sir  - 
s nīgi pateikties ALA biedriem par 
lielo lobija darbu, ko jūs veicāt, 
atkal un atkal pierādot ASV ad -
ministrācijai, valsts sekretāram 
un Prezidenta padomniekiem, 
ka Latvijas vieta ir NATO. Tolaik 
man bija uzticēts pienākums būt 
Latvijas vēstniecei un strādāt tu  vu 
epicentram, kuŗā pēc Dzelzs priek š-
 kara krišanas Rietum eiro pas ie -
tekmīgākie polītiķi sprie da, kā -
dai būt jaunajai, apvieno tajai Ei -
ropai. Citiem vārdiem, kur būs 
ES un NATO nākamās robežas. 
Vai tai būt aiz Polijas vai aiz 
Baltijas valstīm? Tas, ka ES aus  - 
t rumu robeža tika novilkta aiz 
Baltijas valstīm ir liels Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas polītiķu un 
diplomātu nopelns. 

Sējumu sējumus var sarakstīt 
par tām aizkulišu spēlēm, kuru 
rezultātā Latvijai “caur adatas 
aci” izdevās sasniegt mērķi un 
2004. gadā pievienoties NATO 
un ES. Man bija tas gods kā ār -
lietu ministrei piedalīties NATO 

Prāgas paplašināšanās samitā un 
Atēnās parakstīt Latvijas Repub-
likas pievienošanās līgumu Ei  ro-
pas Savienībai. Ar šiem parak - 
s tiem simboliski noslēdzās Lat-
vijas un mana atgriešanās Eiropā. 
Kad skatījos, kā pie NATO un ES 
mītnes uzvijās sarkanbaltsar-
kanais karogs, tad es zināju, ka 
mūsu tautai ir beidzies Otrais 
pasaules kaŗš. (..)

Šogad svinam 15 gadus kopš 
esam NATO un ES. Eiropas 
Parlamenta darba pienākumu 
dēļ daudzkārt esmu apmeklējusi 
Ukrainu, Gruziju, Moldovu, Ar -
mēniju un Baltkrieviju. Daudz-
kārt nācies būt arī Rietumbalkā -
nu valstīs. Sabrūkot Dzelzs priekš-
karam, mēs bijām uz vienas star-
ta līnijas. Šodien  Latvija ir aiz-
gājusi tālu priekšā, un tas palīdz 
saprast, kāda būtu varējusi būt 
mūsu valsts, ja mēs būtu palikuši 

ES priekškambarī, kā Rietum-
balkānu valstis, kam 2003. gadā 
apsolīja integrāciju Savienībā. 
Vai arī, ja mēs būtu novērsušies 
no Eiropas ceļa un neizskaidro-
jamā prāta aptumsumā būtu ie -
stājušies Krievijas dominētajā 
Ne atkarīgo valstu savienībā. Tās 
konvulsijas un upuri, kas jānes 
Ukrainas tautai par savu ģeopo-
lītisko svārstīšanos, ir pārlieci-
nošs apstiprinājums, cik pareiza 
ir Latvijas izvēle un cik lielu ceļu 
mūsu valsts ir nogājusi kopš 
neatkarības atjaunošanas. Par to 
vēlreiz paldies jāsaka visiem Lat-
vijas prātīgajiem un pacietīga-
jiem cilvēkiem, kas sakostiem zo -
biem izturēja integrācijas refor-
mas un 2009. gada ekonomisko 
krizi. Šodien Latvijā ir darbs un 
alga. Mēs gaidām tautiešus at -
grie žamies. Īpaši tos, kas Latvijas 
posta gados devās peļņā uz tu -
rīgākajām ārvalstīm. (..)

2004. gadam, kad Latvija kļuva 
ES un NATO dalībvalsts, vaja -
dzēja kļūt par robežšķirtni mūsu 
valsts un sabiedrības attīstībā, 
taču tas nekļuva. Izrādījās, ka bez 
ES institūciju spiediena un uz -
rau dzības mēs nebijām gatavi 
uzņemties atbildību par savas 
demokratijas, godīgas valsts pār-
valdes un tiesiskuma kopšanu,  
jo pieņemt pareizos likumus un 

normatīvos aktus ir viena lieta, 
bet tos ieviest – pavisam cita. 

Lai arī statistiski Latvijas iz -
augsmes rādītāji ir tik labi kā 
nekad agrāk, taču šī izaugsme 
neatspoguļo patieso tautas lab-
klā jības līmeni, jo bagātība ar -
vien vairāk koncentrējas nelie  -
las sabiedrības grupas rokās. 
Savukārt nabadzībai pakļauta 
arvien lielāka sabiedrības daļa. 
Sabiedrība ir nogurusi no skan-
dāliem, nejēdzībām, korupcijas 
un šķietamas vai īstas nesodā -
mības. Cilvēkiem, kas godīgi 
da  ra savu darbu un audzina bēr-
nus no savas pieticīgās algas, tas 
nav saprotams. Viņi alkst pār-
maiņas, kas atjaunotu ticību tais-
nīgumam un valstij. To pārlieci-
noši atspoguļoja 13. Saeimas vē -
lēšanu rezultāti – vēlētāji Saeimā 
ir ievēlējuši vairāk nekā pusi jau-
nu deputātu. Tas bija protesta 

balsojums un skaļi pateikts nē 
līdzšinējiem polītikas pīlāriem 
un tās taisīšanas paņēmieniem.

Pilsoniskās iesaistes trūkums  
ir Latvijas demokratijas Ahilleja 
papēdis, kas atspoguļo ilgstošu 
vilšanos tiesiskumā. Tiesiskā ni -
hilisma pārvarēšana ir Latvijas 
sabiedrības nākamās desmitga-
des uzdevums un es esmu pārlie-
cināta, ka mēs to spēsim.  (..)

1862. gadā “Pēterburgas Avī-
zēs” K. Valdemārs uzsvēra, ka 
lat viešiem vajadzīgas trīs lietas: 
pirmām kārtām skolas, otrām 
kārtām skolas un trešām kārtām 
skolas. Un 160 gadus vēlāk tieši 
šīs pašas trīs lietas būs latviešu 
panākumu – vai panīkuma – pa -
matā. Mūsdienu pasaulē konku-
rētspēja nozīmē zināšanas un 
izcilību. Padarīt Latviju par glo-
bāli konkurētspējīgu valsti ir 
mūsu eksistenciāls uzdevums, 
kas var vienot visu sabiedrību, 
visas partijas un polītiķus. Tā 
sasniegšanai būtu jāpakārto Lat-
vijas turpmākā attīstība: 
tautsaimniecība, finances, 
zinātne, izglītības sistēma, 
jāmazina so  ciālā nevienlīdzība. 
Citādi mo  der nas rītdienas 
Latvijas nebūs.

Mēs neesam bāreņu un sevis žēlo-
tāju tau ta! Mēs esam sīksti izdzī-
votāji – čakli, strādīgi un gudri. Un 
par mūsu tautas dzi ļ ākās būtības 
saglabāšanu un nodo šanu tālāk 
vislielākā pateicī ba pienākas mūsu 
vecākiem un vec vec ā kiem. Lai kur 
arī dzīve viņus būtu aiz vedusi – 
Vācijā, ASV, Sibirijā, vai at  stājusi 
Padomju La tvijā –, viņi sargāja un 
kopa savos bērnos latvietību. 

Zīmīgi, ka pēc 1991. gada asiņainā 
janvāra prezidents Bušs esot teicis: 
“Es nevēlos, lai cilvēki pēc divdesmit 
vai četrdesmit gadiem atskatās un 
saka: Lūk, kur viss aizgāja grei zi. Lūk, 
kur progress apstājās.”1 Klau soties 
rie tum nieku brīdinā ju mus ne  steig-
ties, aizdomas, ka bal tieši kār tējo 
reizi var kļūt par sīk naudu lielvalstu 
interešu spēlē, tikai pastipri nājās. Cik 
labi, ka pirms divdesmit de  vi ņiem 
gadiem mēs neklausījām šos “lab vē-
ļus”! Jo mēs ticējām sev un Lat vijas, 
Lietuvas un Igaunijas nākot nei! 1Beschloss, Michael R. and Strobe 

Talbott, pg. 201

Foto ir no prieka manifestācijas Daugavmalā pēc Neatkarības 
dekla rācijas pieņemšanas 1990. gada 4. maijā. Man fonā ir 
redzams nostiepts lina audekls. Ar to LTF aizklāja Ļeņina profilu, 
kas rotāja oficiālo tribīni. Tas ir labākais apliecinājums cik trausla 
bija tikko  atjaunotā neatkarība
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Kādi ir jūsu vadītās nodaļas 
darbības galvenie virzieni?

Pirmām kārtām darbs pie li -
kumu un to rēgulējuma izstrādes 
attiecībā uz mediju vidi Latvijā, 
dažādu, gluži praktisku iniciātī-
vu iedzīvināšana, lai medijus stip-
rinātu. Tas attiecas gan uz vietē-
jiem, gan diasporas medijiem. 
Otrs virziens ir darbs ar sabied-
rību – kopā ar Izglītības minis - 
t riju un tās iestādēm, kā arī ar 
nevalsts organizācijām veicināt 
un spēcināt medijpratību. Šis mo -
dernais, aktuālais jēdziens savu-
kārt ietver divus virzienus – pēt-
niecisko un izglītojošo, kur gal-
venais akcents ir darbs ar bēr-
niem un pusaudžiem. Tā 2017. 
gadā veikto pētījumu rezultāti 
rāda, ka 40% jauniešu dalās ar 
informāciju internetā, to nepār-
baudot, un tikai 40% iedzīvotāju 
apgalvo, ka prot atšķirt uzticamu 
informāciju no tendenciozas un 
safabricētas. Gandrīz piektā daļa 
(19%) aptaujāto Latvijas jauniešu 
atzinuši, ka vairāk nekā piecas 
stundas pavada YouTube. Tas ir 
skaidrs signāls, ka valstī nopietni 
jāstrādā gan ar drukātās preses, 
gan digitālās platformas saturu, 
padarot to saturiski nozīmīgu un 
pievilcīgu. Un tas ir liels izaici nā-
jums – ņemot vērā, ka katra pa -
audze izmanto medijus citādi, un 
katra mediju lietotāju grupa ir 
jāuzrunā viņiem atbilstīgā veidā.

Pētījumi parāda arī to, ka lie-
totāju vidū notiek satura frag-
men tācija, proti, vairs nav tā, ka 
cilvēks lasa, klausās vai skatās 
visu pēc kārtas – viņš no kopējā 
ziņu klāsta izraugās to, kas in  te-
resē. Piemēram, ziņas par ho  keja 
jaunumiem pēta visos viņam 
pie ejamos un interesējošajos me -
dijos.

Ņemot vērā visai ierobežoto 
mediju tirgu Latvijā, bez valsts 
atbalsta droši vien nav iespē-
jama augstākās raudzes satura 
veidošana pat lielākajos medi-
jos, kur nu vēl reģionālajos un 
diasporas. 

Un valsts ir paredzējusi finan-
ču līdzekļus šī “augstas raudzes” 
jeb sabiedriski nozīmīga satura 
veidošanā, ko piešķir konkursu 
kārtā. Arī jūsu vadītie mediji – 
Laiks un  Brīvā Latvija ir saņē-
muši financiālo atbalstu caur 
Sabiedrības integrācijas fondu 
(SIF), kas naudas līdzekļu izlie-
tojumu administrē. Es uzsveru – 
naudas izlietojumu, ko savukārt 
stingri uzrauga Valsts kontrole 
un Finanču ministrija. Par kon-
kursa projektā paredzētā satura 
atbilstību konkursa kritērijiem 
lemj SIF Padome un konkursa 
komisija, kuŗas sastāvā ir neat ka-
rīgi eksperti, kas dara visu ie  spē-
jamo, lai izslēgtu kādas ietekmes 
iespēju. Šie eksperti neiejaucas 
saturā un īstenībā pasargā me -
dijus no iejaukšanās.

Mūsu lasītāji ir pauduši neiz-
pratni par SIF logo jeb “rāmī-
šiem”, kas parādījušies pie pub-
likācijām un kuŗos teikts: “Šī 
publikācija sagatavota ar Sa -
bied  rības integrācijas fonda 
financiālu atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem.” Ir 
pat izskanējušas bažas, vai tas 
nav pasūtījuma vai reklām-
raksts.

Kā un kāpēc Latvijas valsts atbalsta medijus?
Kultūras ministrijas Mediju nodaļas vadītāja Aiga Grišāne intervijā Ligitai Kovtunai

 Izmantošu iespēju ar pilnu 
atbildību pateikt – tas nekādā 
ziņā nav ne pasūtījuma, ne cen-
zēts teksts, ne reklāmraksts – tas 
ir apliecinājums tam, ka valsts ir 
sapratusi nepieciešamību atbal-
stīt sabiedriski nozīmīga satura 
publikāciju un to izdarījusi.* Un 
valsts finanču uzraudzības iestā-
dēm ir jāgūst apliecinājums, ka 
publikācija ir tikusi sagatavota 
un tiražēta. Vēl piebildīšu, ka SIF 
Padomē un konkursa komisijā 
nav ne profesionālo žurnālistu 
un mediju organizāciju pārstāv-
ju, ne arī cilvēku, kam varētu   
būt interešu konflikts. Turklāt ne 
SIF Padome, ne konkursa komi-
sija nav “slēgts process” valsts 
pārvaldes ietvaros – ikviena or -
ga   nizācija vai ar mediju darbību 
saistīts vai ieinteresēts indivīds 
var sūtīt savus ieteikumus, kan-
didātūras.

Vai citur Eiropā ir līdzīga 
mediju atbalsta sistēma?

Interesanti, ka vislielāko valsts 
atbalstu medijiem sniedz Zie-
meļ valstis, kas vienmēr lepojušās 
ar augstiem vārda brīvības stan-
dartiem. Īstenībā visās Eiropas 
val stīs visdažādākajos veidos tiek 
no valsts atbalstīti privātie me -
diji. Piemēram, Francijā šis at -
balsts ir ļoti nozīmīga apmēra. 
Mediju tirgus šodien nekur ne -
funkcionē tā, lai patstāvīgi no -
pel nītu, turklāt vēl investīcijām 

satura kvalitātē, dizainā utt. Vi -
siem ir  jāmeklē veidi, kā palīdzēt 
pastāvēt. Šai sakarā jāmin divi 
galvenie veidi: netiešais atbalsts, 
kas paredz pazeminātu nodokļu 
likmi, abonētās preses piegādes 
kompensācijas u. c., un tiešais 
atbalsts, kas notiek caur mediju 
atbalsta fondiem. Arī šo pieredzi 
mēs esam pētījuši. Lietuvā, pie-
mēram, ir līdzīga sistēma un at -
balsta apjoms kā mums, tāpēc 
pieredzē apmaināmies.

Runājot par drukātās preses 
un digitālo mediju vidi, vai to -
mēr, samazinoties drukātās 
pre ses tirgum, pabērna lomā 
nenonāk žurnālistikas “zelta 
fonds”, kas saistās ar pētniecis-
ko un analītisko žurnālistiku, 
diskusijām, debati, kas, grozi 
kā gribi, arī prasa visvairāk fi -
nanciālā ieguldījuma?

Pirmām kārtām arī digitālajā 
vidē ir jānotur augsti žurnālisti-
kas standarti, žurnālistu atbildī-
bas latiņai ir jābūt augstai. No 
otras puses, medijiem jābūt gata-
viem, ka daļa sabiedrības negri-
bēs ilgi kavēties pie drukāta tek -
s ta, bet vēlēsies informāciju iegūt 
pēc iespējas ātri, arī atraktīvi, jā, 
pat humoršovu veidā, kur nopiet-
nas lietas tiek pasniegtas un 
skaidrotas ar zināmu vieglumu. 
To es sauktu par satura pielāgo-
šanu. Te atkal jāatgriežas pie me -
dijpratības – ir liela nozīme tam, 

kā mēs pratīsim mediju lietoša-
nai sagatavot un piesaistīt jauno 
paaudzi, kuŗai ir citi paradumi, 
un kā spēsim caur mediju vidi 
rosināt viņu pilsonisko aktīvitāti.

Protams, pētnieciskā žurnālis-
tika saistās ar lielu laika, darba 
un profesionālitātes ieguldīju -
mu, kas attiecīgi maksā. Tieši šai 
nozarei arī novirzīta nozīmīga 
finanču daļa. Bet, piemēram, Re: 
Baltica jau ieguvusi arī starptau-
tisku financējumu un ir ceļā uz 
ārpusvalsts robežu sadarbības 
programmām. 

Kāda, jūsuprāt, ir žurnālis  - 
ti kas kvalitāte Latvijas un dia s-
po ras medijos? 

Vienmēr jāvēlas pēc iespējas 
augstāka kvalitāte, tāpēc mūsu 
Pamatnostādnēs paredzēti arī iz -
glītības aspekti. Mediju vadītāji – 
darba devēji diemžēl nav īsti ap -
mierināti, bet tā ir arī viņu at  bil-
dība – nepieciešams vairāk sa  -
darbības, nepietiek tikai ar to, ka 
žurnālists ir ieguvis pamatzinā-
šanas. Katram medijam – avīzei, 
TV, radio u. c. ir sava specifika, 
ko var iegūt,  tikai praktiski strā-
dājot. Savukārt žurnālistiem šo -
dien ir īpaši jāpievēršas pasaules 
pieredzes izzināšanai. Bet galve-
nais – žurnālists ir un paliek 
vārt sargs, kas sargā dezinformā-
cijas vārtus. Mūsdienās tam ir 
vislielākā nozīme. Ir jāprot strā-
dāt ar datiem, ir jāapgūst  infor-
mācijas ieguves ceļi un veidi, jā -
būt augstai vispārējai izglītībai. 
Tas arī notiek – sekmīgi darbojas 
Baltijas mediju izcilības centrs   
ar starptautisku financējumu.

 Vai pati ticat drukāto mediju 
nākotnei?

 Pilnīgi noteikti ticu un arī tos 
lasu! Neredzu iemesla, lai dru-
kāta formāta avīze, žurnāls, grā-
mata izzustu, tiem tomēr ir sava 
īpaša “garša”. Cita lieta – ir jā -
domā, kā tos padarīt “lasāmākus”, 
ņemot vērā mūsdienu lasītāju 
dažādos lasīšanas paradumus. 

* Ar valsts atbalstu laikā no 
2018. gada 1. augusta līdz 2019. 
gada 1. februārim laikrakstos 
Laiks un Brīvā Latvija publicēti 

Aiga Grišāne: “Žurnālistiem šodien ir 
īpaši jāpievēršas pasaules pieredzes iz  -
zināšanai. Bet galvenais – žurnālists ir 
un paliek vārtsargs, kas sargā dezin-
for mācijas vārtus. Mūsdienās tam ir 
vislielākā nozīme.”

55 materiāli projekta “Latvijas 
valsts piederības pamatu stipri-
nā šana diasporas laikrakstos” 
ietvaros. Bez iepriekš ar augš mi-
nēto atzīmi jeb “rāmīti” atzīmē-
tajām publikācijām arī: 

Svēts mantojums paliek Lat-
vijā, nr. 3, 2019. g. 

Mūsu Laikam šogad – 70!, nr. 2, 
2019. g.

Ligita Kovtuna. Sākas barikāžu 
atceres laiks, nr. 2, 2019.g.  

Sallija Benfelde.  “Čekas maisi” 
un preses brīvības nīcināšana jeb 
Gada nogale bez pārsteigumiem, 
nr. 1, 2019. g.  

Sallija Benfelde. Svētki un po -
lītika, nr. 48

Ligita Kovtuna. Ziemassvētku 
saruna par vienkāršām un sva-
rīgām lietām, nr. 48

Ligita Kovtuna.  Latvija ir mana 
dvēseliskā māja, nr. 47  

Rīgā pogo Imanta Ramiņa 
“Lak stīgala”, nr. 47

Ligita Kovtuna. Latvijas Simt ga-
des svinības Luksemburgā, nr. 45 

Diasporas eksperti palīdz Lat-
vijai, nr. 45

Sallija Benfelde.  Kā taps Latvi-
jas otrās Simtgades pirmā valdī-
ba?, nr. 44

Ligita Kovtuna. Saules mūžu 
Latvijai!, nr. 44

Sallija Benfelde. Diasporas li -
kums – saliedējošs un iekļaujošs, 
nr. 42 

Sallija Benfelde. Mums ir va -
jadzīga saprāta elite, nr. 41

Ligita Kovtuna. Latviju viņš 
sauc par savu sapņu zemi, nr. 41

Ligita Kovtuna. Vai un kāpēc 
varas partijām jāturpina darbs?, 
nr. 36

Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. Par publikācijas  saturu 
atbild biedrība “Laiks-BL”
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Ģirts Valdis Kristovskis bija 
Latvijas Tautas frontes biedrs un 
viens no 138 Augstākās Padomes 
deputātiem, kuŗš 1990. gada 4. mai-
jā balsoja par Latvijas Neatkarī-
bas atjaunošanas deklarāciju. No 
1991. līdz 1993. gadam bija Lat-
vi jas Zemessardzes stāba priekš-
nieks. Bijis 5., 6., 7. un 8. Saeimas 
deputāts, iekšlietu, aizsardzības 
ministrs.  2004. gadā tika ievēlēts 
Eiropas Parlamentā. Viens no par-
tijas “Pilsoniskā savienība” di  bi-
nātājiem 2008. gadā, 2009. gadā 
kļuva par “Pilsoniskās savienī-
bas” valdes priekšsēdi un tika ie -
vēlēts Rīgas domē. 2010. gadā 
Kristovskis kļuva par partijas Vie-
notība valdes priekšsēdi, tika ie -
vēlēts 10. Saeimā, vēlāk – ārlietu 
ministrs. 

Īpaši plašu atzinību viņš iegu -
va, būdams aizsardzības ministrs 
(1998-2004), kuŗa vadībā Lat vi-
jas aizsardzības sistēma tika sa  ga-
 tavota un uzņemta NATO. Kris-
tovska komandā tolaik bija daudz 
pazīstamu Rietumu lat vie šu iz -
celsmes militārpersonu un dau-
dzi citi no tā sauktās “Vašingto-
nas grupas”. Šo vīru devumu un 
uzticību Latvijai Ģirts Valdis Kris-
tovskis vērtē kā īpaši nozīmīgu 
un izcilu. Pēc Latvijas uzņem ša-
nas NATO Kristovskis 2004. ga  dā 
tika ievēlēts Eiropas Parlamentā, 
kur bijis tā vēsturē pirmās komū-
nisma un fašisma noziegumus 
vienlaikus nosodošās rezolūcijas 
“Eiropas nākotne 60 gadus pēc 
Otrā pasaules kaŗa” iniciators un 
pamatteksta autors. Kristovskis 
vadīja deputātu grupu “Vienota 
Eiropa, vienota vēsture”, bija Bal-
tijas jūras stratēģijas viens no 
septiņiem autoriem.

2017. gadā ievēlēts Ventspils 
domē no apvienotā  Nacionālās 
apvienības,  Vienotības un Lat vi-
jas Reģionu apvienības  saraksta 
kā šī saraksta līderis.

Ventspils domē ir 13 deputā -
ti – deviņi ir ievēlēti no Aivara 
Lemberga partijas “Latvijai un 
Ventspilij”, bet četri deputāti ir 
opozicijā...

Mēs esam tikai četri cilvēki, bet 
esam spēcīga opozicija, kāda ne -
kad Ventspilī nav bijusi. Te arī  
cīnāmies par likumu ievērošanu, 
par taisnīgu un tiesisku pašval-
dību, kas strādā nevis kādas šau-
ras ieinteresētu personu grupas 
vai smagos noziegumos apsūdzē-
tas personas interesēs, bet visu 
ventspilnieku labā. 

Ko nozīmē strādāt opozicijā 
Ventspilī? Vai tas vispār ir ie -
spējams?

Tas nav ne viegli, ne vienkārši, 
jo domes darbs ir organizēts tā, 
lai mums nebūtu nekādu iespēju 
kaut ko ietekmēt vai reāli pieda-
līties lēmumu pieņemšanā. Nule 
tikāmies ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) ministru Juri Pūci  
un, liekas, panācām viņa saprat-
ni, ka situācija Ventspilī ir ne -
pie ņemama. Esam vērsušies pie 
premjēra Krišjāņa Kariņa un 
gribam pievērst sabiedrības uz -
manību tam, ka Ventspils dome 
turpina ignorēt jebkādas norādes 
par likuma pārkāpumiem. Esam 

“Mēs cīnāmies pret tradiciju – neievērot likumu”
Ventspils domes deputāts, Eiropas Parlamenta deputāta kandidāts no Jaunās Vienotības saraksta 

Ģirts Valdis Kristovskis intervijā Sallijai Benfeldei

ieguldījuši milzīgu darbu, lai 
augstākās tiesu instances atzītu, 
ka likums, visticamāk, ir pār-
kāpts un ka administrātīvajai tie-
sai tas ir jāizskata. Dome, pro-
tams, neliekas ne zinis un turpi-
na darīt visu,  lai mūs izolētu un 
neļautu strādāt. Diemžēl Vents-
pilī kopš padomju laikiem varu 
ir sagrābis Aivara Lemberga au -
toritārais, prettiesiskais režīms.

Par tiesībām pilnvērtīgi veikt 
savus deputāta pienākumus opo-
zicija Ventspilī cīnās no ievē lē-
šanas dienas 2017. gadā. Vai tad 
iepriekšējās valdības  ministrs 
Kaspars Gerhards (NA) neko 
ne  darīja, lai likums Ventspils 
domē tiktu ievērots?

Jā,  ministrs tiešām ļāva Lem-
bergam, kuŗš ir deputāts un do -
mes priekšsēdis, bet kuŗam aiz-
liegts vadīt Ventspils domi, rīko-
ties pēc savas patikas. Formāli, 
protams, domi it kā vada Lem-
berga pirmais vietnieks, patiesī-
bā viss notiek, kā vienmēr no -
ticis. Ar nožēlu jāteic, ka Kas -
pars Gerhards vienreiz apmeklēja 
Vents pili, un mēs, opozicija,  lū -
dzām iespēju ar viņu tikties, bet 
viņš neatrada laiku. Esam mi -
nistrijai rakstījuši ļoti daudz ie -
sniegumu, norādot uz konkrē-
tiem pārkāpumiem un arī uz to, 
ko par pārkāpumiem paudusi 
Augstākā tiesa. Ne ministrijas 
juristi, ne ministrs neizrādīja ne 
mazāko gribu kaut ko darīt, aiz-
stāvēt labu pārvaldību vai atklā-
tību domes darbā. Atbildes, jā -
teic, bija vienkārši šausmīgas, no -
stāja bija aptuveni tāda – mēs jau 
saprotam, ka ir pārkāpumi, mēs 
saprotam, ka tas ir nepareizi un 
prettiesiski, bet, ziniet, Ventspilī 
ir tādas tradicijas, tāpēc mēs 
neko nevaram darīt.

Ministrija atzina, ka Vents-
pils “tradicija” ir neievērot li -
ku mus un ka šo “tradiciju” ne -
vajag lauzt? Nopietni? Tas nav 
melnais humors?

Jā, tieši tā, tas nebija nekāds 
humors. Lasot tādas vēstules, 
mati cālās stāvus. 

Parasti domēs darbojas ko  mi-
sijas un komitejas, kuŗas lemj 
visus jautājumus un kuŗās 
strādā deputāti. Kā tas notiek 
Ventspilī?

Likums precīzi pasaka, ka ir 
jābūt komitejām, kuŗās deputā-
tiem jābūt proporcionāli pārstā-
vētiem,  un var būt arī komisijas, 
dažādas padomes un darba gru-
pas, kuŗas var izveidot, ja nepie-
ciešams. Ventspilī ir piecas sešas 
komitejas un 28 komisijas un 
padomes. Mēs, mazākuma depu-
tāti, netiekam iekļauti šajās ko -
misijās un padomēs, lai netrau-
cētu. Mēs arī nesaņemam pilnī -
gu informāciju.  Mums tieši tā arī 
pasaka, ka komisijās jau viss ir 
izskatīts, pārrunāts un jautā, kā -
pēc mēs traucējam darbu? Dar ba 
kārtība šajās komitejās ir izvei-
dota tā, ka katram jautājumam, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir piecus 
miljonus vai piecus simtus eiro 
vērts jautājums, apspriešanai ir 
paredzēta pusotra minūte. “Kla-
siskais” Lemberga jautājums jeb 
uzbrēciens man – ko jūs traucējat 
pašvaldības darbiniekiem strā-

dāt, kāpēc jūs viņiem uzbrūkat 
ar jautājumiem? Komiteju sēdes 
notiek piektdienās, jo pārējās 
četras dienas Lembergs ir uz ap -
sūdzēto sola tiesā. Parasti tās no -
tiek piektdienās divpadsmitos 
vai vienos dienā, un Lembergs 
aizrāda – darbiniekiem jāiet mā -
jās,  viņiem ir bērni, jūs viņus 
aizturat ar saviem jautājumiem! 

Kādus jautājumus risinājāt 
tiesā un kāds tam ir rezultāts?

Pirmais jautājums bija par to, 
ka Lemberga ietekmē esošais 
pašvaldības portāls tiek arī ap -
mak sāts no pašvaldības līdzek-
ļiem. Viņš rīkojas ar to kā ar savu 
personīgo portālu, izplata infor-
māciju, kas pašam patīk, pasnie-
dzot to kā oficiālo informāciju, 
nodarbojas ar opozicijas, polītis-
ko pretinieku vai citādi domājo-
šo diskreditēšanu. Bieži vien viņa 
viedoklis ir pat pretvalstisks. Ie -
spēja atsaukt neesošo informā-
ciju, protams, šajā portālā netiek 
dota, portāls esot domāts svarī-
gām, oficiālām domes amatper-
so nām, bet, piemēram, man kā 
deputātam tādu tiesību nav. Tā -
tad – opozicijas deputātiem, kuŗi 
arī ir amatpersonas, netiek dotas 
iespējas izmantot par nodokļu 
naudu uzturētu pašvaldības por-
tālu. Vērsos tiesā. Jāpiebilst, ka 
par pašvaldības naudu tiek uz -
turēti arī citi plašsaziņas līdzekļi, 
piemēram, laikraksts Ventas Balss 

no pašvaldības un no Brīvostas 
pārvaldes  360 tūkstošus eiro ik 
gadu. Tā ir klaja konkurences 
kropļošana plašsaziņas līdzekļu 
tirgū, turklāt, ņemot vērā, ka 
Ven tas Balss par Lembergu un 
viņa komandu raksta tikai po -
zitīvi un tikai negātīvi par tiem, 
kuŗi nav viņa atbalstītāji un do -
mubiedri. Tiesa lēma, ka opozici-
ja ir trešā daļa no visiem domes 
deputātiem un arī portālā mums 
jāatvēl trešā daļa no tā laika. 

Un vēl  jautājums bija par to, ka 
mums jābūt iespējai strādāt ar 
dokumentiem un informāciju, 
kas nonāk komisijās, kuŗās mēs 
neesam.  Arī komisijās un pado-
mēs darbojas pilsētas iedzīvotāji, 
kuŗi ir Lemberga,  bet ne mūsu, 
opozicijas,  deputātus ievēlējušie 
pilsētas iedzīvotāji. Un tas tiek 
nosaukts par “izcilu tiešās demo-
kratijas paraugu”!

Tātad – piekļuve pašvaldības 
resursiem, pieeja informācijai  
un opozicijas iekļaušana pilnvēr-
tīgā pašvaldības darbā,  ir tie jau-
tājumi, par kuŗiem vērsāmies 
tiesā, un tiesa iejaucās.

Vai tiesa jau ir notikusi un 
lēmusi, ka jūsu prasības ir pa -
matotas?

Tas nav tik vienkārši, kā var 
likties. Pašvaldības deputāta sū -
dzī bas vai vēršanos pret pārval-
dības pārkāpumiem līdz šim tie-
sa vispār neskatīja. Uzstājos kon-

ferencēs, sazinājos ar eksper tiem, 
jo, manuprāt, tas ir absurds! Rak - 
s tīju arī Satversmes tiesai. Satver -
s mes tiesa ‒ gan kādā citas lietas 
spriedumā ‒ ierakstīja, ka paš val-
dību deputātu lietas ir jāskata 
administrātīvajā tiesā. Pēc ilga 
“riņķa danča”, aizbildinoties, ka 
“tas ir Ventspils domes polītisks 
lēmums un tiesai tur nav ko 
darīt”, tomēr gaidām atbildi no 
administrātīvās tiesas. Esmu tie-
sā iesniedzis arī prasību par goda 
un cieņas aizskaršanu. Patiesībā 
visu notiekošo pat ir grūti ko -
mentēt – autoritārisms, visaut-
ļau tība un nekaunība ‒ tāds ir 
domes darba stils.

Vai var runāt par “mēness 
tumšo pusi” – proti, vai jautā-
jumi par opozicijas deputātu 
izolēšanu un darba stilu ir tikai 
daļa no Ventspils domes apstrī-
dētajiem darbiem? Publiski jau 
ir izskanējuši fakti par nodokļu 
naudas vismaz dīvainu izman-
tošanu, turklāt runa ir par ļoti 
lielām naudas summām.

Jā, runa jau nav tikai par to, ka 
informācija tiek slēpta, vai par to, 
ka mūs izolē no darba. Pierā dī-
jums tam, kāpēc tas tiek darīts, ir 
Ventspils Attīstības aģentūra. Tā 
ir biedrība, kuŗā Lembergs jau 
aptuveni desmit gadus saņem at -
algojumu vairāk nekā 100 tūk - 
s tošus gadā, kas ir 90% no tās ap -
grozāmajiem līdzekļiem. Līdzek-
ļus tajā pārskaita Ventspils paš-
val dības kapitālsabiedrības. Vis-
īs tākais interešu konflikts!

Tātad shēma ir vienkārša: 
nodokļu maksātāju nauda no 
pašvaldības nonāk kapitālsa-
bied rībās un no tām biedrībā 
un no biedrības Lemberga ka -
batā?

Jā, notiek tieši tā. Nekad ne -
esam saņēmuši ne pārskatu par 
biedrības darbu, ne par financēm, 
lai gan esam to prasījuši. Par to 
esam rakstījuši gan KNAB, gan 
Valsts kontrolei, bet atsaucības 
nav bijis – droši vien tāpēc, ka 
kri mināllieta jau ir ierosināta. 
Brīnāmies, kā gan Lembergs ir 
varējis nopelnīt 7000 eiro lielu 
pensiju, un lūk, te arī atbilde: 
ga  du desmitiem “pārpumpējot” 
nodokļu maksātāju naudu savā 
kabatā. 

Latvijas valsts un sabiedrība 
līdz šim bijusi ļoti pielaidīga un, 
iespējams, tiešām uzskatījusi, ka 
“Ventspils tradiciju” nevar mai-
nīt. Ceru, ka jaunā valdība un 
tagadējais VARAM ministrs to -
mēr  tā neuzskata.

Esam atkārtoti informējuši  
gan KNAB, gan Valsts kontroli. 
Tas no mums prasa milzīgu dar-
bu, jo tagad katrai no šīm iestā-
dēm, arī VARAM jāpiestāda ne -
apgāžami fakti, kā “saimnieko” 
Ventspilī! Ticu, ka šīs iestādes, ka 
valdība spēs apliecināt, ka Latvija 
ieiet tiesiskuma un taisnīguma 
laikmetā, kādu pieteica premjers 
Krišjānis Kariņš, kādu Latvijā 
noteikti centīsies izvērst nāka-
mais valsts prezidents. Ticu, ka 
tas būs Egils Levits! Viņu gaidā-
mā ietekme Latvijas polītikā ro -
sina optimismu par mūsu iespē-
jām veidot labāku Latviju! 

Ģirts Valdis Kristovskis: “Ticu, ka Latvija ie -
iet tiesiskuma un taisnīguma laikmetā, kādu 
pieteica premjers Krišjānis Kariņš, kādu Lat-
vijā noteikti centīsies izvērst nāka mais valsts 
prezidents. Ticu, ka tas būs Egils Levits!” 
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M Ū S U  L A I K A M  Š O G A D  –  7 0 !

(Turpinājums no nr. 16)

Kur tas pulkstenis šorīt tik sa -
vādi zvana: gandrīz kā no otras 
istabas, bet mums taču ir tikai 
viena? Savādi – liela, gaiša, dzel-
teni krāsotu dēļu istaba. Ak tā – 
esmu taču Andu kalnos, 850 kilo-
metrus no Buenosairesas. Tos 
nobraucu vakar 12 stundās. Ta -
per kauli tādi pasmagi. Prāts gan 
viegls, jo priekšā divas brīvas ne -
dēļas – pirmais gadskārtējais atva-
ļinājums Arģentīnā! Veselas divas 
nedēļas nebūs jāšķiro un jāskaita 
gumijas papēži!

Bija melna tumsa, kad vēlā va -
karā šeit atbraucām. Pēdējos 50 
kilometros  tikvien redzējām, kā 
žilbinoši balti  pelēku svītru džipa 
priekšā un ik uz pāris simts soļiem 
strauju ceļa līkumu. Varbūt tur 
bija arī aizas, bet tās bija tikpat 
melnas kā pārējie kalni. Paldies, 
Dievam! Gandrīz vienlaikus atve-
ras divas durvis, un tajās parādās 
mājastēvs. Inženieris L. un Dr. O. 
inženiere te dzīvo jau kādu gadu 
un vada mākslīgā ezera divu aiz -
sprostu būves darbus. Ārsts sāku-
mā apstiprināts par būves darbos 
nodarbināto strādnieku un viņu 
ģimenes locekļu ārstu, bet tagad 
arī par ārstu-chirurgu visā Sanluī 
provincē. Abi viņi dzīvo kopā ar 
ģimenēm, abiem pa diviem bēr-
niem un katram sava trīsistabu 
dzī  vojamā māja ar visām ērtībām. 
Abas mājas zaļos dārzos. Ap ārsta 
māju pat firziķu koki. Augļi gan 
šogad visi nosaluši. Pie katras 
mājas zaļi zāļu laukumi, daudz 
puķu. Mūsu tautieši būtu uzvarē-
tāji, ja te rīkotu dārzu košuma 
sacensību. Kad inženieŗa L. mam-
ma, baltu lakatiņu ap galvu, ruši-
nās pa savu rudzupuķu lauku, 
tad varētu domāt, ka viņa sev līdzi 
paņēmusi stūrīti Latvijas. “Tikai 
posts ar tiem ēzeļiem. Katru nakti 
laužas dārzā. Pāris reizes tas tiem 
arī ir izdevies. Dārzs bija “notīrīts” 
līdz nepazīšanai. Kad nāk gaisma, 
viņi atceras savus saimniekus un 
dodas mājās,” saikaviešu mīkstajā 
izloksnē lēni veļas vecāsmātes sū -
dzība. Ambulances dārzā ēzeļi 
kā  du nakti “notīrījuši” mizu arī 
visām papelēm. “Papele ir kalnu 
dzīvības zīme. Kur papeles, tur 
zeme dzīvo.”

Dziļā aizā burbuļo Rio Quinto 
upīte, tā pati, uz kuŗas ceļ aizspro s -
tu. Bet vēl pāris metru no aizas 
malas nekas neliecina par upi. 
Dienas te bezgala vienādas: rīti 
saulaini, rāmi. Ap pusdienu sāk 
celties vējiņš. Kā migla no kalnu 
aizām kāpj blāvi dzeltena dūma -
ka. “Tās ir smiltis,” saka draugi. 

Andu kalnos latviešu inženieris palīdz celt aizsprostu

“Tagad jau nekas, bet dažreiz ir 
gan tā, ka desmit metrus uz 
priekšu nevar redzēt, tad to sauc 
par pampero – pampas “smilšu 
vēju”. Tai vietā pie upītes, kur vei-
dojas aizsprosti, ir  Lielo Andu pie -
kāje. Šņākdama drāžas Rio Quinto. 
Un tagad cilvēks to grib satvert. 
Četrus gadus jau kaļ, spridzina   
un rokas vēl dziļāk, gravas klints 
pamatus meklēdami. Straumi viņi 
tomēr grib savaldīt. Kad uznāk 
īstais kalnu lietus, pāris stundās 
strauts pārvēršas krācošā, auļo jo-
šā, vairākus metrus dziļā ūdens 
brāzienā. Ar savu ātrumu un spie-
dienu tas izskalo klintīs minerā -
lus un dārgakmeņu velti neizslē-
dzot. Lūk, šo spēku cilvēki grib 
iesprostot un nodarbināt. Te pūlas 
ap 1000 strādnieku daudzu inže-
nie ŗu vadībā. Un viens no šiem 
inženieriem ir latvietis.

Ūdens nav domāts tikai spēk-
stacijai, bet arī apūdeņošanai. Gal-
venā ūdens maģistrāle, cauri tu -
neļiem un pāri aizām, ies līdz 
paša i Sanluisai, šīs provinces gal-
vaspilsētai (aptuveni 50 km). Pēc 
trim gadiem, kad tas viss  būs ga -
tavs, es atbraukšu te atkal. Viss tad 
šajā pirmatnīgajā apkārtnē droši 
vien būs tāds pats kā šodien. Pa 
nogāžu pelnu pelēkajām radzēm 
tāpat lēkās baltas, brūnas un raibas 
kazas. Gandrīz vai uz kailas klints 
augs kaktusi un ziedēs blāvi rozā 
ziediem, tāpat kā šodien. Un kalna 
galā aiz Rio Quinto kraujas aizvien 
vēl augs žuburainie koki  – tāpat 
kā šodien. K. Zvirgzdiņš

***
Trimdinieku dāvana visai tautai

Pabeigts Latvju Enciklopēdijas 
pirmais sējums. Ar 10. grāmatas 
iznākšanu beidzies prof. Arvēda 
Svābes rediģētās Latvju Enciklo-
pēdijas pirmais sējums (Abava-
Kandis), kas aptver 960 petities-
pieduma lappuses, tekstā fiksēto 
papildinot un rotājot ar 800 attē-
liem, starp tiem 75 kartes un kar-
togrammas, 99 mākslas darbu 
re  produkcijas, 135 ģīmetnes, 491 
ai   nava. 

Jau pēc pieminētajiem skaitļiem 
šis lielā darba pirmais sējums 
izvirzās trimdas grāmatniecības 
priekšgalā, bet ar savu saturu tas 
droši liecina, ka Latvju Enciklopē-
dija neiederas vairs tikai trimdas 
sašaurinātajās interesēs. Neatka-
rīgi no tapšanas vietas un apstāk-
ļiem, neatkarīgi no tuvākā mēr -   
ķa – sagādāt nacionālu rokas grā-
matu emigrācijā, Latvju Enciklo-
pē dijas pilnais izdevums trijos sē -
jumos būs galvenā dāvana, ko 
kād reiz trimdinieki pārvedīs mā -

jās palicējiem, nododot visas tau-
tas vajadzībām nepieciešamu grā -
matniecības kapitāldarbu, jo tas 
koncentrēti dokumentē visu, kas 
saistās ar latviešu tautai lemto lik-
teni tās ģeopolītiskajā situācijā, 
tur izvērtētas kļūmes un sasnie-
gumi, ko visās nozarēs tautas vēs-
tures gaitā uzrādījis latviešu gars. 
Izdevuma nozīmi jau tagad sāk 
ievērot arī ārpus latviešu trimdi-
nieku saimes: Abonentu sarakstā 
ierodas cittautu zinātņu iestādes 
un personas, kam svars Eiropas 
polītikā.

***
Latvieši pasaules plašumos

• P. Tilinga galdniecības uzņē-
mums Kanadā saņēmis Kanadas 
armijas pasūtinājumu izgatavot 
500  pāŗu slēpju. Tilings savu uz -
ņē mumu sāka kādā ogļu fabrikā 
ar nedaudziem darbarīkiem. Sā -
ku mā uzņēmuma klienti bija tikai 
latvieši, bet vēlāk jau arī igauņi     
un lietuvieši, līdz kamēr tiem 
piebiedrojās kanadieši.

• Populāritāti austrāliešu glez-
no tāju aprindās un labas preses 
atsauksmes guvusi latviešu glez-
no tāja Ingrīda Erna. Vairāki lielie 
Adelaides laikraksti ievietojuši 
viņas ģīmetni.

• Britu joslā Vācijā atjauno sar-
džu un darbu vienībās 45 gadus 
vecus, kam nav IRO emigrācijas 
tiesību, kas no tām atteicies. Priekš-
roka neprecētiem.

***
Daugavas Vanagu 
aktīvitāte Bostonā

Pagājušajā sestdienā Bostonā no -
tika Daugavas Vanagu apvienības 
Bostonā atklāšanas vakars un Lat-
viešu strēlnieku Ziemsvētku kau-
jas atcere, kam nākamajā dienā,    
7. janvārī, pievienojās Daugavas 
Vanagu pirmā pusstunda vietējā 
radiofonā. Uitona zāle svinīgi de -
korēta nacionālās krāsās, ar DV 
vairogu un staltiem lauru kokiem, 
ko šim sarīkojumam devis liel-

dārz niecības īpašnieks Pēteris 
Mie  zītis. Dekoratīvo ietērpu ska-
tuvei devuši brāļi Bušmaņi. Lat-
vijas un Savienoto Valstu karogu 
goda sardzē skauti un gaidas tau-
tiskos tērpos. Vakara garīgo tiesu 
atklāj mācītājs Voldemārs Frei ma-
nis, kuŗš tikpat dedzīgiem, cik dzi-
ļiem vārdiem cildina veco strēl-
nieku varoņu darbus un godina 
visus tēvijas cīnītājus, kas tāpat kā 
bībliskais krūms deg, bet nesadeg. 
Garīgo aktu noslēdz ar latviešu 
strēlnieku un Latvijas armijas va -
kara jundas koralu: “Dievs Kungs 
ir mūsu stiprā pils”, ko klātesošie 
nodzied dziļā pacilātībā.

***
Baltā nama pateicība 

latviešiem par atbalstu cīņā 
pret komūnismu

Ziemeļkarolainas latvieši 18. no -
vembŗa dievkalpojuma kolekti 
bija nolēmuši nosūtīt preziden -
tam Trumenam izlietošanai pret-
komūnisma cīņas atbalstam. Mā -
cī tājs A. Gulbis tagad saņēmis vēs-
tuli no ASV finanču ministrijas, 
kas ziņo, ka Baltais nams Ziemeļ-
karolainas latviešu ziedojumu ie -
maksājis šim mērķim speciālā 
kontā, izsakot latviešiem pateicību 
par cēlo stāju.

***
“Dievs, Tava zeme deg!” 

uzvedumu uzņems skaņulentē
Laika rīkoto “Dievs, Tava zeme 

deg!” uzvedumu 10. martā Brukli-
nas mūzikas akadēmijas telpās 
skaņulentē uzņems ASV Ārlietu 
mi  nistrijas vadītā Amerikas Balss. 
Ir cerības, ka vienu kopiju no šīs 
skaņulentes savā rīcībā varēs iegūt 
arī Laiks. Tādā gadījumā to varēs 
atskaņot latviešu organizācijas sa -
vos sarīkojumos ASV un varbūt 
arī citur. Rakstu par „Dievs, Tava 
zeme deg!” uzvedumu, sniedzot 
īsu tā rašanās vēsturi, ievietojis arī 
lielais Ņujorkas laikraksts The 
New York Times.

***
Eduards Berklavs 

izraidīts no Latvijas
No labi informēta avota ziņo, ka 

Viļa Lāča valdības bijušais vice-
premjērs E. Berklavs izraidīts no 
Latvijas un nometināts darbā Iekš-
krievijā. Eduardu Berklavu atcēla 
no Ministru padomes vicepriekš-
sēža amata, pēc tam apvainojot       
t. s. “lokālismā”. 

Viņš centies Latvijā pirmā vietā 
ievērot lokālās, tas ir – latviešu 
intereses, galvenokārt vietējā pa -
tē riņa preču sagādē, atstājot “vis-
savienības” pasūtījumus vēlākam 
laikam, tāpat viņa laikā bijusi vē -
rojama tendence aizstāt krievu 
tautības darbiniekus iestādēs ar 
lat viešiem. Pagājušās vasaras 
Ņ. Chruš čova apciemojuma lai -
kā Rīgā vietējie krievu partijas 
funkcionāri sūdzējušies vadonim, 
ka viņus “latvieši apspiežot un va -
jājot”, kam sekojuši steidzīgi pret-
soļi, kas skāruši ne tikai Ministru 
padomi, bet pat vietējās partijas 
organizācijas un arī komjaunatni. 
Vēl visai nesenā pagātnē komjau-
natnes oficiozā Padomju Jaunatne 
atkārtoti izsmēja atklātības dar-
biniekus un ierēdņus, kas neprot 
latviešu valodu un prasīja, ka tiem, 
kas vēlas Latvijā strādāt, jāprot 
abas valodas – “republikāniskā un 
vissavienības”. Tagad arī V. Kal-
piņš, kuŗš savā laikā dedzīgi iestā-
jās par „pirmspadomju mantoju-
ma apgūšanu”, nožēlojis savus pār-
steidzīgos izteicienus un rakstus. 

Ka rusifikācija Latvijā pieņēmu-
sies apmēros, liecina arī Rīgas Ra -
diofona programma, no kuŗas tik-
pat kā pazudusi latviešu mūzika, 
tautasmāksla un pavairojies krie-
vu valodā raidīto programmas 
punktu skaits un apjoms. Vēl 
pirms pusgada vismaz skaņdarbu 
repertuārā netrūka lielisku veco 
latviešu komponistu darbu atska-
ņojumu, tagad dominē krievu un 
citu padomju tautu darbi vai 
klasiskā mūzika. 

E. Berklavs pēc izraidīšanas 
strā dājot kādu vienkāršu darbu, 
par ko saņemot 700 rubļu mēnesī, 
bet tā kā nevarot atrast dzīvokli, 
esot jādzīvo viesnīcā, kas maksājot 
15 rubļu dienā.
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 17) atrisinājums
 Līmeniski. 1. Parks. 4. 

Skara. 6. Vedekla. 7. Vul-
gāri. 8. Strazds. 10. Apla-
mības. 13. Krokuss. 15. 
Alianse. 17. Elara. 19. Ko -
lonāde. 20. Alauksts. 21. 
Araks. 23. Kazrags. 26. 

Debates. 29. “Kurzemīte”. 30. 
Anemone. 31. Baseins. 32. Ne -
rimša. 33. Ibēre. 34. Sloka.

Stateniski. 1. Palermo. 2. Svil-
pis. 3. Keramika. 4. Sasmaka. 5. 
Aizpērn. 7. Vēlāk. 9. Sakse. 11. 
Sutinātas. 12. Liekulība. 14. Ro -
tonda. 16. Skatuve. 17. Efeja. 18. 
Apašs. 22. Auseklis. 23. Krija. 24. 
Ziemeļi. 25. Skujene. 26. Dotības. 
27. Tiflisa. 28. Skečs.

Sadarbībā ar Lat vijas Polītiski 
represēto apvienību (PR A) š. g. 
10. maijā Likteņdārzā atklāts 
polītiski represēto ģimeņu mā -
tēm veltīts piemiņas ansamblis. 
Atklāšanā piedalījās “Kokne ses 
fonda” Padomes priekšsē dētāja 
Sandra Kalniete un Lat vijas Po -
lītiski represēto apvie nī bas priekš-
sēdētājs Ivars Kaļ ķis. 

Raksturojot piemiņas ansam -
b ļa ideju, apvienības valdes locekle 
Dagnija Liepiņa saka: “Piemi nek-
lis veltīts mātēm, kuŗas nesavtīgi 
ziedoja sevi, lai tālajā Sibirijā sar-
gātu un izglābtu savus bērnus. 
“Ar šīs piemiņas vietas izveidi 
mēs paužam savu mūžīgo patei-
cību mātēm, kuŗu gaŗaspēks 
izsūtījumā bija nesalaužams.”

Sandra Kalniete: “Es priecājos, 
ka Likteņdārzā ir piemiņas vieta 
Sibirijas mātēm. Man tā ir ļoti 
personīga, jo arī mana mammīte 
un tēvs izdzīvoja, pateicoties ma -
nām vecmāmiņām Emīlijai un 
Mildai. Jūtos ļoti pagodināta, ka 
Polītiski represēto apvienības va -
dība lūdza mani uzrakstīt akmenī 
kaļamos pateicības vārdus mūsu 
mātēm. Tas bija ļoti grūts uzde-
vums. Kā pāris teikumos ietērpt 
milzīgo mīlestību un pašaizlie-
dzību, ar kādu mātes nosargāja 
savus bērnus izsūtījumā? Ilgu 
laiku man nedevās rokā īstie 
vārdi, līdz kādu dienu notika brī-

Sibirijas mātes pieminot

nums – tie uzrakstījās it kā paši 
no sevis: “Māt, Tu man dāvāji 
dzīvību divreiz. Kad piedzimu 
un kad nenomiru badā. Tavs 
Sibirijas bērns”. 

Es esmu dziļi pateicīga saviem 
vecākiem, jo, kaut arī dzimusi Si -
bīrijā, es vienmēr esmu zinājusi, 
kur piederu un kur iederos. Es 
piederu Latvijai. Es iederos Lat-
vijā un Eiropā. Šī apziņa mani 
vienmēr ir pildījusi ar milzīgu 
lepnumu un saviļņojusi līdz asa-
rām. Kopā ar tūkstošu tūksto-
šiem es esmu dziedājusi Dziesmu 
svētkos un raudājusi par bez vai-
nas nomocītajiem Sibirijā un 
pazemotajiem Vācijas bēgļu no -
metnēs. Kopā ar tūkstošu tūks to-
šiem es esmu atdzimusi cerībai 
un brīvībai. Kopā ar visu tautu es 
esmu gavilējusi, atgūstot mūsu 
valsti. Mūsu Latviju!”

Piemiņas ansamblis tika pro-
jektēts un izstrādāts ciešā sa  dar-
bībā ar Vides un būvzinātņu fa -
kultātes dekāni un Ainavu archi-
tektūras un plānošanas katedras 
pro fesori Daigu Zigmundi un 
asociēto profesori Nataliju Ņita v-
sku. Pateicamies par nozīmīgo, 
nesavtīgo ieguldījumu Likteņ-
dār za un Kokneses ainavas at -
tīstībā jau vairāku gadu gaŗumā!

Agnese Rimicāne

Līmeniski. 3. Duelis. 5. Bigno-
niju dzimtas koki. 9. Etiopijas 
galvaspilsēta. 10. Valsts iestādes 
rīkojums vai atļauja kaut ko iz -
sniegt vai saņemt. 11. G. Flobēra 
romāns. 14. Stiprinājuma ele-
men ti. 16. Vēsturisks gaŗuma 
mērs Latvijā. 17. Šampinjoni. 18. 
Angļu dzejnieks (1788-1824). 
20. Ierīce, ietaise. 24. Datora iz -
vadierīce. 26. Divdīgļlapju klases 

lakstaugi. 27. Katoļu garīdznieka 
virstērps, ko viņš valkā ārpus 
dievkalpojuma laika. 28. Bak tē ri-
ja, kas izraisa slimību. 30. Sa  rež-
ģītu ķīmisku savienojumu iegū-
šana tieši no elementiem. 31. In -
dīgs zirneklis. 32. Samazgas. 33. 
Kallu dzimtas indīgs lakstaugs.

Stateniski. 1. Vēršu apakš-
dzimtas dzīvnieks. 22. Labojuma 
ieraksts grāmatvedības grāmatā. 

3. Tautas kopīgās valodas 
paveids. 4. Apdzīvota vieta 
Kocēnu novadā. 6. Izraisīt 
izbrīnu. 7. Skatoties uz -
tvert. 8. Latviešu dziedātāja 
(1954). 12. Latviešu aktrise 
(1858-1936). 13. Francijas 
imperātoru dinastija. 15. 
Vietvaldis Senajā Persijā. 
16. Pazemes valstības dievs 
ēģiptiešu mītoloģijā. 19. 
Latviešu aktieris (1930-
1996). 21. Priekšnieks kris-
tīgās baznīcas amatā. 22. 
Noteikts, stingrs. 23. Prak-
tiķis, kas ārstē zobus. 25. 
Tiesiskais stāvoklis. 28. 
Pilsēta Šveices ziemeļos. 
29. Tieva, sīka.
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Ar ziedojumu apmaksāts publicitātes projekts
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

(Turpinājums 20. lpp.)

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

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

Pasaules čempionāts 
hokejā

Trīs vārti septiņās minūtēs 
un divas jubilejas 

Latvijas hokeja izlase piedalās  
pasaules čempionātā Čechijā, 
Bratislavā. Turnīrā startējošās 
16 komandas sadalītas divās 
grupās, pa astoņām vienībām 
katrā, kas katrai izlasei apakš-
grupas sacensībās garantē sep-
tiņas spēles. Pēc viena riņķa 
grupu spēlēm, kas ilgs līdz 21. 
mai jam, katras apakšgrupas čet-
ras labākās komandas ceturt-
daļ finālā turpinās cīņu par me -
daļām, bet turnīra divas vājākās 
komandas būs spiestas pamest 
augstāko līgu.

Latvija – Austrija 5:2 (1:0, 
0:1, 4:1. Latvijas hokeja izlase 
pasaules čempionātu sāka ar 
uzvaru pār Austrijas izlasi (5:2). 
Lai arī Latvija vārtus ielaida 
pirmā, pirmajā periodā pie  ļau-
jot pozicionālu kļūdu vairā ku-
mā, Rūdolfs Balcers ātri panāca 
neizšķirtu, kam sekoja Latvijas 
dominances trešajā periodā, 
iemetot trīs vārtus septiņās 
minūtēs. Vārtus Latvijas izlases 
labā guva Rūdolfs Balcers, 
Lauris Dārziņš, Rodrigo Ābols, 
Gints Meija un Ronalds Ķēniņš.

Šajā spēlē tika atzīmētas divas 
jubilejas. Ronaldam Ķēniņam šī 
bija 100. spēlē valstsvienībā. 
Savukārt komandas kapteinis 
Lauris Dārziņš Latvijas izlases 
labā guva tās 400. vārtus pa -
saules čempionātos. Par labāko 
Latvijas valstsvienības rindās 
tika nosaukts vārtsargs Kristers 
Gudļevskis, kuŗš atvairīja 16 no 
18 metieniem, Austrijas vienī  -
bā – viens no vārtu guvējiem 
Mihaēls  Rafls. Latvijas izlases 
galvenais treneris Boba Hārtlijs 
pēc pirmās uzvaras sacīja, ka  

Latvijas – Austrijas spēles aina

Rūdolfs Balcers

„lūzuma punkti bija vairāki. 
Zinājām, ka pirmais periods 
būs smags. Puiši bija nervozi, 
turklāt mēs ielaidām vārtus vai-
rākumā. Ja vaicājat man, kuŗš 
bija lūzuma brīdis, tad tas, ka 
uzreiz atguvām vārtus pēc tam, 
kad bijām ielaiduši. Un ne tikai 
vienreiz, bet pat divreiz, gan no 
0:1 panākot 1:1, gan no 4:2 
panākot 5:2. Mūsu vienības pir-
  mie vārti bija ārkārtīgi svarīgi. 
Jutu, ka mūsu sniegums kļuva 
arvien labāks un labāks.“ 

Ar vārtiem un trim rezul tā-
tīvām piespēlēm izcēlās Otavas 
Senators uzbrucējs Rūdolfs 
Balcers. „Viņš ir burvis ar ripu. 
Ripa atrod viņu, viņš atrod ripu. 

Viņam ir ļoti labs metiens, viņš 
ir spēcīgs ar ripu, un šajā spēlē 
viņš kopā ar Ronaldu Ķēniņu 
un Rodrigo Ābolu bija spēks,“ 
Balceru sla  vēja treneris.

Neizmantotās 
iespējas

Latvija – Šveice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). 
Latvijas hokeja izlase 2019. ga  da 

pasaules čempionāta spēlē Bra -
tislavas grupā zaudēja Šveices 
valstsvienībai, kas pagājušajā 
gadā izcīnīja sudraba godalgas.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA 02445).
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). 

19.maijā 14:00 latvju bied-
rības mēnešsapulce. Visi laipni 
aicināti piedalīties! Uzkožamos 
pēc savas gaumes vest līdzi 
groziņveidā.

14.jūnijā 20:00 Elīna Ga -
ranča atgriežas Carnegie Hall 
ar  Met Orchestra.

GAŖEZERS
4.-11.augustā notiks 3x3 

Gaŗezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th 

St. SE, Delano, MN 55328), T: 
763-972-2521, 952-454-4172, 
e-pasts: mzaeska@gmail.com

www.3x3.lv Facebook: 3x3 
Garezers, www.3x3garezera.com 

VLA  DIMIRAM HOH LO VAM!
Mūzicēs un dalīsies atmiņās 

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

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

Pie īsta ugunskura dziedāsim, 
dancosim, ēdīsim sieru un 
pīrāgus, dzersim alu, ko gādās 
Biedrība, kā arī mielosimies ar 
groziņos līdznestiem Jāņu die-
nas gardumiem. Lai svinēšana 
būtu krāšņāka, mums dziedās 
un akordeonu spēlēs mūziķis 
Kaspars kopā ar vietējiem 
māksliniekiem. Lūgums līgotā-
jiem savlaicīgi pieteikties pie 
Daces Nebares, tālr: 727-827-
2338, 917-755-1391. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $10. 

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.  26.maijā Dievk. 9.jū -
nijā Vasarsvētku Dievk. 16.jū -
nijā Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 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. 19.maijā 
Dievk. ar dievg.

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

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

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

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

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

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

Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins. 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 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kal-
ve, tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00.

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

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

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

19.maijā Dievk. ar dievg. 
30.maijā 10:30 Jēzus debes-
braukšanas dienas svētbrīdis. 
Bībeles stunda. 2.jūnijā Dievk. 
16.jūnijā 14.jūnija piemiņas 
Dievk. ar dievg. 28.jūlijā Dievk. 
ar dievg. 4.augustā 10:00 Kapu 
svētki Van Liew kapsētā, North 
Brunswick, (lietus gadījumā 
baznīcā 1:30). 18.augustā Dievk. 
ar dievg.

• 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 Met-
hodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

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. 

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 18.maijā 11:30 
iesvētību Dievk. Prāveste Daira 
Cilnis. Dievk. notiks Bethlehem 
Lutheran Church (925 Balour 
Dr, Encinitas CA 92024). 
15.jūnijā 12:00 Aizvesto pie-
miņas Dievk. Diak. Guna Reins. 
Groziņu kafijas galds. 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org  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 Ģime-
nes dienas Dievk. Dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svēt-
dienu Faith Lutheran baznīcā 
(2601 49th Str. N, St.Petersburg, 
FL), Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. 19.mai-
jā Dievk. baznīcā. 26.maijā 
11:00 Bībeles stunda Liesmas 
Rops mājā (2061 Attache Ct, 
Clearwater FL 33764), T: 727-
474-5996. 2.jūnijā Dievk. baz-
nīcā. 9.jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda Virziņu dzīvoklī. 16.jū -
nijā aizvesto piemiņas Dievk. 
baznīcā. Draudzes ziedojumi 
par labu Okupācijas mūzejam.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. 26.maijā 15:00 
Dievk. Vikars Zvirgzds. 2.jūnijā 
11:00 Dievk. Mount Royal ka -
pos. Māc. Jānis Mateus. 16.jū -
nijā 15:00 Dievk. Vikars 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:00 ceturtdienās – 16.maijā, 
19.jūnijā. Pensionāru saiets 
notiek13:00 ceturtdienās. 

Dievkalpojumi Tērvetē: 14.jū   -
lijā 11:00 bērnu nometnes at -
klāšanas Dievk. 21.jūlijā 11:00 
bērnu nometnes Dievk.

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

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).  18.maijā 
Latvijas mecosoprāns Zanda 
Švēde dzied Karmenas lomu 
Sietlas operā.

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.

8.jūnijā Trejdeksnīša pa  va-
saŗa koncerts: laimīgā stunda 
6:00, koncerts 19:00.

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

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

Pasākumi notiek dzīvojamā 
kompleksa klubā Tudor Room 
2.stāvā (5101 Brittany Dr, St. 
Petersburg, FL 33715).

1.jūnijā 15:00 PALDIES 

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
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I N  M E M O R I A M

Viņu piemin
DRAUGI ŅUJORKĀ

Ar paceltu glāzi viņu piemin
IVARS JANIEKS, JĀNIS LEJNIEKS, MĀRTIŅŠ PĪLMANIS,

JĀNIS ŠVALBE, ALDIS TIMŠS

Mūžībā aizgājis

ĀDOLFS CILDERMANIS
dzimis 1922. gada 27. jūlijā Valtaiķu pagastā, Latvijā,

miris 2019. gada 1. februārī Connecticut, USA

JURIS RIEKSTIŅŠ
Miris 2019. gada 30. aprīlī – Westlake Village, California

Dieva mierā aizgājis

ARVIDS BĻODNIEKS
Dzimis 1921. gada 12. oktobrī Babītē,

miris 2019. gada 24. aprīlī Montklērā, Ņudžersijā

Mūžība aizgājis

JURIS RIEKSTIŅŠ
Dzimis 1941. gada 27. oktobrī Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 30. aprīlī Westlake Village, Ca.

Mūžībā aizgājusi mīļā

MAIJA L. STRAUTIŅŠ
Dzimusi 1941. gada 18. februārī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 22. aprīlī Quakertown, Pennsylvania

PALDIES, PĀP, PAR VISU! VISVAIRĀK PAR MĪLESTĪBU!
ARVĪDA ONKULI, JŪSU GAIŠUMS UN HUMORS

MŪS NEKAD NEATSTĀS! PALDIES JUMS PAR VISU!

Ar pateicību par raženo un devīgo mūža gājumu viņu piemin
DĒLS JURIS UN RADI VELTA, SANITA, AGRIS, EDIS, KRISTĪNE, ILGA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA KATE, ALMA PRILAPS, AUSTRA GROTE,

DZINTRA PRILAPS AR DĒLIEM RONALDS UN ĒRIKS

DĒLS IVARS
DRAUGI ISAN ROBERTSON
TROY DUKE, JĀNIS LIEPIŅŠ

Dieviņš veda dvēselīti
Vienu pašu debesīs.
Še palika mūža gadi,
Manu kāju tecējums.

Sirmi, bēŗi kumeliņi
Aizved mani kalniņā
Sirmi, bēŗi attecēja,
Es paliku kalniņā.

Atceram visas jaunības dienas,
Atceram priekus, bēdas nevienas.
Atcerēs pavadām brīdi klusu,
Draugam novēlam saldu dusu.

ATCEROTIES SILVIJAS DZĪVES 
CEĻOJUMU KLĪVLANDĒ

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

Silvijas atceres notikuma. Runā Ilze Resnis

Ceļa zīmes, kas bija nospraus-
tas Silvijai Rūtenbergai, pāragri 
pārstāja iezīmēt viņas taku. 
Daudz darba darījusi Klīvlandē, 
viņa pārnesa savu brīnumaino 
garīgo un fizisko nodošanos 
Latvijas mērķiem uz Čikāgu. 

Bet arī prombūtnē Silvija vien-
mēr interesējās, kas notiek Klīv-
landē. Un Klīvlande vienmēr 
atcerēsies Silviju, paturot savās 
sirdīs viņas dzīves spēku uz  ņe-
moties mērķtiecīgus pasāku-
mus, labestību un sirsnību.

dainu: „Dod Dieviņ` otram dot, 
ne no otra mīļi lūgt”. Daloties 
savās atmiņās, Haralds piemi-
nēja arī Silvijas dzīves biedru 
Dr. Verneru Rūtenbergu un to, 
kā viņi abi ar Silviju pierunājuši 
Haraldu piedalīties daudzos 
Klīvlandes latviešu pasākumos. 

Ilze Resnis atcerējās, kā Silvijas 
draudzība viņai palīdzējusi ie -
jus ties jaunā vidē, kad Ilze ie  ra-
dās Klīvlandē. Bet visdzīvākās 
atmiņas Ilzei saistījās ar ko  pī-
gām cīņām, lai panāktu at  sau-
cību no Klīvlandes pilsētas val-
des un Klīvlandes kultūras 
dārzu federācijas Latviešu kul-
tūras dārza atļaujas saņemšanā 
un izveidošanā.

Klīvlandes apvienotās drau-
dzes mācītāja, prāveste Dr. Sar ma 
Eglīte uzsvēra domu par Silvijas 
labestību un uzupurēšanos, at -
balstot un atvieglojot līdzcilvēku  
sāpes un raizes.

Anda Cook izteica pateicību 
par to, ka Silvija bija tā, kuŗa 
ierosināja Andas atgriešanos 
Klīvlandes latviešu kopienā. Sil-
vija uzaicināja Andu piedalīties 
Klīvlandes latviešu kultūras dār-
za tapšanas darbos, kā arī rakstīt 
par dažādiem notiku miem Klīv-
landes latviešu sa  biedrībā.

Daudzi no klātesošiem at  ce-
rējās Silvijas uzņēmību, vadot 
Dziesmu svētkus Klīvlandē, 
uzsākot grāmatu klubiņu, vadot 
Klīvlandes latviešu skoliņu, bū -
dama skolas pārzine, un uz  ņe-
moties Klīvlandes latviešu bied-
rības priekšnieces atbildību. To -
mēr, kad daudz kas jau būs 
aizmirsies, vispaliekošākais pie-
mineklis Silvijai ir Klīvlandes 
latviešu kultūras dārzs, kur 
diendienā plīvo Latvijas karogs 
un tūkstošiem gaŗāmbraucēji 
redz, ka latvieši Klīvlandē ir 
atsājuši savu zīmolu.  

Ja ikviens tik zemē sētu...
ANDA SŪNA COOK

Silvija nevēlējās, lai viņu godina. 
Tomēr cilvēki, kuŗi vēlējās ko -
pīgi dalīties atmiņās par viņu, 
7.aprīlī pēc dievkalpojuma Klīv -
landes latviešu biedrības izpil-
dījumā pulcēja Klīvlandes ap  vie-
notās draudzes mazā zālē Sil-
vijas draugus un līdzgaitniekus. 
Zāle izskatījās krāšņa ar balti 
klātiem galdiņiem un ziedu ro -
tājumiem, un netrūka arī ba -
gātīgu uzkodu. Cilvēki, kuŗi to 
vēlējās, varēja apskatīt Silvijas 
ģimenes fotografijas. Par šo iz -
kārtojumu bija gādājušas Baiba 
Crawford, Sarmīte Grava, Ilona 
Ķīsis, Ilze Resnis un Ināra Zariņa.

Savā uzrunā Haralds Maz za-
riņš, Klīvlandes latviešu bied-
rības priekšnieks, aicināja klāt-
esošos pacelt kluso vīna glāzi 
un skandēja Silvijai raksturīgu 

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: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: 
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 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 

Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 10:00. Seko kris tīga 
sadraudzība. 

19.maijā Latviešu skolas izlai-
duma Dievk. un sarīkojums. 
15:15 filma ’’Tēvs nakts’’ (Be -
thesda 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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Izredzes uzvarēt spēli vistica-
māk tika palaistas garām trešā 
perioda pirmajā pusē, kad Lat-
vijas izlasei bija veselas trīs ie -
spējas izmantot pretinieku no -
rai dījumus, taču ripa ceļu vārtos 
tā arī neatrada. Šveicieši vai  rā-
kas reizes sekmīgi izglābās no 
chaosa pilnām situācijām pie 
Dženoni vārtiem, aizsargiem 
divas reizes „noslaukot“ ripu no 
vārtsarga laukuma.

Latvijas hokeja izlasei turnīra 
turpinājumā vairs nevarēs palī-
dzēt Rodrigo Ābols, kuŗam ir 
pirksta trauma. Kā viņa poten-
ciālais aizstājējs tagad sastāvā 
iekļauts 27 gadus vecais Māris 
Bičevskis, kuŗš vēl aprīļa beigās 
tika atskaitīts no kandidātu sa -
raksta. Latvijas hokeja izlasei 
dodoties uz pasaules čempio-
nāta mājvietu Slovakiju, Latvijas 
Hokeja federācija izplatīja infor  -
māciju, ka Bičevskis atgriezies 
sastāvā un devies uz Bratislavu, 
bet tagad viņš iekļauts arī pie -
teikumā. Bičevskim šis būs tre -
šais pasaules čempionāts kar-
jērā. Latvijas hokeja izlases rin-
dās kopā Bičevskis aizvadījis 60 
spēles, guvis četrus vārtus, iz  da-
rījis sešas rezultātīvas piespēles 
un nopelnījis 92 soda minūtes.

Katrā pasaules hokeja čem-
pio nātā Starptautiskās Hokeja 
federācijas (IIHF) preses pār-
stā vis veido spēka rangu, kuŗā 
pie katras komandas tiek pie  rak-
stīts arī kāds amizants komen-
tārs. Pēc divām spēļu kārtām 
Latvijas izlase spēka rangā ierin-
dojas 10. vietā, turklāt Latvijas 
izlases līdzjutēji nopelnījuši uz -
slavas par savu aktīvo koman-
das atbalstīšanu. Latvijas izlase 
turnīra ievadā ar 5:2 uzvarēja 
Austrijas vienību, bet pēc tam 
ar 1:3 zaudēja pērnā gada vice-
čempioniem šveiciešiem.

Summējot vārtu guvumus un 
rezultātīvās piespēles, pēc di -
vām spēļu kārtām turnīrā bija  
seši  spēlētāji, kuri divās spēlēs 
sakrājuši 5 punktus. Starp šiem 
hokejistiem ir arī Latvijas izlases 
uzbrucējs Rūdolfs Balcers.

Sacenšas Baltijas 
valstu parlamentu 

komandas
Jelgavas sporta halles basket-

bola laukumā spēkiem mērojās 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
parlamentārieši, cīnoties par Bal-
tijas Asamblejas ceļojošo kausu. 
Sarīkojumā dalībniekus uzru-
nāja BA prezidents Jānis Vucāns 
un Jelgavas domes priekšsēdis 
Andris Rāviņš. Latvijas komandu 
pārstāvēja deputāti Aldis Ada-
movičs, Uldis Augulis, Mārtiņš 
Bondars, Aivars Geidāns, Juris 
Jurašs, Edgars Kucins, Daniels 

Latvijas parlamentāriešu ko -
mandas dalībnieki ar izcīnīto 
kausu // FOTO: Ernests Dinka/ 
Saeima

Saeimas deputāti pret Seima 
(Lietuva) deputātiem

// FOTO: TamaraKedačič/Twitter

Motobraucēji trasē...

// FOTO: paulsjonass.com

Pavļuts, Sandis Riekstiņš, Vik -
tors Valainis, Jānis Vitenbergs, 
Jānis Vucāns un Reinis Znotiņš, 
kā arī ekonomikas ministrs 
Ralfs Nemiro.

Latvijas komandas treneris 
bija Mārtiņš Bondars. Igauņu 
komandā spēlēja arī Igaunijas 
premjērministrs Jiri Ratass un 
Lietuvas – Šauļus Skvernelis.

Komandas aizvadīja spēli 
katra ar katru, spēlējot divreiz 
pa desmit minūtēm. Pirmajā 
spēlē Igaunijas komanda ar re -
zultātu 31:27 pārspēja Lietuvas 
komandu, otrajā spēlē – Latvija 
ar 31:27 uzvarēja Igaunijas ko -
mandu, bet noslēdzošajā spēlē 
mūsu valsts komanda uzvarēja 
lietuviešus. Rezultāts 38:31. 

Līdz ar to Latvijas parla men-
tārieši svinēja uzvaru, pirmo 
reizi izcīnot turnīra ceļojošo 
kausu. Līdz ar šo uzvaru mūsu 
valsts komandas spēlētājiem 
izdevās lauzt ilggadēju turnīra 
tradiciju. Līdz šim kausu tikai 
vienu reizi (pirmajā turnīrā 
2006. gadā) ir izcīnījuši lie  tu-
vieši, bet visas pārējās reizes tas 
ceļojis uz Igauniju.

BA basketbola turnīrs notiek 
kopš 2006. gada, un pirmo ceļo-
jošo kausu izcīnīja Lietuvas 
komanda. Nākamajos turnīros 
kauss aizceļoja pie Igaunijas 
parlamentāriešiem.

Šī turnīra mērķis ir atbalstīt 
ideju par Baltijas valstu par la-
mentāriešu sadarbības stiprinā-
šanu ne tikai konferencēs un 
komiteju sēdēs, bet arī sportojot 
un piekopjot aktīvu dzīvesveidu.

Iznākusi grāmata 
par Dukuru ģimeni

Ar īpašu prezentācijas sarī ko-
jumu tika atzīmēta grāmatas 
par pasaulē titulētākajiem skele-
tonistiem „Dukuri. Ledus ka  raļi 
dzīvē“ klajā nākšana. Grāmatas 
autors ir žurnāla Sporta Avīze 
galvenais redaktors Ingmārs Ju -
risons. Grāmata stāsta par D  u -
kuru ģimeni un vienlaikus arī 
jauna sporta veida ienākšanu 
Latvijā.

Dainis Dukurs (no kreisās), 
grāmatas autors Ingmārs 
Jurisons, Tomass Dukurs un 
Martins Dukurs // FOTO: LETA

pasākumā teica grāmatas autors 
Jurisons.: Man arī ir tas gods 
šajā lauciņā iespraukties un 
uzrakstīt par trim leģendāriem 
cilvēkiem.“ Jurisons norādīja, ka 
grāmatas radīšana viņam bijis 
izaicinājums, jo iepriekš tik ļoti 
ledus sportā viņš nebija iedzi-
ļinājies. Prezentācijas sarīkojumā 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) prezidents Aldons Vrub-
ļevskis brāļiem Martinam un 
Tomasam Dukuriem pasniedza 
Soču Olimpisko spēļu medaļ-
nieku nozīmes, kas līdz šim vēl 
nebija izdarīts. „Paldies Dukuru 
ģimenei, ka pietika drosmes un 
laika, ko veltīt grāmatas tap ša-
nai. Šī grāmata ir par saknēm, 
kā arī ne tikai par karaļiem, bet 
arī karalienēm,“ sacīja izdev-
nie cības Latvijas Mediji vadītāja 
Evija Veide. Grāmatā ir arī plašs 
fotografiju klāsts – no Dukuru 
bērnības līdz aktuālākajām uz -
varām Pasaules kausa izcīņā, kā 
arī ģimenes koks, kuŗa saknes 
sniedzas līdz pat 18. gadsimtam.

Porziņģis iekļuvis 
jaunākajā Game of 

Zones serijā...
Kristaps Porziņģis, kurš pār-

stāv Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) klubu Dalasas 
Mavericks, iekļuvis jaunākajā 
animācijas īsfilmas Game of 
Zones īsfilmā.

Šajā serijā Latvijas basket-
bolists kopā ar slovēni Luku 
Dončiču viesojas pie leģendārā 
Dalasas vienības spēlētāja vā -
cieša Dirka Novicka.

***

... un nepatikšanās
12. maija  vakarā sociālo tīklu 

vietnēs izplatījās video, kuŗā 
Latvijas basketbola super zvaig-
zne Kristaps Porziņģis redzams 
ar pārsistu pieri pie kāda nakts-
kluba Liepājā. Porziņģim gai-
dāma ļoti svarīga vasara, jo vi -
ņam jūlija sākumā būs jā  pa rak-
sta jauns līgums ar Nacionālās 
basketbola asociācijas klubu 
Dalasas Mavericks, uz ko iespai-
du var atstāt arī šis notikums. 

Sportistam šis gads iesācies 
ļoti nemierīgi, vispirms viņš 
tika aizmainīts uz Dalasu, pēc 
tam viņu apsūdzēja izvarošanā, 
bet tagad klāt nācis arī šis inci-
dents. Kā ziņo Ziemeļamerikas 
mediji, Dalasas Mavericks noti-
kušo pašlaik uztver kā uzbru-
kumu basketbolistam, savukārt 
basketbola eksperts Andrejs 

Siliņš saka, ka Dalasas koman-
dai, visticamāk, ir krietni vairāk 
informācijas par notikušo nekā 
mums tepat Latvijā.

13. maija rītā  policija pazi-
ņoja, ka sākta resoriskā pār-
baude, tad VP Kurzemes re -
ģiona pārvaldes vecākā speciā-
liste sabiedrisko attiecību un 
sadarbības jautājumos Madara 
Šeršņova apstiprināja, ka dienas 
beigās izvērtējot situāciju, no -
lemts sākt kriminālprocesu. Lai 
noskaidrotu precīzus notikušā 
apstākļus kriminālprocess sākts 
pēc Krimināllikuma nodaļas par 
noziegumiem pret vispārējo dro-
šību un sabiedrisko kārtību. 
Kriminālprocess sākts par faktu, 
nevis konkrētu personu.

Motosports
Spraigiem notikumiem un re -

kordiem bagātas bija Apē noti-
kušās motokrosa sacensības. 
Pirmo reizi šeit notika apvie-
notais Latvijas un Igaunijas mo -
tokrosa čempionāta posms, kā 
arī „Vaidavas kausa“ izcīņa, par 
kuŗu sportisti sacentās jau 46. 
reizi. Par spīti izaicinošajiem 
laika apstākļiem, Arvīda Levana 
vārdā nosauktajā trasē sanā-
kušos ap 4000 skatītājus priecēja 
kupls dalībnieku sastāvs. Pie-
dalījās ne vien daudzi labākie 
Latvijas un Igaunijas motokro -
sisti, bet arī sportisti no 
Lietuvas, Krievijas un Somijas. 
MX1 un MX2 klases dalībnieku 
lielā skaita, kā arī pielijušās 
trases dēļ organizātoriem nācās 
izmainīt dienas kārtību, līdz ar 
to sacen sību kopgaŗums sas-
niedza 13 stundas.

Ar gardām balvām no firmas 
„Leoki kala“ tika apbalvoti 
„Starta karaļi“ vairākās moto-
ciklu klasēs, savukārt par tālāko 
lēcienu Klētskalnā (41 m) balvu 
saņēma Kārlis Sabulis. Galveno 
balvu – spožo Vaidavas kausu 
un arī Latvijas un Igaunijas čem-
pionāta otrā posma uzvarētāja 
titulu jau septīto reizi prestižajā 
MX1 klasē izcīnīja par „Igau-
nijas ekspresi“ dēvētais Tanels 
Leoks. otrajā vietā Matīss Karro 
(komanda MX Moduls), bet uz 
goda pjedestala trešā pakāpiena 
– Toms Macuks (MX Rodeo).

Latvijas vadošais motokrosa 
braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das Lomardijā, Italijā, izcīnīja 
otro vietu pasaules čempionāta 
piektajā posmā prestižākajā 
MXGP klasē. Jonasam šis ir pir-
mais pjedestals MXGP klasē, 

kurā viņš aizvada debijas se  zo-
nu. Pirmajā braucienā viņš bija 
otrais, bet otrajā finišēja trešajā 
pozicijā.

Posmā uzvaru svinēja titu lē-
tais italietis Antonio Kairoli, 
kuŗš ir Jonasa bijušais koman-
das biedrs KTM rūpnīcas ko -
mandā. Viņš bija ātrākais abos 
braucienos un tika pie 50 punk-
tiem, kamēr Jonass ar 42 punk-
tiem bija otrais.

Burāšana
Pasaules čempionātā vējdēļu 

burāšanas klasē „Formula” pirmo 
vietu izcīnīja Jānis Preiss. Por-
tugales ūdeņos viņš 18 burātāju 
konkurencē finišu pirmais sa -
sniedza piecos no septiņiem 
braucieniem. 

  

Autosports
Latvijas rallijkrosa braucējs 

Jānis Baumanis no Stard ko -
mandas slavenajā Spā trasē 
Beļģijā izcīnīja piekto vietu pas-
aules čempionāta trešā posma 
finālā prestižākajā Super Car 
klasē. Baumanis finālā startā 
bija ceturtais, bet ātri pakāpās 
uz trešo pozīciju, taču jau pir-
majā līkumā viņam aizmu gurē 
ie  triecās brits Līams Dorens. 
Pēc pirmā apļa Baumanis devās 
„Džokera“ aplī, trasē atgriez-
damies ceturtajā pozicijā.

Jāšana
Latvijas sportiste Laura Pe -

nele ar zirgu Dundas V.D.M. 
izcīnīja uzvaru Lietuvas CSI2 
sacensībās Horsemarket Eques-
trian Spring Tour 2019.

 Peneles rezultāts bija 0/63.06 
sekundes, un aiz sevis rezultātu 
tabulā viņa atstāja tādus pie -
redzējušus un titulētus sportistus 
kā Kullo Kenderu ar zirgu Artas, 
kuŗi šogad startēja Pa  saules 
kausa izcīņas finālā konkūrā. 
Tāpat arī Krievijas sportistu Vla-
dimiru Beļecki (0/65.84 sekun-
des) – neskaitāmu augsta līmeņa 
Grand Prix maršrutu uzvarētāju.

Florbols
Kanadā risinājās pasaules 

čempionāts U-19 grupas jau-
niešiem. Latvijas vienība pār-
spēja norvēģus – 6:2, zaudēja 
šveiciešiem – 5:6, somiem – 2:9, 
neiekļūstot pusfinālā un palie-
kot 5. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

„Ir gandarījums, ka pēdējos 
gados sporta publicistikas dār-
ziņā ir ienācis pavasaris un ta -
puši vairāki darbi,“ prezentācijas 


