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Pirmo reizi Latvijas čempio-
nāts maratonā risinājās Zelta 
kvalitātes zīmē, ko pašmāju lie-
lākajam tautas sporta sarīko ju-
mam kā vienīgajam Ziemeļei-
ropā piešķīrusi Starptautiskā 
Vieglatlētikas federāciju asociā-
cija (IAAF). Tas nozīmē ne vien 
spēcīgāku Tet Rīgas maratons 
elites skrējēju sastāvu cīņā par 

Rīgas maratonam – 
Zelta kvalitātes zīme

uzvaru Rīgas ielās, bet arī iespēju 
kvalificēties nākamā gada Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm (OS) vai šī 
gada pasaules čempionātam (PČ) 
Katarā. Pirmajā Tet Rīgas mara-
tonā kopumā startēja 38 398 da -
lībnieki no 82 pasaules valstīm, 
klasiskajā maratonā (42,195 km) 
– 2292 drosminieki.

(Turpinājums 17. lpp.)

Mūzikas mīļotājus visā Latvijā 
sasniegusi vēsts, ka Argentīnā 
UNESCO Starptautiskajā jauno 
komponistu jaundarbu skatē 
Rostrum dalībnieku grupā līdz 
30 gadiem galveno balvu iegu-
vis Jēkabs Jančevskis  ar kompo-
ziciju ”When”. Skaņdarbu ieska-
ņojis Rīgas Doma koŗa skolas 
jauktais koris, čellists Kristaps 
Bergs, diriģents Jurģis Cābulis.

Laureāts saņems pasūtināju mu 
no Zviedrijas radio, arī iespēju 
pabūt kādā rezidencē, tāpat ra  dio-
atskaņojumu iespējas visā plašā 
pasaulē.

Šajās dienās komponists saņem 
daudz apsveikumu un radošas 
veiksmes vēlējumu. Bet ziņa par 
latviešu jauno komponistu ra -
došajiem sasniegumiem izska nē-
jusi tālu pāri zemēm un konti-
nentiem; bez J. Jančevska kom-
pozīcijas konkursā piedalījās arī 
Lindas Leimanes un Annas 
Ķirses jaundarbi.

Rostrum konkursā, kas notiek 
jau kopš 1954. gada, savulaik panā-
kumus guvuši tādi mūsu kom-
ponisti kā Ēriks Ešenvalds, Santa 
Ratniece, Kristaps Pēter sons, Mār-
tiņš Viļums un Krists Auznieks.

Jēkabs Jančevskis ieraksta laikā Latvijas Radio studijā
// FOTO: Madara Zavadska
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Par Teodora Hermanovska
pieminekli Jaunjelgavā

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt 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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com,
Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!

Latvijas Valsti nodibināja pirms 
simt gadiem, taču tās celtniecība 
un attīstība notiek vēl aizvien. 
Viens no pirmajiem jaunās valsts 
veidotājiem bija Jaunjelgavā dzi -
mušais Teodors Hermanovskis – 
pirmais Latvijas Republikas sa -
tik smes un darba ministrs, dar-
bojies trīs Ministru kabinetos 
Latvijas Neatkarības kaŗa laikā, 
nebaidoties par savu un ģimenes 
labklājību un drošību. 

tākā atrašanās vieta. Atrodoties 
ceļu krustcelēs, piemiņas vieta 
simbolizēs un stiprinās vēstu ris-
kās atmiņas nezūdamību. 

Pieminekļa atklāšana iecerēta 
2019. gada 19. novembrī, svinīgā 
ceremonijā. Šajā dienā notiks arī 
konference, kuŗā diskutēs par 
Latvijas satiksmes nozares vēs-
turi un attīstību.

Jaunjelgavas novada pašval dī-
ba ir lēmusi izveidot pieminekli, 
atvēlot tam  finanču līdzekļus. 

***
Teodora Hermanovska pasē ir 

saglabājies viņa pirksta nospie-

slīpētas nerūsējošā tērauda lok-
snes, kuŗā izgriezts precīzs Teo-
dora Hermanovska pirksta no -
spiedums. Skulptūras iekšējā lok-
sne ir no  silīcijbronzas, tādējādi 
dažādie metālli veido divu ma -
teriālu saspēli. No bronzas lok-
snes izgatavots arī Hermanovska 
paraksts un turpat līdzās ir viņa 
lietotās Montblanc pildspalvas 
proporcionāli palielināts atlē-
jums bronzā. 

Skulptūras reversa pusē ir in -
formācija par Teodoru Her  ma-
novski – lāzergriešanas technikā 
izgriezts teksts nerūsējošā tē    rau dā. 
Burti no iekšpuses nosegti ar 

Savu talantu un darbspējas 
pierādīja, atstājot nozīmīgu man-
tojumu Latvijas architektūrā – 
T. Hermanovskis ir viens no 
funkcionālisma stila aizsācējiem 
Latvijas architektūrā. Viņa zinā-
mākie darbi ir kinoteātru “Daile” 
un “Teika” kompleksi Rīgā.

Starpkaŗu periodā Herma nov-

dums un viņa paraksts. Pirksta 
nospiedums ir katram cilvēkam 
unikāls. Arī Hermanovska dzīve 
ir īpaša. Savas dzīves laikā viņš ir 
darījis dažādas lietas un ieņēmis 
dažādus amatus. Šī skulptūra ir 
veltījums darbīga un radoša cil-
vēka piemiņai,  lai visiem atgā-
dinātu par valstsvīru, inženieri 
un architektu, kuŗš daudz pavei-
cis ne tikai Latvijai.

DZĪVE ROKAS LĪNIJĀS –
Teodora Hermanovska pirksta 
nospiedums tēraudā – tāda ir 
mākslinieka iecere. Objekts izga-
ta vots no četru milimetru  biezas 

otru nerūsējošā tērauda loksni. 
Teodora Hermanovska vārds iz -
celts – tā fonā ir bronzas loksne.

Objekta kopējais augstums ir 
310 cm. Skulptūras pamata 
iesegums paredzēts no pelēka 
smalkgraudaina granīta.

Vizualizācijās piedāvāts piemi-
nekli uzstādīt Vecpilsētas par kā 
ar aversa pusi uz dienvidiem, lai 
nodrošinātu saules gaismu visas 
dienas gaŗumā un izceltu objekta 
virsmas reljefu. Skulptūras no -
vietni iespējams korriģēt, atrodot 
citu uzstādīšanas vietu, par prio-
ritāti izvirzot tās harmonisku 
iekļaušanos apkārtējā apbūvē un 
debess pušu ievērošanu, lai pa -
nāktu plānoto vizuālo efektu.

JAUNJELGAVAS
NOVADA DOME

sku ģimenes klātbūtne rotāja 
Rīgas un Latvijas kultūras un 
sabiedriskās dzīves ainavu.  Viņa 
četri dēli ‒ architekti un māk-
slinieki – turpināja šīs tradicijas 
arī emigrācijā ASV, kur guva vērā 
ņemamus panākumus. 

Godinot izcilā valstsvīra ie  gul-
dījumu un piemiņu, Jaunjelgavas 
novadā ir iecerēts uzstādīt pie-
minekli T. Hermanovskim. Ir iz -
veidots pieminekļa mets un 
makets, kuŗa autors ir tēlnieks 
Kristaps Gulbis, kā arī kopā ar 
sabiedrību un vietējo jaunatni 
izvēlēta piemineklim piemē ro-

Aicinām arī Jūs atbalstīt T. Hermanovska pieminekļa 
Jaunjelgavā izveidi, ziedojot!
Ziedojumu konti:
Biedrība ”GREBLIS” (Sabiedriskā labuma statusa biedrība) 
Adrese: “Pagastmāja”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads
Reģ. Nr.: 40008096414
Banka: Valsts kase
BIC: TRELLV22
IBAN: LV80TREL916513000300B

“Kultūras veicināšanas biedrība”
Reģistrācijas nr. Nr. 40008251435
Juridiskā adrese: Liepu iela 19-14,Jaunjelgava, Jaunjelgavas 
novads, LV-5134 
Banka: “Swedbank”
BIC: HABALV22
IBAN: LV09HABA0551042398070
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„I Could not have Received
a Greater Gift...”

Unforgettable memories of 3x3
in the Catskills

GUNDEGA
SAULĪTE

AGATE
NESAULE

Pirms grāmatas svinīgās atvēršanas. No labās: sastādītājas Rita 
Melnace un Igrīda Burāne, redakcijas vadītāja Ligita Kovtuna un 
redaktore Gundega Saulīte

MĀRA ZĀLĪTE

Grāmatu var iegādāties,
rakstot Inesei Zaķis

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

Cena 50,–USD
(t.sk. pasta izdevumi).

I am delighted that I have been 
asked to teach at 3x3 in the 
Catskills, in August, 2019.  It has 
been twenty years since I last did 
so, and I have very happy memo-
ries of that time.

Living alone and in the midst 
of Americans, I was thrilled by 
the total immersion in Latvian 
culture:  conversing, singing, and 
praying in Latvian was wonder-
ful;  learning Latvian myths and 
history was enlightening; eating 
Latvian food, like debesmanna, 
kotletes, and kliņģeris was inde-
scribably satisfying. I learned 
new words and remembered 
words I had not used for decades. 
I enjoyed the typically ironic and 
understated Latvian sense of 
humor. I loved reading the 
poems, fiction, and even hand-

outs that the creative and accom-
plished other teachers intro-
duced me to.

People whom I would not have 
encountered otherwise who are 
still vivid in my memory are:  Mr. 
and Mrs. Strazdins from Nītaure, 
the paradise where I spent the 
first six years of my life before 
exile;  Ivars Liede, whose beauti-
ful powerful voice and musical 
skill enriched so many moments; 
Janina Kursite, who opened my 
eyes to Latvian mythology and 
unique spirituality.   And then 
there were the amazing women 
and men who took my class, who 
were willing to discuss creativity, 
aesthetics, the soul, Belševicas 
„Bille”, Aspazija’s lyrics, return-
ing   to Latvia, personal experi-
ences, and a dozen other topics.  

They opened their minds and 
hearts, and I learned a lot from 
them.

Being at 3x3 was personally 
healing and validating for me.   
As a result of publishing my 
memoir A Woman in Amber,  I 
had been badly abused by many 
older politically conservative 
Latvians, who had no idea how 
to read a literary work or what 
constituted a memoir.   My back 
was covered with scars and 
bruises.  But at 3x3 I encountered 
the beauty of nature and entirely 
different Latvians: kind, intelli-
gent, willing to discuss rather 
than attack, erudite, and gener-
ous.  I could not have received a 
greater gift than being with 
them...

Mana auss dzird. Mana auss 
dzird, kā pazeme rūc un rīb zem 
manām kājām, kā mašīnu taures 
atskan pret augstām stikla ēkām 
un kā mani kolēģi pa dienām 
neatlaidīgi tarkšķ telefonā, un kā 
ambulanču sirēnas pa naktīm 
drāžas mūsu atvērtiem logiem 
gaŗām. Mana auss dzird, kā kai-
miņu meitenīte ir iemācījusies 
pate uz savu roku staigāt, tap tap 
tap tap tap visu vakaru no viena 
dzīvokļa gala uz otru. Un tad 
atpakaļ. Un tad vēlreiz atpakaļ. 
Mana auss dzird, kā tieši aiz mūsu 
loga no savām oliņām ir izšķē-
lušies jauni putnēni un iz  mē ģina 
savas jaunās balss saites, sūdzo-

Mana auss dzird

Sveicam!

ties mammai, ka gribas ēst. Mana 
auss dzird burzmu un chaosu. 

Bet. Šad un tad, reizi nedēļā, 
mana auss dzird ko citu: skaid-
rību. Ņujorkas latviešu koŗa da -
lībnieki cits citā ieklausās, akordi 
saliedējas, dziesmām vārdi uz -
ņem īstāku nozīmi. Mēs esam 
saliedēti. Mūsu gaita ir droša. 

Gatavojamies maija koncer-
tam Katskiļos, vietā kur mašīnu 
taures nebrēc un kolēģi nerunā 
pa telefonu, bet kur pļavas vējā 
maigi līgo un kur saule, rotājot 
mežus, nesteidzoties pazūd aiz 
kalniem. Gatavojamies sadarbo-
ties un sadziedāties miera pilnā 
dabas gaisā ar Latvijas Univer-

sitātes sieviešu kori „Balta”, Eko-
nomikas un kultūras skolas ka -
merkori „Fortius”, Otavas un 
Mon t reālas apvienoto latviešu 
kori „Atbalss”, Bostonas latviešu 
kori, kā arī koristiem no Toronto 
un Vašingtonas. 

Atstājiet chaosu un trokšņus, 
un burzmu mājās un piebiedro-
ieties mums, Ņujorkas latviešu 
korim, koncertā 26. maijā pulk-
sten trijos pēcpusdienā Ņujor-
kas ev. lut. draudzes nometnes 
Sarīkojuma zālē231 Green Hill 
Road

Elka Park, NY 12427. Varbūt 
jūsu auss arī dzirdēs skaidrību un 
mieru, ko dzird mana auss.

Dr. Arnis Pone un Dr. Diāna Pone kopā ar ģimeni apsveica meitu 
Karīnu Poni sakarā ar medecīnas skolas absolvēšanu. Karīna 
absolvēja Mičiganas Universitāti ar gradu Doctorate of Osteopathic 
Medicine. Viņa turpinās mācības rezidentūrā dzemdību un 
ģinekoloģijas speciālitātē.

Dr. Arnis Pone (Michigan State University College of Osteopathic 
Medicine 1983. gadu abso lvents), Dr. Jānis Pone (Latvijas 
Universitātes 1943. gada absolvents) un Dr. Karīna Pone

Amerikas latviešu apvienība ir 
saņēmusi dāsnu testamentāru 
novēlējumu  no Dr. Astras Ur  -
janis Kidd. 

Astra Urjanis Kidd aizgāja Mū -
žībā 2017. gada 19. jūnijā, 82 gadu 
vecumā, Leksingtonā, Kentuki 
pavalstī. Kā daudzi viņas vien-
audži, Astra bija bēgļu laika bērns, 
kas kopā ar vecākiem atstāja kaŗa 
un okupācijas plosīto dzimteni 
Latviju un caur bēgļu nometnēm 
nonāca ASV. Pēc medicīnas stu-
dijām Dr. Urjanis Kidd strādāja 
veselības aizsardzības jomā un 
ilgus gadus bija Hardin apgabala 
Veselības aizsardzības departa-
menta vadītāja. 

ALA ar pateicību piemin dāsno 
testamentāro novēlējumu

Dr. Astra Urjanis Kidd bija 
ALA Mūža biedre un, kā uzsvērts 
viņas nekrologā, “atcerējās un at -
balstīja Amerikas latviešu apvie-
nību”. Saņemtais novēlējums ir 
liels pateicības un uzticības aplie-
cinājums apvienības darbam.

“ALA ir pateicīga par testa-
mentāriem novēlējumiem un ļoti 
nopietni izturas pret uzticību, 
kas mums parādīta,” saka ap  vie-
nības priekšsēdis Pēteris Blum-
bergs. “Mūsu apvienības ilgt spē-
jība un veiksmīgās programmas 
pierāda, ka tai ir vērts ziedot, lai 
nodrošinātu Amerikas latviešu 
sabiedrības gaišu nākotni”. 

Apgāds Vesta-LK serijā Laika 
grāmata laidis klajā izdevumu 
„Gunārs Zemgals. Uz un aiz 
skatuves”.  Mākslinieces Daigas 
Brinkmanes veidotais makets un 
materiāla izkārtojums piedāvā 
greznu un daudzpusīgu saturu, 
savukārt vāka noformējumā lik-
tais Nacionālā teātŗa zeltītais 
portāls ar priekškaru, kas glabā 
daudz mākslas brīnumu, rosina 
lasītāju pievērsties vienmēr fas ci-
nējošai pasaulei, kuŗa radīta aiz šī 
priekškara.

Grāmata veltīta māksliniekam 
Gunāram Zemgalam (1934 – 2018), 
kas vairāk nekā 50 gadus bija 
Nacionālā teātŗa galvenais māk-
slinieks. Sācis kā skatuves glez-
notāja Arvīda Spertāla skolnieks, 
vēlāk Zemgals kļuva par oriģi-
nālu un novatorisku Nacionālā 
teātŗa sejas veidotāju, viņa darbi  
veidoja vairāku paaudžu skatītāju 
izpratni par allaž mainīgo ska-
tuves mākslu. Vēl vairāk – strā-
dājot par mācībspēku Latvijas 

Grezna grāmata
par ievērojamu latviešu scēnografu

Mākslas akadēmijā, Gunārs Zem-
gals izaudzināja nākamo scēno-
grafu paaudzi, kuŗas spilgtākie 
pārstāvji ir Andris Freibergs un 
Ilmārs Blumbergs.

Jaunajā grāmatā par Gunāru 
Zemgalu izsakās teātŗa kollēgas – 
režisori, aktieŗi, uzveduma daļas 
darbinieki. Svarīga vieta arī māk-
slinieka paša rakstītām vai teik-
tajām atziņām par scēnografa 
darbu un atmiņām par jaunības 
gadiem Jaņa Rozentāla mākslas 
skolā. Satura pilnskaņu izdevu-
mam piešķiŗ krāsaini reproducēti 
izrāžu plakāti, uzvedumu deko-
rāciju maketi, arī skices un darba 
uzmetumi. Scēnografa darbība 
atainota plašā daudzveidībā, uz -
sveŗot Gunāra Zemgala pamatīgo 
dramatiskā materiāla izpētes dar  bu, 
atbildīgo attieksmi pret ikvienu 
detaļu uz skatuves, rūpību par 
izrādes koptēlu. Ir dzirdēts atzi-
nums, ka šī grāmata noderētu 
par mācību līdzekli topošajiem 
scēnografiem. Tikai  mūsdienās 

diemžēl grūti būs atrast tādu 
mākslas kalpu, kas spētu un 
vēlētos būt atbildīgs par visu, kas 
konkrētā izrādē redzams uz ska -
tuves. Bet tieši tāds bija Gunārs 
Zemgals, ko teātŗa kollēgas savās 

atmiņās joprojām glabā kā sir -
snīgu un atklātu cilvēku, kuŗu 
raksturo arī zināms artistisms 
saskarē ar dzīvi un līdzcilvēkiem.

Grāmatas atvēršanas sarīko-
jums notika Latvijas Nacionālā 

teātŗa Baltajā zālē. Par tās tapšanu 
stāstīja izdevniecības vadītāja 
Ligita Kovtuna, viena no sastā dī-
tājām mākslas zinātniece Ingrīda 
Burāne. Savukārt Rita Melnace, 
arī materiāla kārtotāja un chro-
nikas daļas autore, nolasīja frag-
mentu no Gunāra Zemgala sievas 
Dzidras atmiņām. Pavasarīgi gaišo 
un sirsnīgo gaisotni papildināja 
Nacionālā teātŗa aktieŗu Marijas 
Bērziņas un Mārča Maņjakova 
dziedātās dziesmas no teātŗa iz -
rā  dēm komponista Valda Zilveŗa 
klavieŗpavadījumā.
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„Man tā bija sirdslieta – mūžu veltīt Latvijai”
Ar Valdu Lēvenšteinu, ilggadīgu Latvijas brīvības fonda administratori, 

sarunājas Taira Zoldnere

(Turpinājums 5. lpp.)

Denvera, 2019.gada maijs, 
notiek Amerikas latviešu ap -
vienības (ALA) 68.kongress, un 
man ir prieks un gods iepazīties 
ar ilggadīgu Latviešu brīvības 
fonda (LBF) administratori un 
laikraksta Laiks korespondenti 
Valdu Lēvenšteinu.

LBF tika dibināts 1973.gadā 
pēc ALAs kongresa ierosi nā-
juma, lai atbalstītu Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
darbu. Ar tautiešu ziedojumiem 
LBF arī šodien PBLA var sek-
mīgi turpināt darbu kā pasau-
les latviešu apvienību jumta 
organizācija.

“Es šeit varbūt esmu vis ve-
cākā,” Vlada Lēvenšteina man 
saka. Varbūt, bet varbūt arī ne, 
jo sirmajai kundzei acīs jaunī -
bas dzirksts un milzīga interese 
par visu, kas notiek Latvijā un 
latviešu sabiedrībā ASV.

V.L.: Es piedzimu Rīgā 1930.
gada 2.augustā, tur uzaugu un 
gāju skolā. Mani vecāki bija 
ierēdņi – tēvs bija akciju sa -
biedrības “Farmācija” direktors-
rīkotājs, bet mamma – agro-
nome, viņa strādāja Lauk -
saimniecības ministrijas Sēklu 
kontroles stacijas laboratorijā. 
1944.gada aprīlī pa beidzu Rīgas 
Kr. Barona 2.pamatskolu. Tā 
paša 1944.gada augustā devā-
mies bēgļu gaitās uz Vāciju. 
Brālis tajā laikā jau gāja vidus-
skolā, bet māsiņa bija pamat-
skolas 2.klasē.

Kāds bija jūsu ceļš uz Vāciju?
Tēvu nelaida, jo viņš bija di -

rektors fabrikā, kas tajā laikā 
bija “Bayer” filiāle, un visus dar  -
biniekus bija paredzēts vēlāk 
pārcelt uz Bavāriju. Man, mam-
mai un māsai bija atļauja eva-
kuēties agrāk, jo vācu priekš-
nieks uz Vāciju ļāva doties arī 
savai sekretārei, un mēs brau-
cām kopā. Brālis palika Latvijā 
un pievienojās mums vēlāk. No 
Latvijas izbraucām ar kuģi 
“Monta Rosa”, kas bija pietau-
vots Daugavgrīvā. Man bija mazs 
koferītis un māsiņa pie rokas. 
Mamma tikai raudāja, jo papu 
nelaida, un viņa nezināja, vai 
vēl kādreiz viņu redzēs. Plosījās 
taču kaŗš... Mēs visas četras ap -
metāmies vācu sekretāres dzī -
voklī Berlīnē, kur arī septembrī 
sagaidījām tēvu.

Pa to laiku farmācijas rūpnīca 
bija evakuēta uz Bavāriju. Ber -
līnē pārcietām nepārtrauktas 
bumbošanas. Tomēr mums lai-
mējās. 1945.gada 3.februārī at -
kal sākās milzīga bumbošana, 
bet tēvs bija aizgājis uz pre-
fektūru dabūt izbraukšanas at -
ļauju no Berlīnes, lai dotos uz 
rūpnīcu Bavārijā. Sākās gaisa 
trauksme, tēvs ātri paķēra at -
ļauju un noskrēja pa trepēm lejā 
paslēpties bunkurā, kas bija iz -
veidots pilsētas pazemes dzelz-
ceļā.  Kad tēvs atkal iznāca ārā, 
no mājas, kur viņš saņēma 
atļauju, nekas nebija palicis 
pāri, tikai drupu kaudze.

Devāmies uz Bavāriju, vilcieni 
bija pārpildīti, atceros, ka tēvs 
mani iegrūda vagonā pa logu, 
paši vecāki palika uz trepītēm. 
Izkāpām Nirnbergas priekš pil-
sētā, kur mūs sagaidīja latvieši – 
farmācijas rūpnīcas darbinieki 

Kaŗš bija beidzies, un latvieši 
uzreiz sāka meklēt cits citu, 
sāka sarakstīties. Tēvs atrada 
kontaktus ar savu klasesbiedru 
Fišbachas nometnē, kur jau bija 
nodibināta skola. Mums, bēr-
niem, tā bija jāturpina, jo vienu 

klases puiši, un tieši tas, kuŗš 
atradās man aiz muguras, arī 
bija mans nākamais vīrs Zi  -
gurds. Mēs saskatījāmies 5.sep-
tembrī... Uzreiz jau ne, bet vai  rāk 
sākām draudzēties ģim na zijas 
3.klasē, un kad bijām 4.klasē, 
mūsu ģimenei pienāca uzaici-
nājums doties uz Ame riku.

Tad bija jāšķiŗas?
Tas bija dramatiski, bet mam ma 

teica: “Tu esi vēl par jaunu, 
precēties par agru. Ja viņš tevi 
mīlēs, atbrauks...” Man vēl tagad 
ir saglabājušās astoņpadsmit 
Zigurda vēstules, ko viņš man 
rakstīja no Fišbachas.

1949.gada aprīlī izbraucām 
no Vācijas ar kuģi, un 17.jūnijā 
pēc divu nedēļu ceļojuma iz -
kāpām Ņujorkā. Nākamā dienā 
ar vilcienu mēs un vēl divas lat -
viešu ģimenes ieradāmies Kala-
mazū, Mičiganas pavalstī. Mūs 
sagaidīja vietējais latviešu mā  cī-
tājs Laupmanis, un arī prese – 
tikām aprakstīti vietējā avīzē.

Vai Amerikā uzreiz sākāt 
darba gaitas, vai varējāt tur-
pināt mācības?

Mana ģimene palika nelielā 
ciematā pie Kalamazū, bet mani 
mācītājs uzreiz paņēma savā 

ģimenē par izpalīdzi, jo viņam 
bija divi mazi bērni, sieva gai -
dīja trešo, un palīdzība bija 
vajadzīga. Tā es sāku strādāt par 
bērnu meitu un arī par kalponi. 
Pagāja kāds mēnesis, ieradās 
mans tēvs un sacīja, ka tas ne -
der – man ir jāturpina iet skolā. 
Ar mācītāja Laupmaņa gādību 
saņēmu stipendiju mācībām 
Rietumu Mičiganas universitātē 
(Western Michigan University), 
bet brālim – Kalamazū kolledžā. 
Izvēlējos studēt “mājas ekono-
miku”. Mācītājs Laupmanis arī 
izkārtoja uzaicinājumu mana 
drauga ģimenei uz ASV, un jau 
tā pašā gada decembrī mans 
draugs Zigurds ar ģimeni iera-
dās ASV. Es viņu sagaidīju 
Grandrapidu dzelzceļa stacijā.

Fotografijā izskatāties bez -
gala laimīgi. Kas notika tālāk?

Zigurdam arī vajadzēja pa -
beigt mācības, bet tas bija ie  spē-
jams tikai nākamajā rudenī. 
Tieši gadu pēc manas ierašanās 
Amerikā, 1950.gada 17.jūnijā, 
mums jau bija kāzas. Mēs abi 
pārcēlāmies uz Lansingu, viņš 
sākumā strādāja “Oldsmobile” 
fabrikā un rudenī sāka iet kol-
ledžā. Arī man vajadzēja tur pi-
nāt, bet man vairs nedeva sti-
pendiju, jo biju precēta sieva. 
Dzīvojām ļoti trūcīgi, un bez sti-
 pendijas es studijas turpināt vairs 
nevarēju. Zigurds ļoti cī tīgi mā -
cījās inženierzinātnes, četros ga -
dos viņš pabeidza pie cu gadu 
kursu. Es pa to laiku da  būju 
darbu apdrošināšanas kompā nijā.

Jūs lasot laikrakstu Laiks arī 
jau no 1950.gada?

Mans tēvs Laiku sāka abonēt 
uzreiz, kad ieradās Amerikā, 
mums mājās bija visi Laika 
numuri. Viņi ar mammu tur-
pināja dzīvot Kalamazū, tēvs 
strādāja rūpnīcā, jo maz zināja 
angļu valodu. Tomēr viņš bija 
laimīgs, jo – tēvs bija dzejnieks, 
un viņam arī ir iznākusi dzeju 
grāmatiņa. Mamma turpināja  
strādāt slimnīcā. Kalamazū un 
Grandrapidu apkārtnē iebrauca 
ļoti daudz latviešu un mācītājs 
Laupmanis mani veda rādīt 
amerikāņu ģimenēm, lai redz 
“kādi tie latvieši izskatās”.

Kad un kā jūs sākāt darbo-
ties Amerikas latviešu orga ni-
zācijās?

Vispirms notika tā, ka pēc 
studiju beigšanas manu vīru 
iesauca armijā, jo Amerika bija 
iesaistīta Korejas kaŗā. Tomēr 
pēc trīs mēnešu pamata treniņu 
nometnes, pateicoties savai in -
ženieŗa izglītībai, viņu pārcēla 
uz Aberdīnu Merilendas pa -
valstī, darbam militārā rūpnīcā. 
Mūsu sabiedriskā latviešu dzīve 
gan noritēja Vašingtonā, kas no 
Aberdīnas atradās tikai 35 jū -
dzes. Līdzko vīram obligātie divi 
gadi kaŗadienestā bija pagājuši, 
mēs pārcēlāmies uz Vašingtonu, 
un viņš dabūja inženieŗa darbu 
valsts sektorā ASV Flotes labo-
ratorijā, un es turpat strādāju 
par sekretāri.

1939.gads. Valda Lēvenšteine 2.rindā, pirmā no kreisās puses
// FOTO: V.Lēvenšteinas archīvs

Pamatskolas pēdējā klase, 1944. gada marts // FOTO: V.Lēvenšteinas archīvs

Ģimene pirms došanās bēgļu gaitās 1944.gada vasarā Rīgas Jūrmalā. No kr. 1.rindā: Valda, tēvs 
Ernests, māsa Ilze. 2.rindā: brālis Andrejs, māte Olga  // FOTO: V.Lēvenšteinas archīvs

un draugi. Viņiem jau tur bija 
sabūvētas tādas mazas bara ci ņas, 
tur mēs apmetāmies, bet jau 
aprīlī ienāca amerikāņu armija.

Kā radās doma pārcelties uz 
Ameriku?

gadu jau bijām pazaudējuši. 
Aizbraucām, un jau 1.septembrī 
sāku iet ģimnazijas 1.klasē. 
Skola arī atradās barakā, mani 
apsēdināja klases aizmugurē, 
bet aiz manis vēl tālāk sēdēja 
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(Turpināts no 4. lpp.)

„Man tā bija sirdslieta – mūžu veltīt Latvijai”
Ar Valdu Lēvenšteinu, ilggadīgu Latvijas brīvības fonda administratori, 

sarunājas Taira Zoldnere

Ne pravietis, ne Pazudušais dēls
Žurnālists Pauls Raudseps Bostonā

Saulainā maija pēcpusdienā 
iepriecinoši liels klausītāju 
skaits bija ieradies uz Paula 
Raudsepa stāstījumu par Lat-
vijas polītiku un gaidāmajām 
prezidenta vēlēšanām. Priekš-
lasījuma rīkotāji bija ALTS,  un 
to atklāja Mārcis Voldiņš. Pauls 
bija izvēlējies neierastu for mātu 
– stāstījums bija divi posmos,  
un pēc pirmās daļas sekoja 
klātesošo jautājumi. Bosto nie-
šiem par godu jāsaka, ka jau-
tājumi bija iederīgi un rosi noši. 
Uz jautājumu par iebraucē -
jiem Latvijā Pauls atbildēja, ka  
problēmu nav, jo tie meklē 
ienesīgākas zemes ar lielākiem 

IVARS
GALIŅŠ

pabalstiem. Bet problēmas ir ar 
dažām Latvijas bankām. Ru -
nātājs pozitīvi vērtēja mazo 
skolu apvienošanos ar lielākām, 
tāpat par mazajiem pagastiem, 
kas vairs nevar atļauties savas 
pašvaldības. Apcerot polītiskās 
partijas, viņš atzina, ka pašlaik 
to vadībā nav tādu personību, 
kas varētu iedvesmot lielākas 
ļaužu masas. Arī lielākajai – 
partijai  Saskaņa   ir nobirums. 
Attiecībā uz Valsts prezidenta 
vēlēšanām Pauls domā, ka 
Egilam Levitam ir pietiekams 
atbalsts Saeimā, lai viņu ie  vē-
lētu. Diemžēl ir spēki, kas dar-
bojas, lai tas nenotiktu.

bāleliņš, ko vienmēr ir prieks 
redzēt un atkal satikt. Runas 
sākumā viņš norādīja, ka tagad 
Latvijā nodzīvojis tikpat ilgu 
laiku kā Amerikā. 

Paula vecāki dzimuši Latvijā, 
bet dzīvo Bostonā, Latvijā Pauls 
ir jau kopš Tautas frontes lai-
kiem, bijis laikraksta Diena 
dibinātāju un akcionāru vidū. 
Pēc īpašnieku maiņas, tagad 
žurnāla IR līdzstrādnieks. Tiem, 
kas pirms 75 gadiem bija spiesti 
atstāt Latviju, Pauls ir kā skaista 
sapņa piepildījums, kamēr pa -
šiem tas palika vienīgi kā sap-
nis...

 Runas beigās Pauls saņēma 
pelnītus applausus un no rī  ko-
tājiem Aijas Dreimanes skaistu 

ziedu pušķi. Bostoniešiem Pauls 
Raudseps nav ne pravietis, nedz 
arī Pazudušais dēls. Viņš ir pašu 

Mans vīrs bija ļoti izdarīgs, un 
nepagāja ne gads, kad viņš jau 
bija Vašingtonas latviešu bied-
rības priekšnieks. 1961.gadā 
Va  šingtonā notika ALAs 10.
kongress, viņš bija galvenais 
rīkotājs un piesaistīja mani par 
palīdzi. Kopā ar Uldi Gravu, 
kuŗš tolaik bija ALAs sti  pen-
diāts, “štopējām” simtiem ap  -
lok snes – bija jādara arī gluži 
praktiski darbi.

1963.gadā mums piedzima 
dēls Andris un gadu vēlāk – 
meitiņa Astrīda. Viņi abi gāja 
latviešu skolās, un arī mani tūlīt 
iesaistīja latviešu skolas darbā. 
Man iedeva mācīt pavisam  
mazus bērniņus, bet tad skolas 
vadība redzēja, ka es varbūt 
varu vēl kaut ko vairāk. Tajā 
laikā sākām ieviest profesora 
Leļa mācību programmu, un es 
biju tās programmas pasnie-
dzēja skolēniem. Man šī pro-
gramma likās ļoti pareiza, to -
mēr skolas valde bija konser-
vātīva, un šo programmu pēc 
diviem gadiem slēdza. Par sko-
lotāju turpināju strādāt divpad-
smit gadus.

Kā sākās darbs Latvijas 
brīvības fondā?

1982.gadā Toronto dziesmu 
svētkos pie manis pienāca to -
reizējais PBLA priekšsēdis Ilg-
vars Spilners un sacīja: “Valda, 
mums vajag darbinieku PBLA. 
Latvijas brīvības fondā ienā-
kušas simtiem aptaujas ar pre-
cīziem datiem par latviešiem, 
un mums vajag tās apkopot.” Tā 
tas iesākās... es strādāju 35 stun-
das nedēļā, un man maksāja 10 
tūkstošus dolāru gadā. Bet, lai 
es varētu aizbraukt uz darbu, 
man vajadzēja nopirkt mašīnu, 
un tos desmit tūkstošus es 
samaksāju par mašīnu. Tā bija 
ļoti maza alga, un daudzi mani 
paziņas sacīja, ka viņi pie lat-
viešiem nekad nestrādātu. Bet 
man tā bija sirds lieta.

PBLA bija izsludinājusi aptau-

dienā devās uz darbu, un es 
paliku mājās ar trīs mēnešus 
vecu puisīti klēpī...

Vai ar mazbērniem latviski 
runājāt?

Protams! Es mācīju arī Den-
veras latviešu skolā. Mani maz-
bērni latviski runā diezgan labi, 
ir gan tautasdejas dejojuši, gan 
citādi piedalās latviešu dzīvē. 
Mana vedekla Ingrīda ir šī 
ALAs kongresa logo autore.

Viss jūsu mūžs bijis veltīts 
latviešu sabiedrībai. Ko jūs 
gribētu novēlēt latviešiem 
Amerikā?

Es esmu tik priecīga atkal būt 
ALAs kongresā un  redzēt visu 
šo aktīvo latviešu grupu. Novēlu 
turēties kopā, uzturēt latviešu 
valodu, turpināt to mācīt. Lat-
viešu kultūra mums ir jāsargā, 
nevienai tautai nav tādu tautas-
dziesmu kā mums, mums ir 
jālepojas ar savu valodu! Mana 
mamma man vienmēr mācīja: 
“Nekaunies no tā, ka tu esi lat-
viete. No tevis spriedīs par 
Latviju!”

Valda sagaida Zigurdu Grandrapidu dzelzceļa stacijā // FOTO: 
V.Lēvenšteinas archīvs

Valda Lēvenšteine ALAs 68.kongresa delegāte Denverā // FOTO: 
Taira Zoldnere

jas akciju, meklējot un apkopo-
jot uz Sibiriju  izvesto tuvinieku 
vārdus. Daudzi bija atsaukušies 
šai akcijai, un mans darbs bija 
apkopot atsūtītās aptaujas anke-
tas. Visam bija jāiziet cauri, lai 
izdarītu tikai dažas atzīmes: 
vārds, uzvārds, kur dzīvojis, kad 
apcietināts, un kas ar to cilvēku 
noticis. Par palīdzi man pie  ko-
mandēja Tiju Krūmiņu, un mēs 
par abām šo darbu izdarījām un 
aizsūtījām rezultātus Andrejam 
Eglītim uz Latviešu nacionālo 
fondu Zviedrijā. Tas viss tagad 
redzams Okupācijas mūzejā. 
Tas bija ārkārtīgi emocionāls 
darbs. Atradām arī ziņas par 
mūsu radiem un draugiem.

Pēc kāda laika mans tiešais 

priekšnieks aizgāja viņsaulē, un 
LBF priekšsēdis Valdis Kārklis  
man piedāvāja LBF administra-
tores darbu. Alga bija par di -
viem tūkstošiem dolaru lie lāka, 
bet ne jau algas dēļ es strādāju. 
Tas bija mīlestības darbs, lai 
PBLA varētu darboties. Pa visu 
pasauli mums bija 37 aģenti, kas 
nodarbojās ar ziedojumu vāk-
šanu. Darbs bija ļoti precīzs un 
piņķerīgs. Datoru taču nebija, 
visu darbu, uzskaiti darījām ar 
rokām, bija ļoti daudz kores-
pondences. LBF nostrādāju 12 
gadus līdz 1993.gadam.

Un vēl atradāt laiku rakstīt 
laikrakstam Laiks?

Vispirms es Laikam rakstīju 
no LBF, lai aicinātu cilvēkus 

iestāties un ziedot. Tāpat arī 
rakstīju ziņas, kas nāca no 
PBLA, jo man bija laba latviešu 
literārā valoda. Bet tad, 1988.
gadā, uzrakstīju rakstu par 
Ziemassvētku kaujām un Lāč-
plēsi, un to Laiks ielika kā 
ievadrakstu, turklāt pirmo reizi 
ar manu vārdu. Pēc tam ik pa 
laikam kaut ko uzrakstīju, jo 
biju jau arī no 1993.gada aiz-
gājusi pensijā.

(Valdas kundzes dzīvē bijis arī 
traģisks laiks – 2001.gadā aiz -
gāja Mūžībā vīrs Zigurds, dažus 
gadus vēlāk arī meita Astrīda, 
kuŗai tajā laikā bija tikai 44 
gadi, Valdas kundzes balsī skum-
jas, tomēr viņa turpina.)

2004.gadā man zvana dēls 
Andris no Denveras – ģimenē 
gaidāms otrais bērniņš, bet 
auklīte no Latvijas nav dabūjusi 
vīzu. Viņš man jautāja, vai varu 
nākt palīgā. Lai gan man bija 
sava māja Vašingtonā, tomēr es 
arī biju ļoti vientuļa, un tā es 
nedēļas laikā pārcēlos uz Den-
veru. Vedekla jau nākamajā 
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No kreisās: L. Piešiņa, I. Daukste Silasproģe, V. Nollendorfs, L. Muižniece // FOTO: I. Auziņa Šmita

RĪGĀ RUNĀ PAR LATVIEŠU 
RAKSTNIEKIEM TRIMDĀ

ATBALSTĪSIM 
JAUNO GRĀMATU!
Astrīda Jansone. Trimdas 

bērnubērni Latvijā – grāmata par 
trimdas latviešu jaunākās paaudzes 

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

iesaistoties tās celšanā.
Grāmata cietos vākos, apm. 

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

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

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

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

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

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

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

Lasīsim, dāvināsim, atstā-
sim vēsturei!

Pēc negaidīti aukstām pir-
majām maija nedēļām Rīgā, 15. 
maija rītā pēkšņi saulīte staigāja 
pa zemes virsu un pat sildīja. Šis 
datums vienmēr būs saistīts ar 
1934. gadā K. Ulmaņa valsts ap -
vērsumu, tomēr Latvijas presē 
šogad tas nebija pat pieminēts. 
Toties notika kas cits: pulksten 
sešos vakarā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība 
savās telpā aicināja publiku no -
klausīties pārrunas par tematu 
“Rakstnieks trimdā – pašiz paus me 
vai latvietības saglabāšana”. Tātad 
runa būs par mums, trimdinie-
kiem, un mūsu rakstniekiem. 
Varētu būt interesanti. Nevarēja 
neaut kājas (ziemas kažoku vairs 
nevajadzēja) un nedoties uz 
Gaismas pili.

Paziņojumā par sarīkojumu 
minēts, ka kultūržurnālistes 
Liegas Piešiņas vadītās sarunas 
viesi būs trimdas latviete, valod-
niece un dzejniece Lalita Muiž-
niece, filologs, rakstnieks un 
Latvijas Okupācijas mūzeja bied-
rības valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs, kā arī literātūr zi-
nātniece Inguna Daukste-Sila-
sproģe.

Vērt durvis un ieiet mūsu 
architekta Birkerta izsapņotajā 
un arī dzīvi tiešām uzsākušajā 
bibliotēkā Daugavas krastā Pār-
daugavā vienmēr ir bauda: pla-
šums, gaisma, gludas spožas 
grīdas, neskaitāmas telpas dau-
dzos stāvos, kas glabā mūsu 
kultūras lielākās vērtības: grā -
matas.

Pirmā stāva “Draugu telpā” 
mūs sirsnīgi sagaida LNB At -
balsta biedrības dvēsele Kārina 
Pētersone, kuŗa apgalvo, ka nav 
šī vakara notikuma rīkotāja, bet 
“tikai māte”. Tālāk skatāmies, kas 
vēl ieradies. Kā to varēja sagaidīt: 
galvenokārt bijušie trimdinieki, 
kuŗu kādreizējās mājas bijušas 
Zviedrijā, Vācijā, Anglijā, gan arī 
ASV, bet tagad atkal izlaiduši 
saknes senču zemē. Nevar teikt, 

MĀRA
CELLE

ka viņi visi atgriezušies dzimtenē, 
jo tie, kas dzimuši pēc kaŗa, 
nākuši pasaulē svešumā. Pārējā 
publika – Latvijā dzimušie un 
augušie, arī jaunā paaudze. Kopā 
gan tikai kādi 20 cilvēki.

Kas bija šī sarīkojuma mēr ķ-
auditorija? Varbūt bija iecerēts, 
ka ieradīsies liels skaits to, kuŗi 
gribēs vairāk uzzināt par trimdu 
un tur mūžu pavadījušajiem 

(un ne jau tikai jaunā paaudze) 
vakaros spēj atrauties no saviem 
aparātiem, neskatīties televīziju, 
bet iegrimt savā pasaulē ar labu 
grāmatu rokās? Jāšaubās.

Tomēr L. Piešiņa centās no 
sarunas viesiem izvilināt dažas 
atbildes. Sarunas atklājot, viņa 
minēja, ka saprot, ka katrs, kas 
ieradies, būs ar savu pieredzi. 
Sarunas nebūs iecerētas sērīgas, 

kas nekad nav pārtrūkusi. Katrā 
bēgļu nometnē iznāca biļeteni, 
apkārtraksti, pat žurnāli, un tā 
tas turpinājās arī vēlākos gados 
aizjūras zemēs. Pirmais jaunās 
paaudzes dibinātais literārais 
žur nāls Jaunā Gaita piedzima 
1955. gadā. Šai vakarā klāt bija 
divi (Nollendorfs un Muižniece), 
kas stāvējuši pie JG šūpuļa. 
Valters bija paņēmis līdzi JG 

miem, un tad iznāk romāni. 
Latviešu presē aprakstītie noti-
kumi tikai daļēji atspoguļo pa -
tieso dzīvi, jo prese uztur ideo-
loģiju un tai ir izlases principi. 
Trimdā sarakstītie romāni tomēr 
ir labs rādītājs par latviešu dzīvi, 
jo pa lielai daļai rakstnieki tur-
pināja rakstīt par saviem likteņa 
biedriem. Ir apbrīnojami, ka tik-
pat kā visi trimdas rakstnieki ar 
rakstniecību nodarbojās tikai 
vakaros un nedēļas nogalēs, jo 
strādāja pilnu laiku maizes 
darbu. Pat honorāri, ko maksāja 
visādā ziņā veiksmīgais grāmatu 
un avīzes Laiks izdevējs Helmars 
Rudzītis, nebija pietiekami, lai 
rakstnieki varētu tikai no tiem 
iztikt. Okupācijas gados trimdā 
iznāca vairāk grāmatu latviešu 
valodā, nekā Latvijā.

Šodien vislielākā speciāliste, 
kas izsmeļoši pētījusi un turpina 
pētīt trimdas latviešu literātūru ir 
Inguna Daukste-Silasproģe. Kaut 
dzimusi, uzaugusi un izglītojusies 
pēckaŗa Latvijā, viņas interese un 
nepārtrauktais pētniecības darbs 
ir mums neizmērojama bagātība, 
jo tam pilnā mērā nav pievērsies 
neviens bijušais trimdinieks. 
Tādēļ bija prieks un gandarījums 
uzklausīt Ingunas pārdomas par 
trimdas presi un rakstniekiem.

Kādas grāmatas sarīkojuma 
viesi paņēma līdzi no Latvijas, 
dodoties bēgļu gaitās? Lalita mi -
nēja, ka tā bijusi viņas mīļākā 
rakstnieka Kārļa Skalbes 1943. 
gadā izdotā grāmata “Sirds ba  gā-
tība”, kas diemžēl aizgājusi bojā 
ugunsgrēkā Fišbachas nometnē. 
Valters stāstīja, ka viņa ceļa somā 
bijušas trīs Jāņa Jaunsudrabiņa 
grāmatas, no kuŗām vismīļākā 
bijusi un vēl arvien ir “Baltā 
grāmata”. Arī no publikas vairāki 
izteicās, ka tieši “Baltā grāmata” 
viņu bērnībā (un vēl arī viņu 
pēcnācējos) ir spēlējusi lielu 
lomu.

Izrādīja 1955. gadā uzņemtu 
piecu minūšu filmiņu par Jāni 
Jaunsudrabiņu. Redzējām, kā sir  -
mais rakstnieks sēž uz ķeblīša 
Mēness ezera krastā ar makšķeri 
rokā. Pēc brīža viņš pieceļas, 
pārmet tarbu ar noķertajām 
zivīm pār plecu un dodas uz savu 
trimdas mājiņu, iesauktu par 
“Mēnesnīcu”, kur pie durvīm 
viņu sagaida smaidīga dzīves-
biedre Nate, kuŗai interesē, kas ir 
tarbā. Citā epizodē rakstnieks sēž 
pie galda, kas kalpojot gan rak-
stīšanai, gan citām vajadzībām. 
Viņš izsaka viedokli, ka viņa 
darbi šodien varētu būt vairāk 
vajadzīgi Latvijā, nekā trimdā. 
“Piemini Latviju,” viņš citē no 
sava slavenā darba: “Ar šiem 
vārdiem sasveicināties, ar šiem 
vārdiem atvadāties.”

Vakara gaitā dalībnieki pie-
skārās vēl veselai virknei tematu, 
kas varētu būt neizsmeļami. Cik 
no šī pasākuma ieguva publika, 
grūti pateikt, jo, kā jau minēju, 
katram ir sava pieredze, savs vie-
doklis. Jāizteic atzinība un liels 
paldies LNB Atbalsta biedrības 
priekšniecei Kārinai Pētersonei, 
kuŗas iniciātīvā turpinās pārrunu 
sērija “Stāsta otra puse”. Nākotnē 
varētu būt vēl daudzi citi rad-
niecīgi pārrunu vakari. Gaidīsim!

rakst niekiem. Izskatās, ka mēs 
vietējiem tomēr neesam tik fas-
cinējoši. Radās pārliecība, ka par 
trimdu un tās rakstniekiem vis-
vairāk interesējas tikai paši trim-
dinieki. Kam šais laikos vispār 
interesē grāmatas? Vēstules, die -
nasgrāmatas, memuāri? Kā var 
konstatēt, vērojot cilvēkus uz 
ielas un tramvajos, katram ot -
rajam ir rokā mobilais telefons. 
Caur to nepārtraukti tiek kārtots 
viss, kas kārtojams. Vai šie ļaudis 

bet rosinās uz pārdomām. Viņa 
sevi un Ingunu raksturoja kā 
“izzinātājas”. Jautājums, piemē-
ram: „Par ko rakstīja tikko 
trimdā devušies rakstnieki un 
kādas iespējas bija publicēties?” 
Rakstīja galvenokārt par to, kas 
visiem sāpēja, par zaudēto dzim-
teni, par ilgām un cerībām, ka 
drīz ceļš vedīs atpakaļ uz mājām. 
Rakstīja latviski, par latviešiem, 
par Latviju. Paši griezās ap savu 
asi. Gadu gaitā, kad cerības 
atgriezties brīvā Latvijā sāka iz -
plēnēt un trimdinieki kļuva par 
emigrantiem, turpināja rakstīt 
par to pašu. Rakstīja par trimdi-
nieku dzīvi svešumā, tikai 
pamazām un nosacīti pievērsās 
arī tematiem par vietējo sa -
biedrību. Trimdā bija devušies 
tikpat kā visi ievērojamie latviešu 
rakstnieki, sākot ar savu stāju 
nostabilizējušajiem klasiķiem 
Kārli Skalbi, Jāni Jaunsudrabiņu, 
Anšlavu Eglīti un tikko rakst-
niecības ceļu uzsākušajiem Jāni 
Klīdzēju, Alfrēdu Dziļumu un 
daudziem citiem. Par dzej nie-
kiem vispār nav ko runāt – to bija 
daudz, un dzeja bija ļoti populāra.

Kā gāja ar publicēšanos? Kaut 
līdzekļu bija maz un papīrs 
prasts, trimdā nonākušie rakst-
nieki turpināja sacerēt grāmatas, 
un cilvēki tās pirka un lasīja. Vēl 
līdz šai dienai svešumā dzīvojošie 
latvieši turpina pirkt un lasīt 
latviešu grāmatas. Vēl arvien 
viņu mājokļi ir līdz griestiem 
pilni ar grāmatplauktiem un vecā 
paaudze šausminās, iedomā jo-
ties, kas ar viņu bibliotēkām 
notiks pēc viņu aiziešanas viņ-
saulē. Rakstītais vārds un mūsu 
valoda vienmēr bijusi mūsu saite, 

pirmo numuru, kuŗa motīvs 
toreiz bija “Skaties atpakaļ un 
meklē jaunus ceļus”. JG iznākusi 
nepārtraukti četras reizes gadā 
(šobrīd pēdējais ir #296), un ir 
visilgāk dzīvojošais latviešu lite-
rārais žurnāls, pārspējot arī Pa -
domju Latvijā izdoto Karogu, un 
daudzos trimdā savu laiku eksis-
tējušos žurnālus – Ceļa zīmes, 
Tilts, Treji vārti u.c. Minēja arī 
jaunai paaudzei domātos žur-
nālus Mazputniņš un Mēs, kuŗi 
beiguši eksistēt.

Cik viegli vai grūti bija trimdā 
paturēt latviešu valodu, turpināt 
rakstīt un lasīt latviski? Uz šo 
jautājumu nav iespējams iz  sme-
ļoši atbildēt, jo viss ir atkarīgs no 
tā, par kuŗu paaudzi iet runa, cik 
daudz ģimenē tika kopta un 
lietota latviešu valoda. Ja Vācijas 
bēgļu nometnēs nonāca ap 100 000 
latviešu, uz ASV pārcēlās ap 50 000, 
bet jau dažu gadu laikā vismaz 
puse no tiem bija latviešu sa -
biedrībai pazuduši. Tiem jaunie-
šiem, kuŗi paspēja bēgļu no  met-
nēs nobeigt latviešu ģimnaziju, 
latviešu valodas pamats bija un 
palika diezgan stiprs. Jaunākiem 
bija grūtāk, kaut viņi varbūt 
turpināja mācīties latviešu ne -
dēļas nogales skoliņās, bet pir-
majos gadu desmitos nebija ne 
2x2 nometņu, ne latviešu studiju 
centra Kalamazū.

Izkristalizējās doma, ka vis pa-
tiesāko informāciju par to, kāda 
pa īstam bija dzīve 50 un vairāk 
trimdā pavadītajos gados, var 
uzzināt no vēstulēm, die nas-
grāmatām, autobiografijām. Rakst-
  niekiem tomēr ir tendence savas 
atmiņas jaukt ar izdomātiem ti -
piem un pārspīlētiem notiku-
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 Latvian Saeima Becomes
First Foreign Parliament to 
Recognize Genocide of the 

Crimean Tatars
PAUL GOBLE

JURIS 
ULMANIS Uz Grenlandi – pēc pērlēm

FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS

Lēnām iepazīstam viens otru. 
Sama un Toms pamodās vēlāk. 
Mēs jau bijām padzēruši kafiju 
un paēduši sauso brokastu mai-
sījumu, kad Sama un Toms iz -
lēma sev un mums pagatavot olas 
ar speķi un pupiņām. Tas viss ir 
forši. Vienīgi traukus aukstā 
ūdenī mazgāt nav pa  tīkami.

Šodien jātiek uz pastu, policiju 
un mazliet jāpārpako  mantas. 
Gribas ātrāk doties uz ledāju. 
Izskatās, ka šodien te nekas 
nenotiks, jo laiks ir draņķīgs. 
Vakar Pauls kaut kur atrada vecu 
desu un teica – ja tā sāks iz  ska-
tīties viena no mūsu vīrišķajām 
ķermeņa daļām, tad mums 
patiešām būs problēmas.

Šeit pulkstenis rāda 16:09, Rīgā 
šobrīd – 21:09. Biju kādu brīdi 
iemidzis savā divstāvu gultā. 
Sama augšā, es lejā. Nezinu, ko 
viņa tur dara, laikam lasa un 
klausās mūziku. Man šī pa  snau-
šana guļus uz muguras ar augšā 
saslietu galvu ir paradums no 
kāpšanas kalnos ar Tedi un 
Imantu. Ko tik neesmu iemācījies 
un piedzīvojis kopā ar viņiem un 
pateicoties viņiem! Arī šobrīd 
jūtu viņu klātbūtni. Esmu drošs 
un pietiekami pieredzējis – arī 
pateicoties viņiem. Saprotu Samas 
un Toma nervozumu un trauk-
smi, jo viņiem nav tās pieredzes, 
kas man. Marks izturas mierīgi, 
nav sasprindzis. Pauls arī. Aiz-
gājām uz policiju reģistrēties. 
Mūs reģistrēja ar nosaukumu 
Tangent 5, ID numurs: 
ID1604283F81FED. Policijā mums 
jautāja, vai esam trenējušies. 
Mums jau vairāki to ir prasījuši. 
Jūtos par sevi drošs, jo es pa  tie-
šām esmu trenējies, esmu vesels 
(kaut gan pa nakti kakls mazliet 
sāpēja). Policijā stāstīja, ka no 
desmit grupām, kas šo  sezon ir 
mēģinājušas šķērsot Grenlandes 
ledāju, vajadzējis evakuēt sešas. 
Vienu Šveices komandu vaja-
dzēja evakuēt tāpēc, ka viens no 
ceļotājiem esot guvis apsal dē-
jumu. Šveicieši? Dīvaini. Tas 
nozīmē, ka noteikti ņemšu līdzi 
savu pūķeni1un divus pārus 
siltās apakšveļas. Dāņi policijā 
bija ļoti pretimnākoši. Aizmir-
sām paņemt līdzi mūsu apdro ši-
nāšanu, Pauls vēlāk atnesīs. Sals, 
sniegs, leduslāči. Tomēr ne  redzu 
iemesla, lai mūsu ceļojums neiz-
dotos. Samanta sākusi ļoti sa -
traukties. Es savukārt jutos labi, 
jo redzēju, kādi jefiņi palika Red 
House Guesthouse, nu, tie sko lo-
tāji, nebija brīnums, ka viņi neko 
nevarēja izdarīt. Gribas spēks, mo -
tivācija, fiziskais stā  voklis un sa -
gatavotība – tas viss ir ļoti svarīgi. 
Bijām aizgājuši uz pārtikas vei-
kalu nopirkt ēdamo pusdienām 
un vakariņām. Iegāju arī pastā 
nosūtīt savus PVN atmaksas do -
kumentus uz Īslandi. Bija jāiz-
ņem 100 DDK no ban komāta, jo 
pasts no manis paņēma 10 DDK.

Paēdām Toma pagatavotās 
pus dienas. Rīsi ar saknēm. Citā 
telpā es biju atradis sojas mērci, 
visi bija laimīgi. Pagrabā ap -
skatījām mūsu ragavas, kā tās 

1 Ar pūkām siltināta jaka.

izskatās, kā darbojas. Inuīti šīs 
gaŗās, ietilpīgās ragavas, kuŗas 
mums būs jāvelk, sauc par 
pulkām. Pārtika ir iepakota lielās 
kastēs. Mums katram būs jāņem 
viena kaste, un pēdējo kasti mēs 
sadalīsim. Ragavās ir tāda plēve, 
ar ko varēs apsegt visas mantas. 
Savā istabā jau biju sadalījis man-
tas, ko ņemšu un ko neņemšu 

Diez vai Pauls šodien tiks 
prom. Mums jāizlido rīt.  Dauds 
domāju par Eda Viestura grā -
matu, par to, ko viņš ir paveicis 
un kā visu to ir nomārketējis 
ASV. Viņam bija mērķis, un soli 
pa solim viņš iecerēto paveicis. 
Kādreiz lietas iet uz priekšu, 
kādreiz  atpakaļ, bet ar mērķ-
tiecību var visu panākt. Nekas 
nenāk viegli. Viņš saka, ka ne -
riskē, bet rēķinās ar risku. Mēs 
visi to darām. Katru dienu. Viņš 
trenējas, plāno un dara. Kādreiz 
izdodas. Kādreiz ne. Tā ir arī 
mana filozofija, tā es dzīvoju.

7:27; 12:27. Saņemu īsziņu no 
savas mīļotās Gundegas: „Ne  stei -
dzini laiku, tas tagad steidzas... 
Pie mums sāk ziedēt kastaņas.” 
Mana Gundega! Marks teica, ka 
abi angļi vakar bijuši pesimistiski 
noskaņoti attiecībā uz laika ap -
stākļiem, un iemesls, kāpēc viņi 
nav tikuši pāri ledājam, ir tas, ka 
viņi nav labā formā: ”Tu redzēji 
viņu vēderiņus?” Viņiem tas ir 
jāpieņem, arī sava neveiksme. Es 
pilnībā piekrītu. Īstenībā var iet 
jebkuros laika apstākļos, pat tad, 
ja nekā nevar redzēt, vienkārši,  
sekojot kompasam. Te nav plaisu. 
Vienīgi, ja pūš stiprs vējš, tad ir 
grūti uzcelt vai nojaukt telti. Vēl 
runājām, ka mēs, baltie cilvēki, 
esam samaitājuši Grenlandi un 
inuītus. Es to vakar stāstīju Samai. 
Mēs domājam, ka padarām viņus 
civilizētus un palīdzam viņiem. 
Mēs kritizējam, ka viņi nesavāc 
atkritumus, dzer, neko nedara. 
Inuīti agrāk medīja, gādāja sev 
un savām ģimenēm pārtiku un 
visu, visu no dzīvnieka izman-
toja.

viņam… divi latvieši – ha, ha!
Šovakar ēdām saldētu lazanju. 

Bija joki, kad mēģinājām iede-
dzināt plīti. Kad Marks un Toms to 
raudzīja darīt, plīts gandrīz eks-
plodēja, viņi varēja apde dzi nā-
ties. Beidzot Marks paziņoja, ka 
plīts neesot kurināta sešus gadus, 
tāpēc to lietot nevajag. Es šodien 
viesnīcas darbiniekam Marko 

Mēs te putojamies 
ar ikdienas 
sīkumiem...

Trešdiena,  6. maijs
Atkal pamodos agri un iegāju 

dušā. Pauls un Marks arī augšā. 

(Turpināts no Nr. 18)

(Turpinājums sekos)

Staunton, May 11 – Two days 
ago, the Latvian Saeima became 
the first foreign parliament to 
adopt a resolution recognizing 
Soviet treatment of the Crimean 
Tatars as an act of genocide, an 
action in advance of the 
75th anniversary of their depor-
tation in 1944 and a response to 
an appeal by the Mejlis of the 
Crimean Tatars.

On April 23, the Mejlis issued 
an appeal to the parliaments and 
governments of UN members 
states to recognize the deporta-
tion of May 18, 1944 as an act of 
genocide. Latvia is the first to 
respond positively to this de -
velopment, something Crimean 
Tatars welcome as a break-
through.

The Latvian resolution is avail-
able at saeima.lv/lv/aktualitates/
saeimas-zinas/27934-saeima-
pienem-pazinojumu-par-kri-

Crimean Tatar leaders are 
extremely pleased Latvia has 
taken this step and are calling on 
other countries to follow its lead.

Given the international sup-
port that Latvia and its two Baltic 
neighbors received during the 
Soviet occupation, many groups 
not surprisingly have looked to 
them for support against oppres-
sion since that time. Baltic 
actions have been mixed, reflect-
ing the tension between what 
they would like to say and what 
they can given their proximity to 
Russia.

One very much hopes that the 
two other Baltic countries and 
then all countries around the 
world concerned with justice will 
adopt similar resolutions in sup-
port of the Crimean Tatars and 
against Russian crimes of geno-
cide past and present against 
them.

mas-tataru-deportaciju-75-ga-
dadienu-atzistot-notikuso-par-
genocidu. It reads in part, 
“Recognizing the entire serious-
ness of this declaration, we call 
the deportation and ensuing 
Soviet terror an act of genocide.”

The resolution also takes note 
of the fact that “five years ago, 
Russia illegally annexed Crimea 
and is carrying out the Russian 
policy of oppression and force in 
relation to the Crimean Tatars in 
occupied Crimea.”

“It should have been impossi-
ble to imagine that the Crimean 
Tatars for the second time in 75 
years are being subjected to 
harsh repressions and persecu-
tions and have been forced to 
leave their motherland,” Latvian 
deputy Richards Kols added. 
One can only be deeply con-
cerned that “history could be 
repeated in this way.”

līdzi. Tagad izlēmu – ņemšu tikai 
pašu nepieciešamāko. Siltas drē-
bes, foto, vitamīnus, kosmētiku, 
kādu lasāmvielu. Visu pārējo 
pārsūtīšu uz Kangerlusuaku. Būs 
dārgi, taču neņemšos visu stiept 
pāri Grenlandei. Piedāvāšu Pau-
lam savu enerģijas dzērienu. 
Varbūt viņš man par to kaut ko 
samaksās? Plkst. 21.06 esmu 
gultā. Izmantoju savu guļam-
maisu par spilvenu. Dzirdu, kā 
Pauls runā ar diviem angļiem, kā 
viņš esot koordinējis loģistiku 
angļu TV kompānijas program-
mai par Grenlandi. Vienam no 
tiem diviem angļiem bija prob-
lēmas ar potīti, un pēc nedēļas 
viņi pārtrauca savu ekspedīciju. 
Nedēļu nosēdēja, gaidot glāb-
šanas hēlikopteru. Nevarēdami 
sagaidīt, viņi izsauca suņus, kas 
abus atveda atpakaļ. Sama lasa 
un klausās mūziku, ko arī es varu 
sadzirdēt, lai gan viņai ir austiņas. 
Marks laikam aizgājis gulēt, un 
Toms ir pazudis. Droši vien kaut 
ko kaut kur pēta. Pavadīju pēc-
pusdienu, lasot Eda Viestura grā-
matu. Man vakar Sama teica, ka 
Eds Viesturs – slavenais ASV 
alpīnists, esot patmīlis. Tobrīd 
mani tas aizskāra. Teicu, ka viņš 
ir pa pusei latvietis. Bet šodien, 
lasot viņa grāmatu, sāku domāt, 
ka tomēr jāpiekrīt Samai. Viņš 
nemitīgi sevi slavē, raksta, cik 
viņš gudrs, cik pareizi dara un 
pat citē citus, kuri arī saka, cik 
viņš, Eds, ir lielisks. Pie sevis 
nodomāju, ka es arī droši vien 
varētu uzkāpt visos šajos 8000 
metru augstajos kalnos. Tagad 
esmu tam par vecu. Starp citu, 
Edam Viesturam tagad arī ir 49. 
Viņš daudz trenējas un izskatās, 
ka tās lietas es daru līdzīgi 

aizrādīju, ka viņš iemetis sniegā 
cigaretes izsmēķi. Vecis te visus 
izrīko, bet pats piesārņo dabu! 

Vēl viena diena šeit, un, cerams, 
parīt dosimies ceļā. Rīt jābeidz 
pakot mantas, jāuzlādē baterijas. 
Taisāmies paslēpot un varbūt no -
pirkt kādu zivi no bļitkotājiem.

Sēžam virtuvītē un lasām grā-
matas. Te ir plaukti ar labām 
grāmatām par Arktiku, par kal-
niem un par Grenlandi. Grā-
matas visumā ir svešvalodās, bet 
tās ar fotogrāfijām  ir labas. Snieg, 
snieg un neizskatās, ka snigšana 
reiz rimsies.
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 18) atrisinājums 
Līmeniski. 3. Divkauja. 

5. Katalpas. 9. Adisabeba. 
10. Orderis. 11. “Salambo”. 

14. Skavas. 16. Olekts. 17. 
Atmatenes. 18. Bairons. 20. 
Aparāts. 24. Printeris. 26. Nātres. 
27. Sutana. 28. Bacilis.  30. 
Sintēze. 31. Tarantuls. 32. Sa -
skalas. 33. Cūkausis.

Stateniski. 1. Sumbrs. 2. Stor-
no. 3. Dialekts. 4. Vaidava. 6. Pār-
steigt. 7. Saskatīt. 8. Galante. 12. 
Akmentiņa. 13. Bonaparti. 15. 
Satraps. 16. Osīriss. 19. Ader-
manis. 21. Prāvest s. 22. Strikts. 
23. Dentists. 25. Statuss. 28. Bā -
zele. 29. Smalka.

Līmeniski. 4. Masas mēr vie-
nība SI sistēmā . 7. Pilsēta Igau-
nijas dienvidaustrumos. 8. Valsts 
Āzijas dienvidrietumos. 9. Ap -
kārtmērs. 10. Pūšamais mūzikas 
instruments. 11. Sulīgs auglis. 13. 
Zirga skrējiens. 18. Augstāko amat-
personu goda sargi Senajā Ro -
mā. 21. Kaŗaskolas audzēknis. 
23. Valsts Eiropā. 24. Lieli papa-
gaiļi. 25. Laukuma mērvienība 
angļu mēru sistēmā. 26. Karpu 
dzimtas zivs. 28. Augstākā valsts 
padome Senajā Romā. 29. Pilsēta 

Somijas dienvidos. 34. Ierīce ska-
ņas pastiprināšanai. 35. Vaļņ-
veid a pauguri. 37. Mali galvas-
pilsēta. 38. Techniskas ierīces 
pamatrādītāji. 39. Italiešu dzie-
dātājs (1889-1965). 40. Labora-
torijas trauks. 41. Valsts institū-
cijas apstiprināts normatīvi tech-
nisks dokuments.

Stateniski. 1. Galda spēle. 2. 
Neliela ārija. 3. Noslēgtas sabied-
rības grupas Indijā. 4. Vērtspa-
pīram nogriežams talons. 5. Ad -
ministrātīvi territoriālas iedalī-

juma vienības Islandē. 6. 
Indiāņu trofeja. 12. Senas 
austrumģermāņu ciltis. 14. 
Dabas skati. 15. Rauga 
mīklas cepumi. 16. Admi-
nistrātīvi territoriālas ie -
dalījuma vienības Baltijā 
viduslaikos. 17. Sporta 
apavi. 19. Visplašāk lietotā 
dabiskā izejviela. 20. Mīlas 
dievs sengrieķu mītolo-
ģijā. 22. Skandinavu avio-
kompanija (abrev.). 23. 
Vēs turiska gaŗuma mēr-
vienība Latvijā. 27. Dabis-
kas ūdensplūsmas. 30. 
Viegls vulkāniskas izcel - 
s mes iezis. 31. Aktieŗu ko -
pas. 32. Lielmuižnieks 
Spā nijā. 33. Bargs, ne -
laipns. 35. Novada centrs 
Latvijā. 36. Ieceres. 

1 2
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7 8
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21 22 23
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38

39 40

41

Skolas bērni gauži raud,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā sīki raksti,
Vajag gudra padomiņa. 
(T. dz.)

Tā tas varētu būt bijis tālajā 
1849. gadā krēslainajā Dauškānu 
māju rijas kambarī, kad Apes ap -
kārtnes zemniekbērni  sanāca uz 
pirmo mācībstundu, skaitīja Tēv-
reizi un uz tāfeles uzskripstināja 
pirmos A. Tur meklējams mūsu 
skolas, kuŗai šobrīd svinam 80 
ga  dus, aizsākums. Turpmākajos 
gados skolas vēstures chronikā 
minēta Jaunrozes pagasta Apes 
pir mās pakāpes pamatskola, Jaun-
rozes pagastā 1873. gadā dibinā-
tā Mazpurena skola, Apes sešu 
klašu pamatskola, Saliņa skola.

Lepni varam teikt, ka pa gais-
mas ceļu  no Dauškāniem līdz 
staltajam namam – Ulmaņlaiku 
dāvanai – Vaidavas krastā  esam 
gājuši 170 gadus. Un tagad varam  
svinēt divas jubilejas – vienu ofi-
ciālo, otru – vēstures chronikās 
ie  rakstīto.

Skolotāja Rasma Harju un vi -
ņas čaklie palīgi novadpētnieki 
mūsu skolas vēstures notikumus 
rūpīgi vākuši un sakopojuši, iz -
veidojot lielisku mūzeju.

Verot durvis, uz mums raugās 
Dāvis Ozoliņš kā dzīvs māksli-
nieka  skulpturālā atveidojumā. 
Izcilais etnografisko materiālu 
krā jējs un skolotājs Jaunrozes 
pagasta skolā nostrādāja dau-
dzus gadus, veica plašu sabiedris-
ko darbību. Pirmo reizi Dāvja 
Ozoliņa vārds skolai tika dots 

1939. gadā, kad tika uzcelta Ul -
maņlaika dāvana – skaista ēka. 
Svinot skolas 50 gadu jubileju 
1989. gadā, tika atjaunots Dāvja 
Ozoliņa vārds tās nosaukumā. 
Par skolas vēsturi no A līdz Z uz -
zinām no  Rasmas Harju grā ma-
tām “Ar Dāvja Ozoliņa vārdu”, 
“Mana skolas grāmata” un dau-
dzajām publikācijām presē. Ar 
Dāvi Ozoliņu un viņa nozīmi 
no vada kultūras dzīvē savulaik 
tika iepazīstināti arī Laika lasītāji.

***
Dzīvi veidoja kā māla piku
Man bija laime skolas gaitas 

aizvadīt ar manas paaudzes gai-
šākajām galvām – izcilniekiem, 
kuŗi tālu nesuši mūsu skolas 
vārdu. Reiz matēmatikas sko lo-
tāja bija saslimusi, un mēs jau 

nopriecājāmies, ka “brīvajā” stun-
dā varēsim nodarboties ar ko 
citu. Bet, še tev! Atvērās durvis,  
un ar žurnālu rokā ienāca Aivars 
Liepa no vienpadsmitās. Sāku -
mā ar izbrīnu skatījāmies uz 
viņu, bet Aivars mierīgi rakstīja 
uz tāfeles formulas un skaidroja 
vielu. Dzimis skolotājs. Viņš bija 
Apes vidusskolas pirmā skolas 
direktora Bernharda Liepas brā-
ļadēls.  

Aivars  Liepa savā īsajā mūžā 
paveica milzum daudz. Lūk, iz -
ziņa no viņa biografijas. Aivars 
Liepa (1936-1979) – matemātiķis, 
beidzis Latvijas Valsts universitā -
ti (1959) un aspirantūru PSRS 
ZA Matemātikas institūtā (1962), 
fizikas un matemātikas zinātņu 
kandidāts (1966), docents (1972). 
Bijis lektors, dekāns un katedru 
vadītājs LVU Fizikas un mate m ā-
 tikas fakultātē un Neklātienes 
ma  temātikas skolas dibinātājs 
tajā. LVU Skaitļošanas centra di -
rektora vietnieks zinātniskajā 
dar bā no 1973. gada 1. marta, di -
rektora pienākumu pagaidu i z -
pildītājs no 1978. gada 16. jūnija. 

1969. gada rudenī Aivars Lie-
pa, toreiz LVU Fizikas un mate-
mātikas fakultātes dekāns, no  di-
bināja LVU Neklātienes mate-
mā tikas skolu (NMS). Vadot ne -
lielas studentu – entuziastu ko -
pas darbu un tai pašā laikā uzti-
cot viņiem pašiem pieņemt un 
reālizēt nopietnus lēmumus, viņš 
veicināja matēmatikas padziļi nā-
tas mācīšanas sistēmas strauju 
izaugsmi un pilnveidošanos.

Lai apjaustu Aivara spožo ta -
lantu, ieskatīsimies dažās Aivara 
darba kollēgu atmiņās. 

Aivara students, matemātiķis 
Andris Buiķis: “Aivars bija mūsu 
“atraitnes dēls”, kas pēc aspiran-
tūras beigšanas Maskavā bija 
kļu vis par vislabāko speciālistu 
pie mums savā nozarē. Jauna bija 
ideja, ka jāstrādā ar skolēnu 
pirms tam, kopš viņš vēl nav 
kļuvis students. Organizātora spē-
jās neparasts bija tas, ka Aivars 
nebija tikai tāds technisks orga-
nizātors, bet ļoti cilvēcisks biedrs. 
Pat laburītu viņš padeva tā, ka 
telpā kļuva gaišāk un siltāk.”

Matemātiķis, vairāku mācīb-
grā matu autors Agnis Andžāns: 
“Aivars visiem uzticējās. Nevarēja 
neizdarīt, ja esi apsolījis. Izcili 
matemātiķi rodas ne tikai lielos 
matemātikas centros. Cik daudz 
var padarīt viens cilvēks, kas 
godīgi strādā, kas paņem dzīvi kā 
māla piku un veido to.” 

 LU  Skaitļošanas technikas un 

informātikas mūzeja vadītājs 
An  drejs Skuja raksturoja Aivaru 
Liepu kā valsts mēroga sabied-
risku un zinātnisku darbinieku. 
Būdams aspirants, Aivars ar sa -
viem darbiem veicināja arī kos-
monautikas attīstību. Kosmosa 
kuģa palaišanas brīdī arī viņš 
bijis kosmodromā, lai vajadzī-
gajā brīdī būtu klāt ar saviem 
aprēķiniem. LVU Skaitļošanas 
centra direktora amatā Aivaram 
gribējās, lai viss būtu kārtīgi, go -
dīgi. Dažkārt tāpēc nepadarīto 
veica arī kāda cita vietā. Drau-
dzīgs, bet nekad familiārs, tāds 
viņš prata iegūt un saglabāt 
vispārēju cieņu.  

Mēdz teikt, ka likteņa roka ir 
netaisna un nežēlīga, tā biežāk 
skaŗ labus cilvēkus nekā tos ot -
ros. Tā arī notika. Sirds sažņau-
dzās, kad uzzinājām, ka,  ļaunas 
slimības pieveikts, Aivars Liepa 
aizgājis no mums pašā radošo 
spēku pilnbriedā. Cik daudz gan 
viņš vēl būtu veicis zinātnes labā! 
Skola rūpīgi glabā sava izcilā 
skolnieka piemiņu. Apmeklējot 
skolu, mēs noliecam galvu pie 
Liepas piemiņas akmens. Tā at -
klāšanā piedalījās Universitātes 
mācībspēki.      

***
Mūsu klases stiprais enkurs
Jānis mūsu klasē nonāca, kad 

Apes pamatskola bija pārtapusi 
par vidusskolu. 1952. gadā 8. kla-
sē iestājās apkārtnes skolu septī -
to klašu beidzēji, un viņu vidū 
bija arī Jānis Rozenbergs – no 
Vec laicenes. Savu iepriekšējo 
sko lu viņš bija absolvējis ar iz -
cilību. Tas ir apbrīnojami, jo kaŗa 
laikā bija nodegusi Jāņa vecāku 
māja un viņam pirmās grāmatu 
gudrības nācās apgūt pirtiņā sve-
ču gaismā. Grūtības norūdīja 
zēna raksturu, un tas spilgti iz -
pau dās viņa turpmākajā dzīvē.

Izcilnieks Jānis mūsu klasei 
bija ļoti vērtīgs intelektuālā pūra 
papildinātājs. Klusais lauku zēns 
drīz vien ieguva visu klasesbied-
ru cieņu un atzinību ar savām 
spējām matemātikā. Neviens uz -
devums viņam nebija par grūtu. 
It kā gausajās Jāņa kustībās, žes-
tos, runasveidā mēs saska tī jām 
un jutām zemnieka dēlā ie  au dzi-
nāto kārtības mīlestību un pama-
tīgumu. Matēmatiķa gēns Jānim 
bija atmodinājis mīlestību uz ša -
cha spēli. Jau pamatskolas laikā 
viņš bija pierakstījis veselu burt-
nīcu pilnu ar gājieniem, ko bija 
spēlējis ar partneri, un, rādī dams 
tos uz galdiņa, lietoja mums, kuŗi 
ar rūtoto galdiņu nebija uz “tu”, 
svešādus vārdus – Spāņu atklāt-
ne, Karaļa gambīts... Esmu Jānim 
pateicīgs par manis apmācīšanu 
šajā intelektuālajā spēlē. 

PĒTERIS KARLSONS, 
Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolas 
4. izlaiduma (1956. g.) absolvents

Maza skola izauklē lielus talantus
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai – 80, pirmajai skoliņai ‒ 170

Skolas mūzeja dārgumus sargā  
“pats” Dāvis Ozoliņš

(Turpinājums 9. lpp.)



2019. ga da 25. maijs – 31. maijs LAIKS 9

MĀRIS
BRANCIS

Pirms izrādes pie „Billītēm” ar Diānu Janci un Elīnu Apsīti

Diāna pasakās aktieŗiem

18.maijā visā Latvijā notika 
Mūzeju nakts. Tā pēc Francijas 
Kultūras un komunikāciju mi -
nistrijas ierosinājuma kopš 2005.
gada notiek daudzās Eiropas 
valstīs, tostarp Latvijā, kur pie -
dalās ne tikai valsts un pašval dī-
bas mūzeji, bet arī privātie mūzeji 
un galerijas. Ar katru gadu pa  lie-
linās iestāžu skaits, kuŗas vakara 
stundās bez maksas atveŗ savas 
durvis un rīko dažādas atrakcijas 
un izklaides.

Ak, šis vārds „izklaide”! Mums 
tagad visur piedāvā izklaides. Es 
saprotu, ka plašai sabiedrības 
daļai mūzejs ir svešs. Kāpēc? Var-
 būt izglītības sistēmā ir ārkārtīgi 
būtiski robi? Bet vai vajag visus 
mūzejā ievilināt, ja nav īstas vēlē-
 šanās? Rīgā Mūzeju nakts iz  ska-
tās briesmīgi – gaŗu gaŗās rindas, 
kur jāpavada teju vai stunda vai 
pat vairāk. Kad tiek iekšā mūzejā, 
ko tur var redzēt? Maz ko – visur 
ļaudis priekšā. Par izglītošanu vai 
kultūras baudīšanu nav nekādas 
runas. Toties telpas ir piemīdītas, 
pienestas ar smiltīm, sviedru iz -
garojumi atstāj aiz sevis smakas. 
Tad rodas jautājums – vai patiesi 
vajag ikvienu piesaistīt mūzeju 
pasaulei? Vai ir cerība, ka kaut 
vai neliels procents aizies arī 
citreiz? Vai ir tādi pētījumi? 

Protams, mūzeji cenšas sarūpēt 

kādu pārsteigumu, kas pievelk 
publiku. Vai nepietrūks iespēju, 
izdomas, notikumu? 

Tā gremdējoties domās par 
Mūzeju nakti, esmu apjucis, it kā 
ielīdis trīs priežu pudurā un 
apmaldījies. Jāteic gan, ka ļoti 
pozitīvas emocijas palikušas no 

teātris. Atceroties nu jau aizgā-
jušo Edvarta Virzas 130.dzim-
šanas dienu, kas bija svinama 
izgājušā gada 27.decembrī, reži-
sores Elīnas Apsītes vadībā jau-
nieši iestudēja viņa poēmas ver-
siju „Pavasaris. Impresijas. Strau-
mēni”, kas aprīlī notikušajā XII 

Mūzeju nakts „Billītēs”
formas izrādi. 

Protams, šo iestudējumu bija 
jāved uz „Billītēm”. Tādēļ arī ar 
Annu Žīguri, dzejnieku mazmei-
tu, un Diānu Janci, mazmazmei-
tu, bija norunāts izrādi nospēlēt 
tieši Mūzeju naktī. Tā kā pavasa-
ris patlaban ir pašā rāžā un tā kā 

vēstīja par pavasaŗa darbiem. 
Viss uzvedums ir balstīts gan 

uz pašu poēmu, gan uz tautas-
dziesmām, kas lieti papildina no -
skaņu un piedod izrādei folklo-
risku grodumu un skaņumu. 
Tautasdziesmas ar Edvarta Vir zas 
tekstu saplūst vienā veselumā. 

piedzīvotā Mūzeju nakts laikā 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālajā mājā „Billītēs”, kas 
atrodas Ozolnieku novada Sidra-
benes pagastā. Turp devās Jel ga-
vas Spīdolas valsts ģimnazijas 

Latvijas bērnu un jauniešu teātŗu 
festivālā „…un es iešu un iešu!” 
Valmierā tika novērtēta ar aug-
stāko punktu skaitu un ieguva 
I pakāpes diplomu. Arī jauniešu 
žūrija to atzina par labāko mazās 

Kopā ar 2. izlaiduma absolven-
tu Aivaru Liepu Jānis Apē izvei-
doja skolēnu šacha klubiņu.

No 2001. līdz 2007. gadam Jā -
nis Rozenbergs vadīja Rēzeknes 
Augstskolas Tiesību zinātņu ka -
tedru, organizējot katedras aka-
dēmiskā personāla zinātnisko un 
pedagoģisko darbību. Viņš veica 
studiju programmas “Jurists” di -
rektora pienākumus, kā arī va -
dīja profesionālās izglītības ma -
ģistra studiju programmas “Tie-
sību zinātne” izveidošanu un sa -
gatavošanu licencēšanai. Tieši pa -
teicoties profesora ierosmei un 
atbalstam, Rēzeknes Augstskolā 
maģistra gradu tiesību zinātnē 
ieguva vairāki desmiti tiesību 
nozares speciālistu no Latgales 
un Vidzemes. Jānis Rozenbergs 
ir vairāk nekā 100 zinātnisko 
publikāciju autors un līdzautors, 
13 mācību grāmatu un mono-
grafiju autors.

Goda auditorijas atklāšanas sa -
rīkojumā RTA profesore Irēna 
Silineviča uzsvēra, ka profesors 
Jānis Rozenbergs ir sniedzis no -
zīmīgu ieguldījumu Rēzeknes 
Augstskolas un tiesību zinātnes 
virziena attīstībā. Jebkuŗā situā-
cijā viņš spējis sniegt noderīgus 
padomus un, nebūdams latgalie-
tis, bijis īsts Latgales un Rēzeknes 
Augstskolas patriots. RTA studi-
ju un zinātņu prorektore Ange-
lika Juško-Štekele, atceroties pro-
fesoru Jāni Rozenbergu, uzsvēra, 
ka viņš bijis ļoti zinošs, gudrs, 
labsirdīgs un ļoti cilvēcīgs, un 
atgādināja profesora Rozenberga 

citēto atziņu – salus populi – su  p-
rema lex!  jeb “tautas labklājība ir 
galvenais likums” –, kas aktuāla 
arī mūsdienās. 

Jaunākās paaudzes absolventu 
izcilnieku vidū  ir Jānis Harja 
(attēlā).

organizēšanā ar Merzeburgas 
Technisko augstskolu Vācijā. Va -
dījis Latvijas skolēnu grupu zi -
nātnisko darbu izstādē Bratislavā. 
Un vēl no Rasmas grāmatas: “Te 
vēl nav minēts viss, ko dara Jānis. 
Bet, kad vasaras vakaros caur 
vidusskolas atvērtajiem logiem 
skan klavieŗu melodija, mēs zi -
nām, ka uz savām tik mīļajām 
bērnības vietām Apē atbraucis 
Jānis – agrāk viens, bet nu jau cik 
daudz gadu – ar ģimeni. Viņš tad 
vairs nav ne students, ne starp-
tautisks zinātnieks, ne fizikas 
doktors, bet vienkārši zēns no  
Apes, vidusskolas 20. izlaiduma 
absolvents. Vai arī tomēr – jauns 
zinātnieks, mācībspēks Latvijas 
Universitātē un pasaulē.” 

Skolas vēsturnieki sakopojuši 
datus par absolventiem – augst-
skolu mācībspēkiem. Bez jau 
minētajiem viņu pulkā ierindo-
jami vēl astoņi. Vairāki skolotāji 
saņēmuši Valsts augstāko apbal-
vojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.  
Laureātu pulkā ir Apes skolas 
pirmais direktors Bernhards Lie pa. 
Aivars Liepa ir viņa brāļadēls. 
Tas viss liecina par skolotāju dar ba 
augsto kvalitāti. Patiesi mil zīgs 
prieks, ka mūsu mazā skola de -
vusi lielu ārtavu izglītības jomā.   

Mūsu skola var lepoties ar 
spor tistiem, kuŗi kļuva pazīstami 
starptautiskajās sacensību arē-
nās. Levanu un Karro ģimenē iz -
auguši meistarīgi motobraucēji.  
2008. gada pasaules čempionātā 
junioriem Matīss Karro  izcīnīja 
zelta medaļu. 2008. un 2009. ga  dā 
tika nominēts Latvijas Gada bal-
vai sportā kā labākais technisko 

Maza skola izauklē lielus talantus
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai – 80, pirmajai skoliņai ‒ 170

(Turpināts no 8. lpp.)

Rēzeknes Technoloģiju akadēmijā (RTA) tika atklāta Goda audi-
torija, kas veltīta profesoram Jānim Rozenbergam (1936-2012)

sporta veidu sportists. Savukārt  
Mairis Levans ir astoņkārtējs Lat-
vijas čempions, uzvarētāja lau  rus 
plūcis arī Igaunijas motosporta 
trasēs, likdams sāncenšiem skatī-
ties sava motocikla aizmugures 
ritenī, labi startējis starp tautiskās 
sacensībās. Apes motoklubs orga  -
nizēja “Vaidavas kau sa” izcīņu, 

Jānis Harja savā darbavietā

paritināt atmiņu kamolīti... 
  1. jūnijā, kad pavasaŗa mēne-

sis maijs būs saticies ar vasaras 
mēnesi jūniju, tiksimies arī  mēs 
mūsu skolas absolventu salido ju mā. 
Tad pirmais izlaidums sniegs roku 
sešdesmit sestajam. Būs atkalre-
dzēšanās prieks par sen nere dzē-
tiem klasesbiedriem un skolas-

Studiju gados Jānis Harja spe-
ciālizējās optikā un spektro sko-
pijā. Pēc universitātes beigšanas 
saņēma diplomu ar izcilību fizi-
kas speciālitātē. Rasmas Harju 
grāmatā atrodam ziņas par izcilā 
studenta tālākajām gaitām. 1998. 
gadā Jānim piešķirts docenta 
akadēmiskais nosaukums. Šajā 
gadā viņš kļūst par Fizikas un 
matēmatikas fakultātes Hologra-
fijas laboratorijas vadītāju. Zināt-
niskās intereses saistās ar optiku 
un holografiju. Viņš ir autors vai-
rāku desmitu publikācijām, me -
to diskiem materiāliem, vadījis 
elektroniskos kursus. Laika pe -
riodā no 1990. līdz 1998. gadam 
stāžējies Kaizerslauternas, Ese-
nes,  Erlangenas, Šēfildas univer-
si tātēs. Ir Starptautiskās optiskās 
inženierijas biedrības biedrs, pie-
dalās Latvijas Universitātes ik  ga-
dējās studentu apmaiņas prakses 

kas gadu gaitā kļuva ļoti populāra. 
Trase nosaukta mo  tosporta entu-
ziasta Arvīda Levana vārdā. Ek -
spertu ieskatā  Apes mototrase ar 
tās dabiski kalnaino reljefu izse-
nis uzskatīta par vienu no labā-
kajām un interesantākajām Lat vijā. 
Kad Vai da vas līčos atskan moto-
ciklu rū koņa un griežas putekļu 
mākoņi, visa Ape iziet skatīties 
aizraujošās cīņas. Šogad Vaidavas 
kau sa iz  cīņa notika 46. reizi (!).

Skolas gadi aizskrējuši vēja 
spār niem un atstājuši atmiņas 
katrā no mums. Bet mūsu mīļajā 
skolā vienmēr varam atgriezties 
un, tiekoties ar skolasbiedriem, 

biedriem, varbūt noritēs kāda 
asariņa, varbūt kāds satiks savu 
pirmo mīlestību, bet visam pāri 
klāsies atmiņu sentiments: “Vai 
tu atceries, kā mēs toreiz...” Būs 
skaisti un vienlaikus arī sāpīgi 
par aizgājušajiem skolas gadiem.    

Bet visi kopā teiksim:
PALDIES, TEV, MĪĻĀ SKO LA!
Redakcijas piezīme. Aicinām 

at   saukties ārzemēs dzīvojošos 
tau tiešus, kuŗi mācījušies kādā 
no Apes skolām Ulmaņlaikā un 
Apes vidusskolā pēckaŗa laikā. 
Būsim pateicīgi, ja atsūtīsiet 
mums atmiņu stāstījumu par sa -
viem skolas gadiem. 

saule maija vidū pakāpjas jo aug-
stu, laiks palīdzēja jauniešiem. 
Viss ir zaļš un ziedošs, īpaši rapšu 
lauks, kas dzeltēja jaunajiem ak -
tieŗiem aiz muguras līdz ar 
Zemgales lauku plašumu. Putni 
laida vaļā savus treļļus, gandrīz 
vai traucēdami. Jāpiemetina, ka 
turpat pukšķināja traktors, ap -
strā dādams zemi, kas arī bija 
tieši laikā – Virzas teksts arīdzan 

Un jaunieši vēl ar skaņām, ar 
kustībām mācēja atklāt pagātnes 
dzīves rituālo būtību.

„Billītēs” nebija izklaides, drī zāk 
otrādi, kārtējo reizi atklāja mūsu 
tautas kultūras dziļo poē zijas un 
skaistuma piesātināto pasauli. 
Mūzeju nakts šeit kļuva par lielu 
garīgu piedzīvojumu nevis ap -
šau bāmu vieglu laika pava dī-
šanu.
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***
Prezidentu vēlēs 29. maijā

Par spīti domstarpībām, kuŗš 
būtu piemērotākais datums nā  ka-
mā Valsts prezidenta ievēlēšanai, 
koalicija vienojusies nākamo valsts 
galvu izraudzīties jau šomēnes – 
29. maijā, ziņo Latvijas televīzija.

Pēc koalicijas frakcijas vadītāju 
informācijas, Valsts prezidents tiks 
vēlēts 29. maija sēdē, un nepiecie-
šamības gadījumā deputāti ir ga -
tavi savākt parakstus sēdes sasauk-
šanai. Bet opozicija vēlas, lai sēde, 
kuŗā tiks ievēlēts Valsts prezidents, 
notiktu nedēļu vēlāk. Šoreiz Valsts 
prezidentu Saeimā vēlēs atklātā 
balsojumā. Oficiāli par datumu 
vēl būs jāvienojas frakciju pado-
mei, ziņo LTV. Kandidātu pieteik-
šanas laiks saskaņā ar likumu ir 
beidzies. Pieteikti trīs kandidāti – 
koalicijas virzītais Eiropas Savienī-
bas tiesas tiesnesis Egils Levits, 
Zaļo un Zemnieku savienības vir-
zītais tiesībsargs Juris Jansons un 
dažu KPV LV iekšējās opozicijas 
deputātu atbalstītais parlamen tā-
rietis Didzis Šmits (KPV LV).

***
Tiesībsargs Jansons: 

Prezidenta vēlēšanās piedalos, 
lai veicinātu demokratiju

Opozicijā esošās Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) izvirzītais 
Valsts prezidenta amata kandidāts, 

tiesībsargs Juris Jansons piekrita 
kandidēt uz šo amatu, lai veicinātu 
demokratijas procesus un lai sa -
biedrība vērtētu, kāds prezidents 
valstij nepieciešams.

Jansons LTV Rīta panorāmā sa -
cīja, ka pašlaik nemēģina analizēt 
savas ievēlēšanas ticamību, bet at -
zina – ja polītiķi rīkosies tā, kā so -
līja, tad rezultāts ir prognozējams 
un viņš netiks ievēlēts. Jansons uz -
svēra, ka viņam bija svarīgi pie-
dalīties vēlēšanās, lai veicinātu de -
mokratiskus procesus, un “sa  bied-
rībai un parlamentam svarīgi iz -
šķirties, kāds  prezidents vajadzīgs, 
ar kādām zināšanām.

***
Ko Saskaņa  domā par 
prezidenta vēlēšanām?

Eiropas Savienības tiesas ties-
neša Egila Levita ievēlēšana par 
Valsts prezidentu nebūtu traģē -
dija ne partijai Saskaņa, ne tās vē -
lētājiem, intervijā laikrakstam Ne -
atkarīgā Rīta Avīze sacīja Saskaņas 
Saeimas frakcijas priekšsēdis Jā -
nis Urbanovičs.

Viņš uzskata, ka Levits ir gudrs 
cilvēks, kuŗš ievēlēšanas gadījumā 
noteikti nekļūs atkarīgs no vienas 
partijas vai no visas koalicijas. 
“Viņš vadīsies no savas pieredzes 
un priekšstatiem. Par to es nešau-
bos,” norāda Urbanovičs. Tomēr 
polītiķim nepatīkot veids, kā no -
tikusi Levita kandidātūras iz  vir zī-
šana. “Tā notika līdzīgi kā kād reiz 
ar Valdi Zatleru, kuŗš tika no  mi-
nēts ārpus parlamenta sarunu 
rezultātā. Tāpat man nav pieņe-
mami, ka man pasaka – tev būs 
vēlēt par Egilu Levitu. Tas padara 
maņu izvēli par neiespējamu.” Ur -
banovičam arī nepatīkot, ka viņa 
vadītās frakcijas deputātu balsis 
Levits neuzskata par prioritārām. 
“Man par viņu balsot nozīmē kļūt 
par nepolītiķi.  Man ir atbildība. 
Viņš ir pateicis maniem vēlētā-
jiem, ka manu vēlētāju ievēlēto 
tautas priekšstāvju balsis viņam 
nav prioritāras, ka viņam priori-
tāras ir koalicijas balsis. Tas bija 
polītiskās taktikas gājiens, lai veik-
tu spiedienu uz koaliciju.” Tomēr 
jebkurā gadījumā Saskaņa Levitu 
uzaicināšot uz frakciju un iztau-
jāšot. “Atkārtošu, ka man un ma -
niem vēlētājiem viņa ievēlēšana 
nebūs nekāda traģēdija,” intervijā 
laikrakstam norāda Urbanovičs.

***
Ušakovs  upurējas...

Partijas Saskaņa līderis Nils Uša-
kovs savu dalību Eiropas Parla-
menta (EP) vēlēšanās uzskata par 
upurēšanos, lai dotu iespēju strā-
dāt pārējiem partijas biedriem 
Latvijā. 

“Es atkal eju pie saviem vēlētā-
jiem pēc mandāta,” intervijā aģen-
tūrai LETA sacīja Saskaņas pir-
mais numurs EP vēlēšanu sarak-
stā. Pēc polītiķa domām, vēlētāju 
aktīvitāte EP vēlēšanās būs ļoti 
zema un “jebkuŗš rezultāts virs 
20% jau būs labs”. Līdz ar to EP 
vēlēšanu iznākumu noteikšot, 
kuŗas partijas vēlētājs būs gatavs 
25. maijā doties uz vēlēšanu ie -
cirkņiem, bet viņš pats cer, ka Sa -
skaņa iegūs vismaz divus man-
dātus no astoņiem. Iepriekšējās 
EP vēlēšanās Saskaņa ieguva vie-
nu vietu. No Saskaņas saraksta 
tika ievēlēts Andrejs Mamikins, 
kuŗš tagad sadarbojas ar Latvijas 
Krievu savienību.

***
Vēl viens Ušakova pārkāpums

Rīgas pilsētas Vidzemes priekš-
pilsētas tiesa ir saskatījusi iespē-
jamu likumpārkāpumu atstādi-
nātā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) 
rīcībā, tiesvedībā ar Rīgas domes 
deputātu Vilni Ķirsi (V) izmanto-
jot domes resursus, lai tiesai no -
sūtītu pasta sūtījumus, kas bija 
saistīti ar lietu, liecina aģentūra 
LETA rīcībā esošais tiesas blakus 
lēmums. Tajā norādīts, ka lietas 
materiālos redzams, ka Ušakovs 
tiesai nosūtījis kopumā divus 
pasta sūtījumus, kas apzīmogoti  

ar Rīgas domes spiedogu. Tiesa 
skaidrojusi, ka, ievērojot to, ka 
pasta sūtījumu piegāde ir maksas 
pakalpojums un tā saistīta ar at -
tiecīgu izdevumu segšanu, kā arī 
to, ka pasta sūtījumā kā sūtītājs ir 
norādīta Rīgas dome, ir pamats 
uzskatīt, ka izdevumi par pasta 
pakalpojumiem, iespējams, varētu 
būt segti no Rīgas pašvaldības 
līdzekļiem. Lēmumā arī skaidrots, 
ka Ušakovs prasību pret Ķirsi bija 
cēlis savu tiesību un interešu aiz-
sardzībai, proti, viņš nerīkojās Rī -
gas domes vārdā. Tāpēc nepastā-
vot pamats uzskatīt, ka šo izdevu-
mu segšana varētu atbilst Rīgas 
pilsētas iedzīvotāju interesēm.

***
Rosina aizliegt Georga lentīšu 

izmantošanu publiskos 
sarīkojumos

Nacionālā apvienība 20. maijā 
Saeimā iesniegusi grozījumus li  ku-
mos, lai aizliegtu sapulcēs, gā  jie-
nos, piketos un citos publiskos 
pa  sākumos izmantot tā sauktās 
Geor ga lentes, kuŗas plaši izmanto 
Krievija savā propagandā, informē 
Nacionālās apvienības Saeimas 
deputāts Jānis Iesalnieks.

Grozījumu nepieciešamība l i -
ku mā “Par sapulcēm, gājieniem 
un piketiem” un Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības li -
kumā tiek pamatota ar to, ka 
Georga lente ir vairāku Krievijas 
imperijas un PSRS militāro apbal-
vojumu sastāvdaļa jau kopš 1769. 
gada. Iesalnieks uzsver, ka 2005. 
gadā Krievijā tika uzsākta akcija 
“Georga lentīte”, no militāra ap -
balvojuma sastāvdaļas to padarot 
par vispārēju simbolu “Padomju 
Savienības uzvarai Lielajā Tēvi -  
jas kaŗā”. “Sākotnēji sentimentālo 
Geor ga lentes nozīmi ar katru 
gadu aizvien vairāk aizēno slavi-
nājums Krievijas impēriskumam, 
un nu Georga lente ir kļuvusi par 
vienojošu atpazīšanās zīmi cilvē-
kiem, kas dzīvo Krievijas propa-
gandas telpā un vēlas Krievijas 
territoriālu izplešanos sabrukušās 
PSRS robežās,” norāda Iesalnieks.

***
Baltijas valstis un 

ASV vienojas pastiprināt 
sadarbību enerģētikā

Baltijas valstis un ASV vieno-
jušās pastiprināt sadarbību ener-
ģētikā, plānojot septembrī Viļņā 
rīkot pirmo tikšanos formātā 
“3+1”, paziņojis Lietuvas prezi-
dentes birojs. Šāda vienošanās    
20. maijā panākta Kijevā, kur pēc 
Vašingtonas iniciātīvas sarīkota 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pre-
zidentu un ASV enerģētikas mi -
nistra Rika Perija tikšanās. Kā 
uzsvērusi Lietuvas prezidente Da  ļa 
Grībauskaite, ASV ir Baltijas val-
stu stratēģiskā partnere, kas atbal-
sta Lietuvas centienus dažādot 
energoresursu piegādes avotus, 
samazināt atkarību no Krievijas 
gāzes un stiprināt reģiona ener-
ģētisko patstāvību.

***
Jāņa Sārta darba vizīte Kanadā
No 14. līdz 17. maijam Otavu un 

Toronto darba vizītē apmeklēja 
NATO Stratēģiskās komūnikāci-
jas izcilības centra direktors Jānis 
Sārts. Vizīte notika sadarbībā ar 
Kanadas valdību (Demokratisko 
institūciju ministriju/Ministry of 
Democratic Institutions of Cana da). 
Vizītes laikā Jānis Sārts uzstājās 
īpašā diskusijā ar Kanadas žur nā-
listiem par brīvu, neatkarīgu, de -
mokratisku vēlēšanu aizsardzību – 
Journalist Dialogue. Safeguarding 
the Vote: Journalism as a Pillar of 
Democracy, kur dalījās ar savu 
pētījumu un analizes rezultātiem. 
Diskusijā piedalījās eksperti no 
Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un 
ASV. Sārtam bija arī vairākas tik-
šanās dažādās Kanadas minis tri -
jās un institucijās, kā arī intervijas 
presē.

Jānis Sārts un Latvijas vēstnieks 
Kanadā Kārlis Eichenbaums

Par dezinformāciju un Latvijas 
pieredzi, arī saistībā ar Kanadas 
vadīto NATO kaujas grupu 
Latvijā, notika publiska diskusija 
Kanadas NATO asociācijā (NATO 
Association of Canada) Toronto 
un Kanadas Globālo lietu institūtā 
(Canadian Global Affairs Institute).

***
Ierodas nākamais 

Brazīlijas vēstnieks
13. maijā Ārlietu ministrijas 

valsts sekretāra pienākumu izpil-
dītājs Atis Lots tikās ar nākamo 
Brazīlijas Federātīvās Republikas 
nerezidējošo vēstnieku Latvijā Nel-
 sonu Antonio Tabažaru di Oli vei-
ru (Nelson Antônio Tabajara de 
Oliveira), kuŗš ieradies Rīgā ak -
reditācijas vizītē (attēlā pa labi).

Tikšanās laikā A. Lots un vēst-
nieks atzina, ka Latvijas un Brazī-
lijas attiecības ir labas un konstruk-
tīvas, pastāv vēl neizmantots sa -
darbības potenciāls ekonomikā, 
izglītībā un kultūrā. Puses apsprie-
da iespējas veicināt Latvijas un 
Brazīlijas ekonomisko sadarbību, 
organizējot Brazīlijas uzņēmēju 
tirdzniecības misiju uz Latviju un 
attīstot sadarbību Latvijas pārtikas 
produktu eksportā, kā arī infor-
mācijas technoloģiju, farmācijas 
un transporta loģistikas nozarēs. 
Tikšanās laikā valsts sekretāra pie-
nākumu izpildītājs uzsvēra Latvi-
jas interesi paplašināt abu valstu 
līgumtiesisko bazi, turpinot iz -
strādāt starpvaldību līgumus iz  glī-
tības un zinātnes jomās. Tie sek-
mētu Brazīlijas studentu ie  spējas 
studēt Latvijas augstskolās un vei-
cinātu Latvijas augstākās izglītī -
bas eksportu.

PBLA Izglītības padomes 
paziņojums presei

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nī bas Izglītības padome (IP) iz -
sludina konkursu diasporas lat-
viešu skolu un izglītojošu pasā-
kumu atbalstam 2019. gadam 
valstīs ārpus Eiropas. Atbalsta 
līdzekļus piešķir Latviešu valo-
das aģentūra (LVA) no Izglītības 

un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas polīti -
ka un pārvalde”. Uz līdzekļiem aicinātas pieteikties latviešu skolas 
ASV, Kanadā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Eiropas 
latviešu skolu atbalstu administrē Eiropas Latviešu apvienība. Šogad 
valsts latviskās  izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas caur LVA   
ir piešķīrusi EUR 32 400 skolām un vasaras vidusskolām un EUR 
20 000 izglītojošu pasākumu atbalstam.

Līdzekļus iepriekšminētajiem pasaules reģioniem administrēs 
PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali 
veiks PBLA Izglītības padomes Konkursu komisija, vadoties pēc 
konkursa nolikumiem, ko var atrast PBLA mājaslapas Izglītības 
sadaļā. www.pbla.lv/izglitiba

Izglītības padome ir izveidojusi atsevišķus nolikumus un pie teik-
šanos skolu atbalstam un izglītojošo pasākumu atbalstam. Pie teik-
šanās vienam konkursam neizslēdz pieteikšanos otram,  un otrādi – 
iespējams pieteikties tikai vienam no izsludinātajiem konkursiem.

PBLA IP aicina skolu pārziņus iepazīties ar abu konkursu noli-
kumiem un pieteikt savus projektus līdz pirmdienai, 2019. gada 
3. jūnijam. Saskaņā ar nolikumu PBLA IP apkopos pieteikumus un 
veiks piešķīrumu procesu četru nedēļu laikā, slēdzot līgumus ar 
mītņu zemju centrālajām organizācijām: ALA – ASV, LNAK – Ka -
nadā, LAAJ – Austrālijā. Valstīs, kurās centrālās organizācijas ne -
pastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību tieši. Līdzekļus saņemot, 
sko las pārzinim būs jāpiekrīt iesniegt atskaites par saņemtā atbalsta 
izlietojumu līdz 2019. gada 15. novembrim.

Konkursu projektu pieteikumu veidlapas atrodamas PBLA mā  jas-
lapā Izglītības sadaļā. Pieteikumi aizpildāmi un iesūtāmi elektroniski.

Kontaktpersona – Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors, e-pasts: raits.
eglitis@pbla.lv; tālr.: +371 67282980



LAIKS 112019. ga da 25. maijs – 31. maijs

(Turpināts no 10. lpp.)

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

ramikas darbnīcu, kuŗā viņš parā-
dīja, kā veidot keramikas darbus 
pēc Afrikā (Ganā) apgūtajām me -
todēm. Dalībnieki savus darbus 
varēja saņemt tajā pašā naktī, pa -
teicoties īpašam apdedzināšanas 
veidam.

***
Latvijas pārstāvji 

neiekļūst Eirovīzijas dziesmu 
konkursa finālā

Latvijas grupa Carousel ar dzies-
mu That Night neiekļuva Eirovī zi-
jas dziesmu konkursa finālā Iz  ra-
ēlas pilsētā Telavivā.

Otrajā pusfinālā ceļazīmi uz fi -
nā lu izcīnīja dalībnieki no Ziemeļ-
maķedonijas, Šveices, Dānijas, 
Zviedrijas, Maltas, Krievijas, Albā-
nijas, Norvēģijas, Nīderlandes un 
Azerbaidžānas. Otrajā pusfinālā 
tāpat tika atsijāti dalībnieki no Ar -
mēnijas, Īrijas, Moldovas, Ru  mā-
nijas, Austrijas, Chorvatijas un 
Lietuvas.

***
Toronto izskanējis koncerts 
“Es savu Tēvzemi dzirdu”

Toronto Sv. Barnabas baznīcā 
no  ritēja patriotisks koncerts “Es 
savu Tēvzemi dzirdu”, kuŗā To  ron-
to latviešu mūziķi vienojās, izpil-
dot fragmentus no Zigmara Lie-
piņa un Māras Zālītes Atmodas 
laika rokoperas Lāčplēsis. Baznīcu 
pildīja daudz jo daudzi mūzikas 
cienītāji, un kopumā var teikt, ka 
sarīkojuma publika piedalījās šī 
īpašā notikuma veiksmes kaldi-
nāšanā. Aizrautīgi un priecīgi ļau-
dis, kas ar saviem aplausiem un 
laba vēlējumiem pavadīja mūzi-
ķus.

Latviešu mūzikas ansamblis 
Skanda // Foto: Vilis Miklašēvics

Bet līdz tam vēl jāpasaka pāris 
vārdu. Esmu ārkārtīgi priecīgs par 
iespēju strādāt ar šādu scēnāriju 
un materiālu kā “Lāčplēsis”, īpaši 
tamdēļ, ka šejienes latviešu starpā 
radās šī brīnišķīgā un nedaudz tra-
kā doma. Toronto Studenšu kor -
porāciju kopas (S!K!K!-Toronto) 
un Toronto Korporāciju kopas 
(T!K!K!) ierosināts, šis koncerts 
kļuva par patiesu pārbaudījumu 
spējā apvienoties un noticēt, ka 
kopā mēs varam apgūt un atska-
ņot šo prasīgo mūzikas materiālu. 
Pateicoties Anitas un Ivara Gaides 
iniciatīvai un rūpēm, pievienojos 
šim projektam, un palīdzēju pul-
cināt kopā mūziķus, risināt režijas 
jautājumus un palīdzēt mums no -
ticēt, ka kopībā ir spēks.

varonību Neatkarības kaŗa cīņu 
simtgades atzīmēšanā. Rīgā Mu -
zeju naktī durvis apmeklētājiem 
vēra 69 kultūrvietas, savukārt re -
ģionos 121 vietā interesantas ak -
tīvitātes rīkoja pašvaldības un 
nevalsts organizācijas. 

18. maijā Saeimas nams Mūzeju 
nakts apmeklētājiem durvis vēra 
jau desmito gadu pēc kārtas. Šo -
gad, atzīmējot Jāņa Čakstes 160. 
jubilejas gadu, Saeimas nama viesi 
ekspozīcijā “Jānis Čakste – 160” 
varēja izzināt Tautas padomes pre-
zidenta, Satversmes sapulces pre-
zidenta un pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta dzīvesstāstu. Ekspo zī-
cijā varēja uzzināt par izcilā valsts-
vīra, kuŗš stāvēja pie Latvijas valsts 
šūpuļa, iestājās par tiesiskumu un 
iedzīvināja demokratijas princi-
pus, dzīvi, sabiedrisko darbību un 
polītisko karjēru. Mūzeju naktī 
Saeimas namu apmeklēja arī Jāņa 
Čakstes mazmeita Kristīne Čak - 
s te. Par piemiņu apmeklētāji varēja 
paņemt īpašu pastkarti ar māksli-
nieka Rituma Ivanova gleznoto 
Jāņa Čakstes portretu, kas rotā 
Saeimas nama Dzelteno zāli, kā 
arī klātienē satikt autoru un sa -
ņemt viņa autografu. Ļaudis pul-
cējās pie lielākajiem centra mūze -
j iem – Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja, Latvijas Nacionālā vēstu-
res mūzeja, Medicīnas mūzeja, 
Ka  ra mūzeja un citiem. Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja ap -
meklētāji tika mudināti meklēt 
varoņus pastāvīgajā ekspozicijā, 
kā arī piedalīties orientēšanās spē-
lē, savukārt izstāžu zālē “Arsenāls” 
visiem bija iespēja pielikt savu 
roku lielformāta gleznas “Raganu 
nakts” tapšanā. Kaŗa mūzejā Mū -
zeju nakts viesiem bija iespēja 
bau dīt programmu Latvijas Armi-
jas simtgadei veltītu programmu, 
Architektūras mūzejā tika atklāta 
jauna, Rīgas metro veltīta izstāde, 
bet Mākslas mūzeja Rīgas birža 
varoņi bija restauratori, kuŗi ap -
meklētājiem atklāja sava aroda 
noslēpumus. Īpašā noskaņā šo 
Mūzeju nakti aizvadīja Rakst nie-
cības un mūzikas mūzejs (RMM), 
kam pirmo reizi bija iespēja uz -
ņemt viesus jaunajās telpās Mār-
staļu ielā 6,  kur 2022. gadā durvis 
vērs mūzeja jaunā ekspo zicija.

***
Mūzeju naktī arī diasporas 

mākslas izstāde
Mūzeju nakts apmeklētājiem 

bija iespēja bez maksas aplūkot 
diasporas mākslas izstādi un ko -
pā ar Cēsu Mazo teātri baudīt šī 
gada mūzeju nakts temu “Tālavas 
Taurētājs.”

“Pasaules latviešu mākslas centrs” 
izveidots un darbojas Cēsīs jau 
piekto gadu ar mērķi veicināt 
mākslas vērtību saglabāšanu, ko 
radījuši Otrā pasaules kaŗa rezul-
tātā ārpus Latvijas devušies lat-
viešu mākslinieki un ārzemēs dzī-
vojošā jaunā mākslinieku paau-
dze. Vietējais dizainers un māksli-
nieks Raimonds Cīrulis rīkoja ke -

Kas visvairāk domā par 
atgriešanos Latvijā ? 

Visbiežāk par atgriešanos Lat vi-
jā domā speciālisti bez ģimenes, 
kuŗi bijuši prom aptuveni piecus 
gadus, ģimenes cilvēki ar vairāk 
nekā 30 gadu ārvalstu pieredzi un 
jaunieši īsi pēc studiju beigšanas 
ar nelielu darba pieredzi, liecina 
sociālā kustības “Latvija strādā” ie -
tvaros veiktā aptauja. Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijā (LDDK) 
informēja, ka aizbraucējus atgrie z-
ties motīvē ģimene un draugi, 
stabilitāte, sentiments, vēlme vai-
rāk paveikt un dalīties ar ārvalstīs 
iegūto pieredzi. Vairāk nekā pusi 
jeb 53% aptaujāto no Latvijas aiz-
braukušo cilvēku, kas domā par 
atgriešanos valstī, interesē spe ciā-
lista līmeņa vakances, savukārt 
piektdaļa aptaujāto meklē vadītāja 
un eksperta līmeņa vakances, bet 
15% – jaunākā speciālista vakan-
ces. Mazāk nekā puse jeb 44% 
vēlas augstāku atalgojumu nekā 
šeit strādājošie, tomēr gandrīz 
puse apzinās Latvijas algu līmeni, 
un ir gatavi rast kompromisu. 
Aizbraucējus arī interesē darba 
vietas, kur valda mūsdienīga dar-
ba kultūra, ir iespējams elastīgs 
darba laiks un tiek piedāvāta ve -
selības apdrošināšana. LDDK in -
formēja, ka sociālajā kustībā “Lat-
vija strādā” iesaistītie darba de  vēji 
gada laikā darbam un dzīvei Lat-
vijā atgriezuši 132 valstspie de rī-
gos. Līdz šim kustība ir piesais-
tījusi 93 Latvijas darba devējus, 
kuŗi apņēmušies Latvijā atgriezt 
vismaz 336 izbraukušos valsts pie-
derīgos. “Viena gada laikā esam 
sa  snieguši labus rezultātus, jo ir 
saņemti vairāk nekā 200 pietei-
kumi no personām, kas vēlas at -
griezties Latvijā. Iniciātīvai pie vie-
nojies ievērojams skaits darba de -
vēju no privātā un valsts sektora, 
kas gada laikā spējuši piesaistīt    
un Latvijā atgriezt speciālistus ar 
vērtīgu ārvalstu pieredzi. Tas devis 
būtisku pienesumu valsts ekono-
mikai,” sacīja “Tele2” valdes priekš-
sēdis Valdis Vancovičs. Saskaņā   
ar aprēķiniem remigrantu piene-
sums valsts ekonomikai ir aptu-
veni četru miljonu eiro apmērā, 
norādīja LDDK.

***
Latvijas valsts Simtgades 

pasākumu cikls 
“Klusie vēstures veidotāji”

Latvijas Neredzīgo bibliotēka 
Lat vijas valsts Simtgades ietvaros 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķ programmas “Latvijai – 100” 
atbals tu īstenos projektu “Pasā-
kumu cikls “Klusie vēstures vei-
dotāji””. Tā mērķis ir izcelt saulītē 
tos cilvēkus, kuŗi ar savu dzīvi, 
darbu, zināšanām un talantiem arī 
ir atstājuši pēdas Latvijas attīstī -
bā, taču par viņiem skaļi nerunā. 
Viņi ir devuši vai turpina dot ie -
guldījumu redzes invalidu ko  pie-
nā tādās jomās kā kultūra, izglī-
tība, zinātne, sports u. c. Šajā svēt-
ku laikā godināsim cilvēkus, kas ir 
gan redzes invalidi, gan arī šajā 
struktūrā strādājošie, jo arī viņi ir 
Latvija gan kopā, gan katrs at -
sevišķi.

***
Piecpadsmito reizi visā Latvijā ‒ 

Mūzeju nakts! 
Šā gada Mūzeju nakts tema ir 

“Tālavas taurētājs,” aicinot izcelt 

***
Benjamiņa Ancāna 

gleznu izstāde
18. maijā Dienvidvācijā, Latvie-

šu kultūras centrā Bērzaine, atklā -
ta leģionāra Benjamiņa Ancāna 
gleznu izstāde. Tajā redzami eļļas 
darbi, kur mākslinieks spilgtās, 
dzirkstošās krāsās gleznojis ab -
strak tas figūras. Dažā gleznā var 
ieraudzīt, ka mākslinieks ietek-
mējies arī no pasaulslavenā spāņu 
gleznotāja Pablo Pikaso.

Izstāde tapusi nevis galvenajā 
latviešu centra ēkā, kas reizē ir 
viesu nams, bet gan blakus – 28b 
mājas kāpņu telpas trijos stāvos. 
Idejas autore un izstādes kurātore 
ir teātŗa režisore Dita Balčus, bet 
techniskais atbalsts un izpildī -
jums – architekts Māris Balčus. 
Abi no Latvijas uz Bērzaini at -
braukuši kā talcinieki.

***
Notiks 20. latviešu salidojums 

Trinidadā un Tobāgo
Šā gada beigās notiks jau 20. lat-

viešu salidojums Trinidadā un To -
bāgo. Rīkotāji atgādina – pienācis 

īstais brīdis iegādāties aviobiļetes 
par izdevīgām cenām, lai 2020. 
gadu varētu sagaidīt Karību jūras 
krastā kopā ar citiem latviešiem, 
sekojot seno kurzemnieku pēdām.

18. Latvieš u salidojums Trini da-
dā un Tobā go 2016. gadā

Salidojums notiks no 26. de -
cembŗa līdz 5. janvārim. Tajā ie -
cerētas daudzas ekskursijas, kopī-
gas peldes un atpūtas vakari. Kā 
liecina programma, plānots ap -
ska tīt vairākas pilsētas, dabas re -
zervātus, ezerus, ūdenskritumu, 
apceļot Kurzemes līča piekrasti. 
Vecā gada vakarā būs kopīgs diev-
kalpojums Svētā Dāvida baznīcā 
un arī kopīga Jaunā gada sagai-
dīšana pie Kurzemes pieminekļa. 
“Aicinu pārsūtīt informāciju ra -
diem un draugiem, lai arī šogad 
ierastos kupls skaits, kā mūs dēvē 
vietējie iedzīvotāji, “kūrlanderu”. 
Pavadīsim saulainu atvaļinājumu 
kopā ar latviešiem no citām ze -
mēm, sekojot seno kurzemnieku 
pēdām!” aicina salidojuma va -
dītājs Guntars Gedulis.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

LIELBRITANIJA. 
Latvijas vēstniece Lielbritanijā 
Baiba Braže kopā ar Kingslinas 
(King’s Lynn) pilsētas mēru Niku 
Daubniju (Nick Daubney), atklāja 
ceļojošo izstādi “Rīgas jūgend-
stils. Archi tek tūra un māksla”. Šī 
iz  stāde Kingslinas pilsētas iedzī-
votājiem un viesiem sniedz  ie  spē-
ju iepazīt Rīgu un tās vēsturi un 
skaistumu. Izstādi sagatavojis 
mūzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”, un tā apskatāma Hanse House 
galerijā, kas ir vienīgais Hanzas savienības noliktavu ēkas komplekss 
Lielbritanijā, kas saglabājies savā krāšņu  mā līdz pat mūsdienām.

KOREJA. Lielu interesi Korejā ir izpelnījusies Latvijas archi-
tektūrai veltītā izstāde Latvia. Acrhitecture at Convergence, kas jau 
otro reizi ir skatāma Korejas galvaspilsētā Seulā. Šobrīd sadarbībā ar 
Korea Foundation (KF) tā ir apskatāma Korea Foundation galerijā līdz 
12. jūnijam. Izstādes svinīgais atklāšanas sarīkojums notika 8. maijā 
kopā ar izstādes līdzautori architekti Ilzi Pakloni, ārvalstu diplomā-
tiem, kultūras un architektūras nozares pārstāvjiem. Līdz ar izstādes 
atklāšanu KF galerijā no 7. līdz 9. maijam notika arī lekcijas architek-
tūras nozares studentiem Hongik universitātē, Baltijas studiju studen-
tiem Hankuk Ārvalstu studiju universitātē (HUFS) un citu nozaru 
profesionāļiem Korea Foundation galerijā, kuŗas vadīja architekte Ilze 
Paklone.

SOMIJA. 14. maijā Latvijas vēstniecībā Somijā notika Latvijas 
poligrafijas uzņēmuma Livonia Print un tā sadarbības partneŗu So -
mijā ikgadējā tikšanās. Sarīkojumā piedalījās sadarbības partneŗi no 
Somijas: Bonnier Books, ReadMe, Lasten Keskus, Cozy, Bazar, SKS, 
Docendo, Minerva, Sets, SLS, Parvs. Livonia Print ir Baltijā lielākais 
grāmatu ražotājs un eksportē ap 99% produkcijas, izveidojot plašu 
noieta tirgu Ziemeļeiropā: Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un 
Vācijā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Livonia Print rīkotājdirektors 
Knuts Kvīsviks un Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece.

ČECHIJA. 14. maijā vēstniece Gunta Pastore iepazīšanās vizītē 
ap  meklēja Nāhodas pilsētu un Ratiboržici. Nāhodai ir ļoti aktīva 
sadarbība ar Bausku, savukārt Ratiboržices pils veiksmīgi sadarbojas 
ar Rundāles pili. Vēstniece apmeklēja Nāhodas un Ratiboržices pilis, 
kuŗas pazīstamas kā Kurzemes hercoga Pēteŗa Bīrona īpašumi, kur 
norisinājušies nozīmīgi tā laika Eiropas polītiskie notikumi. Tiekoties 
ar Nāhodas mēra vietnieku Janu Čtrvtečku, vēstniece pauda gan da-
rījumu un gatavību turpināt ilggadējo sadarbību starp vēstniecību un 
Nāhodas pilsētu. “Prieks par aktīvo sadarbību starp Bausku un Nā -
hodu dažādās jomās – kultūrā, vēsturē, sportā, starp abu pilsētu sko-
lām, koriem un deju kopām. Šī sadarbība stiprina saikni starp abām 
mūsu valstīm un cilvēkiem,” teica  G. Pastore.
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Kur tie laiki... Grāmatas “Gula-
ga archipelags” autors Aleksandrs 
Solžeņicins 1974. gadā savā “Vēs-
tulē Padomju Savienības vado-
ņiem” rakstīja: “Nu jau 15 gadus 
starp jums un Ķīnas vadoņiem 
notiek strīds sakarā ar to, kurš 
labāk saprot, izprot un turpina 
Progresīvas mācības (marksis-
ma-ļeņinisma. – F. G.) Tēvus (..) 
Un 60 miljoni tautiešu liks sevi 
nogalināt par to, ka tieši Ļeņina 
sējuma 533. lappusē stāv rakstīta 
ilgotā taisnība un nevis 335. lap-
pusē, kā apgalvo mūsu preti-
nieks? “Jā, tā izpaudās ilgstošā 
PSRS un Ķīnas pretstāve. Hi  ma-
laju karaļvalstī Nepalā maoistu 
grupējums gandrīz būtu sagrābis 
varu, un Peru, Andu pakājē, 
“Mir dzošās takas” maoistu kauji-
nieki tricināja valsts pamatus. 
Simtiem miljoniem ķīniešu tēr-
pās zilās “Mao jakās” un zubrīja 
priekšsēža Mao “mazo sarkano 
grāmatiņu” ar “Lielā stūrmaņa” 
banālajām prātulām. “Lielā lē -

Kas Ķīnā un Krievijā aizvietojis marksismu?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ciena” un “kultūras revolūcijas” 
rezultātā masveida bads “pāro-
jas” ar inteliģences genocīdu.

Jā, Pekinas galvenajā laukumā 
virs, var teikt, galvenajiem vār-
tiem joprojām “uz tautu raugās” 
milzīgs Mao portrets, un šī gada 
1. oktobrī komūnistiskās Ķīnas 
70. gadskārta tiks svinēta tik 
grandiozi,  ka “nobālēs aiz skau-
dības” Putins ar savām Sarkanā 
laukuma parādēm.

Bet tagad mūsu priekšā ir 
pavisam cita Ķīna, pasaulē “otrais 
numurs” aiz ASV ekonomiskās , 
militārās, polītiskās un stratē ģis-
kās varenības aspekta. Tagad Ķī   -
nā sirpja un āmura emblēma ir 
butaforiska. Mūsdienās tiek godā 
celts seno ķeizaru dinastiju spo-
žums, un pasaulei tiek atgādināts, 
ka Ķīnas nosaukums tradicio -
nāli ir “Zemdebesu dižvalsts” 
(viss plašums zem debesīm ir 
mūsu) un “Vidus valsts” (pasau-
les centrā, pašā viducī).

Ķīnas komūnistiskā partija fak-

tiski ir daudzstāvu ierēdniecī - 
bas piramīda, kuŗas virsotnē – 
domājams, uz ilgu laiku – atro-
das un valda prezidents Sji. Viņa 
sludinātais “sociālisms ar ķīnisku 
seju” nozīmē pirmām kartām 
stabilitāti un harmoniju, kas at -
bilst senā filosofa Konfūcija mā -
cībai.

Stabilitāte, disciplīna, pakļau-
ša nās autoritātei – tā nav nejau-
šība, ka 2011. gada janvārī Peki-
nā, tai pašā galvenajā laukumā, 
tika uzslieta iespaidīga Konfūcija 
statuja. Un tagad daudzās pa -
saules valstīs darbojas “Konfūcija 
institūti”, kur māca ķīniešu valo-
du un populārizē Ķīnas varenību. 

Ķīna ar savām investīcijām, ar 
savu kapitālu iespiežas arvien 
dziļāk ne tikai Eirāzijā, bet arī 
Afrikā un Latīņamerikā. Pēdējos 
40 gados Ķīnā veidojusies daudz-
skaitlīga vidusšķira – vairāki sim ti 
miljoni – tas ir milzīgs patēriņa 
tirgus ar fenomenālu pirktspēju.

Sju režīms – “stabilitātes” inte-

resēs  ‒ ir visai drūms. Cenzūra 
plosās gan medijos, gan tīmeklī. 
Un pasaulē sašutumu izraisa 
varas represijas pret Ķīnas zie-
meļrietumu novada – Sinczjanas 
pamatiedzīvotājiem – islāmti cī-
ga jiem un turkvalodīgajiem uigu-
riem. Novads tiek applūdināts ar 
valsts nācijas – ķīniešu (han) 
masām, jo režīmu biedē gan is -
lāmisms, gan panturkisms.

Pasaules kartēs,  kas izdotas 
Ķīnā, šī valsts kā apaļīgs milzis 
staro pašā kartes centrā, kamēr 
Eiropa žmiedzas ziemeļrietumu 
malā gandrīz vai kautrīgi. Vē -
riens ir varens: aprīlī Pekinā no -
tika  “Zīda ceļa” otrais   samits, 
ku  ŗā piedalījās 150 valstu pār-
stāvji, tostarp 37 valstu un val-
dību vadītāji. Par šo globālo Ķī -
nas projektu jau daudz rakstīts. 
Tiek īstenots “Ķīnas sapnis” – 
būt varenai, spēcīgai, plaukstošai 
valstij, kas iedvesmo respektu – 
Konfūcija garā.

Pie reizes: patlaban Ķīnā uz -

radušies īsti marksisti – studenti, 
kas dodas uz rūpnīcām un aicina 
strādniekus protestēt pret eks-
plu atāciju un nebūšanām. Šos 
neomarksistus apcietina un liek 
cietumā...

Un kas tagad, Putinam valdot, 
ir “Krievijas sapnis”? Uz šo jau-
tājumu atbild Krievijas Klusā 
okeana flotes pavēlnieks, admi-
rālis Sergejs Avaķans (armēņu 
cilmes): “Krievijas sapnī galve-
nais ir taisnīgums, kristīgas pa -
saules izveide. Mūsu valsts virs-
uz  devums – cīņa ar pasaules mū -
džiem, ar pasaules sātanismu, 
kas tagad uzbrūk visām cilvēces 
vērtībām – kristīgajām, dieviš-
ķām. Esam pēdējais balsts. Ne -
teiksim, ka tā ir Trešā Roma, bet 
tomēr pēdējais taisnības, svētu-
ma un visas normālas cilvēciskas 
sabiedrības balsts. Un tādēļ ir 
vērts iet no jūŗas uz jūŗu, līdz 
pašai malai.”

Tātad no jūŗas līdz jūŗai – pret 
sātanismu. Skaidrs?

25. maijā Latvijas pilsoņi ie -
vēlēs astoņus Eiroparlamenta de -
putātus, kuŗi nākamajos piecos 
gados aizstāvēs Latvijas un Eiro-
pas intereses. Vasaras saule un 
karstums šonedēļ beidzot sasnie-
dzis arī Latviju, un atliek cerēt, ka 
atpūta pie jūŗas, ezera vai upes, 
vai arī darbi savā dārzā neliks par 
to aizmirst. Tikmēr polītikā pē -
dējās divas, trīs nedēļas kļūst aiz-
vien karstākas.

Turpinās atmaskojumi, kas 
saistīti ar dažādiem Rīgas domes 
uzņēmumiem un nodibināju-
miem. Pagājušajā nedēļā, 13. 
mai jā, Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) veica 
kratīšanas Rīgas Tūrisma attīstī-
bas birojā (RTAB). Savukārt 
Valsts kontrole paziņoja, ka di -
vos Rī gas nodibinājumos – 
RTAB un “riga.lv” –  trīs gadu 
laikā nesaimnieciski iztērē ti vai-
rāk nekā 20 miljoni eiro  rīdzi-
nieku naudas.

Izrādās arī, ka RTAB pagāju-
šajā gadā bija noslēdzis vairākus 
līgumus ar sabiedrisko attiecību 
speciālistu un lobistu no Vācijas 
Lucu Meieru (Lutz Meyer). Me  i-
e ru, kurš slavens kā Angelas 
Merkeles priekšvēlēšanu kam - 
pa ņas veidotājs 2013. gadā, bija 
pie saistījusi arī partija “Saska-
ņa” priekš vēlēšanu kampaņas vei -
došanai pirms 2018. gada Saei-
mas vēlēšanām. Kratīšanas noti-
ka ne tikai Rīgā – likumsargi bija 
arī Meiera uzņēmumu birojos 
Vācijā, Spānijā, Zviedrijā.

Latvijas Televīzijas (LTV) rai-

Karstās nedēļas Latvijas polītikā jeb 
Revolucionārā sirdsapziņa un tiesiskums

dī  jums “De facto” atklāja, ka no 
raidījumam pieejamas informā-
cijas ir secināms – visticamāk, 
Angelas Merkeles 2013. kampa-
ņas veidotājs Meiers bija Saska-
ņas kampaņas “smadzenes”. LTV 
rīcībā ir kāda pirms vēlēšanām 
notikusi sarakste, kur Meiers sevi 
prezentē kā “Saskaņas” kampa-
ņas veidotāju. Viņš arī nofilmēts 
kopā ar Nilu Ušakovu īsi pirms 
vēlēšanām ‒ laikā, kad Rīgas 
mērs apmeklēja Berlīni. Turklāt 
Meiers bija ieradies uz Saskaņas 
vēlēšanu nakts sarīkojumu. Vien-
laikus ar darbu pie Saskaņas 
kampaņas Meiera firmām bija 
noslēgti līgumi ar “Rīgas tūrisma 
attīstības biroju” (RTAB) par 
Rīgas reklamēšanu ārvalstīs, pie-
mēram, par tūrisma semināra 
rīkošanu. Līgumi ir bijuši līdz  
pat 50 000 eiro vērti, bet kopējā 
summa, ko Meiers varētu būt sa -
ņēmis no Rīgas domes nodibi nā-
juma, ‒ aptuveni 300 000 eiro. 
Tātad Rīgai bija jābūt popul ā ri-
zētai Vācijā, Zviedrijā un Spā -
nijā – tieši šajās valstīs Meiera 
kompānijai ir sadarbības part-
neri. Taču publiski nav atroda -
ma informācija par to, ka šajās 
valstīs tiešām notikušas lielas 
Meiera veidotas Rīgas reklāmas 
kampaņas. RTAB līgumus ar 
Meiera firmām savā archīvā a t -
rast nevarēja.

Ar vārdu sakot, visticamāk, Sa -
skaņas vēlēšanu tēriņi un kon -
sul tācijas tikušas apmaksātas, 
slē dzot līgumus par pavisam ci -
tiem pakalpojumiem. Protams, 

oficiālajos vēlēšanu tēriņos šīs 
summas nav parādījušās, un tas 
ir klajš likumpārkāpums, jo vē -
lēšanu tēriņus nosaka likums. 
Un, protams, šos tēriņus, pašiem 
nezinot, iespējams, ir apmak sā-
juši visi rīdzinieki ar savu no -
dokļu naudu, arī tie, kuŗi Saska -
ņu nekad nav atbalstījuši. 

Tas ir nopietns un smags tie-
sībsargājošo iestāžu darbs – sākt 
kriminālprocesu un izvirzīt ap -
sūdzības arī Rīgas mēram Nilam 
Ušakovam, kurš joprojām neko 
nezinot un ne par vienu jautā-
jumu neatbildot. Liela sabiedrī-
bas daļa labprāt gribētu Ušakovu 
jau rīt redzēt apcietinājumā, bet 
likums ir likums un, lai kādu 
notiesātu, ir vajadzīgi pierādī ju-
mi. Jo tiesiskā valstī likums ir 
viens visiem, nevis ar izņēmu-
miem.

Pārdomas par tiesiskumu raisa 
arī tieslietu ministra Jāņa Bor-
dāna pēdējie paziņojumi – neuz-
ticības izteikšana ģenerālpro ku-
roram Ērikam Kalnmeieram un 
paziņojums par to, ka viņš mek-
lēs veidus, kā atstādināt no amata 
Nacionālās elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 
vadītāju Daci Ķezberi.

Kā zināms, Tieslietu ministrija 
ir viena no atbildīgajām par Lat-
vijas finanču sektora sakārtošanu 
un starptautisko prasību ievie ša-
nu cīņā ar naudas atmazgāšanu, 
un viena no atbildīgajām iestā-
dēm ir Ģenerālprokuratūra. Mi -
nis trija ir secinājusi, ka “ir pa -
mats uzskatīt, ka ģenerāl pro ku-

rora līdzšinējā attieksme un dar-
bība apdraud” noteikto uzdevu-
mu izpildi rekomendāciju ievie-
šanai un valdības deklarācijā no -
teikto uzdevumu izpildi, “līdz ar 
to arī financiālo un ekonomisko 
stabilitāti valstī”, jo tas var ie -
tekmēt lēmumu par Latvijas ie -
kļaušanu “pelēkajā sarakstā”.

Nav pamata apšaubīt to, ka mi -
nistra un ministrijas rīcībā ir 
nesalīdzināmi vairāk informā ci-
jas par ģenerālprokurora darbu 
nekā sabiedrībai kopumā. Jau tā-
jumi par ģenerālprokuroru un 
neskaidrība, kāpēc tiek pieņemts 
viens vai otrs lēmums, ir bijuši 
arī agrāk. Manuprāt, skaidrība ir 
vajadzīga ne tikai ministra mi -
nētajā jautājumā, bet ļoti gribas 
cerēt, ka viss notiks, ievērojot li -
kumus – neiedziļināšos visās de -
taļās, bet ģenerālprokurora at -
laišana ir ļoti sarežģīts process, 
un ir ļoti svarīgi nevis sekot 
emocijām, bet likumam.

Līdzīgi ir ar NEPLP vadītājas 
Daces Ķezberes atlaišanu no 
ama ta. Mūsu laikraksts jau ne 
reizi vien ir rakstījis par NEPLP 
vismaz dīvaino izpratni par vār-
da un preses brīvību. Tieslietu 
ministrs uzskata, ka Ķezberes 
vadītā NEPLP ir vājinājusi me -
dijus, tostarp kritiski ir vērtējams 
NEPLP organizētais Latvijas Te -
le  vīzijas (LTV) valdes konkurss 
un viņam var tikai piekrist. 
Turklāt NEPLP labprāt vēršas 
pret Latvijas medijiem, bet ir ne -
varīga (vai grib tāda būt) pret 
Kremļa propagandas ruporiem. 

Pagājušajā gadā NEPLP ierosi-
nāja grozījumus medijus regulē-
jošajā likumā, un Saeima tā arī 
izdarīja. Kā zināms, sabiedrības 
pieprasījums pēc efektīvas cīņas 
ar Kremļa propagandu kļuvis 
arvien jūtamāks, un likumā tika 
iekļauta norma, kas prasa noti-
kumus atspoguļot ar pietieka   mu 
precīzitāti un neitrālitāti. Kopš 
grozījumu pieņemšanas mediju 
uzraugs šo likuma normu iedar-
binājis vien trīs gadījumos un 
divos no tiem vērsies pret LTV 
un TV3. LTV jau vērsusies tiesā, 
bet “kaŗagājienu” pret TV3 šo -
brīd NEPLP ir apstādinājusi, jo 
laikam baidās. 

Mediju ētikas padomes locek-
le, Dr. sc. soc., prof. Anda Rožu-
kalne saka – pērn pieņemtie gro-
zījumu bija vajadzīgi, bet to līdz-
šinējā piemērošana vērtējama kā 
apšaubāma. “Šie grozījumi vis-
vairāk bija nepieciešami, lai cīnī-
tos ar Kremļa kanālu informāci-
jas kvalitāti. Tomēr, iespējams, 
šis likuma labojums tiek izman-
tots varas demonstrēšanai, jo šo 
jautājumu var arī citādāk atrisi-
nāt,” uzskata Rožukalne.

Jāpiebilst, ka daudzi, arī žurnā-
listi, dienā, kad tiktu atlaista ne 
tikai NEPLP vadītāja, bet visa 
padome, justos kā svētkos. To -
mēr atkal jāatceras, ka likumi jā -
ievēro arī šajā gadījumā. Revo-
lucionārā sirdsapziņa nevar no -
teikt tiesiskas un demokratiskas 
valsts kārtību, pat ja brīžam to 
ļoti gribas.

FRANKS 
GORDONS

SALLIJA
BENFELDE
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25. maijā notiks Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas, bet nereti nā -
kas dzirdēt viedokli, ka Eiropas 
Savienībā visu nosaka Eiropas 
Komisija, bet Parlamentam lie-
las ietekmes nav, tādēļ nav ļoti 
svarīgi, kādi polītiķi tajā tiek 
ievēlēti. Vai tā ir? Ko dara Eiro-
pas Komisija, vai tā var pieņemt 
lēmumus bez Parlamenta?

Eiropas Komisija ir daļa no Ei -
ropas Savienības izpildvaras, bet 
Eiropas Savienības institūciju pa -
matos ir trīs stūrakmeņi: Eiropas 
Komisija, Eiropas Parlaments un 
Eiropas Padome, kuŗā darbojas 
dalībvalstu ministri un kuŗi pēc 
savām atbildības jomām piedalās 
lēmumu pieņemšanā. Eiropas Ko -
misijai ir likumdošanas iniciatī -  
va – likumprojekti Eiropas izprat-
nē ir direktīvas vai rēgulas, ko iz -
strādā Eiropas Komisija. Pēc tam 
tās tiek nodotas apspriešanai gan 
Parlamentam, gan Padomei jeb 
ministriem. Eiropas Komisija ne -
kad viena pati nevar pieņemt ne -
kādus lēmumus, ir vajadzīga da -
līb valstu ministru piekrišana un 
Parlamenta balsojums. Tas nozī-
mē, ka daudz atkarīgs no tā, kā 
dalībvalstu valdības prot aizstāvēt 
savas intereses un, protams, no tā, 
kādi ir un ko dara ievēlētie depu-
tāti Parlamentā.

Kādi ir galvenie jautājumi, kas 
būs jālemj 25. maijā ievēlētajam 
Eiropas Parlamentam, ja raugā-
mies no Eiropas Komisijas vie-
dokļa?

No vienas puses, tas būs kā jauns 
sākums, kad jūlijā ievēlētais Ei  ro-
pas Parlaments sāks darbu. No 
otras puses, ir lietas, kas ir uzsāktas 
un turpināsies, pat neatkarīgi no 
tā, vai Eiropas Parlaments ir tikko 
ievēlēts, vai kādu laiku jau darbo-
jas, jo valstu valdības tāpat visu 
laiku strādā. Eiropas līmenī valstu 
vadītājiem tuvākā gada laikā ir jā -
vienojas par nākamo Eiropas Sa -
vienības budžetu. Tas ir svarīgi 
katram Eiropas iedzīvotājam, it 
īpaši tajās valstīs, tostarp Latvijā, 
kuŗas no Eiropas budžeta saņem 
vairāk nekā iemaksā. Tāpēc mums 
ir svarīgs ne tikai budžeta apjoms, 
bet arī tas, cik ātri par to vieno  -
sies. Iepriekšējos gados ir bijis tā, 
ka ilgi nevar vienoties par budže -
tu, un tad rodas pārrāvums, pie-
mē ram, zinātnieku, lauksaimnie-
ku programmu financējumā. Tā -
pēc budžets ir viens no svarīgā ka-
jiem jautājumiem. Iespējams, ie -
dzīvotāji ikdienā tik ļoti nepama-
na jautājumus, kas saistīti ar digi-
tālajām lietām, bet pēdējos piecos 
gados ir ļoti daudz panākts – pie-
mēram, nav jāmaksā par viesabo-
nēšanu, datus savā telefonā var iz -
mantot ikvienā Eiropas valstī, 
kurā atrodies. Bieži vien par to 
atceras, tikai izbraucot ārpus Ei -
ropas Savienības, jo tad var salī-
dzināt, cik dārgs ir šis pakalpo-
jums. Un, protams, ir jautājumi, 
kas saistīti ar datu drošību, ar ki -
berdrošību.

 Jautājumi, kas arī Latvijai ir ļoti 
svarīgi, ir enerģētikas polītika – ar 
Eiropas Komisijas atbalstu ir sākta 
pilnīga atvienošanās no Krievijas 

Kas lācītim vēderā jeb 
Kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienībā?

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietas izpildītājs 
Andris Kužnieks intervijā Sallijai Benfeldei

elektrotīkliem piecu gadu laikā. 
Mēs joprojām esam savienoti ar 
Krievijas tīkliem, bet nākotnē mēs 
būsim pilnīgi neatkarīgi no šīs 
valsts.

Kāda ir Eiropas Komisijas no -
stāja Krievijas gāzes vada Balti-
jas jūrā Nord Stream-2 jautā ju-
mā? Vācija to ļoti atbalsta... Sa -
vukārt Latvijai tas nepavisam 
nenozīmē attālināšanos no Krie-
vijas ietekmes enerģētikā.

Šis projekts nav viennozīmīgs, 
Eiropas Komisija to jau ir skatī -
jusi – vai tas ir vai nav pretrunā ar 
esošajiem likumiem. Riski ir at -
rasti, priekšvēlēšanu debatēs viens 
no iespējamiem Eiropas Komisi-
jas prezidenta Žana Kloda Junke-
ra pēctečiem Manfrēds Vēbers no 
Tautas partijas grupas Eiropas 
Par lamentā ir bijis kritisks pret šo 
projektu. Redzēsim, kādas būs vē -
lēšanas un kādi polītiķi tiks ie -
vēlēti.

Vai Eiropas Komisija var ap -
turēt projektus, kas financiāli ir 
izdevīgi kādai dalībvalstij, bet 
var apdraudēt visu Eiropas Sa -
vienību kopumā? Varbūt tādus 
projektus, kuŗos tiek skaitīta 
nau da, bet netiek domāts par 
dro šību, var apturēt Eiropas Par-
laments?

Viena no ļoti smagām disku-
sijām bija par apvienošanās pro-
jektu, kad apvienoties gribēja Vā -
cijas rūpniecības gigants Sie mens 
ar Francijas mašīnbūves uzņē mu-
mu Alstom. Šī apvienošanās tika 
apturēta konkurences apsvērumu 
dēļ. Lieli sodi ir uzlikti arī lielām 
sociālo mediju kompanijām par 
konkurences noteikumu neievē-
rošanu. Jautājumus nelemj, runā-
jot par to, vai tas ir labi vai slikti, ‒ 
lēmumiem jābūt objektīviem, bal-
stītiem uz esošajiem likumiem un 
noteikumiem Eiropas Savienībā. 
Eiropas Komisijai tā ir viena no 
funkcijām – nodrošināt, ka likumi 
un noteikumi tiek ievēroti.

Tātad gala lēmums par to, vai 
Krievijas Nord Stream-2 tiks 
atbalstīts, lielā mērā būs atka - 
rīgs no tā, kāds Eiropas Par la-
ments tiks ievēlēts?

Tas, kādu Parlamentu ievēlēs, 
būtiski ietekmēs šo lēmumu – cik 
vispār to Eiropas Savienība var 
ietekmēt. Jāsaprot, ka tas ir Krie-
vijas projekts, kuŗa nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, un tas, pro-
tams, tiek prezentēts kā biznesa 
projekts.

Latvijā projektus reizēm cen-
šas vērtēt tikai no biznesa vie-
dokļa, uzskatot, ka nauda ir sva-
rīgāka par drošību vai neatka rī-
bu un ka nauda automātiski no -
drošina visu. Acīmredzot mēs 
Eiropā tādi neesam vienīgie. Ja 
Eiropas Komisija pieņem kādu 
lēmumu un Parlaments to ap  - 
s tiprina, vai lēmumu var apstrī-
dēt Eiropas Tiesā un kuŗš to var 
darīt?

Ir visplašākās iespējas apstrī -  
dēt lēmumu – to var gan individs, 
gan konkrēta dalībvalsts vai kāda 
institūcija. Tiesas lēmumus visi at -
zīst. Starp citu, saistībā ar Liel bri-
tanijas izstāšanos no Eiropas Sa -

vienības, viens no karsti apsprie s-
tajiem jautājumiem bija par to,   
vai atsevišķos jautājumos Eiropas 
Tiesai tomēr būs tiesības lemt 
saistībā ar Lielbritaniju. Britiem 
nekad nav paticis, ka ir kāda pār-
nacionāla institūcija, kuŗa var 
ietekmēt to, kā Lielbritanija funk-
cionē.

Atgriežoties pie jautājuma par 
Eiropas Savienības galvenajiem 
darbiem tuvākajos piecos ga - 
dos – cik daudz tiks lemts par 
drošību ne tikai militārā vai 
kiberdrošības aspektā, bet do -
mā jot arī par ekonomisko dro-
šību?

Ilgi tika uzskatīts, ka Eiropas 
Savienībai aizsardzības un dro šī-
bas jautājumos nekas nav jādara, 
jo ir NATO. Savā ziņā kā modi-
nātājzvans bija Trampa ievēlēša -
na ASV prezidenta postenī un 
viņa dažādās spekulācijas par to, 
ka amerikāņiem pietiek aizstāvēt 
Eiropu un uzturēt Eiropas aizsar-
dzību, tas eiropiešiem jādara pa - 
š iem. Bija spiediens uz Eiropas 
valstu izdevumu daļas palielinā-
šanu. Tā ir viena jautājuma puse. 
Otra ir tā, ka aizsardzība un dro-

šība ir viena no Eiropas priori tā-
tēm. Tā ir arī prioritāte jaunajā 
Eiropas Savienības budžetā. Tika 
arī analizēts, kā Eiropas Savienības 
dalībvalstis, kuŗas ir arī NATO, 
iepērk militāro techniku un ar to 
saistīto aprīkojumu. Katra ir kā 
atsevišķa karaļvalstiņa un iepērk 
atšķirīgu techniku. Drošības jau -
tā jumos spēki ir jāapvieno, jāiz-
manto vienādas technoloģijas, in -
dustrijām ir jāsadarbojas. Otra 
lieta ir, ka ir vajadzīga padziļināta 
sadarbība drošībā un aizsardzībā, 
un tādēļ nekas pat nav jāmaina 
esošajos likumos. Valstis var ap -
vie noties, piemēram, veikt kopīgas 
apmācības, un tas notiek, un Lat-
vija tam ir pievienojusies. Nāka-
majā budžetā ir ielikta arī t.s. mi -
litārā mobīlitāte. Ir jāveic audits un 
jāsaprot, cik piemērota ir katras 
valsts infrastruktūra, lai no vienas 
valsts, piemēram, bruņu technika 
var pārvietoties uz citu valsti, pie-
mēram, Latviju vai Lietuvu, vai ir 
tilti ar atbilstošu platumu un ne  st-
spēja, dzelzceļam uzbrauktuves 
un nobrauktuves un tamlīdzīgi. 
Eiropas budžetā būs paredzēta 
nauda, lai šos objektus uzlabotu. 

Protams, ir arī tās it kā netve-
ramās drošības lietas – kiberdro-
šība, aizsardzība pret viltus zi -
ņām. Šajos jautājumos daudzas 
lietas jau ir darītas arī Eiropas 
līmenī.

Daudzi bažījas, ka Eiropas 
Savienība varētu kļūt federāla, 
samazinātos iespējas lemt pa -
šiem par sevi un kultūrvēs tu-
riskais mantojums vairs nebūtu 
tik svarīgs. Vai Eiropas Komisijai 
ir ieceres attiecībā uz federālu 
Eiropu?

Eiropas Komisija tā īsti nemaz 
nav piedāvājusi federālo ideju. 
Pirms diviem gadiem Junkers 
nā ca klajā ar pieciem Eiropas 
nākotnes scēnārijiem un nevienā 
no tiem nebija skaidras federālās 
idejas. Tie pieci scēnāriji bija kā 
idejas apspriešanai, nevis kā Eiro-
pas Komisijas piedāvājums. Lat vi-
jā mazāk, Eiropā vairāk priekš vē-
lēšanu kampaņā partijas vai nu 
katēgoriski nostājas par federālu 
Eiropu, vai tikpat kategoriski ir 
pret šādu ideju, lai gan tā nav 
piedāvāta. 

Junkers ir sacījis, ka Eiropai ir 
jābūt lielai lielās lietās un mazai – 
mazās lietās. Nav vajadzīgs rēgu-
lēt, piemēram, gurķu lielumu vai 
tamlīdzīgi, kā to agrāk reizēm ir 
gribējies. Junkera piecos preziden-
tūras gados ir bijusi virzība uz 
likumdošanas rēgulējuma sama-
zi nāšanu t.s. mazajos jautājumos. 

Vai var droši teikt, ka Eiropas 
Komisija nav bieds un drauds 
nacionālajai kultūrai, tradicijām 
un valodai?

To var droši teikt – Eiropas Ko -
misijā ir vairāki desmiti, laikam 
pat ap simt tulku, kuŗi tulko uz un 
no latviešu valodas. Tulkošanas 
direktorāta viena no prioritātēm ir 
valodu attīstība. Mūsu kollēgas 
latvieši un tulkošanas direktorāts 
Luksemburgā ļoti aktīvi piedalās 
un sadarbojas ar Latvijas vadoša-
jiem pētniekiem valodas jautā ju-
mos, rīko konferences. Viņi tul ko 
tekstus no citām valodām latviešu 
valodā un to attīsta. 

Kāpēc diasporas cilvēkiem 
piedalīties Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās un balsot par kādu no 
Latvijas sarakstiem?

Es teikšu to pašu, ko pirms pāris 
dienām teica Junkers Eiropas die-
nā, 9. maijā:  “Iedomājieties to rītu, 
kādā mēs pamodīsimies, ja balsot 
būs aizgājuši tikai populisti un 
ekstrēmisti!” 

Tāpēc ir svarīgi iet un balsot,    
lai mēs nepamostos Eiropā, kuŗā  
mēs negribētu būt un kuŗā mēs 
vairs neko nevarēsim ne izdarīt, 
ne mainīt.

Materiāls sagatavots Eiropas Latvie -
šu apvienības īstenotā projekta “Simts 
balsis Simtgadē” ietvaros ar Kultūras 
ministrijas at  balstu Latvijas valsts Simt-
gades programmas ietvaros.

Andris Kužnieks: “Es teikšu to pašu, ko 
pirms pāris dienām teica Junkers Eiropas 
dienā, 9. maijā:  “Iedo mājieties to rītu, kādā 
mēs pamodīsimies, ja balsot būs aizgājuši 
tikai populisti un ekstrēmisti!” Tāpēc ir sva-
rīgi iet un balsot, lai mēs nepamostos Eiro-
pā, kuŗā mēs ne  gribētu būt un kuŗā mēs 
vairs neko neva rēsim ne izdarīt, ne mainīt.”
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Pirms 40 gadiem, 1979. gada 
maijā, notika pats pirmais Min-
steres koŗa koncerts ar skaid - 
ru un cēlu mērķi ‒ doties uz 
Visbijas Dziesmu dienām. Kā 
tu atceries šo laiku?      

Tolaik mācīju matēmatiku 
Minsteres Latviešu ģimnazijā un 
jau biju izveidojis vīru ansambli. 
Bet, lai dotos uz Visbiju, vajadzē-
ja kori. Anna Muchka bija apņē-
musies būt par koŗa priekšnieci 
un darīja visus formālos darbus, 
lai mēs turp  nokļūtu. Kopš tā lai-
ka ik gadu ap 1. maiju, kad sanāk 
trīs brīvas dienas, mēs rīkojām 
koncertus ar balli un vēl ar basket-
bola turnīru. Labumi bija vismaz 
triji – pirmkārt, uz koncertu ie -
ra dās daudz vecās trimdas cilvē-
ku, otr kārt, baskets piesaistīja 
jaunie šus, un, treškārt, basketbo-
listi ballē izdancināja dāmas.  
Tur klāt priecīgi bija arī vācu 
krodzinie ki, jo koncertus un 
balles rīko jām lielajos “zemnie-
ku” krogos, kur bija arī plašas 
zāles, un sa  braukušie viesi, it īpa-
ši no Zvied rijas, kur alus kauss 
vien mēr maksājis dārgi, labi pa -
tērēja alu. Trimdas sabiedrība 
mūsu sarīko jumus apmeklēja 
kuplā skaitā, citkārt apmeklētāju 
skaits sasnie dza pusotru simtu.

 Kas bija koŗa repertuārā?
Galvenokārt tautasdziesmu 

apdares, it īpaši mums patika 
Bruno Skultes, Longina Apkalna, 
Alberta Jēruma, Roberta Zuikas. 
Roberts, starp citu, arī bija tas, 
kuŗš man iemācīja diriģēšanas 
pamatus. Dziedājām arī Rai  - 
 m on da Paula dziesmas ar Jāņa 
Pe  tera vārdiem, lai gan dažam la -
bam trimdas senioram tās galīgi 
nebija pa prātam... Bet mums 
galvenais bija skaista mūzika, 
skaista dziesma.   

Kā veicās ar koristu pie sais tī-
šanu?

Nāca labprāt, jo visiem patika 
tā noskaņa, kas valdīja mēģinā-
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jumos un koncertos. Mainījām 
repertuāru, arvien atrodot kaut 
ko jaunu. Turklāt ģimnazistu 
vi  dū allaž bija daudz labu, ska-
nīgu meiteņu balsu...

Un kas ir tas galvenais, ko tev 
iemācīja leģendārais Roberts 
Zuika? 

 Pirmām kārtām to, ka koristus 
var piesaistīt tikai cilvēks, kas 

prot aizraut un iedvesmot kori. 
Ņem vērā, ka pašdarbības korī 
cilvēki iet dziedāt brīvprātīgi, no 
maizes darba brīvajā laikā. Otr-
kārt, – precīzitāti – ritmā, sa  ska-
ņā, it visā.

Nebiju zinājusi, ka tava pa -
matprofesija ir matēmatikas 
skolotājs, spriežot pēc tavām 
mū zikālajām aktīvitātēm un 

“Mārtiņa dziesmu grāmatas”, 
domāju, ka esi mūziķis.

 Bet mūzikai un matēmatikai ir 
kopīgs pamats – ritms! Arī mūzi-
kālie toņi īstenībā iet pēc matē-
matikas likumiem. Daudzi sla-
veni mūziķi ir arī  matēmatiķi un 
otrādi. Turklāt, kad es jaunībā 
domāju, ko studēt, raudzīju iz -
vēlēties starp mūziku un matē-
matiku. Mamma teica – kļūdams 
par mūzikantu, tu nodzersies, 
krogos dziedādams... Paklausīju, 
un Klīvlandē izstudēju matēma-
tiku, ieguvu maģistra gradu. Ta -
gad lepojos, ka manu audzēkņu 
vidū ir, piemēram, Krišjānis Ka -
riņš, kuŗš arī dziedāja Minsteres 
korī, un Egils Levits, kuŗš gan ne -
dziedāja. Ļoti vēlos, lai tieši viņš 
kļūtu par Latvijas Valsts prezi-
dentu, jo kopš Egila jaunības ga -
diem pazīstu viņu kā krietnu 
cilvēku, kuŗš vienmēr ir strādājis 
Latvijai un kuŗš pašas sarežģī tā-
kās lietas izprot un spēj izskaid-
rot precīzi un saprotami. Gudrs, 
spējīgs cilvēks. 

Kuŗi tev pašam bija mīļākie 
skaņdarbi, ko diriģēji? 

Uzreiz nosaukt grūti – tādu 
bijis daudz... Ja tā padomā, tomēr 
Bruno Skultes “Dainu zeme”, arī 
tautas dzies mu apdares, Emiļa 
Meln gaiļa “Beverīnas dziedonis”, 
Jāņa Norviļa “Tās balsis” un pa -
ci lā jošā “Div’ pļaviņas es nopļā-
vu” – arī skaistajā J. Norviļa ap -
darē.

Un ko dziedāsiet 40 gadu ju -
bilejas koncertā Rīgā, Koka Rī -
gas zālē Krāsotāju ielā, 1. jū  ni jā?

Protams, minēto “Dainu zemi”, 
kas līdz ar Bruno Skultes “Latvju 
danci” ir vienmēr bijis mūsu 
“zelta repertuārā”, Alberta Jēru ma 
“Ej, saulīte, drīz pie Dieva”, Valta 
Pūces “Ik rudeni valodiņa” u. c.

Vai ir kāds īpašs notikums, ko 
šodien ar prieku vari atce rēties?

Ir gan – Minsteres koŗa 10 gadu 
jubilejā koristi man uzdāvināja 

aitu, ko nosaucu par Anku. To -
laik ar ģimeni bijām pārcēlušies 
dzīvot laukos, ārpus Minsteres, 
un es biju pasūkstījies, ka man 
apnicis tik bieži pļaut zāli. Pir-
majā naktī Anka aizbēga – pie 
vācu kaimiņa aitu bara, bet jau 
nākamajā dienā viņu atradu un 
atvedu mājās. 

Interesantas ir arī koŗa gai -
tas Latvijā – 1995. gadā nodzie-
dājāt pēdējo koncertu, pats te 
pārcēlies 1997. gadā...

Un ap 2000. gadu manījām, ka 
Rīgā ir daudz “minsteriešu”, kas 
grib dziedāt. Arī  vietējie tautieši 
labprāt vēlas pievienoties. Atjau-
no jāmies un sarīkojām pirmo 
koncertu – ne daudz, ne maz – 
Nacionālās operas jaunajā zālē. 
Paldies Austrālijas latvietei Bri-
gitai Strodai, kas to izkārtoja – 
viņa tolaik strādāja Operā. Mūsu 
koŗa kasiere Rozīša kundze sim-
boliski nodeva mūsu kasi, kuŗā 
vēl bija “aizķērušās” kādas 20  
vācu markas. Kad 2003. gadā 
Latvija posās uz kārtējiem Dzies-
mu svētkiem, pieteicām arī 
Minsteres latviešu kori. Virsdi-
riģenti bija apjukuši – tā kā trim-
das koris, tā kā Latvijas?! Sapra-
tām, ka jāmaina nosaukums un 
pārdēvējām  par Mārtiņkori – tā 
nobalsoja dziedātāji. Koŗa priekš-
nieces pienākumus un rūpes 
uzņēmās Anita Blezūra-Kalēja 
(viņa pati dziedāja soprānos), 
korī iestājās arī šobrīd deputāts 
no KPV LV Atis Zakatistovs. (Tie, 
kas skatījušies Alberta Legzdiņa 
un Andŗa un Lolitas Ritmaņu 
dziesmuspēli “Eslingena”, atmi-
nēsies Ata spožo veikumu blēža 
Freda lomā un viņa dziedāto 
skaisto balādi. – L. K.) Korī ie -
sais tījās arī Mārtiņš Rītiņš ar 
savu samtaino baritonu, – tolaik 
gan domāja, ka tieši viņam par 
godu korim ir Mārtiņkoŗa vārds. 
Korī vēl kādu laiku dziedāja arī 
trešais Mārtiņš – tekstilmāksli-
nieks un Latvijas Mākslinieku 
savienības priekšsēdis Mārtiņš 
Heimrāts. 

Tagad koris ir iekļāvies diri-
ģentes Agitas Ikaunieces-Rimše-
vicas koŗu grupā, un diriģentus, 
arī jauniņo Kristiānu Krievu, 
al  go Rīgas pašvaldība. Pats jo  pro-
jām dziedu – tagad basos, kād-
reiz biju otrais tenors. 

Savulaik intervijā stāstīji arī 
par savu darbošanos KGB, kas 
nav vis tā bēdīgi slavenā orga-
nizācija, bet gan Kultūras Glāb-
šanas Biedrība Vācijā, “stūrēji” 
uz Latviju tolaik aizliegtos mū -
zikas ierakstus skaņuplašu vei-
dā utt., caur ko iedzīvojies lie -
lās nepatikšanās ar okupācijas 
varas iestādēm. Bet tu esi arī 
Latvijā darbojies biznesā un 
bijis Rīgas domes deputāts – 
čet rus gadus, no 2009. līdz 
2013. Ušakova “valdībā”. Ko 
vari teikt par šiem laikiem?

Ja par biznesu tu domā manu 
darbības laiku viesnīcas “Radi un 
Draugi” direktora statusā, varu 
teikt – esmu ļoti nepatīkami pār-
steigts par viesnīcas pārdošanu. 
Jo neredzu tam citu iemeslu kā 
vien kādu “caurumu lāpīšanu” 
konkrēti – Straumēnu glābšanu. 

Koris 1982. gada maijā

1979. gads. Diriģē Mārtiņš Zandbergs

(Turpinājums 15. lpp.)
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2012. gada novembris. Mārtiņš un Juris Sils no Bostonas

Atminos, ka līdzīgi grūti laiki 
bija pagājušā gadsimta 70. ga  -
dos, kad bija sākušās problēmas 
ar Londonas Vanagu namu. Un 
tad nāca Ādolfs Sīlis ar savām 
zināšanām uzņēmējdarbībā un 
ar savu apņēmību, un namu no 
krizes izglāba, vēl vairāk – pada-
rīja par pelnošu uzņēmumu. 
Ādolfs arī izteica ideju izveidot 
viesnīcu “Radi un Draugi” Lat-
vijā, bet – nekādā gadījumā ne ar 
domu glābt kādu grimstošu uz -
ņēmumu trimdā, bet gan ar gaišu 
un cēlu domu – pelnīt Latvijai, 
dot darbavietas latviešiem un 
visu iegūto peļņu atdot labdarī-
bai Latvijā. “Radi un Draugi” 
sā  ka pelnīt jo drīzi, un tūlīt pie-
šķīra stipendijas Vītolu fondā, 
pabalstīja leģionārus un audžu-
bērnu ģimenes, utt. Labdarība 
Latvijai joprojām ir nepiecieša-
ma, un pelnošas viesnīcas pār-
došana ir klaja necieņa kā pret 
Ādolfu un viņa līdzbiedriem, tā 
arī pret trimdas sabiedrību, kas 
taču ziedoja savus līdzekļus, lai 
šis veiksmīgais uzņēmums – 
vies nīca Vecrīgā – taptu. Tā nav 
kādu cilvēku privāta lieta – tā ir 
atbildība trimdas sabiedrības 
priekšā. 

Par Rīgas domi ‒ jau tai laikā, 
kad biju opozicijas deputāts, 
skaidri redzēju iezīmes tam, kas 
atklājas šodien – korupcija, šau-
ras personu grupas, kas pārstāv 
vienu polītisko spēku, intereses. 

Mārtiņš Rītiņš un Gido Kokars 2016. gadā

Bet varu arī skaidri pateikt, ka 
opozicijas stāvoklis bija un jo -
projām ir tāds, ka ietekmēt Rīgai 
nelabvēlīgus lēmumus vienkārši 
nav iespējams. Priecājos, ka valstī 
pie varas nākuši jauni cilvēki, 

kas, lai arī bez polītiskās piere-
dzes, tomēr ir atbīdījuši malā 
vecos postpadomju lembergus 
un brigmaņus, kas tikai ir brem-
zējuši attīstību. No sirds novēlu 
opozīcijai turēties un nejusties 

bezpalīdzīgai – kā Rīgā, tā Vents-
pilī.

 Kā tev klājas Latvijā? 
 Brīnišķīgi – esmu pensionārs, 

rūpējos par savu dārzu, noņe-
mos ar mazdēliņu, kas jau dejo 
“Dzintariņā”, rūpējos par savu 
mammiņu, viņai 10. maijā apri-
tēja 99 gadi. Kādreiz gan pabē dā-

jos, ka tautiešiem Latvijā trūkst 
entuziasma, citreiz – arī pieklā-
jības. Visvairāk kreņķē tas, ka 
latvieši paši par daudz lieto 
krievu valodu. Gribētos, lai cil-
vēki vairāk smaida, lai ir atsau-
cīgāki, īpaši ierēdņi, lai nedzīvo 
tādās kā cī ņas un aizsardzības 
pozīcijās. Lai vairāk uzdzied!      

            

(Turpināts no 14. lpp.)

Esam organizācija, kas izvei-
dota 1947. gadā Vācijas bēgļu 
no  metnēs. To izveidoja no ko  mū  -
nisma terrora bēgošie Latvi jas 
ārsti un zobārsti, daudzi no vi -
ņiem Latvijas Universitātes mā  cīb-
spēki. Tagad tās biedru un drau-
gu pulkā ir aptuveni 1600 mediķu 
gan Latvijā, gan citviet pasaulē. 

Kopš 1989. gada mūsu organi-
zācija un tās biedri ir palīdzēju - 
ši simtiem Latvijas kolēģu iegūt 
jaunākās zināšanas medicīnā, 
arī paši veduši tās atpakaļ uz 
Latviju un tā palīdzējuši Latvijas 
pacientiem. Šis atbalsts turpinās 
vēl šo  dien, jo mēs no sirds ticam 
Raiņa vārdiem – “Gūt var dodot”. 

Atskatoties nesenā pagātnē – 
uz kādreizējā Rīgas Medicīnas 
institūta (tagad RSU) katedru 
vadītājiem, profesoriem – jāat-
ce ras, ka starp tiem bija tikai 
daži, kuŗi izturēja varas spie-
dienu un nekļuva par  komū nis-
tiskās partijas biedriem. Tāds 
bija medi cīnas profesors, valod-
nieks un viens no Latvijas at  mo-
das vadītā jiem Ilmārs Lazov   - 
s kis, kuŗa ide ā lisms un stingra 

Esam pret VDK aģentu/ziņotāju atrašanos valsts 
pārvaldes un valsts universitāšu vadībā! 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) atklātā vēstule Latvijas sabiedrībai 

paļaušanās uz savu sirdsapzi -  
ņu ļāva saglabāt ne tikai polī-
tisku neitralitāti, bet arī kļūt par 
morāli ētisku un profe sionālu 
standartu, kas kalpo kā atskaites 
punkts ārstiem un me  dicīnas 
studentiem arī šodien. Tieši t ā -
pēc LĀZA katru gadu pie šķir 
profesora Ilmāra Lazovs ka sti-
pendiju centīgiem medi cī nas 
studentiem, apliecinot, ka ne -
pa  kļaušanās, godaprāts, izcilī ba 
un mērķu sasniegšana, lai gan 
daudz grūtāk, bija iespējama   
arī Padomju okupācijas laikā.

Šai kontekstā uzskatām, ka 
“čekas maisu” atvēršana ir novē-
lots, taču svarīgs solis, lai pārdo-
mātu, kas tika darīts un kā vārdā. 
Bez pagātnes izvērtēšanas nav 
iespējams izvairīties no līdzīgām 
situācijām nākotnē. Piekrītam 
Vitas Matīsas rakstītajam: “Dau-
dzi no tiem, kuŗu vārdi parādās 
aģentu kartītēs, izvēlējās sadar-
boties nevis gados, kad par attei-
kumu sūtīja uz Sibiriju, bet jau 
laikos, kad par to nedraudēja ne -
kas vairāk kā karjēras iespēju 
ierobežojumi. Proti, tika liegtas, 

atvainojiet, pašlabuma iespējas. 
Taču tie, kuŗi no sadarbības attei-
cās kādu principu, morālu ap -
svērumu, vērtību dēļ, no tā reāli 
cieta. Tagad, ja liekam šos cilvē-
kus vienā maisā ar pirmajiem,     
ja nedodam viņiem gandarījumu 
pat par šo mazo morālo uzvaru, 
kāds gan veidojas vēstījums mūs-
dienām? Atteikšanās no sadarbī-
bas augs tāku mērķu, valsts labā, 
izrādās, nav nekā vērta? Ja pie-
ņemam, ka nav nekādas atšķirī-
bas starp tiem, kuŗi sadarbojās, 
un tiem, kuŗi to nedarīja, – vēs tī-

jums ir ļoti bīstams Latvijas val-
stij šo  dien”.

Atšķirībā no Igaunijas un ci -
tām Austrumeiropas valstīm, 
ku  ŗas pēc neatkarības atgūšanas 
spēja savu polītisko un  izglī tī-
bas eliti attīrīt no  komūnistiskajā 
sistēmā iesaistītiem darbinie-
kiem, Latvijā joprojām nav radī -
ti vienlīdzīgi spēles noteikumi, 
lai godīgiem un izglītotiem nā -
kamās paaudzes cilvēkiem ne  bū-
tu jāsacenšas par vietu ar  komū-
nistiskajā sistēmā iesaistītajiem. 
Tikai nedaudziem bija drosme 

un godaprāts, kā profesoram 
Georgam Andrejevam, iziet lus -
t rā ciju. Pašreiz “pieredzes trū-
kums” un “apstākļu nepārzi nā-
šana” nedrīkst būt arguments, jo 
negodīgā padomju sistēmā bal - 
s tīta pieredze un metodes ir tieši 
pretējas tām, ko sagaidām no 
cilvēkiem, kas noteiks valsts po -
lītikas, izglītības, tai skaitā medi-
cīnas izglītības, virzību nākotnē.

Pēdējos 30 gados ir sasniegts 
daudz gan medicīnā, gan sa -
biedrībā kopumā, taču ne tik 
daudz, kā visi kopā bijām cerē-
juši un varējām izdarīt.

Uzskatām, ka tos, kas ir “čekas 
maisos”, NEDRĪKST virzīt un 
atbalstīt valsts, tās uzņēmumu 
un valsts universitāšu vadībā, jo 
šajās pozicijās esošajiem cilvē-
kiem ir jābūt ne vien profesionāli 
la  bākajiem, bet arī uzticamiem 
un krietniem!

LĀZA valde: Dr. Uģis Grunt-
manis (Latvija), Dr. Zaiga Alk - 
s ne-Phillips (ASV), Dr. Gundars 
Katlaps (ASV), Dr. Jānis J. Di -
mants (ASV), Dr. Daina Drei-
ma ne (ASV), Dr. Jānis Tupesis 
(ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), 
Dr. Kamena Kaidaka (Latvija), 
Dr. Juris Lazovskis (Kanada),   
Dr. Kaspars Tūters (Kanada), Dr. 
Alda Urtāne (Norvēģija).
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VISVALDIS ĶIMENIS

Mūsu atvaļinātais ASV Pulk-
vežleitnants Ilmārs Dambergs 
tika pagodināts par izcilu dzīves 
mērķu sasniegšanu no Armijas 
Virsnieku kandidātu skolas un 
izvēlēts šīs organizācijas 2019. g. 
Slavas zālē (OCS Hall of Fame). 
29. aprīlī svinīgā un oficiālā 
ceremonijā Armija izvēlēja viņu 
kā izcilu absolventu,  kuŗš savos 
86 gados sasniedzis dzīves 
mērķus.

Viņš pabeidza Armijas Virs-
nieku kandidātu skolu (United 
States Officer Candidate School) 
1956. gadā. Tur 22 nedēļu stin-
grā un precīzā režīma kursā, 
kadets tiek trenēts, tramdīts, 
ķircināts, pazemots un pēc lie-
lās brēkšanas pārbaudīts un 
mācīts vadīšanas prasmē. Ka -
deti tiek stingri pārbaudīti 71 
darba uzdevumā, šajos uzde-
vumos ietilpst dažādu sarežģītu 
problēmu atrisināšana. Mācī-
bās spiediens ir liels un prasa 
fiziski izturēt visādas grūtības, 
lai iemācītos, kā uzņemties at -
bildību un vadīt citus.

Ilmārs Dambergs dzimis 
1932. gada 5. jūlijā Rīgas Jūr-
malā, Mellužos. 1939. – l944. g. 
apmeklē Dubultu un Imantas 
pamatskolas. 1944. gada oktobrī 
kopā ar vecākiem un jaunāko 
brāli atstāj Latviju. Ģimene do -
das nezināmā bēgļu nākotnē un 
nonāk vācu okupētajā Polijā, 
Toruņas apkārtnē. 1945. gada 
janvārī, kaŗa apstākļu dēļ, ģi  me-
ne atkal bēg no Sarkanarmijas 
draudiem. Otrā pasaules kaŗa 
beigas sagaida Tīringenas kal-
nos. Šī Vācijas daļa nonāk Pa -
domju Savienības okupācijas 
zonā, un ģimene pārceļas uz 
Vircburgu, amerikāņu okupā-
cijas zonā, lai uzsāktu trimdas 
gadus ārzemēs.

1947. gadā beidz Vircburgas 
Centrālās nometnes pamat-
skolu. 1947. – 1950 g. mācās 
latviešu ģimnazijā Vircburgā, 
pēc tam Karlsruē. Legāli ieceļo 
ASV 1950. gada  martā. 1951. g. 
beidzis vidusskolu Midltaunā, 
Konektikutā (Middletown, Con-
necticut). 1951.–1954. g. stu dē-

No kreisās puses: Pulkvedis Kyle Riedel, Maija Riedel, Pulkvežleitnants Dambergs, Dināra Ķimenis, 
Roberts Dambergs, Visvaldis Ķimenis

SVINĪGA CEREMONIJA
KĀJNIEKU MŪZEJĀ

jis architektūru Rensselaer Po -
litechniskā Institūtā, Troy, Ņu -
jor kā (Troy, N.Y.). 1964. g. 
Omahas Universitātē Nebraskā 
ieguvis bakalaura gradu mili-
tārās zinātnēs. 1975. gadā  iegu-
vis maģistra gradu sistēmu va -
dībā (M.S. in Systems Manage-
ment) Dienvid kalifor nijas uni-

kā arī atsevišķās armijas daļās.
Divus gadus dienējis Dien-

vidvietnamā. 1964. – 1965. g. 
par vieglo izlūku (ranger) batal-
jona komandieŗa padomdevēju 
(advisor). 1967. – 1968 g. bijis 
slavenās 101. Izplētņu lecēju 
divizijas stābā personāldaļas šefa 
palīgs un pēc tam – kājnieku 

Pensionējies 1984. gada 1. jū -
ni jā. Tajā laikā dzīvoja Rockville, 
MD., un strādāja par militār-
analistu pie General Research 
firmas. 1989. gadā pavada divus 
mēnešus Vīnē, Austrijā, kā ASV 
Aizsardzības Ministrijas pa  dom  -
devējs pa Konvencionālo ieroču 
Eiropā (CFE) līguma izstrā dā-

sardzības Ministra apbalvoju-
mu “Atzinības Goda zīme”.

Ilmārs ir Daugavas Vanagu 
organizācijas mūža biedrs un 
2004. g. ievēlēts par Vašingtonas 
DV apvienības priekšnieku. 
Ame  rikas latviešu apvienības 
(ALA) Dzintara biedrs, un 
1987. g. ie  vēlēts ALA revīzijas 
komitejā un pāris gadus bija tās 
priekš sēdis. Bijis arī Vašingtonas 
lu   terāņu draudzes kasieris. Pie -
der pie vairākām amerikāņu 
pro fesionālām un kaŗa veterānu 
organizācijām.  Ilgus gadus bijis 
Latviešu Virsnieku apvienības 
biedrs.

Kopā ar sievu Veru (dzimusi 
Binders), izaudzinājis meitu 
Maiju un dēlu Robertu.  Kādreiz 
brīvo laiku pavadīja, spēlējot 
tenisu un volejbolu, kā arī po -
pulāro kāršu spēli – bridžu.   
Dienējot Vācijā, kopā ar ģimeni 
nedēļas nogalēs piedalījās tā 
laika ļoti populāros pārgājie-
nos t.s. Volksmarsh.

Vēlākos gados   brīvais laiks 
vairāk ziedots Vašingtonas drau-
dzes Pensionāru nama darbiem, 
vācot līdzekļus, kā arī pildot 
kasieŗa un lietveža darbus. Pē -
dējos gados iemīlējis populāro 
smadzeņu spēli – Sudoki. 2014. g. 
pārceļas uz dzīvi Silver Spring, 
MD.

Lai godinātu Ilmāru, oficiā-
lajā ceremonijā piedalījās viņa 
meita Maija, dēls Roberts, 
znots, Aktīvā dienesta pulkve-
dis Kaile Riedels (COL Kyle 
Riedel), Dināra Ķimenis un 
atvaļinats ASV pulkvežleitnants 
Visvaldis Ķimenis.

Satikāmies mūzejā (National 
Infantry Museum and Soldier 
Center, Fort Benning, Georgia) 
un klausījāmies Armijas pūtēju 
orķestra mūziku, kamēr tau rē-
tājs lūdza visus dalībniekus uz 
oficiālo sanāksmi (assembly).

Lielā teātŗa zālē kādi 330 
dalībnieki ieņēma vietas un pro -
tokola virsnieks izlasīja Pulk-
veža Damberga biografiju. Uz 
lielā kino ekrāna parādījās viņa 
foto attēls uniformā.

Pēc tam starpbrīdī baudījām 
Laimas šokolādi, kamēr tau rē-
tājs aicināja pulcēties uz grez nām 
vakariņām. Publika sēdēja pie 
33 glauni klātiem galdiem, un 
pēc trīs pudelēm vīna mēs visi 
tik labi bijām iesiluši, ka varējām 
atrisināt visas dzīves problēmas!

Formālā tradicija turpinājās 
ar karogu ienešanu, Armijas 
dziesmu un galveno runu, kuŗu 
teica ģenerālleitnants  Mikhaels 
Nagata.  Par kodolīgo runu viņš 
izpelnījās stāvaplausus (stand-
ing ovation).

Mēs apsveicam Pulkvedi Dam -
bergu.

Savulaik atvaļināts rezerves 
pulkvedis Paulis H. Koreckis arī 
absolvēja Virsnieku kandidātu 
skolas kursu.  Viņš tika izvēlēts 
Slavas zālē (Hall of Fame) 1994. 
gadā.   Pulkvedis Koreckis sāka 
savu militāro karjēru Ohio Na -
cionālajos aizsargos. Diemžēl 
smagas slimības dēļ viņš mira 
63 gadu vecumā.

versitātes Eiropas nodaļā, Hei-
delbergā.

1954. gadā Ilmārs Dambergs 
iestājās ASV armijā. 1956. g. 
beidzis virsnieku sagatavošanas 
kursus (Officer Candidate 
School) Fort Benning, GA. kā 
kājnieku leitnants. Dienējis 
ASV, Rietrumvācijā un divas 
reizes Dienvidvietnamā. 30 ga -
dus gaŗajā virsnieka karjēras 
posmā komandējis kājnieku 
vadu, rotu un bataljonu.  Pildījis 
stāba virsnieka pienākumus 
kaujas grupās, divīzijās, kor-
pusā un lauka armijas līmenī, 

bataljona komandieŗa palīgs. 
1962. – 1963. g. apmeklē un 
beidz kājnieku virsnieku kar -
jēras skolu un gadus vēlāk 
Komandas un Ģenerālsatāba 
kolledžu Fort Leavenvorth, 
Kansas. Paaugstināts par kap-
teini 1962. gadā, par majoru 
1966. un par pulkvežleitnantu 
1970. gadā. Apbalvots ar Izcilo 
Nopelnu Leģiona (Legion of 
Merit), Purpura Sirds (Purple 
Heart) medaļu par ievainojumu 
kaujā un arī citiem ordeņiem 
un medaļām, ieskaitot piecas 
reizes par drošsirdību kaujās.

šanas laiku.    Par izcilu darbu 
1988. gadā saņēmis  toreizējā 
ASV Aizsardzības Ministra F. 
Karluči (Frank C. Carlucci) 
pa rakstītu Goda rakstu. Kopš 
1991. g. vada Vašingtonā dibi-
nāto Latvijas Aizsardzības darba 
grupu (LADG), kas sastāv gal-
venokārt no pensionētiem lat-
viešu izcelsmes virsniekiem, ASV 
Daugavas Vanagu paspārnē, un 
darbojas Latvijas aizsardzības 
laukā.   1992. g. novembrī kā 
tulks pavada ASV Nacionālo 
aizsargu (U.S. National Guard) 
biroja šefu ģenerālleitnantu Ko -
naveju (LTG John Conaway) 
Latvijas apmeklējumā.  Sadar bī bā 
ar ASV Nacionālo Aizsargu 
biroju tiek izstrādāti pamat-
principi Mičigānas pavalsts 
Na cionālo Aizsargu un Latvijas 
Republikas Zemessardzes part-
neŗattiecībām. 1993. g. saņem 
ASV Nacionālo Aizsargu “Minute 
Man” apbalvojumu. Kopš 1995. g. 
vada Ārkārtējās Palīdzības 
Latvijas Zemessardzei fondu, 
kur tika savākts vairāk nekā 
$125 000 dolaru palīdzības un 
atbalsta darbam.  

2002. g. apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa Virsnieka pa -
kāpi, ko maijā Rīgā svinīgā 
ceremonijā saņem no LR Prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas 
rokām. Tā pašā gada jūlijā sa -
ņem DV Centrālās valdes Zelta  
nozīmi.   Apbalvots ar LR Aiz-
sardzības Ministrijas un Nacio-
nālo Bruņoto Spēku medaļām.   
2007. g. jūlijā saņem LR Aiz-

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Māris Visendorfs

“LATVIJAS ARMIJAS
KAŖA ORĶESTŖI
1919–1940”.

Latvijas armijas kaŗa orķestŗu vēsturi no
1919. līdz 1940. gadam sīki izpētījis, detalizēti
un vienlaikus raitā un pievilcīgā stāstījumā 
ietērpis or  ķestŗu diri ģents, mū  ziķis un mū  zeja 
spe  ciālists Māris Visen dorfs grāmatā “Latvijas 
armijas kaŗa orķestŗi. 1919–1940”.
Grāmata nākusi klajā greznā iesējumā,
bagātīgi illustrēta.

USD 35,–
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(Turpinājums 20. lpp.)

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

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

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

Jānim 301-512-3813
info@blackroosterfood.com

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

+371 28390346

Tālr: 973-746-3075

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

Īpašnieks pārdod lielu, skaistu ģimenes māju ar
iekoptu daiļdārzu elitārākajā Rīgas rajonā,

priežu ieskautajā Mežaparkā.

 sandra.bruvere@gmail.com

Rīgas maratonam – 
Zelta kvalitātes zīme
Visi distanču dalībnieki sa -

ņēma mākslinieka Artūra 
Analta dizainētās medaļas. 
Uzvaras svinēja etiopieši An -
duale Belajs Šiferavs (2.08:51) 
un Birke Debele (2.26:18). Abi 
etiopieši laboja sacensību rekor-
dus. No Latvijas gaŗo distanču 
skrējējiem pirmajā desmitniekā 
finišēja Dmitrijs Serjogins, 
izcīnot ceļazīmi uz pasaules 
čempionātu.

(Turpinājums no 1. lpp.)

Dmitrijs Serjogins

Karīna Helmane-Soročenkova
Līna Mūze

Vīriem no otrās līdz sestajai 
vietai finišēja Kenijas skrējēji. 
Savukārt dāmām visu goda pje-
destalu aizņēma etiopietes. No 
pašmāju sportistiem labākais 
bija Serjogins un Karīna Hel-
mane-Soročenkova. Serjogins 

fi  nišēja 10. vietā – 2.25:01. Vēl 
no Latvijas skrē jējiem 11. vietu 
ieņēma Kristaps Bērziņš un 19. 
vietu – Kristaps Broks. 

Dāmām Helmane-Soro čen ko  va 
finišēja pēc divām stundām 54 
minūtēm un 32 sekundēm, ko -
pējā ieskaitē ieņemot 11. vietu. 
Pirmais desmitnieks bija vairāk 
nekā piecu minūšu attālumā. 

13. vietā finišēja Jekaterina 
Sokunova. Latvijas vadošie ma -
ratona skrējēji Jeļena Prokop-
čuka un Valērijs Žolnerovics 
karstajos laika apstākļos nefi-
nišēja. Iepriekš Jeļena bija izsli-
mojusi angīnu, tāpēc lielajam 
pārbaudījumam nebija sagata vo-
jusies, kā nākas. Prokopčukas 
biografijā ir 22 maratoni, un 
visos viņa finišējusi. Piecos ma -
ratonos izcīnīta pirmā vieta.  

Pusmaratonā vīriem uzvaru 
svinēja Jānis Višķers – 1.05:59.   
kurš finišēja pēc vienas stundas 
piecām minūtēm un 59 sekun-
dēm. Četrarpus minūtes viņam 
zaudēja izraēlietis Moti Mizrahi, 

bet trešais bija lietuvietis Mo -
dests Dirse, kuŗš no Višķera 
atpalika sešas minūtes un 46 
sekundes. Dāmām pirmā finiša 
līniju šķērsoja Izraēlas garga-
balniece Braša Doiča – 1.17:34.

***
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 

ar jaunu personīgo rekordu iz -
cīnīja otro vietu Šanhajā no  tie-
košajā Dimanta līgas posmā – 
64,87 m. Valsts rekordiste Ma -
dara Palameika ierindojās ce -
tur  tajā vietā – 62,45. Par sacen-
sību uzvarētāju kļuva ķīniete 

Huihui Ļu – 66,89 m. 
Ar šo rezultātu Mūze arī iz  pil-

dīja 2020. gada Tokijas Olim-
pisko spēļu normatīvu, kas sie-
viešu šķēpmešanā ir 64 metri. 

***
Latvijas vieglatlēte Laura 

Igaune sacensībās ASV ar jaunu 
valsts rekordu izpildījusi 2020. 
gada Tokijas olimpisko spēļu 
normatīvu vesera mešanā. 

Sacensībās Mountolīvas pil-

// FOTO: https://www.facebook.
com/laura.igaune

sētā Igaune veseri labākajā mē -
ģinājumā raidīja 73,56 metrus 
tālu, tādējādi teju par diviem 
metriem labojot pašai piederošo 
valsts rekordu. Tas 71,61 metra 
tālumā tika sasniegts aprīlī.

***
Latvijas vieglatlēti Arnis Rum  -

benieks un Ruslans Smolonskis 
Alītā, Lietuvā, Eiropas kausa iz -
cīņas sacensībās izpildīja šī gada 
pasaules čempionāta normatīvu 
50 kilometru soļošanā. Rum  be-
nieka rezultāts – 3.57:09 un 12. 
vieta. Smolonskis ar trim stun-
dām 58 minūtēm un 35 sekun-
dēm ierindojās 18. vietā. Tādē-
jādi abi Latvijas soļotāji izpildīja 
pasaules čempionāta normatīvu.
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BRIGITA GULĒNA,
dzim. STAŠKO

1936. gada 26. janvārī Rīgā – 2019. gada 12. maijā Toronto

2019. gada 12. maijā aizsaulē devusies

BRIGITA GULĒNA
“Cik plaša pār mums augšā debess bezgalība,

tik plaša dvēsles bezgalība mūsos dus.”
(Fr. Bārda)

Vieglas smiltis novēl
VĪRS VOLDEMĀRS

MEITA MĀRA UN MAZMEITAS MARIKA, LĪVA, DĀRIJA
MEITA LAIMA UN MAZBĒRNI ANDREJS, MAIJA, MĀRTIŅŠ, ILMĀRS

MEITA AUSTRA
MEITA ZINTA AR GRANTU UN MAZBĒRNI KĀRLIS UN SILVIJA
MEITA SELGA AR EDGARU UN MAZBĒRNI SANDIS UN JŪLIJA

LATVIEŠU FONDS IZSAKA VISDZIĻĀKO LĪDZJŪTĪBU VOLDEMĀRAM GULĒNAM
UN VISAI GULĒNU ĢIMENEI ŠAJĀ SĒRU LAIKĀ

Tek saulīte tecēdama,
Es paliku pavēnī. 
Nava savas māmuliņas,
 Kas iecēla saulītē.

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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

4.jūnijā 11:00 pensionāru 
kopas rēgulārā sanāksme gro-
ziņu veidā. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem. Sa -
iets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. 

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

GAREZERS
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 Gar -
ezers, www.3x3garezera.com 

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

NJ 07728).
22. jūnijā plkst. 18:30 – tra  di-

cionālie Līgo svētki Priedainē – 
tautasdeju uzvedumi: dejos Ņu -
jorkas Jumis, Filadelfijas Dzirk-
stele un Ņūdžersijas Latviešu 
skolas Zaglītis. Jāņu dziesmu 
dziedāšana mūzikantu pava dī-
jumā pie ugunskura. Dziedās 
Evija Sloka kopā ar Latvijā 
populāru aktieri. Par balles 
mūziku rūpēsies mūzikanti no 
Latvijas. Ieeja apmeklētājiem 
atvērta no 16:00. Informācijai 
www.priedaine.com

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). 

25 .-27.maijā Lielā talka 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 
centrā Šeltonā.

8.jūnijā Trejdeksnīša pava-
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 
VLADIMIRAM 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-
dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: 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.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs 
Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Birojs 
atvērts ceturtdienās no 10:00 
līdz 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.jūnijā Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039). Diak. Guna Reina. 
Dievk. notiek 11:00. 

• 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 sek-
retāre 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. 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 Vasarsvētku Dievk. 
ar dievg. 29.jūnijā Vasarsvētki 
un aizvesto piemiņas Dievk. ar 
dievg. Viesu māc. Igors Safins. 
Sekos sarīkojums.

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

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

Ivars Galiņš

NEAICINĀTS

Pie durvīm kāds zvana
Lodziņam pielieku acis, –
Nudien, vecums atnācis.
Stāv durvju priekšā
Nekauņa tāds,
Ne lūgts, ne aicināts.
Nelaižu iekšā.
Saku: „Paklau,
Ne šobrīd, nu citureizi’’,
Atkārtoju tam, jau
Nezkuro reizi.
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Mana studentīte Ineta Kaira

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

Savu jauno grāmatu par trim-
das latviešu gaitām un darbiem 
„Trimdas bērnubērni Latvijā”,  
varētu teikt, esmu pabeigusi. 
Diemžēl to stāstu, ko noteikti vēl 
gribu iekļaut grāmatā, varoņi ir 
tik aizņemti, ka tikšanos atlie-
kam un atliekam. Tāpēc esmu 
sākusi rakstīt par tiem burvī-
gajiem bērniem, kuŗus trimdas 
latvieši ir izskolojuši. Vēl neesmu 
iepazinusies ar daudziem, bet 
savējos pazīstu labi, tāpēc vis-
pirms rakstīšu par viņiem.

Ineta Kaira tikai šogad beigs 
Rīgas Stradiņa universitāti un 
kļūs par vienu fantastisku sociālu 
darbinieci, jo jau tagad daudz 
šajā darbā ir paveikusi, palīdzot 
gan jauniem, gan veciem, gan sli-
 miem, gan arī ne ik slimiem. Nesen 
no viņas saņēmu šo vēstuli:

„Rīgas Stradiņa universitātē stu  -
dēju jau ceturto gadu, kas pašai 
liekas neticami. Tikko tika vērtas 
universitātes durvis, lai iesniegtu 
dokumentus uz sociālā darba stu-
 diju programmu, bet tagad jau 
pēc pāris mēnešiem savās rokās 
turēšu diplomu par profesionālā 
bakalaura grada iegūšanu. Bet 
par visu pēc kārtas. 

2015. gadā absolvējot vidus-
skolu, nebija vēl skaidri apzināta 
mērķa, ko darīt tālāk – tik daudz 
iespēju, kur studēt, ko studēt. Kāpēc 
Rīgas Stradiņa universitāte? Ap -
mek lējot atvērto durvju dienu, es 
sapratu – jā, tā būs mana uni ver-
sitāte. Tālāk viss jau notika savā 
gaitā – dokumentu iesniegšana, 
atbildes gaidīšana, studiju vietas 
iegūšana un vispatīkamākais pār-
steigums – valsts apmaksāta vieta. 
Es ļoti priecājos par to, jo apzi-
nājos, ka pārnākšana dzīvot uz 
Rīgu prasīs papildus līdzekļus, jau 
biju sākusi meklēt, kādus darbiņus 

ASTRĪDA
JANSONE

varētu veikt, lai spētu apmaksāt 
dienesta viesnīcu, nopirkt e-talonu 
un apmaksāt sadzīves izdevumus. 
Tai laikā sekoja otrs pārsteigums – 
Vītolu fonds piedāvāja slēgt lī -
gumu par stipendijas saņemšanu. 
Tajā brīdī likās, ka pat elpot kļūst 
vieglāk. Pateicoties ikmēneša sti-
pendijai četru gadu gaŗumā, es 
spēju daudz vairāk sevi veltīt 
mācību procesam, spēju iepazīt 
savu nozari, pievērsties daudz 
vairāk dažādām aktivitātēm. Sti-
pendija nav tikai naudas summa, 
kas katru mēnesi tiek ieskaitīta 
kontā, – tas ir atbalsts, kas ļauj 
justies drošāk, tā ir atbildība pret 
fondu un sevi, lai iespēja, kas tiek 
dota, nav palaista vējā, tā ir kva li-
tatīvi iegūta izglītība, jo nav nepie-
ciešams strādāt, līdz vēlām nakts 
stundām, lai spētu kaut vai nopirkt 
e-talonu braucienam uz universitāti. 

Šo iespēju es izmantoju – četru 
gadu laikā esmu apmeklējusi 
gandrīz visas lekcijas, kas ir ie -
kļautas studiju procesā, veik smīgi 
esmu nokārtojusi visas sesijas, kā 
rī izgājusi visas prakses. Studiju 
ietvaros apmeklējusi dažādas in -
stitūcijas, konferences, lai kļūtu 
zinošāka savā jomā. Ārpuslekciju 
laiku pavadījusi, darot brīvprātīgo 
darbu, – apmeklēju bērnu un 
jauniešu centru “Vita”, kur pavadu 
laiku ar bērniem un jauniešiem 
jau trīs gadus, esmu viena no 
aktīvākajām Latvijas Samariešu 
apvienības brīvprātīgajām, kur 
dodos uz krizes centru “Māras 
centrs”, lai atvieglotu audzinātāju 
darbu, palīdzot ar bērnu pie  ska-
tīšanu, dodos uz ilgstošās sociālās 
aprūpes centru “Pārdaugava”, kur 
pavadu laiku, ar sirmgalvjiem 
spēlējot galda spēles vai veidojot 
dekorējumus atbilstoši tematikai, 
dodos arī uz jauniešu grupu 

dzīvokli, kur mācu jauniešiem ēst 
gatavošanas prasmes, ikdienas bu   -
džeta plānošanu.

Kā Latvijas Samariešu apvie-
nības pārstāve arī piedalījos vasa-
ras nometnē, kuŗā jaunieši no 
dažādām valstīm diskutēja par 
vienlīdzību un pēc tam savus 
izdarītos secinājumus apsprieda 
ar Polijas valstsvīriem. Brīvprā-
tīgais darbs ir darīts daudz, un tas 
ir tik ļoti palīdzējis saprast savu 
nozari, ir iegūta nenovērtējama 
pieredze darbā ar cilvēkiem. 

Savu pieredzi attīstu arī, pie  strā-
dājot pakalpojumā „Aprūpe mājās”. 
Sava darba ietvaros dodos uz 
mājām pie cilvēkiem, kuŗi kādu 
iemeslu dēļ vairs nevar tikt galā ar 
ikdienas pienākumiem, un palīdzu 
tos izdarīt. Savu darbu apvienoju 
ar bakalaura darba rakstīšanu un 
praksi. Drīz uzsākšu praksi sociā-
lajā dienestā, kas būs arī mana 
pēdējā prakse studiju ietvaros un, 
tad jau valsts eksāmens, un uni-
versitātes diploms būs iegūts. Es 
nezinu, kā būtu, ja man nebūtu 
Jūsu maksātās stipendijas,  par to 
pat ir bail iedomāties, bet es zinu 
to, ka ar Jūsu klātesamību mans 
studiju process ir bijis daudz 
vieglāks un pilnvērtīgāks.”

Tāda ir mana studentīte Ineta 
Kaira,  skaista un mīļa, izpalīdzīga 
un nekad neatsaka savu palīdzību 
arī sabiedriskā darbā. Ar visu to, 
ka vienmēr ir aizņemta, viņa 
atrada laiku Simtgades dziesmu 
svētkos iesaistīties brīvprātīgo dar-
binieku rindās. Paldies Dievam arī 
tādu bērnu mums Latvijā ne  trūkst, 
un tas manas dzīves labākos ga -
dus, ko pavadītu Lat vijā, pa  dara 
interesantus un ļoti patīkamus. 
Nekad savu lēmumu atgriezties 
Latvijā nenožēloju, un priecājos, 
ka biju tik gudra un to izdarīju. 

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

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

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 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United Met -
hodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

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: jleg -
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. ka -
fijas galds. 15.jūnijā 12:00 Aiz -
vesto piemiņas Dievk. Diak. Guna 
Reins. Groziņu kafijas galds. 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 26.maijā Dievk. 
angļu val.ar dievg. Bībeles stun-
da.

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

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svētdienu 
Faith Lutheran baznīcā (2601 
49th Str. N, St.Petersburg, FL), 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 26.maijā 
11:00 Bībeles stunda Liesmas 
Rops mājā (2061 Attache Ct, 
Clearwater FL 33764), T: 727-
474-5996. 2.jūnijā Dievk. 

baznīcā. 9.jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda Virziņu dzīvoklī. 16.jū -
nijā aizvesto piemiņas Dievk. 
baznīcā. Draudzes ziedojumi 
par labu Okupācijas mūzejam.

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievkalpojumi cen -
trā. tālr: 514-992-9700, www.
draudze.org. Māc. Zvirgzda 
tālr: 613-400-3288, e-pasts: 
zvirgzds@me.com. 26.maijā 
15:00 Dievk. Vikars Zvirgzds. 
2.jūnijā 11:00 Dievk. Mount 
Royal kapos . Māc. Jānis Mateus. 
16.jūnijā 15:00 Dievk. Vikars 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:00 ceturtdienās – 19.jūnijā 
utt. Pensionāru saiets no  tiek 
13:00 ceturtdienās – 6.jūnijā 
utt.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.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 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

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

Grūta cīņa pret 
italiešiem

Latvija – Italija 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0. Latvijas izlase pirmajā 
trešdaļā daudz uzbruka un 
ilgstoši spēlēja pretinieku zonā. 
Ar to gan bija par maz, lai tiktu 
pie vārtu guvuma. Turklāt ripa 
pirmās trešdaļas beigās pabija 
Latvijas izlases vārtos, tomēr 
rezultāts nemainījās. Lai gan 
sākotnēji tika ieskaitīts vārtu 
guvums, pēc video izskatīšanas 
tiesneši konstatēja, ka jāfiksē aiz-
 mugure, un lēmumu mainīja.

Pie Italijas vienības vārtiem...

Cīņa par katru ripu...

Inese Tarvida // FOTO: insta-
gram.com/inesetarvida

Cīņas karstumā nākas iejauk-
ties tiesnešiem

Otrās trešdaļas vidū rezultātu 
atklāja Roberts Bukarts, bet 
pāris minūtes pirms pārtrau-
kuma Richards Marenis pār-
svaru divkāršoja. Trešo ripu jau 
tukšos Italijas vārtos pēdējā 
minūtē raidīja Teodors Bļugers. 
Par labāko Latvijas valstsvie-
nībā atzina pirmo vārtu autoru 
Robertu Bukartu, savukārt vār-
tus neskartus nosargāja Kristers 
Gudļevskis. Trijās spēlēs pasau-
les čempionātā Bratislavā gūtas 
divas uzvaras ļauj Latvijai ar -
vien pretendēt uz ceturtdaļ  fi-
nālu. Latvijas hokeja izlase vēl 
nekad nebija izpildījusi tik 
daudz metienu kā spēlē pret 
Italiju, turklāt tā tagad iegājusi 
arī turnīra vēsturē. Latvijas ko -
manda uz  pretinieku vārtiem  
izdarīja 65 metienus. Kā in  for mē 
Starptautiskā Ledus hokeja fe -
derācija (IIHF), Latvijas izpil-
dītie 65 metieni ir visu laiku 
trešais labākais rādītājs pasaules 
čempionātos. Trešā pozicija tiek 
dalīta ar Kanadu, kad tā 2008.
gada turnīrā panākumā pret 
Slovēniju arī izpildīja 65 metie-
nus. Italijas hokejisti uz Lat vijas 
vienības vārtiem meta tikai 
15reizes.

Drāmatiska spēle 
pret čechiem

Latvija – Čechija 3:6 (2:0, 
0:4, 1:2). Latvijas hokeja izlasei 
ceturtā spēle bija pret čechiem, 
kuŗus līdz šim vēl ne reiz 
nebijām uzvarējuši. Neizšķirta 
spēle bija vienīgi 2006. gadā – 
1:1. Spēles sākumā mūsu vie -
nība nonāca vadībā ar 2:0. Tur-
pi nā jumā sākās noraidījumu 

„serija”. Divu 5+20 minūšu 
sodus par spēka paņēmieniem 
saņēma Māris Bičevskis un 
Lauris Dār ziņš, taču Dārziņam 
sods tika piešķirts kļūdaini par 
Freiberga izdarīto pārkāpumu. 
Freibergs savā 28. dzimšanas 
dienā dis kvalificēts uz vienu 
spēli.

Viens no labākajiem hokejis-
tiem Latvijas izlasē Lauris 
Dārziņš: „Atlikušās dienas 
Bratislavā pavadīsim cīņā par 
labāku vietu pasaules čem pio-
nātā” // FOTO: LETA

Lielu ietekmi uz Latvijas iz  -
lases spēli atstāja otrā perioda 
ievadā Māra Bičevska nopel-
nītais 5+20 minūšu noraidī-
jums, kas čechiem ļāva atgūt 
vienus vārtus un iegūt pacē-
lumu. „Iespējams, piecu minūšu 
mazākums mūs „nogalināja“. 
Nedomāju, ka tas bija labs 
tiesnešu lēmums, bet tas lai pa -
liek uz viņu sirdsapziņas,“ sa -
runā ar Starptautiskās Ledus 
hokeja federācijas (IIHF) pār -
stāvjiem teica Ķēniņš. „Tas mūs 
nedaudz piebremzēja. Čechi 
spēlēja labi, tomēr pāris viņu 
vārtu guvumi neiztika arī bez 
veiksmes. Noteikti brīdī, kad 
rezultāts vēl bija 2:4, mums bija 
izredzes atspēlēties. Mēs spē lē-
jām labi, bet pirms pretinieku 
piektajiem vārtiem mums bija 
iespēja pagriezt spēli citā 
gultnē.”

Līdzīgā sacensībā ar 
superzvaigznēm

Latvija – Krievija 1:3 (1:0, 
0:3, 0:0). Latvijas izlase pie dzī-
vojusi trešo zaudējumu piecās 
pasaules čempionāta spēlēs, ar 
1:3 piekāpjoties Krievijas izla-
sei. Oskars Cibuļskis pirmās 
trešdaļas sākumā vairākumā 
izvirzīja vadībā Latviju, bet 
otrajā trešdaļā tika zaudēti trīs 
vārti. „Spēles pret izlasēm, kuŗu 
rīcībā ir vairāki Nacionālajā 
hokeja līgā (NHL) spēlējoši ho -
kejisti, vienmēr ir liels pārbau-
dījums kā trenerim, tā arī ko -
mandai,” sacīja Latvijas valsts-
vienības galvenis treneris Bobs 
Hārtlijs. „Šī bija lieliska cīņa, un 
mēs zinājām, ka Krievijas iz -
lases sastāvā lielākoties ir NHL 
spēlējošie hokejisti. Tas bija liels 
pārbaudījums komandai, tomēr 
no Elvja Merzļikina, aizsargiem 
un uzbrucējiem es nevaru prasīt 
neko vairāk. Pretinieki mūs so  dīja 
par divām kļūdām otrajā pe  rio dā, 
un tāds ir viņus spēles stils.”

„Tomēr komanda aizvadīja 

cienījamu spēli. Tāda kalibra 
spēlētāji kā Krievijai nereti māk 
izmantot savas iespējas un 
pieļautās pretinieku kļūdas 
bieži vien pārvērš vārtu guvu-
mos. Viņu meistarība, spēks un 
precīzitāte bija augstākā līmenī, 
lai arī atzinīgi centāmies preto-
ties. Krievijas izlase vairākumā 
varētu laist jebkuŗu spēlētāju, jo 
ikviens no viņiem ir super-
zvaigzne.“

„Latvijas izlasē nav 
vārda padoties...

Latvija – Zviedrija 4:5 (0:1, 
1:1, 3:3. Nākamo spēli pret 
Zviedriju Hārtlijs raksturoja kā 
vēl vienu pārbaudījumu. „Tas 
būs vēl viens izaicinājums, bet 
mūsu spēlētāji aug spēli no 
spēles, taču, ja mēs vēlamies 
iekļūt ceturtdaļfinālā, mums ir 
jāuzvar abas atlikušās spēles. Ar 
zviedriem esam tikušies iepriek-
šējos čempionātos un zinām, ka 
tā nebūs viegla cīņa, tomēr 
ikviens ir redzējis, ka Latvijas 
izlasē nav vārda „padoties”,” pār-
domās par nākamo spēli pret 
pasaules čempioniem dalījās 
kanadiešu speciālists.

Pirms Latvijas – Zviedrijas 
spēles tika prognozēts: Ja Lat-
vijas hokejisti pamatlaikā  uzvar 
abas atlikušās spēles (pret 
Zviedriju un Norvēģiju) un lab-
vēlīgi sakrīt citu spēļu re  zultāti, 
tad mūsu vienība iekļūst čem-
pionāta ceturtdaļfinālā. Sacen-
sība aizritēja kā piedzīvojumu 
filmā.

Zviedru hokejisti trīs reizes 
izvirzījās vadībā, un Latvijas 
komanda atspēlējās un savukārt 
izvirzījās vadībā. Pēdējā trešdaļā 
spēles gaisotne bija uzlādēta 
līdz baltkvēlei. Rezultāts bija 
4:4, un Latvijas izlases galvenais 
treneris Bobs Hārtlijs nolēma 
noņemt vārtsargu Gudļevski, 
lai pret zviedriem iegūtu skait-
lisku vairākumu. Risks tomēr 
neattaisnojās, jo Rasmusens 
pār  tvēra ripu un ieraidīja to 
tukšos vārtos. Teicami aizvadītā 
spēlē mūsu hokejisti cieta sā -
pīgu zaudējumu ar 4:5. Latvijas 
izlases labā trīs vārtus guva 
Roberts Bukarts, bet vienu reizi 
precīzs bija Jānis Jaks.  Latvijas 
izlases rindās par labāko spē-
lētāju tika atzīts R. Bukarts, bet 
zviedriem šo godu izpelnījās 
Kempe. Boba Hārtlija komen-
tārs: „Mēs zinājām, ka mums 
vajag uzvarēt pamatlaikā, tāpēc 
darījām visu, kas iespējams. 
Mēs parādījām, ka nekad ne -
padodamies. Trešajā periodā es 
jutu, ka mēs varam radīt 
sensāciju, bet zviedri atspēlējās 
un pelnīti uzvarēja,“ turpināja 
Hārtlijs. „Katrā spēlē mēs bijām 
ļoti tuvu uzvarai. Jā, mēs pie -
ļāvām kļūdas, taču visi ļoti 
centās.“

21. maijā Latvijas hokejisti 
aizvadīja pēdējo spēli pasaules 

čempionātā – pret Norvēģijas 
komandu.   

***
Latvijas izlases pirmais vārt-

sargs Elvis Merzļikins noslē-
dzis viena gada līgumu ar 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
klubu Ko  lumbusas Blue Jackets.

25 gadus vecais Merzļikins 
martā ar Blue Jackets noslēdza 
sākuma līmeņa līgumu līdz šīs 
sezonas beigām, bet tagad abas 
puses panākušas pilnvērtīgu 
vienošanos uz nākamo sezonu. 
Merzļikins Blue Jackets ko -
mandā bija aptuveni vienu 
mēnesi, aizvadot treniņus ar 
kluba vārtsargu treneri.

Teikvondo
Apvienotās Karalistes futbola 

mētropolē Mančestrā notika 
Eiropas meistarsacīkstes teik-
vondo olimpiskajā versijā. Iepriek-
šējā pasaules čempionāta bron-
zas medaļniece Inese Tarvida 
savā vārda dienā izcīnīja trīs 
pārliecinošas uzvaras un iekļuva 
pusfinālā, kas jau dod medaļu. 
Cīņā par finālu zaudējums, to -
ties atkal bronzas godalga.

Motosports

Latvijas vadošais motokrosa 
braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das Portugālē, Agedā, izcīnīja 
sesto vietu pasaules čempionāta 
sestajā posmā prestižākajā MXGP 
klasē. Abos braucienos uzvaras 
svinēja slovēnis Tims Gajsers, 
kurš posma ieskaitā tika pie 50 
punktiem. Otrais ar 44 punk-
tiem šoreiz palika titulētais ita-
lietis Antonio Kairoli, kuram 
kļū  das abos braucienos maksāja 
uzvaru, kamēr trešais ar 40 pun-
ktiem bija šveicietis Arno To -
nuss. Jonasam braucienos bija 
divas septītās vietas, kas summā 
deva 28 punktus un sesto poziciju.

***
Latvijas vadošais blakusvāģu 

motokrosa kantētājs un trīs kār-
tējais pasaules čempions Kas-
pars Stupelis kopā ar nīder lan-
diešu pilotu Etjēnu Baksu Uk -
rainā izcīnīja uzvaru pasaules 
čempionāta piektajā posmā.

Basketbolistes
gatavojas Eiropas 

čempionātam
20. maijā ar preses konferenci 

un atklāto treniņu Latvijas sie -
viešu basketbola izlase uzsāka 

gatavošanos šī gada Eiropas 
čempionātam. Preses konfe-
rencē piedalījās Latvijas sieviešu 
basketbola valstsvienības gal-
venais treneris Mārtiņš Zībarts, 
Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienības ģenerālmene džere 
Gunta Baško un Latvijas Bas-
ketbola savienības (LBS) pre-
zidents Valdis Voins. Eiropas 
čempionāts norisināsies no 27. 
jūnija līdz 7. jūlijam. A un B 
apakšgrupu spēlēs notiks Rīgā, 
bet pārējo apakšgrupu spēles un 
izslēgšanas turnīrs norisināsies 
Serbijā. Sešas labākās koman-
das iegūs tiesības 2020. gada 
februārī piedalīties olimpiskajā 
kvalifikācijas turnīrā. Latvijas 
sieviešu basketbola izlases sa -
stāvā pirms Eiropas čempionāta 
iekļautas 16 kandidātes, starp 
kuŗām nav Anetes Šteinbergas 
un Kitijas Laksas, bet ir ame-
rikāniete Šeja Pedija, kuŗa vēl 
gaida valsts pasi. Latvijas ko -
mandas šī gada modelis pirmo 
reizi būs redzams 7. jūnijā, kad 
Arēnā Rīga notiks Rozā lentītes 
labdarības spēle ar Turcijas iz -
lasi, un pēdējo reizi vienības 
formastērpā laukumā dosies 
valstsvienības ģenerāl mene dže re 
Gunta Baško.

No 13. līdz 15.jūnijam Latvijas 
komanda piedalīsies turnīrā 
Prāgā, kur būs spēles ar Bosnijas 
un Hercegovinas, Čehijas un 
Ungārijas komandām. Pēdējās 
pārbaudes spēles notiks Rīgā – 
20.jūnijā ar Ķīnas izlasi un 
22.jūnijā ar Slovēnijas vienību.

Eiropas čempionātā Latvijas 
izlase spēlēs vienā grupā ar 
Spāniju, Ukrainu un Lielbri-
taniju.

DAŽOS VĀRDOS
 Bijusī Latvijas tāllēcēja Ineta 

Radeviča 10. maijā oficiāli dis-
kvalificēta no 2012. gada Lon-
donas Olimpiskajām spēlēm, 
paziņojusi Starptautiskā Olim-
piskā komiteja (SOK). Pagājušā 
gada novembrī Starptautiskās 
Vieglatlētikas federācijas (IAAF) 
Vieglatlētikas integritātes vie-
nība (AIU) pavēstīja, ka pēc 
atkārtotas Londonas Olimpia-
das pārbaudes Radevičas orga-
nismā atrastas anaboliskā ste -
roīda oksandrolona pēdas.

 Latvijas boksa zvaigzne 
Mairis Briedis atsācis sadar-
bību ar savu pirmo treneri 
Vasīliju Čerņigovu, aģentūrai 
LETA atklāja sportista pārstā vis 
Raimonds Zeps. Briedis 15.jū -
nijā Arēnā Rīga Pasaules boksa 
superserijas pirmā smagā svara 
katēgorijas (līdz 90,7 kg) pus-
finālā tiksies ar poli Kšištofu 
Glovacki. Šobrīd pilnā sparā rit 
boksera treniņnometne, kuŗā 
Briedim paredzēti vairāki spa-
ringpartneri. „Mairim ieplānoti 
septiņi sparingpartneri, bet va -
rētu būt, ka pievienosies vēl 
astotais. Šoreiz par sparinga 
part neriem nevaram sūdzēties, 
jo ir atbraukuši labi bokseri. 
Vairums no viņiem gan vēl tikai 
pie mums brauks,” stāstīja Zeps. 
Visi sparingpartneri šoreiz ir no 
ārzemēm. Tāpat nelielas iz  mai ņas 
notikušas Brieža treneru kopā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


