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Mičiganas gubernātore aicināta apmeklēt Latviju
Sadarbība starp Mičiganas
Nacionālo gvardi un Latvijas
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aizsākās jau 1992. gada
27. aprīlī un sekmīgi turpinās
joprojām. Šā gada aprīlī Latvijā
viesojās Mičiganas Nacionālās
gvardes komandieris ģenerālmajors P. Rodžerss viesojās Latvijā jau šī gada aprīlī, kad tikās
ar Aizsardzības ministru Arti
Pabriku un Nacionālo bruņoto
spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu.
22. maijā Latvijas vēstnieks
ASV Andris Teikmanis viesojās
Mičiganas pavalstī, kur Lansingā tikās ar jauno Mičiganas
gubernatori Grečenu Vitmeru
(Ms. Gretchen Whitmer). Piedalījās arī ģenerālmajors Pauls
Vēstnieks atzīmēja Latvijas un litārajā jomā vairāk nekā 26
Mičiganas izcilo sadarbību mi- gadu gaŗumā, un abas puses
Rodžerss.

LIGITA KOVTUNA

vienojās paplašināt sadarbību
arī izglītības, kultūras un ekonomikas jomās. Ņemot vērā
Latvijas un Mičiganas ciešo
draudzību, vēstnieks aicināja
gubernatori tuvākajā laikā apmeklēt Latviju.
Lai attīstītu Latvijas un Mičiganas sadarbību (State to State
Partnership) vēstnieks viesojās
arī Mičiganas pavalsts universitātē (Michigan State University), kur tikās ar Lopkopības
zinātņu un mežsaimniecības
katedru mācībspēkiem. Tikšanās iezīmēja perspektīvas sadarbībai tieši mežsaimniecības
jomā.
21. maijā Latvijas Goda konsuls Andris Lācis sarīkoja vēstnieka A. Teikmaņa tikšanos ar
vietējo latviešu kopienu Detroitā.

Kultūrvēsturiskas
nozīmes sarīkojums Dublinā

25. maijā, tai pašā dienā, kad
balsojām par saviem kandidātiem
Eiropas parlamentam, Latvijas
vēstniecības Īrijā telpās Dublinā
notika tik plaši apmeklēts sarīkojums, ka visi, kas tajā vēlējās
piedalīties, pat mūsu valsts pārstāvības namā nevarēja satilpt.
Iemesls – Īrijā mītošās rakstnieces
un žurnālistes Sandras Bondarevskas ilgu gadu gaitā tapušā
kultūrvēsturiskā darba, grāmatas
„Pētersoni Īrijā” atvēršana. Šī
grāmata ir daudz vairāk nekā
vien autores un viņas palīgu un
domubiedru cītīga un pašaizliedzīga darba rezultāts, tā ir apliecinājums tam, ka latvieši, kas devušies prom no Latvijas pirmām
kārtām ekonomisku motīvu Autore Sandra Bondarevska pasniedz pirmo grāmatas eksemplāru
vadīti, nepaliek vien naudas pel- Latvijas vēstniekam Īrijā Jānim Sīlim

nītāji zemē, kas kādubrīd labklājīgāka par pašu dzimteni. Latviešiem ir svarīgi izzināt savas
mītnes zemes vēsturisko saistību
ar tautiešiem Latvijā, meklēt
saknes, pavedienus, kas saista
gadsimtus, notikumus, personības ar šodienu. Šajā un turpmākajos mūsu laikraksta numuros
skatiet un lasiet par šīs grāmatas
atvēršanas sarīkojumā Dublinā
satiktajiem cilvēkiem. Šis sarīkojums bija kaut kas vairāk par
vienkārši diasporas tautiešu tikšanos vai svinēšanu – tas bija
nozīmīgs notikums ar kultūrvēsturisku saturu. Atliek vien vēlēties un novēlēt, lai grāmatai
„Pētersoni Īrijā” labs ceļavējš pie
lasītājiem un lai tā sniedz iedvesmu tautiešiem visur pasaulē.

eklī!
m
ī
t
t
e
i
s
La
s.us
k
i
a
l
.
w
ww

Latviešu
jauniešus
aicina uz
Latgali
2. lpp.

Laiks aicina
uz tikšanos
Rīgā
3. lpp.

Meklējam
latviešu
zinātniekus
pasaulē
4. lpp.

Kā klājas
Inesei Birzniecei?
6. lpp.

Vaira
Vīķe-Freiberga
par Latvijas
aktuālitātēm
9. lpp.

„Nu, dulls bija
tas laiks!“
Jānis Bolis
sarunājas ar
rakstnieku
Arno Jundzi
12. lpp.

Numura
intervijā –
Dr. Uģis
Gruntmanis

Gaŗezerā

13. – 14. lpp.
Gaŗezera talcinieki
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Latviešu jaunieši
no visas pasaules
šovasar pulcēsies Latgalē

Labības lauki jau lēnām sāks
nobriest, kad Daugavpils novada gleznainā Vīragnas ezera
krastā pulcēsies latviešu jaunieši no visas pasaules, lai
kopīgi diskutētu par aktuālām
sabiedriski polītiskām temām,
radītu jaunas idejas kultūrā,
biznesā, polītikā, attīstītu kritisko domāšanu, kaltu rotas un
iepazītos ar Latgales vēsturi.

uzlecam un norietam divas
saules – vienu debesu pamalē,
otru ezeru atspulgā. 2x2 ir vieta,
kur vairojas darītgriba un rodas
jaunas idejas.
Latgales 2x2 semināra programma būs piesātināta ar
aktīvām un radošām lekcijām,
debatēm un radošo darbu, ko
vadīs dažādu nozaru profesionāļi.

Imants Ziedonis ir teicis, ka
pie cilvēka neved neviens tilts,
pie cilvēkiem var aiziet tikai pa
atspulgiem. Tāpēc arī mēs šajā
vasarā spoguļosimies Latgales
2x2 semināra temā ATSPULGI.
Mēdz teikt, ka Latgalē redz

Katru dienu dalībnieki gūs
zināšanas ievirzēs un projektos.
Pirmo dienas daļu tie pavadīs
kādā paša izvēlētā ievirzē:
Pašizziņa. Kā domāt kritiski
un saglabāt draugus. Latvijas
sabiedrība šodien un rīt. Mūs-
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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
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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

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: _______________________________________

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 nepieciešamā naudas summa –
3000 ASV dolari par 500 eksemplāriem.
Pasūtiniet grāmatu sev un savējiem, arī savas dzimtās puses
skolai vai bibliotēkai!
Paredzētais izdošanas laiks –
š.g. septembris – oktobris. Grāmata tiks izdota serijā “Laika
grāmata,” ko veido Laika redakcijā.

Aicinām Jūs ar savu grāmatas pasūtinājumu atbalstīt šī
vērtīgā 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, sazinoties ar redakciju: tālr. +371
29439423 (Ligita)
Lasīsim, dāvināsim, atstāsim vēsturei!

Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

dienu latviešu valoda. Vasals
Latgolā jeb Dzīvā Latgale. Vēsture Latgales acīm. Savukārt
dienas otrā daļa tiks pavadīta
kādā no izvēlētajiem projektiem: Rotkalšana. Aktīvā atpūta
Latgales dabā. Mūsdienu Latvijas virtuve. Teātris. Amatniecības projekts. Žurnālistika.
Animācija. Latgales folklora.
Dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latgales kultūrvēsturi
postfolkloras grupas Rikši dalībnieka Ērika Zepa un grupas
Dabasu Durovys mūziķa un
sabiedriskā darbinieka Arņa
Slobožaņina vadībā. Migrācijas
un integrācijas jautājumus
diskutēsim kopā ar pētnieci
Agnesi Lāci.
Gatavosim kopā ar šefpavāru
Māri Jansonu, rotas kalsim ar
Vitautu Straupi. Kopā ar Daini
Mjartānu iepazīsim Latgales
uzņēmīgākos ļaudis.
Vakaros jauniešiem pašiem
būs iespēja parādīt savus talantus, iepazīt citus jauniešus,
diskutēt par Latvijai svarīgiem
jautājumiem, izdziedāt un izdejot latviešu dziesmas un dejas.
Viena diena tiks atvēlēta Latgales iepazīšanai, kuŗas laikā
dosimies izbraukumā, lai apskatītu skaistākās vietas, kultūrvēstures objektus un tiktos ar
vietējiem uzņēmējiem un citiem iedvesmojošiem ļaudīm.
2x2 nometne tika izveidota
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados un toreiz pulcēja
trimdas latviešus Ziemeļamerikā. Mērķis bija stiprināt latvietību to jauniešu vidū, kuŗi
dzimuši un auguši ārpus Latvijas. Kopš 2015. gada vasaras
2x2 notiek arī Latvijā, turpinot
piecdesmit gadu gaŗumā iedibināto tradiciju, apvienojot Latvijā un ārpus Latvijas dzimušos
latviešu jauniešus. Kā vieslektori un ieviržu vadītāji 2x2 nometnēs ir piedalījušās sabiedrībā pazīstamas personas –
Vaira Vīķe-Freiberga, Krišjānis
Kariņš, Dace Melbārde, Jānis
Skutelis, Raimonds Graube,
Jānis Domburs, Zane Peneze,
Jānis Bergs u. c.
Nometne notiks no 26. jūlija
līdz 2. augustam atpūtas bazē
“Virogna”. Aicināti pieteikties
gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie latviešu jaunieši vecumā
no 18 līdz 30 gadiem, rakstot uz
info@2x2pasaule.lv, vai, aizpildot anketu 2x2pasaule.lv. Dalībniekiem pastāv iespēja iegūt
stipendiju. Pašlaik jau pieteikušies latviešu jaunieši no ASV,
Anglijas, Vācijas, Šveices, Beļģijas, Brazīlijas, Zviedrijas un
Latvijas.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:

rigaven@aol.com,
Vēlams sūtīt darbdienās,
vēlākais – SESTDIENĀS!
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Norit intensīva gatavošanās XV
Latviešu dziesmu un deju svētku
mākslas izstādei Toronto
Lai arī citas nozares ar savu
svētku devumu jau ir iepazīstinājušas, mākslas izstādes rīkotāji
cītīgi strādā pie tā, lai svētku
laikā, no 4. līdz 7. jūlijam, Hilton
hotelī notiktu īpaša satikšanās
mākslā. Pieteikšanos izstādei jau
izsludinājām pērnajā gadā, un
sākotnējā mākslinieku kūtruma
dēļ to pagarinājām līdz 22. martam. Tas vainagojās ar ļoti plašu
pieteikumu klāstu – kopumā 52
mākslinieki ar vairāk nekā 100
darbiem. Lai izvairītos no interešu konflikta un veicinātu māksliniecisko izcilību, izstādes rīkotāji sasauca neatkarīgu žūriju,
kuŗu sagaidīja sarežģīts uzdevums – atlasīt darbus izstādei.
Lai arī izstādei atvēlēta plaša
telpa, bija skaidrs, ka būs jāveic
darbu atlase. Žūrijā darbojās kurators un galerists Stephen Smart,
kuŗš veidojis vairākas svarīgas
privātās banku mākslas kollekcijas, bijis AGO (Art Gallery Ontario) konsultants, un ir Art
Canada Institute viens no valdes
locekļiem. Līdztekus viņa ekspertīzei, OCAD (The Ontario
College of Art and Design University) profesore un latviešu izcelsmes Kanadas abstraktā māksliniece Anda Kubis pienesa savu
vizuālo novērtējumu un palīdzēja
rast līdzsvaru starp latvisko un
mākslinieciski augstvērtīgo. Trešā
žūrijas locekle bija jaunā mākslas
vēsturniece un kuratore no To-

ronto Universitātes Britany Myburgh, kuŗa jau darbu atlases
laikā palīdzēja tos tonāli un formāli sagrupēt, lai varētu izveidot
pilnīgu un pārskatāmu izstādi no
iesūtīto darbu klāsta. Mākslas
izstādes rīkotāji ir īpaši pateicīgi
par žūrijas veikumu – mēs uzticamies viņu spriedumam. Mēs
priecājamies par to, cik vienprātīgs un veiksmīgs bija žūrijas
veiktais atlases process, kā arī par
viņu sniegtajiem padomiem izstādes veidošanā un iekārtošanā.
Žūrija ļoti atzinīgi novērtēja
latviešu māksliniekus, norādot,
ka šie ir ļoti interesanti un vērtīgi
darbi, kas veidos spēcīgu izstādi.
Kopumā tika atlasīti 33 mākslinieku 41 mākslas darbs, kurus
iekļausim izstādē un izstādes
katalogā. Žūrija darbus vērtēja
gan vizuāli, gan kritiski, lai radītu
reprezentatīvu atlasi no kopumā
iesniegto darbu klāsta. Par
mākslas darbu atlasi pāris vārdus
no žūrijas dzirdēsim izstādes atklāšanā. Bet līdz tam vēl jānonāk.
Hilton Hotel telpas, lai arī izcilā
vietā un ar plašu cilvēku plūsmu,
nemaz nav īsti piemērotas mākslas izstādes iekārtošanai. Izstādes veidotāji, Kaspara Reiņa un
amatnieka Māra Grīsliņa vadībā
atjauno biedrības “Latvis” izstāžu
paneļus, kas gadiem gulst Saulaines šķūnī. Atjaunotie paneļi
simboliski turpina “Latvis” iesākto tradīciju, rīkojot latviešu

mākslinieku izstādes. Daudz
laika ir pavadīts zīmējot un plānojot, izstaigājot un pārdomājot
izstādes iekārtojumu un telpas.
Izstādes rīkotāji ar lielu prieku ir
gatavi pat uz neiespējamo, jo
iesūtīto mākslas darbu skaistums
liek no sirds pacensties, lai uzburtu tīru un elegantu izstādi.
Izstāde kļuvusi par tradiciju,
kas bagātina dziesmu un deju ar
radošu vizuālās kultūras devumu.
Šogad tai dots nosaukums “Nesot
Gaismu” jeb “Carrying Light”.
Tas izvēlēts kā aptveŗošs vadmotīvs, kas parāda vizuālā talanta
un redzējuma ienešanu svētkos.
Nākot no tuvienes un tālienes,
astoņi mākslinieki no Amerikas,
viens no Īrijas, trīs no Latvijas
un divdesmit viens no plašās
Kanadas kuplinās svētkus ar
mākslinieciski augstvērtīgu devumu. Plašāk ar šiem māksliniekiem un viņu darbiem varēs
iepazīties izstādē, kur varēs iegādāties īpašo svētku izstādes katalogu, kuŗā apvienosim visu šo
mākslinieku darbus un atstāsim
ko paliekošu nākamajām paaudzēm.
Mēs esam patiesi priecīgi par
iespēju vienkopus pulcēt latviešu
izcelsmes māksliniekus Toronto!
Uz tikšanos 4. jūlijā!
Mākslas izstādes
rīkotāju vārdā
KASPARS REINIS
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Izcils ērģeļkoncerts
un pasaules
pirmatskaņojums
PAULS BERKOLDS
Svētdien, 19. maijā, Valta Disneja koncertzālē (Walt Disney
Hall) Losandželosā mūzicēja plaši
pazīstamā ērģelniece Iveta Apkalna, kas jau otro reizi trijos
gados piedalās Losandželosas filharmonijas (Los Angeles Philharmonic) rīkotā solo koncertu
serijā.

biezu akordu pasāžu ar vijīgām
modālām melodijām, kas atgādina paša Mesiāna skaņu vidi.
Bet īpašais sniegums bija Losandželosas filharmonijas pasūtinātais Pēteŗa Vaska pirmatskaņojums Hymnus (Himna). Pamatīgais darbs rūpīgi izceļ un apstrādā vairākus korāļveida motīvus caur krāsu dažādību, faktūras maiņām un skaidrām har-

No kreisās: Pauls Berkolds, Pēteris Vasks, Iveta Apkalne, Juris Žvikovs

“Par saiti, kas vieno un spēcina”
Helmars Rudzītis
Laikrakstam “Laiks” – 70
2019. gada 20. jūnijā plkst. 16 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā
(Misiņa bibliotēkā Rīgā, Rūpniecības ielā 10)
notiks sarīkojums, kas veltīts ASV latviešu laikraksta Laiks 70 gadu pastāvēšanai.
Priekšlasījumi un uzrunas:
Dr. Venta Kocere, bibliotēkas direktore
Kristīne Saulīte, PBLA valdes priekšsēde
Aiga Grišāne, Kultūras ministrijas Mediju nodaļas vadītāja
Dr. Inguna Daukste-Silasproģe. “Laiks ceļo jeb ceļā pie lasītāja”
Māris Brancis. “Laika Mākslas kalendārs”
Agnija Lesničenoka. “Laikraksta Laiks redakcijas
dokumentārais mantojums Latvijas Valsts archīvā”
Ligita Kovtuna, “Laika” galvenā redaktore.
“Helmars Rudzītis un Laiks Latvijas kultūrainā”
Laika 2018. gada literāro darbu sacensības uzvarētājas –
Lāsmas Gaitnieces grāmatas “Par to, ko es tev neteicu” atvēršana.
H. Rudzīša “Manas dzīves dēkas” fragmentus lasīs Latvijas Nacionālā
teātŗa aktrise Indra Burkovska, skanēs Bellaccord ieraksti.
Izstāde no LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājuma.
Sarunas pie vīna glāzes.
Laipni aicināti visi interesenti. Īpaši gaidām tautiešus no Amerikas –
Laika lasītājus un draugus!

Koncerta programmā bija liela
dažādība – no vecmeistaru līdz
mūsdienu komponistu darbiem.
Klausījāmies Bacha Prelūdiju un
fūgu E bemol mažorā, kā arī ļoti
iecienīto Vidora (Widor) Tokatu.
Šie labi pazīstamie darbi ir stūrakmeņi katra ērģelnieka pamatrepertuārā. Kaut gan izcili un
iespaidīgi nospēlēti, daudz interesantāki apmeklētājam bija pārējie izvēlētie skaņdarbi, kuŗus
varējām klausīties ar sajūsmu un
baudu. Caur šiem visiem 20. gadsimtā rakstītiem darbiem pavērās
plašā ērģeļu repertuāra skaņu
pasaule. Sofijas Gubaidulinas rakstītais Hell und Dunkel (Gaišums
un tumsa, 1976) komponēts
Dimitrija Šostakoviča piemiņai.
Veidotās skaņu nokrāsas atspoguļo garīgu un laicīgu vieglumu
un smagumu. Tur pat trīs gadus
vēlāk Filipa Glāsa (Philip Glass)
komponētajā Mad Rush (Trakā
dzīšanās, 1979), dzirdam pavisam citu skaņu faktūru. Šo mūziku varam saukt arī par minimālismu, taču manā ieskatā interesantākā kompozīcija bija lietuviešu komponista Bronius Kutavičiusa (Kutavičius) Ad Patres
(Tēviem, 1992). Šeit var saklausīt
visu – virtuozitāti un varenību.
Oriģināli rakstīts divām ērģelēm,
šis skaņdarbs tika pārrakstīts solo
spēlētājam. Aivara Kalēja Lux
aeterna (Mūžīgā gaisma, 1992),
rakstīts Olivjē Mesiāna (Olivier
Messiaen) piemiņai, dzirdam

monijas modulācijām. Kulminācijas kadencēs raisās domas par uzticamo un drošo gaismas pasauli.
Ka māksliniece Iveta Apkalna
lieliski pārvalda savu instrumentu, nav šaubu. Visi atskaņojumi
gaumīgi un precīzi atspoguļo
kompoziciju stilistiskās īpašības.
Māksliniece spēja iekrāsot katrai
kompozicijai savu īpašu tembrālo
nokrāsu un raksturojumu. Ir jāatceras – katras ērģeles ir nedaudz
atšķirīgas, un pēc nopelnītām
ovācijām pēdējo paklanīšanos
Iveta Apkalna veltīja pašām ērģelēm, it kā tās būtu īstenojušas
viņas izcilo sniegumu. Piedevās
tika nospēlēta libāniešu komponista Naji Hakim skaņdarba
Quatre Études-Caprices (Četras
etīdes – kaprīzes) ceturtā daļa, kas
rakstīta tikai pedāļiem. Protams,
atkal sekoja vētrainas ovācijas.
Klausītāju skaits bija nedaudz
pāri par tūkstoti, viņu vidū arī
kādi četrdesmit latvieši. Pēc
koncerta bija iespēja tikties ar
simpātisko mākslinieci un cienījamo komponistu Pēteri Vasku,
lai apsveiktu viņus vietējo latviešu vārdā. Esam lepni un pacilāti, ka Iveta Apkalna ir ierindojusies starp pasaules labākajiem ērģelniekiem. Apsveicam
arī Pēteri Vasku ar vēl vienu
jaundarbu, kas tagad izgājis plašajā pasaulē. Lai šim skaņdarbam
būtu ilgs mūžs! Apsveicam abus
ar panākumiem un gaidām atkal
jaunas iespējas satikties mūzikā.
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Meklējot latviešu izcelsmes zinātniekus un
jaunus sadarbības ceļus, Latvijas delegācija
apmeklē izcilas ASV universitātes
Dmitrijs Stepanovs, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
sekretāra vietnieks intervijā Tairai Zoldnerei

Aprīļa pēdējā nedēļā plaša
Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) delegācija apmeklēja Bērklijas un Stenforda
universitātes Kalifornijā, ASV
Valsts departamentu un Nacionālo zinātnes fondu, kā arī piedalījās biznesa forumā Spotlight
Latvia un Amerikas latviešu
apvienības (ALA) 68.kongresā
Denverā.
Kāds bija IZM delegācijas vizītes mērķis, apmeklējot ASV?
Mūsu braucienam bija vairāki
mērķi, un bija arī vairākas vizītes.
Braucienu sākām Londonā, tiekoties ar Latvijas studentu un
pētnieku biedrību tās otrajā konferencē. Attīstot sadarbību ar
Latvijas izcelsmes pētniekiem
Lielbritanijā, aicinām pētniekus
iesaistīties kopīgos projektos, recenzēt pētījumus, veidot kopīgas
publikācijas, iesaistīties apmaiņas programmās. Darbs šajā virzienā tiks aktīvi turpināts.
Pēc tam devāmies uz Sanfrancisko, kur piedalījāmies LIAA
rīkotos pasākumos uzņēmējdarbības veicināšanai un tikāmies ar
vietējo latviešu sabiedrību. Denverā piedalījāmies Latvijas biznesa forumā Spotlight Latvia un
ALAS 68.kongresā.
Tomēr Kalifornijā mūsu galvenais mērķis bija apmeklēt divas
universitātes: Kalifornijas universitāti Bērklijā un Stenforda
universitāti, kur tikāmies ar
augstskolu zinātņu prorektoriem.
Mūsu sarunu temats bija pieredzes apmaiņa par to, kādā veidā
šajās universitātēs tiek definēti
mērķi pētniecībā un kā notiek
pārvaldība šajās augstskolās.
Apmeklējot universitātes Kalifornijā, vai radāt virzienus,
kādos būtu iespējams attīstīt
sadarbību?
Stenforda universitātē runājām
ar jauno zinātnes prorektori prof.
Katrīnu Moleri (Kathryn Moler),
kas stājās amatā pagājušā gada
beigās, un arī šajā universitātē
tika lemts, ka jādefinē zinātnes
prioritātes, aptaujājot pētniekus,
kādas problēmas viņi uzskatītu
par aktuālām. Iepriekš šīs universitātes darbs balstījās tikai uz
izcilībām zinātnē, proti, varbūt
nebija tik svarīgas zinātnes jomas,
cik svarīgs zinātnieks, kas ar to
strādā un pēta. Ņemot vērā, ka
zinātnes izcilības Stenfordā tika
piesaistītas no visas pasaules,
zinātne tur tiešām ir ļoti augstā
līmenī. Tomēr prorektore minēja,
ka šobrīd universitāte vairs nav
apmierināta ar šo procesu, jo ne
vienmēr visi pētnieki grib strādāt
jomās, kas viņiem tiek piedāvātas,
un sadarbība universitātē zināmā
mērā ir apgrūtināta.
Runājot par kopīgām programmām, apspriedāmies ar doktori
Liisi Esse, Stenforda universitātes
bibliotēkas Baltijas studiju programmas kuratori, un Baltijas
kollekcijas vadītāju Mimi Kalteri
(Mimi Calter). Stenforda universitāte piedāvā veidot kopīgu Bal-

tijas un Ziemeļvalstu pētniecības
centru. Mēs uz to skatāmies ļoti
pozitīvi, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai
Baltijas un citas Ziemeļu valstis
vienotos, ka šāda programma
būtu nepieciešama. Programma
būtu veltīta reģiona izpētei, bet
konkrētas tēmas būtu zināmas
tad, kad sāksies studentu un
pētnieku apmaiņa. Atbalstām šo
iniciātīvu, jo arī mēs veidojam
Baltijas pētniecības programmu,
kuŗai paredzēts atvēlēt ievēro-

apmaiņas programma paredz
viena gada studijas Bafalo universitātē, kā arī akadēmiskā personāla apmaiņu.
Bērklijas universitātē tikāmies
ar pētījumu programmu direktora vietnieku Prof. Randy Katz,
kuŗš stāstīja, ka viņi necenšas
noteikt universitātei kādus prioritāros virzienus. Viņi skatās uz
izcilām personībām zinātnē, kas
paši definē savas akadēmiskās
intereses un tādā virzienā arī

universitātes gribētu piedalīties
šādā programmā.
Vai domājat, ka arī Latvijas
universitātes varētu pārņemt
tādu praksi?
Esam nolēmuši sazināties ar
lietuviešu kolēģiem, saprast, kā
šādu programmu vislabāk izveidot un mudināt arī mūsu akadēmiskās iestādes to attīstīt. Bērklijas universitātes centrā viņi bija
ļoti atvērti, un aicināja arī mūs
pievienoties.

Biznesa konference Spotlight Latvia Denverā. Otrais no kreisās – D. Stepanovs

jamus līdzekļus, lai nodrošinātu,
ka Baltijas valstis daudz intensīvāk sadarbojas izpētes jomās.
Jāsaka, ka jau tagad vairāki
zinātnieki aktīvi sastrādājas ar
Bērklijas un Stenforda universitātēm. Atšķirībā no akadēmiskā

strādā. Latvijas situācija ir citāda
arī tāpēc, ka, sakarā ar studējošo
skaitu, mēs nevaram nodrošināt
kritisko masu daudzos virzienos.
Mums ir svarīgi izvirzīt prioritārās jomas.
Bērklijas universitāte strādā

IZM stends ALA 68. kongresā. No kreisās: Evita Čikute un Lana
Dreimane

virziena, sadarbība zinātnē notiek dabiskā veidā – zinātnieki
atrod viens otru, strādājot pie
līdzīgām problēmām. Mūsu uzdevums būtu šo sadarbību veicināt, piedāvājot stipendijas un
veidojot kopīgas studiju programmas.
Šobrīd LU un Rīgas techniskajai universitātei ir izveidota
kopīga IT programma ar Bafalo
(Buffalo) universitāti Ņujorkā. Šī

pie specifiskas programmas,
kas veicina studentu iniciātīvas
jaunuzņēmumu veidošanā, un
universitātes profesori darbojas kā zinātnes un biznesa konsultanti?
Mēs bijām šajā centrā, un izrādās, ka tam jau ir izveidojusies
sadarbība ar Kauņas universitāti
Lietuvā. Mums tas likās ļoti interesanti, un mēs varētu rīkoties
līdzīgi, apzinot, kuŗas Latvijas

Jūs arī meklējāt kontaktus latviešu izcelsmes pētnieku vidū?
Šogad esam sākuši apzināt
latviešu izcelsmes zinātniekus
ārpus Latvijas. Latvijas universitātes Diasporas un migrācijas
pētījumu centrā tika veikts pētījums profesores I.Mieriņas vadībā,
secinot, ka ASV ir vislielākais
skaits latviešu zinātnieku ārpus
Latvijas, un šie zinātnieki ir gatavi sadarboties ar pētniekiem
Latvijā. Mūsu mērķis ir saprast,
kādā veidā šī sadarbība varētu
notikt – kopīgi projekti, apmaiņas vizītes, vai vēl citos veidos.
Denverā mēs satikām profesora
Paula Stradiņa mazdēlu, kuŗš
būtu gatavs piedāvāt vietu pētniekam no Latvijas par ilgtspējīgas enerģijas jautājumiem un
citām problēmām, ar ko nodarbojas Nacionālā atjaunojamo
enerģiju laboratorija. Tika apspriestas potenciālās sadarbības
idejas, bet lai tās īstenotu, ir jāstrādā pie financējuma programmas šādām aktīvitātēm.
Jūsu delegācija tālāk dodas uz
Vašingtonu. Kas tur paredzēts
jūsu programmā?
Vašingtonā tiksimies ar Valsts
departamenta pārstāvjiem un
Nacionālā zinātnes fonda pārstāvjiem. Mūsu sarunu tēma būs
Izcilības programmas, kuŗās piedalās ASV un Eiropas pētniecības
centri un universitātes, veidojot

kopīgus Izcilības centrus. Mēs
gribētu saprast, kā arī Latvija
varētu sākt piedalīties šajos Izcilības centros. No otras puses, arī
Eiropas Savienības (ES) ietvaros
tiek veidoti izcilības centri, bet,
ņemot vērā, ka ASV nav ES dalībvalsts, ASV universitāšu dalība
šajos centros ir apgrūtināta. Mēs
varētu veicināt šo sadarbību partnerībā ar Latvijas universitātēm.
Izcilības centru programmai ir
paredzēts ļoti nopietns Eiropas
centrālo fondu financējums.
Valsts departamentā runāsim arī
par kochēzijas programmu pieredzi, kas palīdz nevienmērīgi
attīstītā augstskolu vidē sasniegt
līdzīgu akadēmisko līmeni.
Apmeklējot ALA kongresu,
tikāties ar tautiešiem. Kādi bija
jūsu sarunu temati?
Gribējām saprast, ko domā
paši latviešu kopienas pārstāvji,
jaunā paaudze – bērni un mazbērni. Latviešus šeit, Amerikā,
galvenokārt interesē, vai Latvijā
ir kādas studentu apmaiņas programmas un dažādi kursi: vasarai, pusgadam vai gadam.
Vai studentu apmaiņas programmas pašreiz ir iespējamas?
Tādas iespējas noteikti ir. Esam
arī ierakstījuši nākošajā valdības
deklarācijā, ka strādāsim ar apmaiņas programmām, kas tieši
iesaista diasporas jauniešus. Bija
arī interese par iespēju diasporas
jauniešiem studēt Latvijā, jo
daudziem no viņiem pašreiz jau
ir dubultpilsonība, kas nozīmē,
ka viņi var startēt arī uz budžeta
vietām Latvijas augstskolās.
Gribu piebilst, ka Latvijā ar katru
gadu palielinās programmu skaits,
ko piedāvājam angļu valodā, sevišķi maģistru līmenī.
Kāds bija jūsu tīri personiskais viedoklis un pieredze, apmeklējot ALA kongresu un
tiekoties ar vietējo latviešu
sabiedrību?
Esmu pirmo reizi Amerikā ar
mērķi satikties ar tautiešiem.
Jāatzīst, ka mani pārsteidza tas,
cik kopienas ir vienotas, cik daudz
ir vietējo organizāciju, kuŗu mērķis ir savest kopā cilvēkus, turpināt tradicijas. Mani pārsteidza
latviešu kopienas lielā interese par
Latvijas zinātnes sasniegumiem
un akadēmisko vidi. Bija tiešām
liela vēlme uzzināt par apmaiņas
programmām jauniešiem, kas
palīdzētu gan valodas apguvē,
gan vairāk izprast Latviju. Dziļi
iepriecināja cilvēku atvērtība un
vienotība, kā arī labās latviešu
valodas zināšanas. Tika minēts,
ka lietuvieši un igauņi savos kongresos runā angļu valodā. Mans
novēlējums būtu, ka varbūt ALA
kongresus varētu organizēt divās
valodās, varbūt arī paralēlās sesijas angļu valodā, lai veicinātu
jauniešu piedalīšanos.
Gribu vēl piebilst, ka IZM rīcībā
ir pieejams zināms financējums,
lai atbalstītu tīklošanos un pasākumus zinātnieku vidū, un mēs
esam atvērti priekšlikumiem.
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FRAGMENTI NO TOPOŠĀS GRĀMATAS
(Turpināts no Nr. 19)

Uz Grenlandi – pēc pērlēm

JURIS
ULMANIS
Nekas nepalika pāri. Pat kaulus
sadedzināja kā malku. Mēs atnākam, paņemam viņu zemi,
minerālus, izejvielas, ievedam
alkoholu, apkrāpjam viņus un
rūpīgi pētām viņu valodu. Un
tad mēs brīnāmies, ka viņi izmirst. Bezgalīgi žēl.Viņiem jāļauj
dzīvot tā, kā viņi ir raduši.
Es ļoti gribētu, lai Marija
redzētu Īslandi, Grenlandi un to,
kā dzīvo citi cilvēki. Es noteikti
viņu atvedīšu uz šejieni. Viņai
patīk ģeografija un viņai būtu
interesanti. ASV, Šarmelšeiha,
pieczvaigžņu viesnīcas – tas ir
interesanti, bet tā nav īsta dzīve,
un garīgi no tā iegūt var maz.
Domāju, ka Marija varbūt saprot
to, ko es daru un kāpēc man tas
patīk. Sūtu viņai īsziņas, kur
esmu un ko daru, viņa atbild:
9:13, 1.maijs – Lucky... Yey!
(Paziņoju, ka esmu Kopenhāgenas lidostā.)
21:54, 1.maijs – Can I send it to
u tmr? (Palūdzu, lai atsūta man
māmiņas adresi.)
23:18, 3.maijs – Kā iztulkot ‘cottont-shirt’? (Tomēr es kaut ko
zinu un esmu viņai vajadzīgs.)
16:06, 4.maijs – Labi! Baigi
labi! (Paziņoju, ka ielidoju Grenlandē.)
18:39, 4.maijs – OK. Good luck!
(Paziņoju, ka esmu Tasilagā.)
14:31, 5.maijs – Man baigi labi!
Šopingoju ar Annu. (Jautāju, kā
pagāja diena un kā klājas skolā.)
22:57, 5.maijs – Man baigi labi
gāja! Bija maz cilvēku veikalā, un
Anna daudzko sapirkās! Ceturtdien iešu uz Annas tēta foto prezentāciju un piektdien uz kino!
Bet sestdien viņa brauc prom...
Bummer... Es eju čučēt... Bučiņas.
Marucīte.
23:07, 5.maijs – Ja. Cerams!
Pēdējās divas ziņas mani nomierina, jo jūtu, ka Marija neuztraucas par mani, un tas ir labi.
Es arī biju aicināts uz Imanta
Grosa fotoizstādi. Imants Gross
ir Ziemeļvalstu vēstnieks Latvijā.
Izrādās, ka viņa vectēvs bijis liels
fotogrāfs un izstāde ir par viņu.
Priecājos, ka Marija ies. Lai gan
pie sevis nodomāju – nešķiet, ka
viņu interesētu uzzināt kaut ko
vairāk par savu tēvu vai vectēviem. Galvenais, ka viņas draudzene Anna viņu ir uzaicinājusi.
Annas faktors. Kaut esam šķīrušies, biju priecīgs saņemt īsziņas no Ināras:
18:31, 30.aprīlis – Zvanīju, lai
vēlreiz mutiski pateiktos par
atbalstu šajā mēnesī. Es to ļoti
novērtēju. Es ļoti satraucos, kad
ieraudzīju vienkārši noliktos rēķinus. Nezināju, ka esi iedevis arī
Marijai. Lai tev labs brauciens,
sargā sevi, uzmanies, jo tevi gaida
atgriežamies...
9:39, 1. maijs – Labrītiņ! Man
Starbucks vienmēr saistīsies ar
tevi, jo tu iemācīji. Lai tev labs
tālākais lidojums. Mēs ar Maruci
domājam aizbraukt uz Jūrmalu.
Kad būsi Īslandē, uzraksti.
9:33, 5. maijs – Labrīt. Vai jau
tuvojies Grenlandei? Jūrmalā gāja
jautri. Milzīgas kaijas uz jumta
bija uztaisījušas ligzdu. Nepatī-

kami. Vai Jūrmalā izved atkritumus? Ir maisi ar zariem, lapām
un nezālēm.
12:20, 5.maijs – Mums viss
kārtībā, biju Jūrmalā. Paskatīties,
vai kaijas nav atriebušās, ka
likvidējām ligzdu. Viss kārtībā.
Sazvanīju atkritumus. Ļoti prozaiskas lietas. Kā tavi ceļabiedri?
14:51, 5. maijs – Tad ir labi. Tas
mierina. Jauku dienu.

Izskatījās daudz modernāki par
tiem, kurus lietojām, kad ar Tedi
bijām kalnos. Prīmuss ir ļoti
svarīgs, no tā ir atkarīgs ūdens un
ēdiens. Mums teica, lai teltī
prīmusu nelietojam. Negribēju
stāstīt, cik reizes esmu to darījis.
Nevienu reizi nav bijis neviens
negadījums. Tpū, tpū!
Man tas viss atgādina laiku,
kad ar Tedi un Imantu bijām kal-

Gājiens nemaz vēl nav sācies, un
jau ir problēmas. Kas tad, ja
nepāries? Kas būs ar mums?
Negribētos viņas dēļ uztraukties
un kavēties. Mums droši vien
nāktos vilkt vairāk kravas. Domāju par Marku.Viņš ir lādzīgs,
viņš nogaidīs, lai saprastu, kā
Sama jūtas. Es darītu tāpat. Šorīt
viesnīca pilna ar vāciešiem. Šie
laikam slēpo un iepazīst apkārtni.

16:07, 5. maijs – Tava motivācija
mani gan nenomierināja... Jācer,
ka jūs sāksiet ceļojumu. Tad
lāčiem varētu būt kāds pasākums,
lai nesatiktu jūs.

nos. Esmu viņu izskolots, mani
instinkti ir attīstījušies, pateicoties viņiem, un jūtu viņu klātbūtni ik brīdi. Saikne. Jocīgi, ka
tā var būt. Izmantoju savu diendusu. Bijām sarunājuši, ka trijos
iesim paslēpot. Īsti negribējās.
Slinkums, domāju – priekš kam?
Nākamajā mēnesī mēs noslēposim 600 kilometru. Taču sapratu,
ka vajag, ka ir jāizmēģina ekipējums. Man tas viss bija jaunums. Zināju, ka jāiepazīstas ar
lietām, jo,ja būs slikts laiks, kad
mūs izsēdinās uz ledāja, tam
neatliks laika, kas radīs grūtības.
Godīgi sakot, man ir bažas par
zābakiem, baidos, ka tie berzīs.
Zābaki, kājas – lai tās būtu siltas
un sausas, tas ir svarīgi. Visu
sapratu skaidri. Uzlīmēju slieču
ādu uz slēpēm bez problēmām.
Uzvilku divus pārus zeķu. Zābaki
uzāvās viegli. Nogājām līdz ezeram, jūras ietekai, un sākām
slēpot. Turpināšu rīt, jo zinu, ka
agri celšos.

Marks teica, ka arī mēs varētu tā
darīt, bet viņam bail no leduslāčiem, jo mums nav bises. Vāciešiem esot. Mēs varētu šodien
sekot vāciešiem. Smējos, ja es
netiktu līdzi un leduslācis mani
izlemtu pagaršot, viņš noteikti
izspļautu mani ārā, jo neesmu
garšīgs.
Vakar slēpošana izdevās laba,
dabūju izkustēties. Jutos spēcīgs
un, slēpojot iedomājos, kā būs,
kad vilkšu kravu. Man un Tomam ir līdzīgas slēpes. Samai un
Markam ir citas. Zābaki šķita
labi. Mazliet gan spieda labās
kājas sānos – kājās bija divi pāri
zeķu. Gājām pa ezeru. Izlēmām
apslēpot lielu apli un beigās nogājām apmēram pusotras stundas. Mugura pilnīgi slapja. Varēja
redzēt pilsētiņu un spraugu uz
jūru. Mēs aizslēpojām līdz makšķerniekam. Viņš nebija pārāk
priecīgs par iespēju ar mums
komūnicēt. Sama un Toms sāka
runāties, bet man bija neērti, jo
viņi nejuta, ka vecis negrib runāt.
Vai tiešām viņi to nesaprot?
Sama sāka aiztikt zivis, ko šis bija
noķēris, un Marks aizrādīja, lai
neuzvedas kā angļu tūriste. Es
jau biju iepriekš to novērojis
viņas uzvedībā. Lielveikalā viņa
piegāja pie kāda inuīta bērna un
aizskāra viņa vaigu, vecākiem
redzot. Iedomājos, ka varbūt
inuītiem ir kāds ticējums, kas
varētu būt saistīts ar situāciju,
kad sveši aiztiek bērnu. Man
nekad nebija paticis, ja sveši aiztika Mariju. Toms sāka runāt ar
inuītu makšķernieku un lūdza
pārdot zivi. Varēja redzēt, ka
inuīts nesaprot, ko no viņa grib.

Ilmārs Latkovskis, mans labs
draugs, vakar arī atsūtīja īsziņas:
21:38, 5. maijs – Sveiks, brāli!
Kā iet? Nezinu, vai mana ziņa
tevi sasniedz. Ilmārs
21:50, 5.maijs – Paldies. Lai tev
labs garīgais un daudz enerģijas.

Mēs te putojamies
ar ikdienas
sīkumiem...
Šīs jaukās īsziņas, mani, esot
tālu prom no mājām, uzmundrināja.
Vairākas reizes bijām aizgājuši
līdz lidostai. Cilvēki nervozi
gaida: lidos vai nelidos, arī beļģu
dāmas, četri dāņi un abi angļu
varoņi. Varēja redzēt, ka kaut ko
viņi tomēr bija darījuši, jo viņu
sejas bija iedegušas un čūlainas.
Izrādās, ka viņi bija pārslēpojuši
ledāju no dienvidiem uz austrumiem. Beidzot visi aizlidoja.
Arī Pauls – atpakaļ uz Angliju.
Zināmā mērā žēl. Viņš ir ļoti, ļoti
pedantisks. Tieši tāds, kādam
jābūt, lai organizētu ekspedīcijas.
Viņš pārzina katru detaļu. Katru
skrūvīti. Katru sīkumu. Lidojuma
laiku. Liekas, ka uz viņu var
paļauties. Viņš mīl savu darbu.
Es to sapratu, kad sūtīju viņam
e-pastus.
Pēc pusdienām Marks mums
parādīja, kā strādā mūsu prīmusi.

Cilvēku suga nespēj
panest daudz
īstenības...
Ceturtdiena, 7. maijs
7:25. Kā vienmēr biju augšā
pirms Toma un Samas. Sama
naktī ap 4:00 rakājās pa savām
somām. Pieņemu, ka viņai ļoti
sāpēja mugura. Vakar viņa nevarēja pakustēties. Nabags! Viņai
mēdzot būt. Vācieši Samai iedeva
sildošo plāksteri un es piedāvāju
savu bišu ziedi, ja plāksteris nelīdzēs. Iedomājos, kā viņa jūtas.

Teicu Tomam, lai parāda viņam
naudu, tad viņš sapratīs. Toms
parādīja, un inuīts teica fifty.
Toms saprata fifteen. Sākās cirks,
jo mēs visi sākām rēķināt, cik tas
varētu būt viņu naudiņās. Neviens nevarēja izrēķināt. Beigās
mēs iedevām 50 DDK, un visi
bija laimīgi. Marks tik skaisti,
mierīgi slēpoja. Viņš bieži lūkojās
uz augšu. Tad, kad es tā darīju,
zaudēju līdzsvaru. Pēc tam viņš
man stāstīja, ka mazāk vērojis
ainavu, bet vairāk lūkojis, vai
nenāk leduslācis. Biju pats par
sevi pārsteigts, ka tik viegli varēju
uzkāpt kalnā ar slēpēm. Tas ir
tāpēc, ka bija uzvilkta pretslīdes
āda. Nolikām slēpes pagrabā un
gājām iekšā gatavot vakariņas.
Toms bija mūsu šefs. Viņš notīrīja
un uzcepa zivi ar sviestiņu un
garšvielām, bija ļoti garšīgi.
Svaiga zivs! Nezinu, kas tā bija
par zivi, bet ļoti garda. Tas bija
eksotiski. Pēc vakariņām kārtējo
reizi sakravāju mantas un uzlādēju savu techniku. Aptvēru, ka
mans fotoaparāts nestrādā. Es
nevarēju redzēt uz ekrāna, ko
fotografēju. Visu ko izmēģināju,
paspēlējos ar programmatūru,
bet nekas nelīdzēja. Kaut kas nav
ar mani kārtībā, ja divus aparātus
esmu salauzis!
Virtuvē satiku ļoti jauku Šveices
gidu. Viņš vada grupu un sestdien
brauks atpakaļ. Viņš strādā Zermatta un ir uzkāpis Materhornā
141 reizi. Viņš ir pavecs un patīkams vīrs. Palūdzu viņa vizītkarti.
Viņš stāstīja, ka Materhornā galvenais esot aklimatizēties.
Lidosim vai nelidosim? Mēs ar
Marku nogājām uz lidostu. Gribējām aprunāties ar pilotu. Viņu
neatradām, taču sarakstā pie
sienas bijām iekļauti. Pauls, kas
vakar aizlidoja, sēdēja Kulusukā,
viņš bija sazinājies ar firmu, kura
arī apstiprinājusi, ka esam sarakstā. Pagaidām viss izskatās
labi, taču pieredze rāda, ka nevajag pārsteidzīgi sacerēties. Kalni
māca pacietību. Lietas bieži vien
nenotiek pēc plāna, lai vai kā
vēlies. Aizgājām atpakaļ uz RedHouse pakoties. Man bija vesela
soma, ko sūtīt uz otru galu.
Drēbes, saplīsusī videokamera,
grāmatas. Toms vēl paspēja ieiet
dušā. Es jau to biju izdarījis no
rīta. Uzāvām zābakus, bijām gatavi izkāpt uz ledāja. Visu lieko –
uz Grenlandes otru galu. Pasi un
naudas maku paņēmu līdzi.
Atslēgas gan nosūtīju. Varbūt
kļūda? Vairākas reizes manas
domas aizsteidzās līdz vasarai.
Kur kāpt? Vai palikt šeit un kāpt
šejienes kalnos? Elbrusā? Materhornā? Materhorns maksā 1000
Šveices franku. Vai Elbrusā ar
Zigi? Vai viņš joprojām vada
grupas? Fantāzija aizstiepās arī
līdz Himalajiem... 10:43, sēžam
lidostā un gaidām savu helikopteru. Varbūt lidosim? Visi
dzen jokus.

Turpmāk – gaidiet
grāmatu, sekojiet
reklāmai!
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ASTRĪDA
JANSONE
Pēc darbošanās Latvijas
Saeimas trīs sasaukumos Inese
strādājusi tik daudz un dažādās
valstīs, ka es domās viņu biju
nosaukusi par „klīstošo latvieti”,
kas jau pārspējusi sen zināmo
holandieti. Nu viņa atnāk pie
manis šā gada 22. maijā, un mēs
vispirms atjaunojam savu seno
pazīšanos. Atceramies, ka esam
tikušās vairākos Amerikas latviešu apvienības (ALA) kongresos astoņdesmito gadu beigās
un noteikti zinām, ka 1988. gada
8. decembrī Vašingtonā tikāmies ALAs ārkārtas kongresā,
kur Sandra Kalniete mums
stāstīja par tā laika drāmatiskajiem notikumiem Latvijā. Vēl
kā šodien atceros Sandras
vārdus, ka latviešu tauta pašlaik
atrodas kā bezdibeņa malā.
Saprotams, ka visi gandrīz divi
simti klātesošie trimdas latvieši
bija ļoti uztraukušies un aizkustināti. Vēl atceramies, ka
bijām divas no trimdas latviešu
pārstāvjiem Tautas frontes
otrajā kongresā Rīgā 1989. gada
7. un 8. oktobrī. Pēc 1993. gada
tikāmies diezgan bieži, jo abas
bijām arī partijā Latvijas ceļš.
Kad esam pārstaigājušas savus
kopējos atmiņu ceļus, Inese
stāsta:
„Mani vecāki satikās Vācijas
bēgļu nometnē. Mamma ir dzimusi 1919. gadā, un viņa jau
studēja, kad ienāca krievi. Kad
mamma kopā ar vecākiem
1944. gadā atstāja Latviju, viņai
bija 25 gadi un universitāti viņa
vēl nebija beigusi. Mammas
tēvs bija Valmieras pamatskolas
direktors, viņš bija aizsargs un
arī koŗa diriģents. No skolas
viņu izmeta 1940/41. gadā, un
viņi pārcēlās uz savu izrentēto
lauku īpašumu Matīšos. No
izvešanas vecotēvu pasargāja
labu cilvēku brīdinājums, ģimene uz laiku paslēpās, bet,
kad ienāca vācieši, viņš darbu
skolā atkal atguva. Mammas
mamma bija zobārste Valmierā,
un, kad tuvojās krievu armija,
viņi saprata, ka jābēg. Vectēvs
paņēma rentnieka jaunāko un
labāko zirgu, apraka savu lielo
pastmarku kollekciju, piekrāva
ratus un ar visu ģimeni pa maziem lauku ceļiem aizbrauca uz
Lietuvu cerībā, ka drīz vien
varēs braukt atpakaļ uz Latviju.
Tomēr bija jābēg tālāk. Ziemu
viņi pavadīja Lietuvā, bet pavasarī pa Poliju un Austrumvāciju ar to pašu Latvijas zirdziņu nonāca britu zonā. Pēc
tam viņi nokļuva kādā no bēgļu
nometnēm un, kā vairums latviešu bēgļu, iesaistījās nometnes sabiedriskajos darbos. Vectēvs atkal bija skolotājs un koŗa
diriģents, un vecmāmiņa bija
aktīva citos sabiedrības darbos.
Tēvs bija leģionārs, viens no
tiem kaŗavīriem, ko pulkvedis
Janums izveda no Latvijas, un
beigās nonāca kaŗavīru gūsta
nometnē Zēdelgemā. Mans tēvs
nāk no Liepājas puses, un viņa
pusmāsas bēgļu gaitās bija nonākušas amerikāņu zonā. Viņas
tēvu bija sameklējušas, dabūjušas ārā no gūstekņu nometnes
un nogādājušas pie sevis dīpīšu
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Trimdas bērnubērns – Inese Birzniece
nometnē. Mani vecāki iepazinās
tādējādi, ka mamma avīzē ielika
sludinājumu, ka „nopietnā nolūkā vēlas iepazīties ar attiecīga
vecuma kungu.” Tēvam bija
paredzēts braukt uz Ameriku
1949. gadā, kur kopā ar vairākiem latviešu vīriem bija
darbs Dienvidkalifornijas apelsīnu un citronu plantācijās Meksikas robežas tuvumā. Tēvs
atbildēja uz mammas sludinājumu, ilgāku laiku viņi sarakstījās, tad satikās un apprecējās.
Tēvs mammai sarakstē bija apsolījis izsaukt arī viņas vecākus.

gadu, vecāki man uzdāvināja
lietotu mašīnu, un es ģimenē
kļuvu par pirmo šoferi. Pēc
kāda laika tēvs pārņēma latviešu
„Grāmatu galdu” un pārdeva ne
tikai grāmatas, bet arī latviskas
rotas, albumus, koka darbus un
citas latviskas lietas. Vēlāk latvieši nopirka baznīcu, tad paši
uzcēla savējo un blakus – latviešu namu, kur bija gana daudz
telpu, lai pietiktu skolai, draudzei, korim, tautasdejām un
teātrim. Es, tāpat kā simtiem
latviešu bērnu, aizgājusi skolā,
angliski nepratu ne vārda, bet

Vectēvam diemžēl Amerikā iebraukt neļāva, jo rentgens uzrādīja kādu plaušāu vainu, un tā
viņi abi palika Vācijā. Vectēvs
tur nodibināja kori, vadīja Daugavas Vanagu grupu, reizi mēnesī viņiem bija dievkalpojums,
un vispār viņš bija ļoti aktīvs.
Bet, kad vectēvs nomira, vecmāmiņa atbrauca dzīvot pie mums.
Es piedzimu 1951. gadā 23.
maijā, un rīt man ir dzimšanas
diena. Piedzimu Losandželosas
galvenajā slimnīcā, bet uzaugu
Pomonā, un man ir divus gadus
jaunāka māsa. Mājās mēs runājām tikai latviski, dzīvokli
irējām, tēvs strādāja fabrikā, bet
mamma audzināja mūs un tīrīja
mājas kundzēm, kas runāja
vāciski, jo angļu valodu mamma
neprata. Šad un tad viņa dabūja
lietotas drēbes, ko tad mājās pāršuva mums. 1954. gadā mūsu
ģimene nopirka māju.
Svētdienas noteikti bija latviešu dienas, kad mēs visi ar
diviem autobusiem braucām uz
latviešu nodarbībām, kas notika
īrētās telpās un aizņēma visu
dienu. Bērniem tur bija skola,
bet vecākiem – dažādu organizāciju sapulces. Kad es beidzu
vidusskolu un man palika 18

tajā vecumā valodu iemācīties
ir ļoti viegli, un arī man tas
grūtības nesagādāja. Vidusskolu
pabeidzu kā „valedictorian” (labākā skolniece savā klasē). Tas
man palīdzēja saņemt dažādas
stipendijas, un arī universitātē
varēju studēt par brīvu. Es izvēlējos Kalifornijas Universitāti
Losandželosā un izstudēju polītoloģiju. Pēc tam es pabeidzu
UCLA Law Shool un dabūju
jurista gradu un tad desmit
gadus nostrādāju par juristi. Es
daudz strādāju administrātīvās
tiesās pie liela Amerikas uzņēmuma TRW INC, kur strādāju
galvenokārt ar jautājumiem, kas
saistīti ar darba likumdošanu
un diskrimināciju. Darbs bija
interesants, un man bija ļoti laba
alga. Un tomēr – kad Latvijā
sākās Atmoda, sapratu, ka man
jābrauc uz Latviju. Nevarēju
iedomāties palikt Amerikā, kad
Latvijā notika tik svarīgas un
interesantas lietas! Losandželosas latvieši jau bija uzticējuši ne
tikai darboties Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdē, bet
jau arī pierunājuši uzņemties
valdes priekšsēdes amatu. Mēs
bijām arī nodibinājuši Tautas
frontes atbalsta grupu.

1989. gada aprīlī, Tautas frontes aicināti, mēs pavadījām
Latvijā divas nedēļas, tikāmies
ar advokātiem, ar biznesa cilvēkiem, lai saprastu, kā varētu
palīdzēt ar mūsu pieredzi un
zināšanām. Tajā braucienā no
juristiem bija Filips Kļaviņš,
Ivars Krievāns, Pēteris Jurjāns
un es. Mūs uzaicināja uz TV,
tikām intervēti.
1990. gada 4. maijā manis
nebija Latvijā, biju Sanfrancisko,
kur notika Amerikas latviešu
apvienības kongress. Pēc ziņas,
ka Latvijā atjaunota neatkarība,
mēs lējām prieka asaras un
„Dievs, svētī Latviju!” dziedājām trīs reizes pēc kārtas. Pirms
tam biju iepazinusies ar Sarmīti
Ēlerti, kuŗa mani bija uzaicinājusi uz trim mēnešiem pastrādāt Tautas frontes informācijas centrā. Kopā ar Kārli
Streipu un viņa mammu Līgu
bijām tulki otrajā Tautas frontes
kongresā 1989. gadā. Es paņēmu
bezalgas atvaļinājumu savā
darba vietā un atbraucu uz
Latviju ar domu te būt tikai
vairākus mēnešus. 1990. gada
vasarā es strādāju Tautas frontes
birojā pie avīzes Atmoda versijas angļu valodā. Turpināju būt
arī Losandželosas latviešu tautasdeju grupā Pērkonītis un
1990. gadā kopā ar viņiem dejoju
Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Tad nolēmu palikt Latvijā uz
vienu gadu, bet tajā rudenī
Pauls Raudseps jau bija atstājis
savu darbu Augstākās padomes
Preses centrā un atgriezies
Amerikā, lai iegūtu maģistra
gradu. 1990. gada rudenī Latvijā
sākās „sprādzieni”, es aizgāju uz
Latvijas Augstākās padomes
Preses centru un tur iestāstīju,
ka mums par notikumiem Latvijā ir jāziņo pasaulei, un tas ir
jādara angļu valodā ar preses
relīzēm. Tā beidzu savu darbu
pie Atmodas, sāku strādāt Augstākās padomes Preses centrā –
bez algas. Saprotams, ka tas
radīja izbrīnu, ja kāds kaut ko
grib darīt bez atalgojuma. Un
tad nāca barikāžu laiks. Atceros
svētdienas vakaru 1991. gada
12. janvārī. Nākamajā dienā bija
paredzēta lielā manifestācija
Daugavmalā, un Latvijā bija
kāds ducis Rietumu žurnālistu,
kuŗiem es nepārtraukti devu
informāciju angļu valodā un
palīdzēju tulkot intervijas. Tad
saņēmām informāciju no Lietuvas par krievu tanku uzbrukumu neapbruņotiem cilvēkiem Viļņā 1991.. gada 13. janvārī. Informācija no Lietuvas
nāca krieviski, Augstākās padomes deputāts Linards Muciņš to
pārtulkoja latviski, bet es – uz
angļu valodu, nosūtīju to uz
Vašingtonu tolaik vēstniekam
Ojāram Kalniņam, kuŗš to izplatīja pasaules ziņu dienestiem. Tā mēs strādājām augu
nakti. Ojārs informāciju bija
iedevis arī CNN raidītājam, un
tie man astoņos no rīta piezvanīja, lai intervētu, un drīz
vien intervija ar mani tiešraidē
parādījās visā Amerikā.
Diemžēl drīz pēc tam mans
tēvs smagi saslima, un man uz

laiku bija jāatgriežas Amerikā,
bet 1991. gada septembrī es
atkal atgriezos Latvijā un strādāju Augstākās padomes Starptautiskajā nodaļā. Tur diezgan
bieži iznāca tikties ar senātoriem
un kongresmeņiem no Amerikas un citām valstīm, skaidrot, ka mēs Latvijā krievus nediskriminējam. Es ar ļoti vecmodīgu rakstāmmašīnu dabūju
rakstīt briefing notes. Kad
Georgs Andrējevs nonāca ārlietu ministra amatā, es kļuvu
par viņa padomnieci. Man bija
izdevība braukt viņam līdzi uz
vairākām pasaules pilsētām, uz
dažādām konferencēm un sēdēm. Mēs bijām pirmā delegācija, ko uzņēma jaunais
Amerikas ārlietu ministrs
Warren Christofer. Kad nodibinājās partija Latvijas ceļš, mani
aicināja tajā iestāties, un es
kļuvu par kandidāti 5. Saeimas
vēlēšanās un pēc vēlēšanām –
par Saeimas deputāti. Saeimā
biju trīs sasaukumus. Vadīju
cilvēktiesību komisiju un ļoti
daudz strādāju pie Eiropas
Savienības jautājumiem. Tas bija
fantastisks laiks! Turklāt – ņemot vērā arī manu rietumniecisko mentalitāti, es varēju
rietumniekiem saprotami paskaidrot par situāciju Latvijā sakarā ar pilsonību un cilvēktiesībām. Labums bija arī tas, ka
man bija Amerikas pase, tātad
man bija daudz vienkāršāk aizbraukt uz citām Eiropas Savienības valstīm, jo nebija jākārto
vīzas. Tāpēc arī es bieži tiku
sūtīta uz dažādām konferencēm pārstāvēt Latviju. Tāpat es
vienmēr biju tā, kas tikās ar
amerikāņu žurnālistiem un ar
OSCE misiju, kas uzraudzīja, kā
mēs Latvijā ievērojam cilvēktiesības. Eiropas Savienības valstu vēstniekiem ik piektdienas
rītu devu īsu brīfingu par to, kas
notika Saeimā.
2002. gadā, divus gadus pirms
iestāšanās Eiropas Savienībā,
strādāju Tieslietu ministrijā par
parlamentāro sekretāri. 2003. gadā
atbrīvojās tieslietu ministrijas
atašeja vieta Briselē, un Latvija
jau bija kļuvusi par novērotājvalsti Eiropas Savienībā, atašejs
varēja piedalīties darba grupā,
un to ministrs uzdeva darīt
man. Briselē nostrādāju trīs
gadus, tostarp divus pēc Latvijas iestāšanās ES. Tur labi
iepazinu, kā ES notiek darbs ar
likumdošanu. Tieslietu ministrijā es atgriezos 2006. gadā un
strādāju Eiropas tiesību departamentā, bet pēc neilga laika
man nāca piedāvājums viena
Eiropas Savienības projekta ietvaros strādāt Gruzijas parlamentā, kas gribēja izmantot
Latvijas pieredzi. Ar to es iesāku
savu karjēru kā konsultanteeksperte Eiropas Savienības projektos tajās Eiropas valstīs,
kuŗas vēl nebija ES. Gruzijā biju
divus gadus un aizbraucu no tās
2008. gadā, pāris nedēļas, pirms
tajā iebruka Krievijas kaŗaspēks.

(Turpināts 18. lpp.)
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PAUL GOBLE
Staunton, May 23 – Many
assume that the most fundamental divide in all three Baltic countries is along ethnic lines, that all
Estonians, Latvians and Lithuanians feel more or less the
same way on key issues and ethnic Russians in these three countries feel differently. That was
never the case, even in the heady
days of the recovery of independence; and it is less true now.
That reality is highlighted in a
new 88-page study prepared
jointly by the Konrad Adenauer
Stiftung and the University of
Latvia. Entitled Ideological Polarization in the Societies of the
Baltic Countries, it focuses on the
attachment of Baltic populations
toward integration with the
We s t ( f s i . l u . l v / u s e r f i l e s /
file/2019_ideological_polarization_report.pdf).
The study is based on more
than 3,000 interviews in all three
countries which focused on attitudes toward the West, immigrants, protectionism, relations
with Russia and concerns about
political problems in general. It
found that the conflict between
Western liberals and traditional-

Baltic Populations Divided Not Only along
Ethnic Lines, New Study Says
ists had intensified over the last
three years.
Lithuania was the most uniform in that regard, while Estonia
and Latvia, this sharpening has
led to a significant split. But in
Estonia, this divide has been
manifested as a divide between
liberals and nationalists; in
Latvia, it is generally reflected in
geopolitical attitudes about ties
to the West or to Russia.
The study reports that “Estonian ‘liberals’ form the most
numerous group of opinions in
the country – 51 percent – while
‘nationalists’ form 40 percent.
The first are very cool toward
Russia; the second very much
disapproving. There is also a very
small – eight percent – pro-Russian group.”
“In Latvia, on the contrary, the
camp of anti-Westerners is more
numerous: 55 percent of the
respondents were inclined toward pro-Russian views, while
44 percent were ‘nationalists’ and
anti-Russian. The group of ‘liberals’ in Latvia formed only two
percent,” according to the survey.
Maria Kugel of Radio Svoboda
spoke with two of the authors of

the study, Inta Mierina and
Martins Kaprans (svoboda.
org/a/29954689.html).
Mierina stressed that the study
focused on ethnic groups but on
attitudes toward Russia. “We
considered as pro-Russian those
who did not view Russia as a
threat, supported a weakening of
sanctions, and in the Ukrainian
conflict saw Ukraine or both
sides as the guilty party.” Those
with the opposite views were
classified as opposed to Russia.
Importantly, she continued,
those who fell into the pro-Russian camp on this basis did not
condemn everything Western.
Especially among young people,
pro-Western and pro-Russian
views existed in one and the
same individual. Moreover, people on both sides of the divide
shared many views.
In Latvia, for example, both
ethnic Latvian nationalists and
ethnic Russians, there is a common negative attitude toward
immigrants. When that is the
issue, the two groups, however
much they may disagree on other
things, are very much on the
same side.

People in both Latvia and
Lithuania are strongly affected
by the idea that their countries
are “failed states,” with some
blaming the West and others
Russia or native elites. This view
is much less widely held in
Estonia, a reflection of economic
realities. But at the same time,
Lithuanians and Estonians are
optimistic about the West while
Latvians are more skeptical.
Kaprans, for his part, explained
some of these differences in
terms of the ethnic structure of
the population, but only some of
them. Where ethnic Russians
watch more Russian television,
they are more affected by its messages; but one should not overrate the impact of the media:
“People are not automata and do
not agree with everything they
are told.”
Instead, he suggested, many of
their attitudes now have been
inherited from their parents
rather than produced by anything new. That is true of nonRussians as well.
It thus remains true, he says,
that “’European Russians’ form a
very small fraction of the

Russian-speaking communities
in both Latvia and Estonia,”
although even these are pragmatic and moderate most of the
time. When the West offers them
something of value such as jobs,
they are pro-Western; when not,
not. The problem is that such
moderation could end overnight.
Opposition to immigration or
even to the idea of immigration
is one of the factors that can shift
attitudes in all three countries, he
said. In Estonia, except for those
who live in Narva or the most
“Russian” neighborhoods of
Tallinn are mostly liberals on this
issue. But even in Estonia, antiimmigrant attitudes are growing,
as the last election showed.
Kaprans said he does not
expect a sharp growth of extreme
right views in Latvia. Latvians
are more given to talking about
state failure than taking hard and
fast positions on the immigration issue. “But the problem of
immigrants, if it intensifies,
could mobilize a definite part of
society, at least for a short time”
and constitute a serious political
problem.

Eiroparlamenta vēlēšanu mācība

SALLIJA
BENFELDE
Eiroparlamenta vēlēšanas ir
notikušas, deputāti ievēlēti, un
šajās vēlēšanās piedalījušies
mazliet vairāk vēlētāju nekā
pirms pieciem gadiem. Tomēr
šīs vēlēšanas ir atklājušas arī
virkni neizdarību, paviršību un
varbūt pat krietnu devu bezatbildības. Kā tas bieži mēdz
notikt, pienāk brīdis, kad neizdarītais un paviršības summējas, un notiekošais vairs nav
kontrolējams. Laimīgā kārtā
šoreiz tikām cauri vien ar
pamatīgu emociju vilni un ar
pārsimt – varbūt arī ar dažiem
tūkstošiem – zaudētu balsu.
Vēlēšanu rezultātus tas, visticamāk, būtiski neietekmēja, bet
to, cik pavirši esam bijuši, gan
labi parādīja.
Kā zināms, balsot Eiroparlamenta vēlēšanās katrs var tikai
noteiktā iecirknī. Tiesa, iecirkņus
varēja mainīt līdz pat 7. maijam.
Latvijas likumi nosaka – vēlēšanu iecirknis katram tiek piešķirts pēc dzīves vietas. Tāpēc
nereti ir tā, ka cilvēks savu
dzīves vietu deklarējis vienā, bet
dzīvo otrā Latvijas malā. Lielā
problēma sākās jau ar informātīvo paziņojumu saņemšanu –
katram balsstiesīgajam Latvijā
vajadzēja saņemt paziņojumu
par to, kuŗā iecirknī jābalso.
Liela daļa, iespējams, pat puse,
šos paziņojumus nesaņēma.
Tika rīkots t.s. iepirkuma konkurss par to, kurš šos paziņojumus piegādās. Konkursā uzvarēja uzņēmums „Reller”, kas
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to neizdarīja, jo acīmredzot
nespēja piegādāt aptuveni 1,3
miljonus paziņojumu. Firmai
bija jāmaksā sods, tā piesaistīja
vēl citu firmu, kuŗa parasti izplata reklāmas un kuŗai ir liela
pieredze, bet arī tas situāciju
neizglāba. Vairākas valsts amatpersonas atvainojās vēlētājiem,
sākās plaša informātīvā kampaņa, kas aicināja vēlētājus
zvanīt uz Centrālo vēlēšanu
komisiju (CVK), lai noskaidrotu savu iecirkni un uzzinātu, kā
rīkoties, lai to mainītu. Beigās
tikai iesaistīts pat Valsts ieņēmumu dienests (VID), visiem,
kuri ir VID datu bāzē, paziņojumi tika nosūtīti elektroniski. Tomēr situāciju arī tas
īpaši neglāba, jo daļa cilvēku
savos e-pastos neielūkojas katru
dienu. Protams, apzinīgie vēlētāji zvanīja un interesējās par to,
kur viņiem jābalso, daļa apvainojās uz valsti un balsot
negāja, daļa nelikās ne zinis.
Pārbaudi par notiekošo sāka
arī Valsts drošības dienests, jo
vienā brīdī tas sāka izskatīties
pēc apzinātas rīcības, lai izgāztu
Eiroparlamenta vēlēšanas. Jāpiebilst arī, ka ne tik ļoti reti bija
arī gadījumi, kad cilvēks jau
vairākus mēnešus, pat gadu un
vairāk ir deklarējies citur, bet
paziņojums atnāca uz veco
adresi, vai arī paziņojums atnāca mirušiem cilvēkiem. Vēl
jāpiebilst, ka firma, kuŗai paziņojumi bija jāizsūta, līgumu par
daļas vēstuļu piegādi, kā jau

minēju, noslēdza ar citu firmu,
kuŗas īpašnieks ir Krievijas pilsonis. Iespējams, tam nebija
lielas nozīmes, tomēr paziņojumi saturēja sensitīvu informāciju par personu (personas
kods, dzīves vieta) un nav arī
zināms, kur palikušas pilnīgi
visas nepiegādātās vēstules.

lēšanu komisija sazinājās ar
„īsto” vēlētāja komisiju, lai tiktu
veikta atzīme par to, ka balsstiesīgais jau ir nobalsojis. Daudzi, kuri zināja, ka vēlēšanu
dienā būs komandējumā, atpūtas braucienā, darbā vai bija
iecerējuši vienkārši aiziet uz
tuvāko iecirkni un nobalsot,

Pēc vēlēšanām CVK priekšsēdētāja atvainojās un pauda, ka
tik nopietnos gadījumos, informācija būtu jāizplata Latvijas
Pastam, kas ir valsts akciju
sabiedrība. Atliek vien piekrist
un jācer, ka Saeima izdarīs grozījumus vajadzīgajos likumos.
Ar nepiegādātajiem paziņojumiem stāsts par ķezām pirms
vēlēšanām vēl nebeidzās. Latvijā
bija arī vairāku dienu iepriekšējā
balsošana, kad nobalsot varēja
jebkuŗā iecirknī – iecirkņa vē-

gaidīja šīs priekšvēlēšanu dienas, jo nobalsot gribēja. Bet
vēlēšanu sistēma otrajā priekšvēlēšanu dienā „uzkārās” un
sākās mazā ellīte. Ministru kabinets nolēma pagarināt iecirkņu darba laiku, lai vismaz
daļa vēlētāju paspētu tikt līdz
savam iecirknim, Saeima steidzīgi pieņēma vajadzīgos grozījumus likumā, bet daudzi
vēlētāji, atnākuši uz iecirkni un
uzzinājuši, ka nevar nobalsot,
kļuva dusmīgi un aizgāja uz

neatgriešanos.
Tiesa gan, sistēmu kaut kā
izdevās salabot un nākamajā
dienā pēcpusdienā tā sāka darboties.
Tagad Saeimas deputāti gatavojas prasīt atbildes no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK).
Savukārt komisija attaisnojas ar
nepilnībām parlamenta pieņemtajos likumos un nepietiekamu
financējumu.
Starp citu, spriežot pēc Iepirkumu uzraudzības biroja
(IUB) datiem, pasūtījums par
attiecīgās elektroniskās sistēmas
izveidi tika apstiprināts tikai
14. aprīlī. Tik īsā laikā pat visa
Silīcija ieleja ar kopīgiem spēkiem nebūtu spējusi izveidot
drošu un stabilu vēlēšanu sistēmu. Turklāt – lai gan Latvijā
strādā augstas klases programmētāji, tiklīdz pasūtītājs ir
valsts, sistēmas kļūdas un nepilnības ir garantētas. Šķiet,
spilgtākais piemērs ir Latvijas
e-veselības sistēma.
Šoreiz tās bija vēlēšanas, cilvēku dzīvības un veselība netika
apdraudēta, vēlēšanas neizgāzās, bet notikušais liek domāt,
ka var pienākt brīdis, kad, atkal
summējoties visām neizdarībām un paviršībām, var notikt
liela traģēdija. Acīmredzot, ar
„Maxima” traģēdiju nepietiek,
lai saprastu, ka pirmām kārtām
katram godīgi ir jāizdara savs
darbs. Nevajag meklēt ārējus
ienaidniekus, pēdējais laiks paskatīties pašiem uz sevi.

LAIKS

8

GREIEMS ANDERSONS
(GRAHAM ANDERSON)
Bobs Hoks (Bob Hawke)
(9.12.1929 – 16.5.2019) bija Austrālijas premjerministrs no 1983.
līdz 1991. gadam. Sakarā ar viņa
aiziešanu mūžībā šā gada 16.
maijā, pēdējās dienās Austrālijas
presē ir sniegta plaša informācija
par viņa valdības laika sasniegumiem, tomēr nav minēti divi
latviešiem un viņu Baltijas kaimiņiem nozīmīgi notikumi.
1989. gada nogalē Sidnejā notika Baltiešu padomes rīkots simpozijs, kuŗā piedalījās neatkarības

2019. gada 1. jūnijs – 7. jūnijs

Austrālijas bijušā premjerministra Boba
Hoka (Bob Hawke) saites ar Latviju
kustību pārstāvji no visām trim
Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Latvijas Tautas frontes (LTF)
līderis, vēlāk jaunās neatkarīgās
Latvijas viceprezidents 1991. gadā,
Dainis Īvāns un LTF Nacionālo
attiecību un demografijas komitejas priekšsēdis un Revīzijas
komisijas loceklis, filozofs Elmārs Vēbers. Lietuvu pārstāvēja
Algimantis Čekolis (Algimantis
Čekuolis) un Kazimiers Antanavičius (Kazimieras Antanavičius),
un Igauniju – Tunne Kelams

(Tunne Kelam).
Šīs pašas vizītes laikā,1989.
gada 22. novembrī, Bobs Hoks
pieņēma Baltijas valstu neatkarības kustību pārstāvjus savā
kabinetā, jaunajā, nesen atklātajā
Parlamenta ēkā Austrālijas galvaspilsētā Kanberā.
Šajā sanāksmē piedalījās Austrālijas latvieši Eduards Voitkūns,
Aivars Mednis un Anita Andersone, kā arī Greiems Andersons.
1989. gada 4. decembrī LTF laikraksta Atmoda pirmajā lappusē

publicēja rakstu par šo vizīti ar
fotoattēlu no vēsturiskās tikšanās
reizes.
Rakstā uzsvērts, ka “Tautas
frontes vēsturē tā ir līdz šim
augstākā pieņemšana, jo ir notikusi valdības galvas līmenī”.
Austrālijas vizītes laikā Īvāns un
Vēbers viesojās vairākos latviešu
centros pie tautiešiem, tostarp arī
Melburnā. 1989. gada 3. decembrī viņi uzrunāja vairāk par 300
latviešu pārpildītā Latviešu nama
zālē, kam sekoja LTF Austrālijas

atbalsta grupas dibināšana (vēlāk
nodaļa).
1990. gada 23. maijā Austrālijas
premjerministra vietnieks Pols
Kītings (Paul Keating), Hoka
kunga vārdā, atbildēja uz Daiņa
Īvana vēstuli „Par Latvijas neatkarību”. Vēstulē tika izteiktas
Austrālijas valdības vēlmes, ka
„piepildīsies Latvijas tautas likumīgi pamatotie centieni” un norādīts, ka „Mēs ar lielām bažām
esam vērojuši nesenos notikumus Baltijas valstīs, un Hoka
kungs ir aizrakstījis prezidentam
Gorbačovam, mudinot padomju
valdību savlaicīgi spert soļus, lai
panāktu vienošanos”.
1991. gada 27. augustā Hoks
publicēja preses paziņojumu, vēstot ka „valdība šodien ir nolēmusi
nodibināt pilnīgas diplomātiskās
attiecības ar Baltijas valstīm –
Igauniju, Latviju un Lietuvu. Austrālija ir lepna būt starp pirmajām
valstīm, kas veic šo soli”.
1991. gada 29. oktobrī Ārlietu
ministrs Garets Evanss (Gareth
Evans) rakstīja: „Nesenā Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas uzņemšana
Apvienoto Nāciju Organizācijā ir
atbilstošs iznākums Baltijas valstu ilgajai un apņēmīgajai cīņai
atgūt neatkarību, un Austrālija ir
lepna, ka ir atbalstījusi ANO
Ģenerālās asamblejas rezolūciju
par šo jautājumu ”.

No kreisās: Alan Griffiths, Austrālijas Parlamenta deputāts, Dainis Īvāns, premjerministrs Roberts
Hoks, Anita Andersone, Elmārs Vēbers un Eduards Voitkūns

Vai būs turpinājums?

MĀRIS
BRANCIS

Latvijas māksla Valsts
Tretjakova galerijā. Albums
– katalogs. Sastādītājas
Tatjana Zeļukina, Anda
Treija, māksliniece Agata
Muze. Izdevusi galerija
„Daugava”, 2019. 352 lpp.
Trīs valodās
Jāpiekrīt albumā teiktajam, ka
Tretjakova galerija Maskavā,
Krievijā, ir viens no lielākajiem
mūzejiem pasaulē, kur sakoncentrēta krievu mākslas vēsture
gleznās, grafikās, tēlniecībā un
citos mākslas veidos. Tajā pat
laikā te atrodamas liecības par
latviešu mākslu no 19.gs. II puses
līdz 20.gs. 90.gadiem. Nupat kā
izdotajā galerijas „Daugava” albumā „Latvijas māksla Valsts
Tretjakova galerijā”, pēc maniem
aprēķiniem, atrodami katalogu
dati par 128 autoru vairāk nekā
660 opusiem. Piemēram, Tretjakova galerijā glabājas 50 Kārļa
Hūna gleznas, akvareļi un zīmējumi. Atcerēsimies, ka pirms I pasaules kaŗa cariskajā Krievijā
darbojās Aleksandrs Apsītis, Pēterburgā savu radošo darbību
sāka Sigismunds Vidbergs, – arī
par viņiem un daudziem citiem
mūzejā gūstamas lieliskas liecības.
Pēc Oktobŗa apvērsuma Maskavā
palika gan Aleksandrs Drēviņš,
gan Gustavs Klucis, kuŗus Staļina
režīms ar laiku likvidēja. Mēs
zinām, ka vēlāk viņi, īpaši pēdējais, kļuva ārkārtīgi slaveni

mākslinieki visā pasaulē.
Padomju okupācijas laikā dažādas iestādes Krievijā rīkoja
izstādes un no visām republikām
iegādājās mākslas darbus, kuŗus
pēc tam sadalīja mūzejiem. Tā
daļa latviešu mākslinieku gleznu,
grafiku, zīmējumu, akvareļu, skulptūru un lietišķās mākslas darbu
nonāca arīdzan Tretjakova galerijā.
Statistika apliecina, ka mūzeja

cilvēkiem, kuŗi izlēma, ko ietvert
kollekcijā, bija savi favorīti. Piemēram, ļoti plaši pārstāvēta
Eduarda Kalniņa glezniecība (58
darbi), kas aptveŗ visus viņa
daiļrades posmus pēc II pasaules
kaŗa un tematiskos lokus. Vecākais darbs datēts ar 1940.gadu,
taču maz vai nemaz nav redzētas
mākslinieka studijas, kas tapušas
braucienā uz Sevastopoli 20.gs.

50.gadu vidū. 1958.gadā viņš
ceļoja pa Ķīnu, 1972.gadā brauca
uz Itāliju, 1977.gadā – uz Japānu,
vēl pēc gada – uz Indiju. Visur E.
Kalniņš gleznoja neliela izmēra
studijas; tās ir īstas glezniecības
pērlītes, no kuŗām daļa sameklējama Maskavā.
Plaša kollekcija (41 darbs)
vēsta par Induļa Zariņa kaismīgo
glezniecisko valodu, tāpat – par
Džemmas Skulmes daiļradi (20
darbi), 11 nosaukumi iepazīstina
ar Ulža Zemzara radošo darbību.
Nav piemirsta arīdzan grafika:
Gunāra Kroļļa 23 linogriezumi,
oforti un akvatintas stāsta par
viņa neordināro talantu, 10 darbus darinājusi Lolita Zikmane.
Patīkami, ka labi pārstāvēta arī
tēlniecība, piemēram, Teodora
Zaļkalna 6 skulptūras, Kārļa Baumaņa 15 un arī Bruno Strautiņa
7 medaļas. Te atradīsim Ilmāra
Blumberga, Andra Freiberga un
Gustava Zemgala dekorācijas
dažādām teātŗa izrādēm.
Tretjakova galerijā nonākuši
daudzu latviešu mākslinieku ļoti
būtiski darbi. Tagad mums ir
pilnīgs katalogs, ko varat atrast
šajā Maskavas kollekcijā, un tas ir
bijis iespējams tādēļ, ka Tretjakova galerijā kopš 1987.gada
strādā kādreizējā Rīgas mūzeju
darbiniece Tatjana Zeļukina,
kuŗa labi pārzina mūsu mākslinieku daiļradi.
Kā uzzinām no teksta, daudzu
latviešu mākslinieku darbi rodami arī Kurskas, Novosibirskas,
Tulas, Orlas, Uļjanovskas mūzeju

krājumos. Līdz šim neesam pieminējuši Sanktpēterburgas mūzejus, kur tāpat glabājas mūsu
autoru radošais veikums, kas
zina, varbūt vēl nozīmīgāks nekā
Maskavā – daļa no latviešu mākslinieku taču mācījās bijušajā
cariskās Krievijas galvaspilsētā,
piedalījās izstādēs un pārdeva
savus darbus mākslas cienītājiem.
Galerijas „Daugava” piemēram
vajadzētu sekot līdzīgiem albumiem arī par Krievu mākslas
mūzeju Pēterburgā, par mākslas
augstskolu krājumiem, par latviešu mākslinieku darbiem citu
Krievijas pilsētu mūzejos. Arī
Ukrainā, Baltkrievijā, Gruzijā, Uzbekistānā un citās bijušās PSRS
republikās. Vai radīsies entuziasti?
Vai varam to gaidīt no Latvijas
Nacionālā mākslas mūzeja, kam
tas būtu vistiešākais uzdevums?
Taču tad man ataust atmiņā
kāda aina no pagātnes. Mana
sieva Janīna Brance studēja teātŗa
institūtā Maskavā, kas pazīstams
ar abreviatūru GITIS. Turpat
mācījās arīdzan studenti no Lietuvas. Latviešu studenti allaž pieminēja kaimiņus, kuŗu kultūras
ministrija interesējās par savējiem un pat atbalstīja viņus.
Mūsu kultūras ministrija nelikās
ne zinis. Iekārtas mainījušās, bet
tikumi, iejūtība, palīdzība un
tamlīdzīgas lietas Latvijā mainījušās nav – joprojām valda aizgājušo gadu vienaldzība pret savas
tautas garīgo izaugsmi. Tādēļ es
nebrīnīšos, ja Andas Treijas izcilais darbs netiks turpināts.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā

Eiropas Parlamenta vēlēšanās
uzvar Jaunā vienotība
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās vislielāko vēlētāju atbalstu ‒
26,24% ‒ saņēmusi Jaunā Vienotība, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētie provizoriskie EP vēlēšanu rezultāti. Otrajā
vietā pēc balsu skaita ierindojas
Saskaņa, par kuŗu balsis atdevuši
17,45% vēlētāju, bet par nacionālo
apvienību Visu Latvijai!/ Tēvzemei
un brīvībai/LNNK (VL/TB/LNNK) ‒
16,4% vēlētāju. Apvienību Attīstībai/Par! (AP) atbalstījuši 12,42%
vēlētāju, bet partiju Latvijas Krievu
savienība (LKS) ‒ 6,24% balsstiesīgo. Attiecīgi JV, Saskaņa un VL/
TB/LNNK iegūst pa diviem mandātiem EP, bet AP un LKS ‒ pa
vienam. Zaļo un Zemnieku savienība saņēma 5,34%, tuvu 5% robežai ir arī Latvijas Reģionu apvienība un Jaunā konservātīvā
partija, taču šīs partijas mandātus
EP neiegūs.
Līdz ar to EP ir ievēlēts Valdis
Dombrovskis (JV), Sandra Kalniete (JV), Nils Ušakovs (S), Andris
Ameriks (GKR/S), Roberts Zīle
(VL/TB/LNNK), Dace Melbārde
(VL/TB/LNNK), Ivars Ījabs (AP)
un Tatjana Ždanoka (LKS).
***
103 gadus vecā Jūlija Bergmanis
vēlē Eiroparlamentu
103 gadus vecā Jūlija Bergmanis,
kuŗa pēc ilgiem gadiem trimdā
šopavasar atgriezās Latvijā, nokārtojusi Latvijas pilsonību un saņēmusi pasi. Viņa piedalījās Eiropas
parlamenta vēlēšanās.

Jūlija Bergmanis
“21. maijā manai tantei Jūlijai
Bergmanis bija 103. dzimšanas diena. Labākā dāvana viņai – Latvijas
pilsonība un pase. To viņa izmantoja arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās,” sociālajā tīklā Facebook ziņoja viņas brāļadēls Jānis Žugovs.
103 gadus vecā kundze šā gada
aprīlī atgriezās Latvijā pēc 75 svešumā pavadītiem gadiem. Jūlija,
tolaik jauna grāmatvede Abrenē,
pēc pieredzētajām deportācijām
no Latvijas aizbēga kaŗa laikā. Sākumā viņa devās bēgļu gaitās
krustu šķērsu pa Latviju, līdz bēgļus sasēdināja kuģī un aizveda uz
Gotenhāfenu (Polijas pilsēta Gdiņu, kas no 1939. līdz 1945. gadam
bija Vācijas sastāvā). Vācijā iekļūt
vairs neizdevās, tāpēc devās uz Dāniju. Tad no Dānijas uz Zviedriju.
Bet no Zviedrijas – jau kopā ar
topošo vīru – uz Ameriku. Tālajā
ceļā uz ASV viņi devās kopā ar vēl
aptuveni 100 likteņa biedriem ar

tija “Tēvzemes savienība – Lietupārbūvētu zvejas laivu no Zvied- vas kristīgie demokrati”, – 26,68%
rijas uz Ameriku, un šis bīstamais balsu. Šie rezultāti iegūti, apkopobrauciens bija 25 dienas ilgs.
jot datus no 1334 vēlēšanu iecirkņiem. Pavisam ir 1972 iecirkņi.
***
Valsts prezidenta
***
amatam izvirzītie kandidāti
Latvijas Nacionālais vēstures
atbilst likumam
mūzejs saņēmis dāvinājumu
Saeimas Mandātu, ētikas un ieNo Stokholmas Zviedrijā uz
sniegumu komisija 22. maijā saga- Latviju pārvesti vērtīgi dāvinājutavoja ziņojumu Saeimai, ka Valsts mi Latvijas Nacionālajam vēstures
prezidenta amatam izvirzītie kan- mūzejam. Tā ir dāvana no mūzeja
didāti atbilst Valsts prezidenta ie- (toreiz Valsts Vēsturiskā mūzeja)
vēlēšanas likuma noteikumiem. starpkaru un vācu okupācijas laiZiņojums sagatavots, ņemot vērā ka direktora Dr. Valdemāra ĢinSatversmes aizsardzības biroja, Ģe- tera (1899-1979) meitas Ligitas
nerālprokurātūras, Valsts ieņēmu- Legzdiņas Zviedrijā un mazmeitas
mu dienesta, Korupcijas novērša- Baibas Eglājas Latvijā. Dāvinājunas un apkaŗošanas biroja, Iekšlie- mā ir izcilā archeologa zinātniskais
tu ministrijas Informācijas centra, archīvs, fotografijas, fotonegātīvi,
Pilsonības un migrācijas lietu pār- diapozitīvi, arī dokumenti, tostarp
valdes sniegto informāciju.
sarakste, atsevišķi apbalvojumi un
Valsts prezidenta amatam Saei- viņa personiskās mantas.
mas deputāti izvirzījuši Egilu Levitu, Juri Jansonu un Didzi Šmitu.
Saskaņā ar Valsts prezidenta ievēlēšanas likumu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija
pārbauda, vai kandidātūras atbilst
likuma prasībām. Saeimas ārkārtas
sēde, kuŗā notiks Valsts prezidenta
vēlēšanas, sasaukta 29. maijā.
Ko domāja
prezidenta amata kandidāti?
Ja parlaments nolemj, ka Valsts
prezidents jāvēl tautai, un ieraksta
to Satversmē, tad prezidenta amata kandidāts Egils Levits to būtu
gatavs atbalstīt. Diskusijā raidījumā
“Krustpunktā” prezidenta amata
kandidāti Levits, tiesībsargs Juris
Jansons un Saeimas deputāts Didzis Šmits (KPV LV) pauda savu
viedokli par šo un daudziem citiem jautājumiem.
Īsumā. •Kandidāti neiebilst pret
tautas vēlētu prezidentu, ja tā lēmusi Saeima. Nav vienota viedokļa,
vai to vajag. • Premjēra izvēlē katram savi kritēriji. Vēlas premjēra
vīziju par Latvijas nākotni. • Kandidāti gatavi tikties ar Putinu, ja
nepieciešams pārstāvēt Latvijas
intereses. Katram gan savi apsvērumi. •Kandidāti vēlas lielāku ES
institūciju skaidrojumu sabiedrībai par to, ko dara. Kandidāti gatavi izmaiņām. • Jautājumā par nepilsoņiem un Trampa polītiku viedokļi sakrīt, bet par e-vēlēšanām ne.
***
Lietuvas prezidenta vēlēšanās
Lietuvā notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējis ekonomists Gitans Nausēda, kuŗš bija
neatkarīgais kandidāts, liecina
centrālās vēlēšanu komisijas publiskotie provizoriskie rezultāti.

Jaunais Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sniedz interviju //
Foto: Reuters/Scanpix
Saskaņā ar tiem Nausēda ieguvis 71,86% balsu, bet Ingrīda Šimonīte, kuŗu virzīja parlamenta
opozicijā esošā konservātīvā par-

Unikālo priekšmetu vidū ir Latvijas Pagaidu valdības 1919. gada
11. janvārī Liepājā Valdemāram
Ģinteram izdotā ārzemju pase,
Igaunijas Republikas Melnā ērgļa
ordenis (V šķira), Polijas Zelta Nopelnu krusta I šķiras miniatūra,
Kalpaka bataljona Atsevišķās Studentu rotas krūšu nozīme, pulksteņa ķēde ar studentu korporācijas Philyronia simboliku.
***
Nacionālo koncertzāli varētu
būvēt arī Andrejsalā
Šis piedāvājums vēl tiks izskatīts
un izvērtēts, un līdz ar to ziņojumu
par Nacionālās koncertzāles celtniecību Kultūras ministrija valdībā plāno iesniegt jūnija sākumā.
Kultūras ministrijai jāizskata arī
variants, ka koncertzāle netiek
uzcelta. Taču, kā norādīja Kokale,
Latvijā ir spēcīgi attīstīta mūzikas
izglītība, kuŗu augsti novērtē pasaulē, un arī Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas absolventi
starptautiskajā tirgū ir pieprasīti.
“Faktiski sanāk, ka mēs šobrīd
sagatavojam mūziķus eksporta
tirgum,” teica Kokale.
Iepriekš ministrija un Rīgas
dome par tīkamāko koncertzāles
atrašanās vietu uzskatīja AB dambi. Vēl koncertzāles būvniecībai
tiek izskatīts arī Uzvaras parks,
Latvijas Zinātņu akadēmijas territorija, Zaķusala, Torņakalns – kopumā deviņas vietas.
***
Latvijas Universitātes rektora
vēlēšanas
24. maijā LU Satversmes sapulcē notika LU rektora vēlēšanas. Uz
rektora amatu vēlēšanās esošais
LU rektors Indriķis Muižnieks konkurēja ar universitātes Biznesa,
vadības un ekonomikas fakultātes dekānu, profesoru Gundaru
Bērziņu.
LU rektora vēlēšanās vairāk balsu ieguvis līdzšinējais augstskolas
vadītājs Indriķis Muižnieks. LU
Satversmes sapulcē ir 300 locekļu,
bet vēlēšanām bija reģistrēti un
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Progresam tieslietu
sistēmā jābūt ātrākam
Latvijas Avīze iztaujāja eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu par
dažādiem jautājumiem. Viens bija par tā dēvēto Damokla zobenu,
kas karājas pār dažām ierēdņu galvām. Un, ja dzīvojam tiesiskā valstī,
tad šim draudīgajam ierocim drīz būtu jākrīt. Šāds apgalvojums tika
izteikts pirms 12 gadiem 2007. gada jūnijā. Vai tad ir kritis?
Tas nav noticis tā, kā es cerēju. Bet
tomēr ir vērojami uzlabojumi. Diemžēl attīstība pozītīvā virzienā notiek
lēnām. Pieņemšanā pēc 4. maija
svinīgās Saeimas sēdes vaicāju
ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, vai tiešām prokuroram
ir ilgstoši jālasa daudzos sējumos
ietverta apsūdzība, vai to nav iespējams izdarīt vienkāršākā veidā,
tā. lai netiktu vilcināts tiesas process. Tas ir prātam neaptverams
absurds! Ģenerālprokurors man atbildēja,
ka tāda esot tradicija, un, lai to mainītu, vajagot polītisko gribu. Vai tad ģenerālprokurors nevar vērsties pie
polītiķiem un izskaidrot, ka tieslietu sistēma nefunkcionē tā, kā būtu
nepieciešams? Prokurori, būdami sistēmas profesionāļi, varētu nākt
ar ieteikumiem. Būdama Valsts prezidente, es ļoti sekoju līdzi
situācijai tieslietu sistēmai, jo tika saņemta ne viena vien sūdzība no
mūsu nākotnes partneriem, kuŗi pauda šaubas, vai Latvijas tieslietu
sistēma ir tādā līmenī, kādai tai vajadzētu būt, lai kļūtu par Eiropas
Savienības un NATO dalībvalsti. Progresam jābūt ātrākam.
Vairai Vīķei-Freibergai tika jautāts, vai viņa nav kļūdījusies,
savas prezidentūras laikā neļaujot izsludināt likumu par čekas
maisu atvēršanu? Tagad redzam kartītes, ziņotāju vārdus, bijušie
aģenti tiek iztaujāti. Daļa sabiedrības teic, ka viss par vēlu, vajadzēja
to darīt jau agrāk...
Tas, kas tagad ir noticis, parāda un pierāda, ka Latvijā nav notikusi īsta lustrācija. Plika kartīšu publicēšana bez nopietnas izvērtēšanas un izskaidrojama, kā čeka darbojās, neko nedod. (..) Vēl sliktāk ir tas, ka pēc čekas ziņotāju uzvārdu publiskošanas daudziem ir
attieksme, ka, lūk, tolaik jau daudzi tā darīja, un tas jau nekas nav,
es jau neko ļaunu negribēju, nevienam nagus nemaucu. Bet starp
viņiem bija arī nagu maucēji. Tādējādi tā sistēma tiek degradēta.
(..) Mums jāskatās nākotnē un jādomā par tiem cilvēkiem, kas dzimuši un auguši brīvībā: lai Dievs dod, ka viņiem nekad savā dzīvē
nav jāsaskaras ar tādu izvēli.

LU rektors Indriķis Muižnieks

balsoja 286. Par Bērziņa kandidātūru tika atdotas 128 balsis (un pret
bija 156), bet par Muižnieku – 141
(pret bija 143). Šīs rektora vēlēšanas paliks atmiņā kā vienas no
skandalozākajām, jo kandidāti un
viņu atbalstītāji nekautrējās izmantot arī apšaubāmas metodes
konkurentu nomelnošanai. Sākotnēji, paziņojot rezultātus, tika norādīts, ka neviens no pretendentiem nav saņēmis vajadzīgo balsu
skaitu un LU rektoru nāksies izraudzīties otrajā vēlēšanu kārtā.
Savukārt vēlāk paziņots, ka saskaņā ar jaunāku nolikumu Muižnieka iegūtais balsu skaits ir pietiekams pārvēlēšanai.

smē. Amatpersonas pārrunāja aktuālos Baltijas valstu un Vācijas
sadarbības un drošības jautājumus, kā arī Eiropas Savienības,
NATO un Eiropas Padomes aktuālo darbakārtību. Baltijas valstis
un Vācija īpašu uzmanību pievērsa
drošības situācijai Ukrainā un vienojās, ka Krievijas rīcība joprojām
sarežģī iespējama risinājuma panākšanu. Kā īpaši satraucošu amatpersonas izcēla Krievijas piedāvājumu iegūt Krievijas pilsonību
Donbasā dzīvojošajiem ukraiņiem. Latvijas ārlietu ministrs norādīja, ka šajā jautājumā jābūt
skaidrai un vienotai ES pieejai, par
ko ir sagaidāmas diskusijas nākamajā ES Ārlietu padomē.

***
Krievijā prezentē
žurnāla speciālizlaidumu par
Latvijas literātūru
22. maijā Krievijas Ārzemju
literātūras bibliotēkā notika žurnāla Ārzemju literātūra latviešu
rakstniekiem veltīta numura prezentācija, kuŗā piedalījās Latvijas
Republikas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš, žurnāla
galvenais redaktors Aleksandrs
***
Livergants un redaktore Milda
Ārlietu ministru sanāksme
Sokolova, bibliotēkas vadība, kā
21. maijā ārlietu ministrs Edgars arī rakstnieks Leonīds Kotovičs
Rinkēvičs Hamburgā, Vācijā, pie- un aktieris Vjačeslavs Gluškovs.
dalījās Baltijas valstu un Vācijas
ārlietu ministru ikgadējā sanāk(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS
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(Turpināts no 9. lpp.)
Vēstnieks uzsvēra šī izdevuma
nozīmi Latviešu literātūrai, kas pēdējā laikā kļūst aizvien populārāka ne tikai pašmāju lasītāju vidū,
bet arī ārzemju. Krievijā cilvēki
mīl lasīt, tāpēc šāds izdevums var
sniegt lielisku iespēju izzināt “Zaļo
vārnu un zilo govju zemi”, kas ir
arī šī izdevuma nosaukums. Māris
Riekstiņš: “Krievijas lasītājiem šī ir
vēl viena iespēja iepazīt mūsu literātūras bagātību”. Žurnālā tika apkopoti ne tikai Latvijā labi pazīstami, bet arī Krievijā atzinību guvuši rakstnieki, kā, piemēram, literārie grandi A. Čaks, V. Belševica, Rainis un Aspazija, kā arī mūsdienu mākslinieki I. Cepīte, D. Sirmā, A. Eipurs un citi. Speciālizlaidums tapis ar Latvijas vēstniecības,
kā arī Latvijas Rakstnieku savienības atbalstu.
***
Rīga un Kobe svin
sadraudzības 45. gadadienu
No 17. līdz 20. maijam Kobē
tika svinēta Rīgas un Kobes sadraudzības 45. gadadiena. Rīgu
tajā pārstāvēja delegācija, kuŗu
vadīja Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs. Viņš tikās ar
Kobes mēru Kizo Hisamoto un
deputātiem. Oficiālajos pasākumos piedalījās arī LR vēstniece
Japānā Dace Treija-Masī.

Rīgas delegācija piedalījās Kobes
pilsētas festivāla sarīkojumos un
parādē, apmeklēja Ryukoku vidusskolu, tikās ar Kobes ostas un
Zoodārza vadību. Tāpat 45. gadadienas ietvaros Kobē tika atklāta
izstāde “Rīga 100 gados” ar fotografa Ilmāra Znotiņa fotografijām, kas tapušas, svinot Latvijas
Republikas Simtgadi 2018. gadā,
kā arī notika etnomūzikas grupas
“Tautumeitas” koncerts. Kobe ir
viena no Rīgas senākajām sadraudzības pilsētām. Līgums par Rīgas
un Kobes draudzības sakariem
tika parakstīts 1974. gadā, bet
1991. gadā tas tika vēlreiz nostiprināts.
***
Tiesa noraida prasību pret Ķirsi
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir noraidījusi atstādinātā Rīgas mēra Nila Ušakova
(Saskaņa) prasību pret Rīgas domes deputātu Vilni Ķirsi (Vienotība) par viņa paustajiem izteikumiem, kas, Ušakova ieskatā, bija
goda un cieņu aizskaroši, aģentūrai LETA apstiprināja tiesā.
Tiesas spriedumā norādīts, ka
prasība tikusi noraidīta, tāpat izbeigta tiesvedība Ušakova prasībā
pret Ķirsi par lēmumprojektā iekļauto fražu atzīšanu par nepatiesām, godu un cieņu aizskarošām.
No Ušakova arī piedzīti 1000 eiro
par labu Ķirsim, lai segtu viņa advokāta izmaksas.
Tāpat spriedumā skaidrots, ka
Ķirsis tiesai iesniedzis izrakstus no
atsevišķu Rīgas domes sēžu
stenogrammām, kas ļauj secināt,
ka Rīgas domes sēdēs, kuras tolaik
vadījis Ušakovs, ir pieļauta “visai

plaša runas un izteikumu brīvība,
kas ietver ne vien oponentu kritiku, bet pat neglaimojošu un
aizskarošu epitetu lietošanu, veltot
tos konkrētiem, vārdā nenosauktiem deputātiem”. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā.
***
Bauskā dzīvojoši ķīniešu
mākslinieki iedvesmu gleznām
gūst Latvijas dabā
Pirms pieciem gadiem mākslinieku Janu ģimene no Ķīnas pārcēlās uz Bausku, jo gribēja dzīvot
mazā zaļā pilsētā. Daba bijusi iedvesmas avots gleznām, kas tagad
apkopotas izstādē “Mēs dzīvojam
Bauskā”. Izstādes iekārtošana Bauskas mūzejā šoreiz ir gan interesantāka, gan sarežģītāka, kā ierasts. Zālē ienesti vairāk nekā 50
darbi, kas stāsta par Bausku un
Latviju un pašu mākslinieku sajūtām, dzīvojot mūsu valstī.

“Bauskas pilsētā, kur mēs dzīvojam, parasti tiek novēroti šādi
putni. Viņi lido graciozi un brīvi un dzīvo harmonijā ar cilvēkiem. Tie ir tādi paši kā ķīniešu
glezniecības pastorālā dzīve,”
raksta zīmējuma autors Jaks
Jangs
“Ļoti patīk Latvijā un Bauskā.
Bauskā visi cilvēki ir draudzīgi.
Daudz mums palīdz,” sacīja māksliniece Džao Jana.
Džao un Čuaņsji ir no Ķīnas un
Bauskā dzīvo piecus gadus, bet
latviešu valodu apgūst trīs gadus.
Čuaņsji ir profesionāls gleznotājs,
bet Džao pirms vairākiem gadu
desmitiem gleznošanu apguvusi
patstāvīgi. Otas mākslinieki nav
nolikuši malā, arī pārceļoties uz
Latviju.
***
Singapūras mākslas galerijā
izrāda Latvijas filmu
“Homo novus”
18. maijā Singapūrā mākslas
muzejā National Gallery Singapore
Eiropas Savienības (ES) delegācijas
organizētā Eiropas Savienības filmu festivālā (EUFF) ar Ārlietu ministrijas un Latvijas Investīciju un

Aina no filmas Homo novus

attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Singapūrā atbalstu
tika izrādīta arī Latvijas filma
“Homo novus”.
Šī bija jau piektā reize, kad Latvija piedalās ar savu filmu EUFF
festivālā. Pirmo reizi tajā piedalījāmies 2015. gadā, un kopš tā laika Singapūrā ir izrādītas šādas filmas: “Sapņu komanda 1935”, “Ručs
un Norie”, “Es esmu šeit”, “Vectēvs,
kas bīstamāks par datoru” un šogad – “Homo novus”. Uz izrādi
bija ieradušies teju divi simti skatītāju – to vidu Singapore Film Society priekšsēdis Kenets Tans (Kenneth Tan), ES delegācijas Singapūrā vadītāja vietnieks, diplomāti
no ES vēstniecībām, Singapūras
mākslas augstskolas LaSalle College of Arts akadēmiskais personāls
un studenti, vairāki LIAA sadarbības partneri un Latvijas diasporas pārstāvji. Atklāšanas uzrunā
LIAA pārstāvniecības vadītāja Singapūrā Lāsma Līdaka iepazīstināja klātesošos ar Latviju un filmu “Homo novus”. L. Līdaka norādīja, ka filma ir balstīta uz 20.
gadsimta latviešu rakstnieka Anšlava Eglīša 1944. gada romāna
“Homo novus” motīviem.

2019. gada 1. jūnijs – 7. jūnijs

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ASV. 22. maijā Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis viesojās
Mičiganas pavalstī, kur Lansingā tikās ar jauno Mičiganas gubernātori
Grečenu Vitmeru (Ms. Gretchen Whitmer). Tikšanās piedalījās arī Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris ģenerāladjutants Pauls Rodžerss.
Vēstnieks atzīmēja Latvijas un Mičiganas izcilo sadarbību militārajā
jomā vairāk nekā 26 gadu gaŗumā, un abas puses vienojās paplašināt
sadarbību arī izglītības, kultūras un ekonomikas jomās. Ņemot vērā
Latvijas un Mičiganas ciešo draudzību, vēstnieks aicināja gubernātori
tuvākajā laikā apmeklēt Latviju. Lai attīstītu Latvijas un Mičiganas sadarbību (State to State Partnership), vēstnieks viesojās arī Mičiganas
pavalsts universitātē (Michigan State University), kur tikās ar Lopkopības
zinātņu un mežsaimniecības katedru mācībspēkiem. Tikšanās iezīmēja
perspektīvas sadarbībai tieši mežsaimniecības jomā. Savukārt 21. maijā
Latvijas goda konsuls Andris Lācis organizēja vēstnieka Teikmaņa tikšanos ar vietējo latviešu kopienu Detroitā.
VĀCIJA. 24. maijā Latvijas vēstniecība Vācijā rīkoja mākslinieku –
Katrīnas Neiburgas, Andra Eglīša un Jāņa Novika – izstādes atklāšanu
vienā no galvaspilsētas monumentālākajām un centrālākajām mākslas
vietām – Berlīnes klosteŗa drupās. Izstāde PLAYGROUND – for accepting
your morality veidota no vairākām vērienīgām instalācijām, kuŗas apspēlē mūsdienās tik aktuālos tematus kā tiekšanos pēc mūžīgās jaunības un ideālās dzīves jeb Paradīzes zemes virsū. Mākslinieki izstādi veidojuši kā alķīmiķu ideju dārzu ar futūristiskām mūžīgās jaunības kapsulām, irstošām kūdras skulptūrām, palēninātu karuseli un citiem elementiem. Izstādi ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa, kā arī izstādes kurātores Dr. Ute Millere-Tišlere un Solveja Helvega
Ovesena.

SPĀNIJA. Latvijas Republikas vēstniece Spānijas karalistē Argita
Daudze apmeklēja militāro bāzi El Goloso, tikās ar Gvadaramas brigādes
ģenerāli Rafaelu Kolomeru Martinesu del Peralu un kājnieku pulka
„Asturias 31” komandieri pulkvedi Havjeru Martinu Hilu. Vizītes laikā
vēstniece tika iepazīstināta ar Asturias 31 pulka vēsturi un pašreizējām
***
Ventspils Mūzikas vidusskolas aktuālitātēm, dalības starptautiskajās misijās pieredzi, apmācību gaitu
un militāro techniku. Pulks ir vecākā no Spānijas armijas vienībām –
audzēkne iegūst balvu
Parīzes konservātorijā Conser- piedalījusies kaujās kopš 1633. gada – un ir pazīstama ar to, ka nekad
vatoire Slave de Musique à Bagnolet nav kaujā atkāpies.
notika starptautisks stīgu instruLIELBRITANIJA. Atsaucoties uz Latvijas vēstniecības Lielmentu spēles konkurss. Ventspils britanijā iniciātīvu, Latvijas Biškopju biedrība un uzņēmumi KalnasmīMūzikas vidusskolas pedagoga des, Meduspils, KiiN, BeeBite, Deiva un Kalnu Medus 21. maijā LonAndra Puziņa alta klases 3. kursa donā piedalījās Pasaules Bišu dienai veltītajā pasākumā Conway Hall
audzēkne Helēna Navicka (attēlā) (25 Red Lion Square, WC1R 4RL, London), kuŗā vairāk nekā 30 valstu
ieguva trešo vietu.
pārstāvji prezentēja tām raksturīgo medu un bišu produktus. Latviju
pārstāvēja Latvijas Biškopju biedrība LBB un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra LIAA, iepazīstinot ar biškopības produkcijas dažādību un to īpašībām.
HONKONGA. 22. maijā Honkongā Latvijas Republikas vēstnieks Ķīnas Tautas Republikā Māris Selga pasniedza vēstnieka Atzinības
rakstus Aelitai G. Brīviņš un Mārim G. Martinsonam pateicībā par
latviskās dzīvesziņas uzturēšanu Honkongā, atzīmējot abu tautiešu
ieguldījumu ekonomikas, izglītības un kultūras sakaru veicināšanā
starp Latviju un Honkongu un atbalstu latviešu diasporai.

Helēna devās uz Parīzi, sava
koncertmeistara Endija Renemaņa mudināta. Jaunā altiste par šo
notikumu: “Esmu ļoti pateicīga
saviem vecākiem, speciālitātes skolotājam Andrim Puziņam un koncertmeistaram Endijam Renemanim par doto iespēju un iegūto
pieredzi!” Konkursa dalībnieku
spēli vērtēja starptautiska profesoru žūrija.
***
Apvienība ZeMe izdod pirmo
albumu “Visuma vizošā tumsa”
Valmiermuižas vēstniecībā Rīgā
16. maijā tika atklāts apvienības
ZeMe koklētājas Laimas Jansones
un dīdžeja Monsta pirmais solo
albums “Visuma vizošā tumsa”.

Līdz ar izdošanu Latvijā albums
uzsāk savu skanējumu arī Vācijā.
“Visuma vizošā tumsa” ir dueta
debijas albums, kuŗā iekļauti 10
orģinālskaņdarbi un tautas melodiju aranžijas. Tā skanējumu sniedz
gan elektriskās, gan akustiskās

MOLDOVA. 22. maijā Latvijas vēstniecībā Moldovā vēstnieks
Uldis Mikuts atklāja Rīgas Juridiskās augstskolas Padziļinātās un intensīvās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā absolventu salidojumu. Atklājot sarīkojumu, U. Mikuts pateicās par ieguldījumu RJA
programmu īstenošanā atbalstu sniegušo valstu pārstāvjiem. Vēstnieks
pauda gandarījumu par Moldovas atsaucību un izmantotajām iespējām
un aicināja turpināt valsts pārvaldē strādājošos paaugstināt profesionālo kvalifikāciju. RJA mācību programmas veicina izpratni par Eiropas
tiesību normām un sniedz būtisku ieguldījumu Moldovas publiskās
pārvaldes jauno profesionāļu kapacitātes celšanā, norādīja vēstnieks.
kokles, kā arī elektronikas skaņas,
kas ir filigrāni veidotas no dažādu
sadzīves priekšmetu skaņām, un
to visu papildinājis mūziķu sena
drauga Toma Poiša kontrabasa
solo.
***
XXI Latvijas tautas mūzikas
svētki notiks Vīgantes parkā
25. maijā gleznainajā un vēsturisku auru apvītajā Staburaga pagasta Vīgantes parkā skanēja XXI
Latvijas tautas mūzikas svētki. Tie
pulcēja 25 tautas mūzikas ansambļu,
kapelu un mūzicējošo folkloras
kopu dalībniekus, kas visas dienas
gaŗumā priecēja klātesošos ar
mūzikas priekšnesumiem.
Svētkus ievadīja ieskaņu koncerti Jaunjelgavā, Secē, Sērenē un
Sunākstē. Koncerta un svētku
programmu ar priekšnesumiem
kuplināja Jaunjelgavas novada
deju kopas, kā arī viesi no Lietuvas.

***
Opermūzikas festivāls
Kaļiņingradā
Starptautiskā opermūzikas festivāla “Operas Eiropas Savienībā”
ietvaros notika divi koncerti – 18.
maijā Kaļiņingradā un 19. maijā
Gdaņskā, Polijā ar Latvijas Nacionālās operas tenora Andra Ludviga piedalīšanos. Līdz ar latviešu
mākslinieku koncertos piedalījās
Polijas, Vācijas un Krievijas operdziedātāji un Kaļiņingradas Filharmonijas orķestris. Skatītāju atzinību gan Kaļiņingradā, un it īpaši Gdaņskā, izpelnījās Andŗa Ludviga izpildītie mūzikālie priekšnesumi – Antiņa ārija no A. Žilinska
operas “Zelta zirgs” un Manriko
ārija no Dž. Verdi operas “Trubadūrs”, kuŗi saņēma opermūzikas
cienītāju un ekspertu visaugstāko
novērtējumu.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Brīvdomības vēsmas “Urālu mētropolē”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Jekaterinburga (padomju laikā –
Sverdlovska) ir pilsēta ar diviem
miljoniem iedzīvotāju, kas plešas
Urālu grēdas pakājē, netālu no
līnijas, kas nosacīti atdala Eiropu
no Āzijas. Pilsēta dibināta 1723.
gadā un nosaukta Svētās Jekaterinas vārdā, kas skaitās tās aizgādne. Tai veltīto pareizticīgo baznīcu, faktiski – katedrāli boļševiki 1930. gadā uzspridzināja. Un
tie bija boļševiki, kas 1918. gada
jūlijā turpat, Jekaterinburgā, nogalināja Krievijas pēdējo imperātoru Nikolaju II un viņa ģimeni.
Viena no pēcpadomju Krievijas
īpatnībām ir tā, ka novads, kuŗa
centrs ir Jekaterinburga, joprojām saucas – Sverdlovskas apga-

bals, tāpat kā Pēterburga ir Ļeņingradas apgabala centrs. Jakovs
Sverdlovs, kuŗa vārdā šī pilsēta
tika nosaukta, uzauga tajā. Viņš
bija padomju Krievijas Centrālās
izpildkomitejas priekšsēdis, miris
1919. gadā.
Šī raksta temata izpratnei svarīgs ir fakts, ka šajā pilsētā uzauga un “veidojās” pēcpadomju
Krievijas pirmais prezidents Boriss Jeļcins, kuŗš 1991. gadā, kā
zināms, “apzīmogoja” Padomju
Savienības sabrukumu. Viņa pēcnieks Putins piekrita, ka šai pilsētā tika uzbūvēts Jeļcin-centrs ar
mūzeju, konferenču un koncertu
zālēm, bibliotēku. Putins acīmredzot cerēja, ka pēc viņa aizie-

šanas viņa dzimtajā Pēterburgā
pacelsies Putin-centrs.
Jeļcin-centrs kļuvis par vietu,
kur satiekas un diskutē liberāli
noskaņoti akadēmisko un citu
sabiedrisko aprindu pārstāvji,
kaitinot lielkrievu imperistus...
Pēdējo mēnešu laikā Jekaterinburgā uzbangoja, var teikt, brīvdomības gars. Te jāatgādina, ka līdz
pagājušajam gadam pilsētas mēra
amatā bija vīrs, kas pratis izskaust
narkomāniju Jekaterinburgā, veicināja modernas kultūras attīstību,
izstāžu rīkošanu u.tml.
Jau šā gada februārī iezīmējās
konflikts, kas kļuva eksplozīvs
maijā. Mūsdienu Krievijā pareizticība kļuvusi tikpat kā par “valsts

tim šiem cilvēkiem devās pareizticīgo aktīvisti – ar svētbildēm un
skaitot lūgsnas.
Situācija kļuva draudīga sabiedriskajai kārtībai maijā, kad parkā
uzslēja masīvu žogu, gatavojot
katedrālei būvlaukumu. Notika
sadursmes, daži tika ievainoti, un
prezidents Putins nolēma nomierināt satrauktos prātus, ierosinot
rīkot tautas aptauju vai referendumu šai jautājumā. Žogs tika
novākts, un tagad visi gaida, kad
notiks referendums.
Nu Jekaterinburga kā “Sverdlova un Jeļcina pilsēta” kļuvusi
par simbolu. Te aprakstītie notikumi rāda, ka “maidans” Kievijā
vairs nav kaut kas neiedomājams.

Ar atvieglojumu

KĀRLIS
STREIPS
Vārds “atvieglojums” attiecībā
uz nule notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām labi atbilst
gan vietējā, gan arī starptautiskā
nozīmē. Vietējā nozīmē liels ir
prieks, ka vislielāko balsu skaitu
saņēma partija Jaunā Vienotība.
Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās
partija tik tikko knapi pārrāpās
pāri piecu procentu robežai, lai
parlamentā iegūtu astoņus mandātus. Ilgu laiku partija bija asiņojusi dažādu konfliktu un križu
dēļ. No kādreiz varenā Jaunā laika maz kas bija palicis pāri. Noteikti prieks ir par to, ka Briselē
no mūsu valsts atgriezīsies divi
cilvēki ar ļoti ievērojamu pieredzi
Eiropas Savienības lietās. Kādreizējais Latvijas premjērministrs
Valdis Dombrovskis aizvadītos
četrus gadus ir pavadījis Eiropas
Komisijas viceprezidenta amatā.
Sandra Kalniete ir darījusi lielu
un nozīmīgu darbu, Eiropā skaidrojot mūsu valsts un tautas vēstures līkločus. Savā televīzijas raidījumā telekanālā RīgaTV24 sešas nedēļas pirms vēlēšanām nedrīkstēju izteikties par partijām
un kandidātiem. Ja šāda iespēja
būtu bijusi, es būtu teicis, ka Eiropas Parlaments nav tā vieta,
kur sūtīt diletantus. Pozitīvi, ka
nu jau uz ceturto termiņu Briselē
ir ievēlēts arī Roberts Zīle no
Nacionālās apvienības. Viņu pirmoreiz ievēlēja 2004. gadā, kad
Eiropas vēlēšanas bija burtiski
sešas nedēļas pēc brīža, kad mūsu
valsts iestājās Eiropas Savienībā.
Tāda pieredze Eiropas koridoros
ir neatsverama.
Prieku gan aptumšo fakts, ka
Eiropas Parlamentā atkal iekļuvusi lielā Krievijas un putinisma
atbalstītāja Tatjana Ždanoka. Viņa
nolika savu EP mandātu, lai atgrieztos mājās un līdzētu savai
Latvijas Krievu savienībai iekļūt
Saeimā. Tas neizdevās – LKS ieguva vien mazliet vairāk par trim
procentiem balsu. Taču Eiropas

reliģiju”, un tās vadībai nepietika
ar to, ka Jekaterinburgā jau ir 14
baznīcas, ieskaitot vienu “Na krovi”
(Uz asinīm), pieminot te nogalināto pēdējo caru un viņa ģimeni.
To var saprast, bet kaislības
iedegās, kad tika nolemts uzcelt
no jauna Sv. Jekaterinas vareno
katedrāli, būvējot to pašā centrā, iepretim Drāmas teātrim, kur
plešas ar kokiem apstādīts parks,
kas kļuvis par pilsētnieku iemīļoto pastaigu un atpūtas vietu.
Tas ir viens no pēc industrializācijas pāri palikušajiem nedaudzajiem “zaļajiem pleķiem”. Februārī šai parkā sāka pulcēties demonstranti, prasot celt baznīcu
citā vietā, nevis postot vidi. Pre-

Parlamenta vēlēšanās, kad vēlētāju aktīvitāte mēdz būs krietni
zemāka nekā Saeimas vēlēšanās
(šogad 33,6 procenti, par trim
procentiem vairāk nekā pirms
pieciem gadiem, bet vienalga nožēlojami zemu demokratiskā
valstī), T. Ždanokas pārstāvētais
polītikas spārns spēj pietiekami
mobilizēties, lai nodrošinātu balsis viena kandidāta ievēlēšanai.
Arī viņa pirmoreiz ievēlēta 2004.
gadā, tiesa gan, toreiz no pavisam
citas partijas. Briselē Tatjana Ždanoka nudien ir bijusi uzticama
Krievijas aizstāve, tostarp 2016.
gadā balsojot pret Eiropas Parlamenta rezolūciju par Krievijas
propagandas nosodīšanu. 2013.
gadā viņa bija “novērotāja” Krimas “referendumā” par iestāšanos
Krievijas Federācijā, pēc tam paziņojot, ka tas esot bijis perfekti
“demokratisks” process. Nu viņa
savus melnos darbus varēs veikt
vēl piecus gadus.
Runājot par debitantiem Eiropas Parlamentā, vispirms par
Nilu Ušakovu un Andri Ameriku,
kuŗi tika ievēlēti no Saskaņas.
Lasītāji te atpazīs divus džentlmeņus, kuŗi pirms tam attiecīgi
bija Rīgas Domes priekšsēdis un
priekšsēža vietnieks. To pirmo
Vides Aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija aprīlī atstādināja no amata, citējot vismaz astoņus likuma un rēgulāciju pārkāpumus. N. Ušakovs to visu noliedza, solīja vērsties tiesā. Iespējams, ceļazīmi uz Eiropas Parlamentu viņš uzskata par sava veida dzīvības glābšanas riņķi, taču
arī EP, tāpat kā Latvijas Saeima,
var apstiprināt lūgumu kādu deputātu izdot kriminālvajāšanai,
ja attiecīgās dalībvalsts prokurori
to palūdz. Ja jau bija iemesls mēra atstādināšanai, tad visticamāk
no likuma viedokļa viss vēl nav
pateikts. Nav nekāda jautājuma,
ka laikā kopš 2009. gada, kad
Ušakova kungs pirmoreiz kļuva

par mēru, Rīga ir bijusi nopietna
patvaļas un korupcijas bedre, un
tas ir maigi teikts.
Kopā ar Robertu Zīli Nacionālās apvienības vēlētāji nolēma uz
Briseli deleģēt pašreizējo Latvijas
kultūras ministri Daci Melbārdi.
Pirms kļūt par ministri, D. Melbārde pāris gadus vadīja nevalsts
organizācijas, strādāja arī Britu
padomē Latvijā, kas nozīmē, ka
viņa labi pārvalda angļu valodu.
(Eiropas Parlamenta darbā tas
nav par varītēm obligāti, bet par
sliktu gan arī noteikti nenāk).
Astotais pagājušajā sestdienā ievēlētais deputāts ir polītoloģijas
profesors Latvijas universitātē
Īvars Ījabs no partijas Attīstībai/
Par! Erudīts cilvēks, kuŗa spalvai
pieder aforisms, ko es būtu priecīgs izteikt pats, rakstot par mūsu
valsts lielo sēru dienu skaitu, profesors reiz rakstīja: parādiet man
citu valsti, kuŗa liek izkārt karogus par godu savai okupācijai.
Tieši tā!
Ārzemēs šogad Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalījās 2955
vēlētāji no kopumā 3191 balsstiesīgā, tie, kuŗi atbilstoši procedūrai iepriekš bija piereģistrējušies. Šis skaits ir tieši desmit
reizes mazāks nekā pērn balsojušo skaits13. Saeimas vēlēšanās.
Iemesli – šoreiz balsošanas process bija sarežģītāks vai varbūt
cilvēki ārzemēs Eiropas vēlēšanas
uzskata par mazāk svarīgām nekā
nacionālās vēlēšanas. Visvairāk
balsu no ārvalstu tautiešiem –
35,63% ‒ saņēma Jaunā vienotība,
tad Attīstībai/Par! Nacionālā apvienība un partija Progresīvie, ja
runa ir par spēkiem, kuŗi saņēma
vairāk par desmit procentiem
balsu. Pēdējā vietā gan Latvijā,
gan ārzemēs bija Rīcības partija,
par kuŗu ārvalstīs nenobalsoja
neviens pats cilvēks. Partija Jaunā
saskaņa tika tikai pie vienas balss.
Ārzemēs vislielākais balsu skaits
(841) tika iesūtīts pa pastu, vis-

vairāk balsotāju klātienē (371)
bija Beļģijā. Vismazāk balsoja
vēlētāji Kaļiņingradā un Kairā
Ēģiptē, abos gadījumos četri.
Starptautiskā nozīmē atvieglojums ir tāpēc, ka laikā pirms
vēlēšanām valdošā pārliecība
Eiropas polītologu un citu speciālistu aprindās bija tāda, ka
šogad būs ziedu laiki kontinenta
populistiskajām partijām. Iespējams, tās iegūs pat trešo daļu
mandātu. Tā nesanāca. Kopumā
Eiropas Savienības dalībvalstīm
vēlētāju līdzdalība bija pāri 50
procentiem, krietni vairāk nekā
pirms pieciem gadiem. Iespējams,
tas bija tāpēc, ka mērenākas polītikas piekritējus doma par trakotiem populistiem likās tik atbaidoša, ka tie nolēma balsot par
citām partijām. Galu galā Italijas
premjērministra vietnieka Mateo
Salvini iecerētā daudzu valstu
radikāli noskaņotā banda Eiropas Parlamentā ieguva tikai aptuveni 50 mandātus. EP jau bija
cita radikāla grupa, Brīvības un
tiešas demokratijas grupa, kuŗas
centrā bija Lielbritanijas lielā ei-

roskeptiķu partija UKIP (Apvienotās karalistes neatkarības partija). Arī šogad tās pēctece, Breksita partija, Lielbritanijā ieguva
visvairāk balsu, taču kopumā arī
tur sanāca tikai mazliet vairāk
par 50 mandātiem. Tas nav tandēms, kuŗš Briselē kalnus varēs
gāzt, un tas ir labi.
Jaunajam parlamentam būs
lieli darbi darāmi. Vispirms būs
jāatrod jauns Eiropas Komisijas
prezidents. Iespējams, Manfrēds
Vēbers no Vācijas, kuŗa pārstāvētā
Eiropas Tautas partijas grupa Eiropas Parlamentā arī šogad ieguva vislielāko mandātu skaitu.
Taču galvenais darbs būs jaunais
daudzgadu budžets. Patlaban Eiropas Komisija ir ieteikusi veselu
trešo daļu kopējās budžeta naudas izmantot klimata maiņas jautājumu risināšanai. Mūsu valsts
cer uz krietni palielinātiem tiešajiem un cita veida maksājumiem.
Un tieši tāpēc atvieglojums un
prieks, ka vienu daļu mūsu delegācijas pēc šīm vēlēšanām tomēr
veido cilvēki, kuŗi Briselē labi
pazīst drēbi.
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“Nu, dulls laiks tas bija!”

Rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdis Arno Jundze sarunājas ar Jāni Boli
Jūs uz sarunu esmu aicinājis
Bostonas lasītāju grupas vārdā –
mēs izlasījām un sajūsminājāmies par jūsu romānu “Sarkanais dzīvsudrabs”, un mums
radās vairāki jautājumi, ko vēlamies noskaidrot. Par mums –
lasītāju grupā jeb lasīšanas pulciņā esam trīs vīri un sešas dāmas, un mūsu vadītāja ir dzejniece un sabiedriskā darbiniece Sarma Muižniece-Liepiņa.
Lasām tīri “eklektiski” tikai latviešu grāmatas – sākot no Marisa Vētras, Pāvila Jochansona,
Jāņa Jaunsudrabiņa līdz Mārai
Zālītei, Imantam Ziedonim u. c.
Tagad vēlamies tuvāk iepazīties
ar jums un vairāk izzināt par
jūsu romānu.
A. J. Nav jau daudz, ko par
sevi stāstīt – jā, esmu Rakstnieku savienības priekšsēdis, bet
pašam līdz rakstīšanai ceļš bija
diezgan ilgs. Savulaik strādāju
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literātūras institūtā, kur viss īstenībā bija ļoti labi, izņemot – alga
bija (un tā tur joprojām ir) tik
maza, ka par tādu viens vīrietis
nevar iztikt. Sāku strādāt presē,
biju kultūržurnālists, 10 gadus
nostrādāju Latvijas Televīzijā,
raidījumos 100 grami kultūras
un Nacionālie dārgumi, arī Lielā
lasīšana, tagad vadu raidījumu
Grāmatu kods televīzijā TV24
(turpat, kur mūsu lasītājiem labi
pazīstamais Kārlis Streips. – Red.).
Ilgāku laiku grāmatu rakstīšana
nebija galvenais manā dzīvē, bet
nu jau gadus četrus piecus esmu
mēģinājis profesionāli pievērsties rakstīšanai. Un apņēmies ik
gadu laist klajā vienu grāmatu,
ko gan ir “koriģējuši” izdevēji,
līdz ar to 2018. gadā neiznāca
neviena, bet šogad plānoju divas
grāmatas.
“Sarkanais dzīvsudrabs” iznāca serijā “Mēs. Latvija. XX
gadsimts”. Jūsu romānā aprakstīti aizvadītā gadsimta
90. gadi...
Tas ir laiks, par ko īstenībā ir
ļoti grūti uzrakstīt romānu, jo –
gandrīz visi, kas šo laiku piedzīvojuši, vēl ir dzīvi un viņiem ir
savas atmiņas, “visi visu zin” un
katram ir savs viedoklis. No
otras puses, 90. gadi ir tas trakākais laiks, kuŗā “kompresēts” viss.
Galvenais ir cilvēkstāsti, katram
sava pieredze. Un kopīgā pieredze. Lai man piedod polītiķi, bet
uz viņiem visspilgtāk attiecas
tas, ka šodien tu esi “vīrā”, bet jau
rīt izrādies “sašmucējies” un sēdi
peļķē. Bail rakstīt – ja nu kādu esi
aprakstījis kā varoni, bet jau nākamajā brīdī uzpeld kāda “šmuce”! Un vēl – nu, negribas šo laiku aprakstīt tādā garā kā, piemēram, Edvarta Virzas “Straumēni” – fantastisks romāns, bet
tāds stils neder, aprakstot minētos 90. gadus. Pēc 100 gadiem –
varbūt, bet es taču zinu, kā bija
dzīvot Latvijā tai laikā – sociālā
nevienlīdzība, nabadzība, izmisums, kad rubļus pārvērta latos
ar attiecību 1:200!!! Esmu lasījis
Saeimas protokolus, sarunu ierakstus – visi taču baidījās, ka situācija ir sprādzienbīstama, var
sākties nemieri. Vācu un pētīju
arī dokumentus par VDK jeb

čeku, fakti romānā nav ņemti no
zila gaisa, visiem varoņiem ir
prototipi, kaut gan – ļoti centos,
lai nevienu neatpazītu. Tā “šmuce” vēl ilgi smirdēs, nav jau visam
arī pilnīgu dokumentāro apstiprinājumu. Bet vienu gan varu
apgalvot – fakti nāk no cilvēkiem,
kas ir zinošāki par mani.
Kāpēc nosaukums – “Sarkanais dzīvsudrabs”?
Tam pamatā ir slavenā krievu
afēra ar “sarkano dzīvsudrabu”
jeb merkūriju, kas saistās ar to

Man patīk, ka grāmatā ir lietas,
kas liek domāt, ka tu, lasot līdz
galam, tomēr nevari kaut ko atminēt. Gribēju, lai arī manā romānā kaut kas tāds būtu – kā
simbols. Tikai šai gadījumā gan
nekādā ziņā negribēju, lai tolaik populārais sauklis “kaut pastalās, bet brīvi” izteiktos Artūra
tēlā, kad viņš ierodas pie Brīvības
pieminekļa gluži pliks. Bet kaut
ko no citiem mīļiem latviešu literātūras tēliem viņā gribēju gan
ielikt. Cibiņu, piemēram, nu, lai

Savukārt nevaru iedomāties,
kā varētu uzrakstīt romānu par
70. – 80. gadiem, kad visās mājās
bija vienādas veļasmašīnas (ja
bija!), ledusskapji, radio. 80. gados tie bija tādi paši. 90. gados
sākās kaut kas citāds, un jau
2000. gadā mēs varējām vien brīnīties, cik daudz šajos 10 gados
noticis.
Mūs, lasītājus, arī mulsināja
piedzērušās žurnālistes Sindijas ierašanās armijas veterāna
Jāņa lauku mājās. Tiešām pretīga aina! Kāpēc?
Redziet, gana ilgi esmu strādājis žurnālistikā un šo vidi vērojis. Par laimi, vienmēr esmu
bijis kultūržurnālists, un polītikā
man nav nācies iejaukties. Bet –
tas ir stāsts no reālās vides vērojumiem 90. gados, kad Preses
nama kafejnīcā sēdēja un dzēra
žurnālisti, mēģinot savus rakstus
par 10 latiem pārdot. Daudzi talantīgi žurnālisti tolaik nodzē-

mājušies. Nu, naīvi taču bija iedomāties, ka kāds ienesīs labklājību tavā mājā! Un tad notika tas,
kas notika, ‒ Valsts prezidents
saskandināja šampanieša glāzes
kādā pilī ar baņķieri Laventu,
mitinājās namā, ko apmaksāja šis
Lavents, kuŗa vadītajai Bankai
Baltijai uzticēja naudu, ko beigās
zaudēja. Toties blēži redzēja, ka
var darīt visu ko un ka nekas par
to nenotiek. Tad nāca morālais
lūzums...
Vēl par romāna techniskajām detaļām. Vai arī pīrāgu
cepšanu un citas konkrētas lietas pats “izstudējāt”?
Rakstot romānu, tiešām jāskatās, lai visas detaļas būtu maksimāli precīzas. Arī pīrāgu cepšana
un malkas krāsns, kuŗā tos cep.
Kāda un kad būs jūsu nākamā grāmata?
Nekad nav tā, ka strādātu tikai
pie vienas grāmatas, parasti pie
trim četrām. Turklāt – pa vidam

Arno Jundze

laiku, ko saucam par “aukstā
kaŗa” laiku, kad Reigans pārbaidīja krievus ar “zvaigžņu kaŗiem”. Krievi izlika pretim propagandas gājienu, paziņojot, ka
radījusi kādu supervielu, kas
nav radioaktīva, bet ir supersprādzienbīstama, daudz bīstamāka par bagātināto urānu utt.
Leģenda bija radīta veiksmīgi,
krievu specdienestu līmenī. Jeļcina vadībā strādāja padomnieks
“sarkanā dzīvsudraba” jautājumā, kāda Eiropas valsts pat esot
nopirkusi patentu, gan beigās sapratusi, ka ir izgāzusies. Padomnieku, kā stāsta, bandīti nošāvuši. Lai nu kā, bet leģenda bija radīta mērķtiecīgi, tā pat iedzīvojusies masu medijos, tapušas filmas – ko gan pats neesmu redzējis. Gorbačova “perestroikas” laikā, kad arī Latvijā radās preses
komercizdevumi, arī kādā Latvijas reklāmas avīzē to “pirka” un
“pārdeva”...
Un tomēr – vēsturiskā romānā, liekas, katrs tēls kaut ko
specifisku nozīmē, simbolizē.
Ko simbolizē, piemēram, Artūrs, kuŗš savādi pazūd romāna
sākumā un tad dīvainā kārtā
atrodas gluži kails pie Brīvības
pieminekļa Klintona vizītes
laikā?

Jānis Bolis

būtu kādas man mīļas atsauces
kultūrā. Te dodu lasītājam iespēju fantazēt un domāt – par to
ceļu, kuŗā nekas nav līdz galam
skaidrs, pat visracionālākajam
cilvēkam. Man gribas lasītājus
rosināt domāt, debatēt, vēlos, lai
ģimenēs bērniem stāstītu par šo
laiku. Latvija, ideālā Latvija, tāda
bijusi galvenokārt stāstos, un,
dzīvodama stāstos, arī izdzīvoja
okupācijas laikus un atgriezās
tur, kur ir. Un tas tiešām ir brīnums, kāpēc viss notika tā, kā
notika. Man likās svarīgi atklāti
izstāstīt šo stāstu par 90. gadiem.
Nu, dulls laiks tas bija!

rās, un meitenes, kas šai profesijā
gribēja “izsisties”, raudzīja to darīt arī caur redaktoru gultām.
Tagad viņas ir feministes un negrib par šo laiku runāt. Bet bija,
kā bija.
Kāpēc tomēr pēc barikāžu
laika ideālisma sanāca tik pelēka valdība?
Šķiet, pārāk liela bija ticība
savējiem, ka tie nu noteikti būs
godīgi, nenodos un neko sliktu
nenodarīs. Tauta ticēja, un, atminos, vēl 2000. gadu sākumā sašutušie lasītāji rakstīja avīžu
redakcijām, “kā jūs uzdrīkstaties
kritizēt valdību!” Šodien to grūti
izskaidrot, bet – bija liela naīvā
ticība. Arī tam, ka “Rietumi palīdzēs”. Palīdzēja jau arī, bet ne
tādā veidā, kā cilvēki bija iedo-

rakstu arī kaut ko “vieglāku”, jo
pēc dabas esmu dzīvespriecīgs
cilvēks, un pārlieku depresīvas
temas var novest pie nepatīkamām izjūtām. Šobrīd rakstu,
piemēram, arī vienu “krimiķīti”
jeb trilleri, arī ļoti nopietnu darbu par Veidenbaumu serijā. Tas
aizņem daudz pētījumu laiku, jo
no Veidenbauma tēla ir “jānoloba” nost tas, ko viņam pēcpadomju laikā uzlikusi ideoloģija,
pataisot par proletariāta dzejnieku, kuŗš ļoti draudzīgi attiecies pret zemniekiem un vienkāršo tautu... Pats taču nācis no
zemniekiem, nodzīvojis ļoti īsu
mūžu, vien pāris fotografijas palikušas vēsturei. Ir jāatrod viņa
“kodols”.
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Veidot labāku valsti
Endokrinologs Uģis Gruntmanis intervijā Andai Burvei-Rozītei (IR)

Kā ārsts ilgus gadus nostrādājāt ASV, daudz rakstot arī par Latvijas veselības aprūpi un salīdzinot to
ar citu valstu pieredzi. Kas
ir vislielākā medicīnas problēma pasaulē?
Aplūkot veselības aprūpes
sistēmu ir šauri. Neskaitāmi pētījumi parāda: cilvēku
priekšlaicīgā mirstībā tikai
10% ir veselības aprūpes ietekme. Ap 40% saistīti ar cilvēku sociālo stāvokli – trūkumu vai pārticību. Tas ietver daudz: kāda bijusi izglītība, kādi cilvēki apkārt, kādi
ir labie vai sliktie ieradumi.
Tas viss kopā nosaka, kāpēc
trūkumam ir milzīgs iespaids uz dzīvildzi un dzīves
kvalitāti.
Es vienmēr skatos kopainu,
cik katra valsts tērē sociālajam un veselības budžetam.
Piemēram, ASV no attīstītajām valstīm tērē vismazāk –
ap 8% – sociālajam budžetam,
bet visvairāk – ap 18% – veselības aprūpei. Savukārt Francija tērē daudz gan sociālajam, gan veselības budžetam. Latvijā tērējam maz gan
sociālajai, gan veselības aprūpei. Turklāt mūsu sociālā
aprūpe nav mērķtiecīga –
līdzekļi nonāk pie pārtikušiem cilvēkiem. Piemēram,
ģimenes valsts pabalsts par
pirmo bērnu ir 11 eiro, to
saņem arī bagātas ģimenes, bet
tajā pašā laikā nespējam maksāt
80 eiro ģimenēm ar bērniem,
kuŗām naudu patiešām vajag.
Man nav arī saprotams, ka visi
bērni sabiedriskajā transportā
brauc par brīvu un skolā pusdienas ēd par brīvu. Piemēram,
Zviedrijā vecāki par bērnudārzu
maksā atkarībā no ienākumiem.
Tas ir pareizi: jo vairāk vari, jo tev
ir lielāka atbildība un vairāk jāuzņemas. Man bieži pārmet, ka
esmu sociālists. Es tāds neesmu,
bet redzu, ka Latvijas valsts gan
ir sociālistiska – tā dod naudu visiem, nevis tiem, kuriem to vajag.

Jums ir teiciens, ka Latvijā
lēti būt bagātam un dārgi –
nabagam.
Jā, tas parādās visās jomās.
Piemēram, nesenais gadījums ar
bērnu, kurš deviņus gadus tika
“aizmirsts” Ainažu Psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Man ir personīga pieredze, ar kādas ASV sociālās programmas starpniecību
brīvlaikā uzņēmām meitenīti no

jums jāatver bankas konts! Meitene bikli prasīja, kā to izdarīt.
“Kā?! Vai tad audžuģimene jums
to nav iemācījusi?!” Ja es nebūtu
līdzi, meitene izskrietu ārā raudādama. Latvijā stāsts ir ne tikai
par naudu, bet arī par attieksmi.
No ASV devāties prom laikā,
kad ar republikāņu gādību ierobežoja Obamacare, kas sniedza veselības apdrošināšanu

kās pieredzes gandrīz nav. ASV
ir uzskats: vienalga, cik augstu
administrātīvo amatu ieņem,
vienmēr jābūt klīniskajam darbam. Tas pietur pie zemes. Arī
universitāšu prezidenti ASV dežūrē klīnikās.
Savukārt par medicīnas administrēšanu un apmaksu – ASV ir
tūkstošiem apdrošināšanas kompāniju, neviena nezina, ko dara

Foto: Jānis Pipars

Deviņdesmito gadu vidū jaunam Latvijas ārstam no Saldus
Uģim Gruntmanim, kuŗa sapnis
bija strādāt endokrinoloģijā, radās iespēja mācīties ASV. To viņam dāvāja ķirurgs Kristaps Kegi, kurš vēlējās palīdzēt Latvijas
izcilībām sasniegt vairāk. Gruntmanim tas izdevās ar uzviju: viņš
kļuva par Teksasas Universitātes profesoru, 22 gadus intensīvi
strādāja gan ar pacientiem,
gan studentiem. Latvijā Gruntmanis kļuva slavens, drosmīgi runājot par veselības aprūpes problēmām no “ārpusnieka” pozicijām. Iemantoja
daudz atbalstītāju, arī oponentu.
Nu viņš pielicis punktu
medicīnas karjērai ASV un
atgriezies Latvijā ar cerību
valsts medicīnā panākt labas
pārmaiņas. Intervijā Gruntmanis skaidro, kāpēc labs
ārsts nenozīmē tikai perfektas techniskās zināšanas, un
dod konkrētu ieteikumu, kā
samazināt rindas medicīnā.

Uģis Gruntmanis: “Aplūkot veselības aprūpes sistēmu ir
šauri. Neskaitāmi pētījumi parāda: cilvēku priekšlaicīgā
mirstībā tikai 10% ir veselības aprūpes ietekme. Ap 40%
saistīti ar cilvēku sociālo stāvokli – trūkumu vai pārticību.
Tas ietver daudz: kāda bijusi izglītība, kādi cilvēki apkārt,
kādi ir labie vai sliktie ieradumi. Tas viss kopā nosaka,
kāpēc trūkumam ir milzīgs iespaids uz dzīvildzi un dzīves
kvalitāti.”
Latvijas. Viņai bija 17 gadu, mūsu
pašu meitai – 14, un bija redzams,
ka meitenītes attīstības labā nav
izdarīts viss, ko varētu. Mēģinājām saprast, kā palīdzēt – stāstījām, ka jāiet tālāk mācīties un
visu ko citu. Latvijā aizgājām
līdzi uz Ventspils sociālo dienestu, lai saprastu, kāds atbalsts no
valsts būs – viņai palika 18 gadu,
bija jāsāk patstāvīga dzīve.
Abi vecāki gājuši bojā, tāpēc no
pašvaldības pienācās dzīvoklis.
Sociālā dienesta attieksme bija
šausmīga. Pat es ar savu dzīves
pieredzi sarāvos. Sociālā darbiniece augstprātīgā tonī teica:

miljoniem nabadzīgo. Ko jūs
domājat par ASV veselības
aprūpi?
ASV medicīnu iedalu vairākās
daļās. Ir skaidrs, ka tur ir labākā
jauno ārstu mācību sistēma pasaulē. Tā mēra nevis, ko pazīsti
un kam pieglaimojies, bet to, kāds
ir tavs reālais ieguldījums – ko
zini, vai esi čakls un cik daudz
strādā.
Ir arī milzu atšķirība starp profesoriem ASV un Latvijā: tur profesori reāli strādā ar pacientiem,
ārstē, šeit daži to dara, bet lielākā
daļa filozofē par it kā lielākām temām medicīnā, bet reālās klīnis-

otra, ir nenormālas pārmaksas,
neefektīvitāte. Iedomājieties, tik
bagātā valstī kā ASV līdz Obamas
reformai 20% iedzīvotāju bija
neapdrošināti. Kad Anda Čakša
centās Latvijā ieviest divu grozu
sistēmu, no malas tas varēja likties saprātīgi – ja nemaksā nodokļus, bez maksas būs pieejama
tikai neatliekamā palīdzība. Taču
netika ņemts vērā, ka visi tie,
kuŗi nav iesaistīti legālajā tīklā,
cietīsies un neies pie ārsta. Beigās
nonāks slimnīcā ar “ātrajiem” –
sekos dārga aprūpe reanimācijā,
ielaistā slimība būs daudz lielāks
slogs budžetam.

Saskaņā ar Pasaules Veselības
organizācijas pētījumu mums
jau tagad trūcīgākā ceturtdaļa
sabiedrības neiet pie ārsta, jo nevar atļauties. Mums jāskatās uz
valstīm ar līdzīgu ienākumu līmeni, kuŗas noteikušas veselības
aprūpi par prioritāti un atvēl tai
12%, pat 14% (no valsts budžeta).
Mēs atvēlam knapi 10%. Jautājums – kam dodam vairāk? Manuprāt, kur vairāk var nozagt – dažādiem infrastruktūras projektiem. Esam piektajā vietā ES pēc tā, cik atvēlam kultūrai. Var diskutēt,
vai tas ir pareizi. Daudz atvēlam arī izglītībai, kur rezultāti ir vāji.
Kāpēc izlēmāt pamest
ASV? Pirms atgriešanās
Latvijā ceļojāt pa pasauli.
Gribējās vienkārši paņemt
brīvu, pēc 22 gadu darba ievilkt elpu. Par to ieminējās
arī sieva (māksliniece Terēze
Gruntmane). ASV atvaļinājums ir ļoti īss, sistēma izspiež kā citronu.
Ar ģimeni nekad nebijām
bijuši Āzijā. Nolēmām: pirms
atgriešanās Latvijā paceļosim! Mani vienmēr interesējis, kāda ir veselības aprūpes,
sociālā un nodokļu politika
dažādās valstīs – ceļojot izpētīju arī to. Gāju uz universitātes slimnīcām. Piemēram,
Kambodžā viņi, būdami
piecreiz nabadzīgāki nekā
mēs Latvijā, sākuši strādāt
pie izcilības vīzijas medicīnā:
pēc pirmajiem 3 – 4 mācību
gadiem identificē 10% no
studentiem ar visaugstāko
potenciālu un sūta mācīties
uz ārzemēm.
Singapūras augstākās izglītības sistēmā ieraudzīju to,
kā mums Latvijā nav: pirms
20 gadiem viņi teica – mūsu
augstākā izglītība jātransformē, 10 gadu laikā jābūt pasaules labāko augstskolu piecdesmitniekā! Izstrādāja plānu, uztaisīja augstskolu kopā
ar Jeila Universitāti ASV, bet
Medicīnas fakultāti – kopā ar
Djūka Universitāti ASV. Nekas nonotika gludi, lokālās
augstskolas to izjuta kā draudu, bet valsts līderi pateica –
gribam šo rīvēšanos, jo tās
rezultātā būs progress!
Mēs Latvijā sakām: nav
naudas, bet augstskolu skaits
nav samazinājies. Igaunijā
pa to laiku augstskolu skaits
nokrities par 50%. Pēc valsts
atvēlētās naudas augstākajai
izglītībai no IKP esam labāk apmaksāti nekā Islande, Italija, Īrija. Dodam 1,4%. Igaunija izglītībai dod 1,5%, bet viņi investē
un domā – godīgi veido sistēmu
un efektīvi pārvalda universitātes. Var izdarīt, tikai jābūt gribai.
Bijāt pieteicis savu kandidatūru 2017. gada RSU rektora
vēlēšanās, bet ar Jeila Universitātes izglītību, profesora amatu Teksasas Universitātē un 20
gadu klīnisko pieredzi ASV
tikāt atzīts par nepieņemamu.
Kāpēc vēlējāties šo amatu?
(Turpinājums 14. lpp.)
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Endokrinologs Uģis Gruntmanis intervijā Andai Burvei-Rozītei (IR)
(Turpināts no 13. lpp.)
Mans mērķis bija tāds pats kā
tagad, atgriežoties Latvijā: palīdzēt uzlabot medicīnas un izglītības sistēmu. Uzbrukumus neuztvēru personīgi. Labi saprotu, ka
cilvēkiem ir bail: ierastā sistēma
tiktu satricināta.
Visi taču zinām, ka Latvijā lielos amatus izglītībā un medicīnā
bieži cilvēki saņem nevis tāpēc,
ka pierādījuši izcilību ar darbu,
bet kādam vēl lielākam cilvēkam
ir izdevīgi un manipulējami.
Paskatieties uz Latvijas akadēmiskajām publikācijām medicīnā: kā mētājas temas, jo administrātīvie amati tiek izmantoti,
lai savu uzvārdu pierakstītu jauno pasniedzēju publikācijās. Kad
startēju uz RSU rektora amatu,
man teica, ka Latvijas profesoriem ir tikpat daudz publikāciju,
pat vairāk. Ja skatāmies uz skaitļiem, tad jā. Ja skatāmies, kāda
līmeņa akadēmiskajos izdevumos un par kādām temām, paveras cita aina: viena publikācija
par krūts vēzi, cita – par antibiotikām.
Kas ir akūtākās problēmas
Latvijas medicīnas izglītībā?
Tas, kā notiek mācības, tiek vāji
mērīts. Daudzi rezidenti saka –
nodarbības bieži nenotiek vai ir
sliktas kvalitātes. Ķirurģijā studiju grāmatiņa tiek parakstīta, lai
gan nemaz nav veikts noteiktais
operāciju skaits. Jaunajiem arī
neļauj operēt – ir profesori, kuŗi
izmanto augsto statusu, lai operētu tikai paši, lai gan dara to
slikti. Un neviens viņiem neko
nevar izdarīt. Rezidenti to redz
un nodomā, ka nevēlas tādā vietā
strādāt.
Ko Latvijā nozīmē vērtēt pasniedzēju vai ārstu? ASV vērtējums ir svarīgs, lai uzlabotu
savu darbu, bet šeit tas tiek uztverts kā uzbrukums vai nomelnojums.
Vēl Latvijā studentiem ir salīdzinoši maza atbildība par pacientu. Ir jābūt caurspīdīgai, godīgai, nepersoniskai sistēmai,
kuŗā tiek izvērtētas studenta labās un sliktās puses, runāts ar
viņu. Tagad, kā ģimene un skola
izaudzinājusi, tā ir. Bet medicīna nav tikai techniskās zināšanas,
tā ir arī ētika. ASV, kad cilvēki
stājas medicīnas augstskolā, tiek
vērtēts, vai viņi ar savām aktīvitātēm parādījuši, ka viņus interesē cilvēks, ka viņi ir līdzjūtīgi. Piemēram, vai strādājuši
vecu cilvēku aprūpē, dzīvnieku
patversmē. Tas ir svarīgs aspekts,
lai saprastu, vai cilvēkam ir sirds
krūtīs.
Dažas ASV medicīnas universitātes gājušas vēl tālāk. Sapratušas, ka cilvēkiem, kuri vēsturiski uzņemti medicīnas studijās
ar izcilām atzīmēm eksaktajās
zinātnēs, bieži ir grūtības saprasties ar pacientiem. Tāpēc tās uzņem arī cilvēkus, kuŗi mācījušies
reliģijas, politikas, sociālās zinātnes. Teiksim, Ņujorkas Universitāte jau 15 gadus uzņem pusi uz
pusi un mēra, kāda ir progresija
eksāmenos un karjērā. Interesanti, ka eksāmenu rezultātos

nav atšķirības, bet karjēra veidojas tā, ka (sociālās zinātnes
studējušie) labprāt strādā ar mazturīgiem pacientiem, HIV pacientiem, pie kuŗiem zinātniskais
ārsta tips bieži vien negrib iet.
Esmu skeptisks par fizikas
eksāmena rezultātu kā mērījumu cilvēka piemērotībai medicīnai. Neuzskatu, ka, ja skolā veicas
slikti fizikā, nevari būt ārsts. Tā
tiek atbīdīti daudzi gudri, iejūtīgi, sirsnīgi cilvēki.
Vai jums ir skaidrs, kur Latvijas medicīnā paliek nauda?
Tās objektīvi ir par maz, un
tomēr bieži nav skaidrs, kur un
kāpēc tas “maz” nonāk.
Vienīgās zāles – atklātība.
Strādājot universitātē ASV,
jebkurš varēja paskatīties internetā, kāda ir mana alga, jo
šo universitāti atbalsta nodokļu maksātāji. Nav pieņemami, ka Latvijas slimnīcās
atalgojuma atšķirības ir desmitkārtīgas un pat vairāk,
turklāt kritēriji neskaidri. Ja
esi ar ietekmi un pietuvināts
politikai, tev būs daudz. Ja
ne, būs maz.
Arī tas, kas Latvijā notiek
ar klīniskajiem pētījumiem,
nav sakārtots ne Polijas, ne
Skandināvijas, ne ASV līmenī. Tā nedrīkst būt, ka samaksa par klīniskajiem pētījumiem vienkārši aiziet uz
ārsta bankas kontu – tas ir
amorāli. Jo lielāks šoks, ja tas
notiek valsts universitātes
slimnīcās.
Latvijā uztraucamies par
rindām. Arī ASV un citās
valstīs pie ārstiem ir rindas.
Kā risināt? Vai tiem pacientiem, kas nonāk slimnīcās
vai pie speciālistiem poliklīnikās, ir izmeklējumu komplekts, kas vajadzīgs, lai uzreiz var izveidot ārstēšanas
plānu? Visbiežāk ne. Es ieteiktu universitātes klīniku
ārstiem sakontaktēties ar ģimenes ārstiem un sniegt
konsultācijas internetā. Protams,
šeit jābūt labai e-veselības sistēmai, lai datus var apskatīt. Daudzos gadījumos ģimenes ārsts
pats varētu tikt galā un pacientiem nebūtu jātērē laiks un nauda autobusa biļetei, braucot pie
speciālista uz Rīgu. Protams, šādām interneta konsultācijām
jābūt apmaksātām. Tā rindas samazinātos par 50%. Mums jātiek
pāri 18. gadsimta modelim –
“viens ārsts pret vienu pacientu”.
Tolaik nebija ne tādu izmeklējumu, ne ārstu savstarpējo konsultāciju iespējas attālināti.
Kādi veselības aprūpes uzlabojumi vēl būtu nepieciešami?
Universitāšu slimnīcām, kas ir
valsts veselības aprūpes mugurkauls, jāpanāk, lai ārsti strādā
pilnu darba laiku, nevis skraida
apkārt pa desmit darbiem. Jāsaprot arī, ka slimnīcas nevar vadīt
cilvēki, kuŗi mediķiem pieprasa
strādāt vienā darbavietā, bet paši
saņem algu trijās dažādās.
Vēl – jābūt pacientu aptaujām,
lai var izdarīt secinājumus par
ārstēšanas kvalitāti. Pacientiem
parasti nav laika un vēlēšanās

pildīt garas aptaujas, bet ir viens
efektīvs jautājums, ko uzdod
ASV slimnīcās: vai jūs šo ārstu
ieteiktu savam draugam, radiniekam, kollēgam? Šis jautājums
ietver visu, ieskaitot novērtējumu, vai ārsts saprotami izskaidrojis. Svarīgi ir kvalitātes mērījumi – cik daudz ārsts izdara, un
vai pacienti ar padarīto ir apmierināti.
Pasaulē patlaban ir populāra
kustība choosing wisely (izvēlies
prātīgi). Katrā speciālitātē mēs,
ārsti, zinām, ka kaut kādas lietas
darām par daudz. Bieži vien laboratoriskie izmeklējumi nav

tiem nepieciešams. Kas notiek
šādu ārstu galvās?
ASV bijuši milzīgi konflikti
un atlaišanas par to, ka pārstāv
kāda ražotāja intereses. Hārvarda Universitāte atlaida slavenu
kardiologu: viss sākās nevainīgi, lekcijā uz kāda studenta
jautājumu viņš atbildēja: “Šiem
medikamentiem nav blakņu!”
Students saprata – tā nevar būt!
Sāka rakt un atrada, ka kardiologs ir konsultants, kurš saņem
milzīgas naudas no zāļu kompānijām.
ASV katru gadu ir jāpilda interešu konflikta liste – jānorāda

Uģis Gruntmanis: “Es vienmēr skatos
kopainu, cik katra valsts tērē sociālajam un veselības budžetam. Piemēram,
ASV no attīstītajām valstīm tērē vismazāk – ap 8% – sociālajam budžetam,
bet visvairāk – ap 18% – veselības aprūpei. Savukārt Francija tērē daudz
gan sociālajam, gan veselības budžetam. Latvijā tērējam maz gan sociālajai, gan veselības aprūpei. Turklāt mūsu
sociālā aprūpe nav mērķtiecīga – līdzekļi
nonāk pie pārtikušiem cilvēkiem. Piemēram, ģimenes valsts pabalsts par
pirmo bērnu ir 11 eiro, to saņem arī
bagātas ģimenes, bet tajā pašā laikā
nespējam maksāt 80 eiro ģimenēm
ar bērniem, kuŗām naudu patiešām
vajag.”
vajadzīgi, bet ārsti turpina tos
taisīt, jo pacienti pieprasa. Tā
šķērdējam valsts naudu un
mediķu laiku.
Kāda ir jūsu pieredze cīņā ar
izdegšanu, kas ir liels risks
medicīnā strādājošajiem?
ASV šī cīņa bieži vien ir virspusēja. “Ir daudz depresiju mediķu vidū, iecelsim pretizdegšanas direktoru!” Tā ir slikta
pieeja. Ir arī laba: slimnīcā izveidota vingrošanas zāle personālam, piestrādāts pie veselīgas
ēdienkartes, jo nevar būt tā, ka
ārsts rekomendē ēst veselīgi, bet
slimnīcā pieejama tikai taukaina kotlete. Piemēram, Klīvlandes klīnika arī pateica – gribam
palīdzēt ārstiem, kuŗi smēķē, iesaistīsim īpašā programmā. Ja
neatmetīs, diemžēl atlaidīsim.
Klīnika grib, lai pacienti jūtas kā
tiešām par veselību domājošā
iestādē.
Tikko ASV notiesāti Insys
Therapeutics īpašnieki, pretsāpju medikamentu ražotāji,
kuŗi ilgus gadus bija kukuļojuši ārstus, lai tie izraksta zāles
lielākos apjomos, nekā pacien-

jebkāda sadarbība, un universitāte to var bloķēt, ja uzskata par
neētisku. Arī Latvijā no universitātes klīnikām šādiem cilvēkiem
būtu jāiet prom.
Kādu Latviju esat ieraudzījis, nesen atgriežoties uz palikšanu?
Man ir cerība, ka politiskie vēji
mainījušies un labas pārmaiņas
Latvijā ir iespējamas. Komunistu
partija ZZS, kas vilka valsti atpakaļ daudzus gadus, ir ārā no
valdības – tas ir liels sasniegums.
Vairākas partijas iestājas par tiesiskumu, godīgu valsts pārvaldi,
tas dod cerību.
Man ir prieks par premjeru
Krišjāni Kariņu. Simpatizē JKP,
jo viņi iestājas par tiesiskumu,
simpatizē Par! intelektuāļi un
jaunā partija Progresīvie. Ja par
prezidentu ievēlēs Egilu Levitu,
tad varēsim teikt, ka valsts dodas
pareizā virzienā. Ja noraus viņa
kandidātūru, tad… vismaz zināsim, kuri tie bija. Iepriekš nezinājām, deputāti skatījās tautai
acīs un meloja.
Tagad saslims un neieradīsies
uz balsojumu.

Par to man arī kas sakāms:
nesaprotu, kā mēs, ārsti, varam
atbalstīt negodīgumu – dot iespēju neparādīties tiesās kriminālnoziegumos apsūdzētajiem.
Nedrīkstam savu profesionālo
godu tā degradēt.
Ko Latvijā turpmāk darīsit?
Vienmēr ģimenē bijām runājuši, ka gribam braukt atpakaļ.
Mums Latvijā ļoti patīk, ir draugi, nekad nav bijusi doma uz
mūžu palikt ASV.
Sēdēt malā es negribu. Gribu
iesaistīties Latvijas medicīnā,
strādāt universitātes slimnī-cā.
Būšu atklāts, es negribētu sākt kā
ierindas ārsts, labprāt vadītu
kādu struktūru, kur varu kaut
ko reāli mainīt.
Mani vienmēr interesējis
darbs ar studentiem, rezidentiem, gribētu arī pieņemt
pacientus. Esmu jau runājis
ar cilvēkiem Stradiņa slimnīcā, redzēsim, kā ies. Ilze
Viņķele teikusi, ka universitātes slimnīcās grib taisīt padomes. Ja tā notiks, es pieteikšos – tādas padomes ir
labas, ja tajās nav politisko
ielikteņu, bet notiek reāls
darbs.
ASV man bija pacienti,
kuŗus pieņēmu 15 gadus un
ilgāk. Man prombraucot,
viņi bija ļoti bēdīgi, pat raudāja. Atgriešanās Latvijā bija
saistīta arī ar ģimeni: mūsu
jaunākais bērns Teodors mācās 4. klasē – pēdējais brīdis
pārcelties. Mūsu vecākajai
meitai jau 28 gadi, viņa dzīvo
Kanadā, bet vidējā meita studē Teksasas Universitātē ASV.
Vai nemērķējat uz politiku?
Vairākas partijas to piedāvāja gan uz Saeimas vēlēšanām, gan tagad – Eiropas
Parlamenta vēlēšanām. Novērtēju un jūtos pagodināts,
bet esmu bijis prom 22 gadus
un tagad kādu laiku gribu
dzīvot Latvijā, strādāt savā
profesijā. Varbūt pēc kāda laika
mana izvēle varētu būt arī
polītika. Mani interesē uzlabot
lietas.
UZZIŅAI
Uģis Gruntmanis dzimis
1968. gadā Saldū. 1992. gadā
absolvējis Latvijas Medicīnas
akadēmiju (RSU).
No 1996. gada specializējies
internajā medicīnā un endokrinoloģijā vairākās ASV universitātēs.
No 2001. gada mācībspēks,
vēlāk profesors Teksasas Universitātē Dalasā ASV, kā arī
iekšķīgo slimību rezidentūras
vadītājs.
Pie U. Gruntmaņa Teksasas
Universitātē stažējušies vairāk
nekā 20 ārstu no Baltijas.
2015. gadā ievēlēts par
Latvijas Ārstu un zobārstu
apvienības (LĀZA) priekšsēdi.
Publikācija tapusi sadarbībā
ar nedēļrakstu IR
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Helsinku Olimpiskās spēles
No tā mirkļa, kad Helsinkos
sāka ierasties sacensību dalībnieki, Somija dzīvoja trauksmes stāvoklī. Tās vienīgā vēlēšanās bija –
lai olimpiskās sacensības, kuŗās
pirmo reizi piedalījās PSRS, noritētu bez sarežģījumiem. Un neraugoties uz dziļo naidu pret tās
apdraudētāju, par godu somiem
jāliecina, ka tie meistarīgi veica
savu grūto uzdevumu, kaut arī
bieži ar sakostiem zobiem...
*
Cik plata ir sprauga starp Rietumiem un Austrumiem, to izjuta visi, kuŗi piedalījās Helsinku
Olimpiskajās spēlēs. Un tomēr ik
uz soļa varēja piedzīvot to neiedomājamo zemošanos krievu
priekšā, ko parādīja vairums žurnālistu un arī daļa starptautiskā
sporta vadītāju. Jautājums, vai
esat bijis ielūgts sarkano olimpiskajā ciemā Kapilā, kur krievi nepārtraukti rīkoja savus “tūkstots
un vienas nakts” svētkus ar šampanieša, Kaukaza vīnu un vodkas plūdiem, dzirdēja visbiežāk.
Viens žurnālists bija pat tā aizrāvies, ka ziņoja savam laikrakstam: “Pieņemšana bija tik varena kā pie paša cara...” Ar rūgtumu jākonstatē, ka uz krievu
propagandas āķa vēl aizvien uzķeras pat vīri, kas pieraksta rietumnieku laikrakstus. Kad viņi
nāks pie prāta? Varbūt pēc tam,
kad būs izgulētas paģiras.
*
Svētdien, 3. augustā, 70 000 skatītāju bija liecinieki 15. Vispasaules Olimpisko spēļu īsajam, bet
svinīgajam noslēguma aktam. Neskaitot sarkano Ķīnu, Helsinkos
sacentās 63 nācijas ar 5871 sportistu. No 148 zelta medaļām visvairāk izcīnīja Savienotās Valstis –
40, Padomju Savienība – 23, Ungārija – 15 un Zviedrija – 12. Neoficiālajā kopnovērtējumā krievi
piedzīvoja nepatīkamu sakāvi, jo
beidzamajās sacensību dienās
amerikāņi ne tikai izlīdzināja
jau vairāk nekā 120 punktu lielo
starpību, bet pat aizsteidzās par
80 punktiem priekšā.
*
Austrālijas Latvietis ziņo, ka
pēc pēdējās informācijas Latvijā

dzīvo agrākais Eiropas meistars
un olimpiskais sudraba medaļas
ieguvējs (1936. g.) cīkstonis Edvīns Bietags. Viņš audzinot kuplu
bērnu pulciņu. Rīgas Sports raksta, ka pēc latviešu olimpiešu atgriešanās dzimtenē notikusi preses konference, kas esot pavisam
jauns notikums “republikā”. Galvenais runātājs bijis basketbolists
Maigonis Valdmanis: “Jāatzīmē,
ka Austrālijas komanda sastāvēja
no dažādu tautību emigrantiem.
Viņu vidū bija trīs latvieši, trīs
lietuvieši un divi beļģi.” Pareizs
gan ir tikai pirmais skaitlis, un
par beļģiem līdz šim nekas nebija
dzirdēts.
Cīņa raksta: “Atzīmējot PSRS
basketbola piecdesmito (lasi “50”)
gadadienu, Kauņā notika turnīrs, kuŗā piedalījās... “Ja jau tā
sauktais “PSRS basketbols” ir tik
vecs, kādēļ nepiešaut vēl klāt
tikai mazliet vairāk par 16 gadiem un pie tās pašas reizes iznīcināt arī “mītu”, ka basketbolu
izgudrojis Amerikas kanadietis
Dr. Neismits 1891. gadā Springfīldā.
Sportisti negrib
braukt mājās
Tas pats, kas jau notika pēc
Olimpiskajām spēlēm Londonā
1948. gadā, vairāki padomju satelītu sportisti negrib braukt vairs
mājās. Kā pirmais pēc palīdzības
saucis viens rumānis, ko divi viņa
vienības pavadoņi grūda atpakaļ
automobīlī. “Palīdziet man. Es
negribu braukt atpakaļ. Ļaujiet
man palikt šeit. Nē, nē, es nekādā
gadījumā nebraukšu mājās,” kliedzis nelaimīgais. Somu policija
cīnītājus izšķīrusi un bēglim norādījusi, kur atrodas ārlietu nodaļa tieši prasību pieprasīšanai.
Rumāņu sportists tur tomēr nav
ieradies, bet pazudis pavisam.
Stokholmas Dagens Nvheter ziņo, ka arī deviņi Ungārijas olimpiskās vienības dalībnieki atteikušies braukt atpakaļ. Kā vienā,
tā otrā gadījumā oficiālās iestādes nav izpaudušas “dumpinieku” vārdus.

Sološs sākums
Vienam no latviešu jaunākās
paaudzes gleznotājiem Konstantinam Černokam French Art
Center galerijā Ņujorkā patlaban
notiek pirmā patstāvīgā gleznu
izstāde. Černoks Ņujorkas latviešu glezniecības cienītājiem
nav vairs svešs, daži viņa darbi
bija izstādīti jau 1955. gadā Ņujorkas jauno latviešu gleznotāju
darbu skatē. Viens viņa darbs
bija redzams arī latviešu mākslinieku grupas pagājušā gada darbu izstādē Ņujorkā. Pēc Otrā pasaules kaŗa nokļuvis Austrijā,
Zalcburgā, Černoks sāk nopietni
nodoties glezniecībai. Ieradies

šajā kontinentā, viņš studijas turpina Art Student League mākslas
skolā pie portretista Olinska.
Jonāss Miesnieks

Vecs vīrs un jaunība
Gaiša, saulaina tu esi,
Kā pats zemes ārs un prieks,
Gaismu tu ar sevi nesi;
Es tās gaismas mantinieks.
Dieviņš dvēseli tev devis
Mīlas pilnu, skaistuma;
Visu viņš ir piepildījis,
Ko es, nabags, lūdzu tam.

Zinaīdas Lazdas
daudzināšana
“Kad no tālienes raugāmies uz
meža sienu, redzam paceļamies
dažas retas, staltas galotnes pāri
it kā vienmērīgajam meža līmenim. Tāda reta, stalta galotne latviešu dzejā ir Zinaīda Lazda.” Ar
šiem vārdiem sākās Rūtas Skujiņas referāts Kalamazū latviešu
jaunatnes kopas rīkotajā Zinaīdas Lazdas vakarā. Rūtas Skujiņas dzīvās atmiņas par dzejnieci
padarīja stāstījumu saistošu. Viņa

Gaišas domas, siltus vārdus
Viņš tev mutē ielicis,
Sakrāvis kā mīlas zārdus
Dieviņš tavās debesīs.
Darbs, ko dari, ka tas sokas!
Cik tas īsts un tīrs un jauks!
Tavās tīrās, glītās rokās
Dus kā šķīstīšanās trauks.

Latvijas dejas televīzijā
Baleta soliste Vija Vētra Melburnas populārākajā televīzijas
raidītājā HSVJ sniedza dejas.
Viņa piedalījās bērniem domātajos t. s. Judy Jack children’s show
priekšnesumos. Turpmāk šajos
raidījumos viņa uzstāsies katru
ceturtdienu.

Kapu ēnas slīd man pāri,
Bet kā migla viņas gaist,
Kad es skatu acu pāri,
Kuŗā viss tik tīrs un skaists.

Latviešu dzīve Kanadā
Toronto. Atbalstīt latviešu sestdienas skolu, turklāt neko neziedojot, varēs ikviens tautietis, apmeklējot M. Zīverta “Minhauzena precību” izrādi, ko sniegs TLB
drāmas ansamblis Sv. Andreja
baznīcas zālē. Ansamblis izrādes
atlikumu dāvina skolai. Luga, ko
iestudējis V. Pukats, Toronto jau
izrādīta un guvusi lielu piekrišanu, tādēļ uz izrādi gatavojas iet
arī laba daļa to, kas lugu jau redzējuši, jo biļešu cenas ir 1 dolars
visās vietās un skolēniem puscena.
• Toronto Latviešu biedrības
dāmu sapulcē pārvēlēja dāmu komiteju, kuŗas sastāvā no jauna
nāk vienīgi Lidija Veģere, aizejot
H. Mangalei. Pienākumus komitejā pārkārtoja šādi: priekšniece
paliek Laura Krasta, viņas vietniece – Milda Matīsa un Marianna Vosveniece, sekretāre – Hermīne Pāvula, kasiere – Velta Ruble,
locekles – Vija Šilde un Lidija
Veģere. Nolēma 10. martā TLB
namā rīkot “Raibo vakaru”.
• Jaunais Edgara Alberinga organizētais un vadītais latviešu
klubs savu triju stāvu nama pārbūvi un izdaiļošanu paveicis tik
tālu, ka 16. februārī ielūdz visus
tautiešus uz nama apskati ar pacienāšanu. Turpmāk klubā paredzēti rēgulāri deju vakari trešdienā un svētdienās ar skaņu
plašu mūziku. Klubs uzņemas
sarīkot savās telpās arī banketus
un privātas viesības dažādos
cenu līmeņos.

mumi. Lūk, dažas kritiķu atsauksmes par šo grāmatu. “A. Šildes
jūtas un domas ir likušas izsekot
varbūt simtiem tūkstošu latviešu
vīru, sievu un bērnu liktenim tālajās drausmīgajās vergu gaitās.
Ar milzu pūlēm, pacietību un
neatlaidību ir savākts materiāls,
kas, viņa paša rūpīgi un lietpratīgi apstrādāts, bez kāda patosa,
mums paver cilvēku moku ainu,
kuŗas priekšā tiešām var nobālēt
viss, kas līdz šim lasīts ne tikai
latviešu vēsturē vien.”
A. Plensners (Vācijas Latvija):
“Ādolfs Šilde uzņēmies grūtu,
gandrīz neiespējamu uzdevumu –
atsegt nezināšanas un noslēpumainības aizkaru, kas aizēno deportēto un Kurzemes cietoksnī
gūstā kritušo latviešu gaitas un
likteņus. Tagad pirmo reizi mūsu
rokās ir neapgāžami fakti un
dati.”

stāstīja par Lazdu kā par cilvēku,
draugu, audzinātāju, dzejnieci.
Pakavējās pie dažādajām temām
Zinaīdas Lazdas dzejā – dabas,
patriotisma, seniskuma, kosmosa izjūtas, filozofijas un mīlestības. Referātā iepītās Lazdas dzejas ar savu dziļumu, tvirtumu,
simbolu bagātību illustrēja teikto. Referātu izteiksmīgi lasīja Liesma Krautmane.

ALJA biedru skaits
tuvojas tūkstotim
Gadskārtējais Amerikas latviešu jaunatnes apvienības kongress notiks Kalamazū septembŗa
pirmajās dienās. Rīcības komiteja, kuŗā darbojas Aldonis Mežsēta, Anita Vilciņa, Ģirts Kaugars, Leonīds Neimanis, Uldis
levāns, Māra Kaugara u. c., jau
sākusi priekšdarbus. Kongresa
ballei “Kongress dejo” sarunāta
N. Āriņa deju kapela. Bez tradicionālās polonēzes plānotas arī
citas dejas. Koncertā aicinās piedalīties vienu no izcilākajām latviešu dziedātāju kopām trimdā –
kori “Dziesmu vairogs”, kuŗā no
70 dziedātājiem apmēram trešdaļa ir jaunieši.
Pa deportēto pēdām
Ādolfa Šildes ievērojamā grāmata par mūsu deportētajiem
jālasa katram latvietim. Tā ir vienīgā izsmeļošā grāmata par deportēto dzīvi Sibirijā. Interesanti
ir no Sibirijas izvesti foto uzņē-

Vai Jānis Ivanovs
kritis nežēlastībā?
Kā zināms, Staļina prēmiju
pārdēvēja par Ļeņina prēmiju.
Tās piespriešanai Maskavā darbojas īpaša komiteja. Janvāŗa otrajā pusē tā sāka savu sesiju, lai
apspriestu izvirzīto kandidātu
sarakstu. Vissavienības apjomā
uz lielo naudu un augsto godu
kandidē 107 rakstnieki, mūziķi,
tēlotājmākslinieki, aktieŗi un
kinematografijas darbinieki. Latvijas PSR Ministru padome, Zinātņu akadēmija, Kultūras ministrija, Rakstnieku savienība
par kandidātiem ieteikuši rakstnieku Andreju Upīti (par romānu “Plaisa mākoņos”, kur nesaudzīgi ķengāta Aspazija), komponistu Marģeru Zariņu (par operu
“Uz jauno krastu”, kuŗas libretā
izmantots Viļa Lāča bezkaunīgākais melu romāns), diriģentu
Leonīdu Vīgneru, kā arī pēc
Blaumaņa noveles motīviem
darinātās filmas „Salna pavasarī”
veidotājus, režisorus, tēlotājus
un komponistu Jāni Ivanovu.
Interesanti, ka Jānis Ivanovs ir
okupētās Latvijas skaņu mākslas
ražīgākais lielgabalnieks, kuŗa
darbus tiešām daudz spēlē visā
Padomju Savienībā. Viņš ieticis
sarakstā tikai ar filmas palīdzību,
kaut gan pagājušajā gadā
pirmatskaņojumu
piedzīvoja
viņa 8. simfonija, saņemot augstus cildinājumus.
(Turpinājums sekos)
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Kultūrvēsturiskas nozīmes sarīkojums Dublinā

(Turpināts no 1. lpp.)

“Skrīveru gotiņas”, ietītas grāmatas vāka noformējuma papīrītī – pirmais pārsteigums autorei

Grāmatas māksliniece/maketētāja Santa Siliņa. Īstenībā vai it
visu Īrijas latviešu sarīkojumu,
arī ELKS II logo autore ir viņa.
Grāmatas “Pētersoni Īrijā” noformējums ir tā cienīgs, lai tiktu pieteikts konkursam “Zelta
ābele”

Grāmatas fragmentus izteiksmīgi lasīja Īrijas latviešu dramatiskās
kopas “Dzintars dzintarā” aktieri Ilona Jurgena, Marita Danne,
Gints Lakutis un Guntra Mušinska
Šolaiku pīpju ražotnes Kapp&
Peterson vadītājs Joshua Burgess (Džošua Burges), kam autore ir pateicīga par iespēju
pētīt uzņēmuma mūzeja dokumentu archīvus

Silvija Jones – Īrijas latviešu
“vecās trimdas” pārstāve
Sveicēju pulkā dziedošie draugi – Īrijas latviešu koris LA’IR
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Līmeniski. 1. Liels dekorātīvs
dārzs. 4. Ziedkopa. 6. Dēla sieva.
7. Rupji, banāli. 8. Zvirbuļveidīgo
kārtas putns. 10. Nejēdzības. 13.
Skalbju dzimtas augs. 15. Valstu
apvienība. 17. Jupitera pavadonis.
19. Kolonnu rinda, kas balsta arku
pārsegumu. 20. Ezers Vidzemē.
21. No kokospalmu, dateļpalmu
sulas gatavots alkoholisks dzēriens. 23. Stagars. 26. Domu ap-

Īsta Pētersona pīpe, kas Dublinā gatavota 1895. gadā, un Pētersonu
dzimtas māju Klijēnu dienasgrāmata, saukta “Mājrullis priekš
Klijēniem”, kas ne tik vien iedvesmojusi autori, bet arī bijusi
“atslēga” varoņu likteņu atšifrējumiem

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1
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maiņa. 29. I. Ziedoņa aprakstu
grāmata divās daļās. 30. Vizbuļu
dzimtas augs. 31. Mākslīga ūdenskrātuve. 32. Ļoti darbīgs cilvēks.
33. Dekoratīvs krustziežu dzimtas augs. 34. Tārtiņveidīgo kārtas
putns.
Stateniski. 1. Pilsēta Italijā, Sicīlijas ziemeļos. 2. Žubīšu dzimtas putns. 3. Māla izstrādājumi.
4. Valdemārpils agrākais nosau-

kums. 5. Pirms diviem
gadiem. 7. Pēc neilga laika.
9. Latviešu rakstniece
(1905-1981). 11. Tvaicētas.
12. Rakstura īpašība. 14.
Apaļa izbūve ar kupolu.
16. Izrādes norises vieta.
17. Arāliju dzimtas krūms.
18. Deklasēts elements
Francijā. 22. Latviešu dzejnieks (1850-1879). 23. Liepas miza. 24. Debespuse.
25. Apdzīvota vieta Amatas novadā. 26. Iedzimtas
spējas. 27. Tbilisi agrākais
nosaukums. 28. Īsa, jautra
satura izrāde.

28

Krustvārdu mīklas
(Nr. 19) atrisinājums
Līmeniski. 4. Kilograms.
7. Tartu. 8. Irāka. 9. Perimetrs. 10. Bazūne. 11.
Oga. 13. Galops. 18. Liktori. 21. Kadets. 23. Andora. 24. Aras. 25. Akrs.
26. Sapals. 28. Senāts. 29.
Tampere. 34. Rupors. 35. Osi. 37.
Bamako. 38. Parametri. 39. Skipa. 40. Kolba. 41. Standarts.
Stateniski. 1. Domino. 2. Arieta. 3. Kastas. 4. Kupons. 5. Sislas.
6. Skalps. 12. Goti. 14. Ainavas.
15. Krekeri. 16. Vakas. 17. Kedas.
19. Ūdens. 20. Erots. 22. SAS. 23.
Ass. 27. Upes. 30. Pumeks. 31.
Trupas. 32. Kasiks. 33. Skarbs.
35. Olaine. 36. Idejas.

Pārsteigumi nebeidzas – Aija un Aivars Lapsas pārsteidz ne tikai
Sandru, bet visus klātesošos ar Aijas meistardarbu – torti. Vēlāk,
to nobaudījuši, gandrīz visi izdvesa – nu, garšo kā bērnībā Latvijā!
(Tā “grāmata” arī bija ēdama!)

LAIKS
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
„Parādījām latviešu
lepnumu...”
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs pēc
komandas pēdējās spēles 2019.
gada pasaules čempionātā veltīja uzslavas visai valstsvienībai,
kas parādījusi cīnītāju raksturu.

Pasaules
čempionāts hokejā
Latvijas hokejisti –
10. vietā
Latvija – Norvēģija 4:1 (0:1,
1:0, 3:0. Latvijas hokeja izlase ar
skaistu uzvaru beidza dalību
2019. gada pasaules čempionātā
un ar 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) B apakšgrupas spēlē Bratislavā pieveica
Norvēģijas valstsvienību.

Spēles sākums Latvijas izlases
izpildījumā bija mierīgs. Lai arī
latvieši biežāk meta pa pretinieku vārtiem, momenti nebija
pārāk bīstami. Norvēģijas izlase
16. minūtē vairākumā izvirzījās
vadībā, kad precīzi meta Tobiass
Lindstrēms. Norvēģijas izlase
vadībā nebija uz ilgu laiku, jo
otrā perioda iesākumā Miks
Indrašis reālizēja vairākumu,
kad precīzi meta pēc lieliskas
Rūdolfa Balcera piespēles. Trešā
perioda sākumā Latvija izturēja
pretinieku uzbrukumus, bet tad
47. minūtē Jānis Jaks ar rikošeta
palīdzību deva Latvijas izlasei
vadību. Nepilnu minūti vēlāk
Richards Marenis reālizēja izgājienu pret vārtsargu un panāca rezultātu 3:1. Spēles gala
rezultāts tika panākts spēles
55. minūtē, kad pie vārtiem
acīgi nospēlēja Ronalds Ķēniņš,
kuŗš pirmais ieguva vārtsarga
atvairīto ripu un izdarīja precīzu
metienu. Latvijas izlase B apakšgrupas kopvērtējumā ar deviņiem punktiem septiņās spēlēs
ierindojās piektajā vietā un
pasaules čempionātu noslēdza
10. vietā. Pasaules čempionātā
Bratislavas grupā Latvijas izlase
uzvarēja Austriju, Italiju un
Norvēģiju, bet nespēja gūt kaut
punktu cīņās ar pastāvīgajām
play off dalībniecēm – Čechiju,
Zviedriju, Krieviju un Šveici.
B grupas tabula. Uzvaras,
iegūtie un zaudētie vārti, punkti. Katra komanda aizvadīja
septiņas spēles.
Krievija
Čechija
Zviedrija
Šveice
Latvija
Norvēģija
Italija
Austrija

7
6
5
4
3
2
0
0

36:7
39:14
41:21
27:14
21:20
19:33
5:48
9:40

21
18
15
12
9
6
2
1

„Spēle uzlabojās no perioda
uz periodu. Pirmais periods
bija tāds gausāks, jo daudz emocijas paņēma iepriekšējā spēle
pret Zviedriju. Es tam biju gatavs, mums bija laba saruna pēc
pirmā perioda, un tad jau ar
katru brīdi spēle arvien labāka
un labāka. Un beigās arī
uzvara,“ pēdējo spēli turnīrā
raksturoja Hārtlijs. Kopumā
esmu apmierināts ar turnīru.
Zināju, ka ir jāuzvar kāda no
TOP komandām (lai iekļūtu
ceturtdaļfinālā). Mēs tam bijām
tuvu katrā spēlē, bet ne tik tuvu,
lai uzvarētu. Traumas pirms
čempionāta, tad Rodrigo (Ābola)
savainojums… Bet visi spēlēja
ļoti labi. Komandā labi ienāca
Richards Marenis, Jānis Jaks.
Mūsu vairākums turnīra gaitā
bija fantastisks, mēs vienkārši
„uguņojām“. Vārtsargi bija labi,
visa komanda bija līmenī, un
tas ir tas, ko vēlamies redzēt. Uz
papīra mēs nevaram sevi salīdzināt ar Krieviju vai Zviedriju,
bet laukumā mēs parādījām īstu
latviešu lepnumu,“ sarunā ar
LTV sacīja kanadiešu treneris.
„Mums vēl joprojām vajag, lai
daži jaunie hokejisti izaug mūsu
sistēmā, svarīgi ir attīstīt arī
vārtu gūšanu, ripas kustību un
slidošanu. Kā hokeja valstij
Latvijai tam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Mēs varam
attīstīt spēlētājus tā, lai viņi
rēgulāri spēlētu Nacionālajā
hokeja līgā (NHL). Pirms gadiem desmit Šveicei, kuŗa territorijas izmērā ir apmēram tādi
pati kā Latvija, bija varbūt divi
NHL spēlētāji, bet tagad viņiem
ir 14 – 15 tādi hokejisti. Attīstība
ir iespējama,“ pārliecināts bija
Latvijas izlases galvenais treneris. Hārtlijs vēl piebilda, ka
palikuši divi mērķi – NHL čempionātā iegūt Gagarina kausu
un aizvest Latvijas izlasi uz
Ziemas olimpiskajām spēlēm:
„Neesmu viens, federācijas vadītāji man sniedz lielu atbalstu,
tāpat pārējie treneri un apkalpojošais personāls”.

No pasaules
čempionāta
statistikas
Pēc grupu turnīra noslēguma
Latvija izrādījās ceturtā labākā
vairākumu izmantotāja, jo komanda reālizēja desmit no 29
vairākumiem, kas bija 34,48%.
Procentuāli labākais vairākums
grupu turnīrā bija Kanadai, kas

izmantoja desmit no 19 iespējām (52,63%). Savukārt mazākumu neitralizēšanā Latvijas
valstsvienība bija astotā, jo
vārtus neielaida 17 no 22 gadījumiem, kas bija 77,27%. Līderes šajā rādītājā bija Krievija Rūdolfs Balcers
un Zviedrija, kas vārtus ielaida
tikai divos no 20 gadījumiem
Tikmēr rezultātīvāko spēlē(90%). Zīmīgi, ka vienreiz tāju sarakstā labākais no LatKrievijai, tai spēlējot mazā- vijas izlases bija Rūdolfs Balcers,
kumā, vārtus guva Latvijas
hokejisti, kuŗi turklāt abos gadījumos sarūgtināja arī zviedrus. Latvijas valstsvienība bija
arī grupu turnīra otrā rupjākā
komanda, jo tā septiņās spēlēs
nopelnīja kopumā 96 soda minūtes, bet tikai par trim vairāk
bija līderei Austrijai. Latvijas
izlases spēles šajā čempionātā
bija arī kupli apmeklētas – komandas spēles kopumā noraudzījās 58 440 skatītāji jeb vidēji
8348 spēlē. Līdere ar caurmērā
9023 apmeklētājiem tikmēr bija
Čechija, kamēr mājiniece Slovakija ar 8653 skatītājiem bija
otrā.
Individuālajos statistikas rādītājos izcēlās Latvijas izlases
uzbrucējs Teodors Bļugers,
kuŗš iemetienu rādītājā bija
devītais labākais, jo viņš uzvarēja 126 iemetienos no 201, kas
bija 62,69%. Tiesa, hokejista
uzvarēto iemetienu skaits bija
vislielākais starp visiem čempionāta spēlētājiem. Vēl pēc pirmajām spēlēm Bļugers gan bija
iemetienu sadaļas līderis.

kuŗš ar septiņās spēlēs iekrātiem
vieniem vārtiem un septiņām
rezultātīvām piespēlēm bija 17.
vietā, bet viņš ieņēma dalītu
piekto poziciju starp labākajiem
piespēlētājiem. Grupu turnīra
rezultātīvākais hokejists ar pieciem vārtiem un 12 rezultātīvām
piespēlēm bija zviedrs Viljams
Nīlanders.
(Turpinājums 20. lpp.)

PĒRK
LATVIEŠU UZŅĒMUMS
SIA „MEŽA
APSAIMNIEKOTĀJS“
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
UN CIRSMAS.
Tālr. +371 26106212.
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ASTRĪDA JANSONE
(Turpināts no 6. lpp.)
Laimīgā kārtā tai laikā biju
atvaļinājumā Rietumberlīnē un
Gruzijā atgriezos tikai oktobrī.
Tad diemžēl sākās finanču krize,
un man bija jāizšķiŗas, vai turpināt darbu Finanču ministrijā,
vai ar ES projektiem. Es paliku
pie projektiem, bet ar to mans
darbs kā valsts ierēdnei beidzās,
un tagad esmu pašnodarbināta,
reģistrēta persona, kas strādā ar
projektiem. Pusotru gadu vadīju
projektu Maķedonijas parlamentā, tad Albānijā, BosnijāHercegovinā un Kosovā. Tas
viss saistījās ar Latvijas pieredzi
procesā, kas palīdzēja Latvijai
iekļūt Eiropas Savienībā.
Mans pēdējais trīsarpus gadu
projekts bija Moldovā. Tas tiešām bija brīnišķīgs laiks, jo

2019. gada 1. jūnijs – 7. jūnijs

Trimdas bērnubērns – Inese Birzniece
labākais veids, kā iepazīties ar
citām tautām, ir kādu laiku tās
vidū padzīvot. Un tai pašā laikā
man bija iespēja nopelnīt algu,
iztiku un iepazīstināt citas valstis ar Latviju un latviešiem.
Tagad man ir cerības to darīt
Ukrainā, Kijevā.
Es esmu lepna par to, ka visur,
kur līdz šim esmu bijusi, tiek
respektēta Baltijas valstu pieredze, it īpaši Latvijas. Es esmu
pateicīga Dievam, ka man ir
bijusi iespēja piedalīties tik
vēsturiski svarīgos, nozīmīgos,
lielos procesos Latvijas atjaunotās neatkarības nostiprināšanā un būt daļai no Latvijas
Atmodas, kas bija fantastiska
tautas saliedētībā un ticībā Latvijas nākotnei. Mēs bijām ideālisti! Tai laikā es nejutu to, ka

mēs, no ārzemēm atbraukušie
latvieši, tiktu uztverti kā te
nepiederoši – mēs visi bijām kā
viens. Es ļoti daudz iemācījos
par Latvijas vēsturi, par saviem
radu rakstiem, izveidoju savu
dzimtas koku līdz deviņām paaudzēm mammas dzimtā. Es
vienkārši nevaru iedomāties
dzīvot kaut kur citur, un esmu
ļoti pateicīga Dieviņam arī par
to, ka abi mani vecāki piedzīvoja
to laiku, kad Latvija atjaunoja
savu neatkarību. Viņi redzēja,
ka mūsu darbs trimdā ar latviešu skolām un latvietības
kopšanu nav bijis velts. Sevišķi
mana mamma bija lepna par to,
ka varēja par mani nobalsot
atjaunotās Latvijas parlamentam.
Domājot par Latvijas nākotni
jaunajā simtgadē, liekas, ka mēs

esam svarīgās krustcelēs, un
ceru, ka ar visām nebūšanām
un skandāliem mēs labi tiksim
galā. Ļoti ceru, kas mēs apgūsim godīgu ētiku, pieklājīgas
uzvedības normas un arī Rietumu atvērtību. Un, galvenais,
lai mums uzlabotos demografija. Mums jāatjauno lielo ģimeņu kultūra. Tas droši vien
skan komiski no sievietes, kuŗai
pašai bērnu nav, bet, ja man viņi
būtu, es taču nevarētu paveikt
to, ko esmu paveikusi. Es esmu
palīdzējusi ģimenēm, kam ir
bērni. Man patiktu piedzīvot,
ka mēs latvietību piekoptu arī
ikdienas dzīvē, bet – latvietība
nedrīkst būt „iekapsulēta”, lai
mēs nebūtu, kā ar naftalīnu
piekaisīts drēbju skapis. Lai mazāk būtu to cilvēku, kas domā,

ka no Latvijas jābrauc prom, lai
dzīvē kaut ko sasniegtu, jo tas
Latvijā ir vēl labāk sasniedzams
nekā ārzemēs. Mēs nevaram
sagaidīt, ka atgriezīsies visi, kas
aizbraukuši, tāpat, kā nereāli
bija cerēt, ka no trimdas atgriezīsies visi. Un arī nevajag – savā
ziņa mums ir svarīgi, ka latviešu
„tīkls” ir pa visu pasauli, un tas
mums tagad ir. Es gribētu, lai
katrs latvietis īstenotu savu
potenciālu un atrastu to, kas
viņu interesē un ko viņš spēj
sasniegt,
un ko var dot
sabiedrībai.”
Kad Inese savas interesantās
dzīves stāstu pabeigusi, es saprotu, ka būtu varējusi par viņu
veselu grāmatu uzrakstīt. Inese
noteikti ir viens apbrīnojams
trimdas devums Latvijai.

nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas
galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk. video
var skatīt: https://tinyurl.com/
KalLatCh.
2.jūnijā Dievk.
9.jūnijā Dievk. ar dievg.
16.jūnijā Dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Draudzes
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 Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. Dievkalpojumi notiek 11:00. Māc. Igors
Safins. 8.jūnijā Vasarsvētku
Dievk. ar dievg.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
Dievk. sadraudzība. 2.jūnijā
pl.10:30 Dievk.ar sv.vak.,House
of Hope baz.koris, īss koncerts
un sadraudz. 9. jūnijā pl.10:30 Laju vadīts Vasarsvētku dievk.;
sadraudz. 14. jūnijā pl.19:00
Aizvesto piemiņas atcere. 16.
jūnijā pl.10:30 - Dievk.ar sv.vak.
ar igauņu un lietuviešu līdzdalību, māc. N.Vahter; sadraudz.
(Māc.Dāgs būs atvaļinājumā no
3.jūn. līdz 2.jūl.).
• Montrealas latv. Trīsvienī-

bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.:
514-992-9700.
www.
draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un vik. Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org.
Dievkalpojumi Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30. 2.jūnijā Dievk.
16.jūnijā 14.jūnija piemiņas
Dievk. ar dievg.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ). Māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY). Māc. Saliņš.
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ). Māc. Saivars.
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY 10003).
Māc. Saliņš.
Katskiļu
nometne
(231
Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Ņūdžersija,
First
United
Methodist Church (1 E Broad St,
Westfield NJ).
Citur Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618). Diakone Linda SniedzeTaggart. Svētdien, 9. jūnijā,
pl.14:00 Tautas sēru dienas
dievkalpojums ar Dievgaldu.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Kontaktpersona Mary Beth
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts:
dzirnis@chartermi.net
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk.
kafijas galds. 15.jūnijā 12:00
Aizvesto piemiņas Dievk. Diak.
Guna Reins. Groziņu kafijas
galds.

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
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.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu
deju grupa, 20:30 notiek koŗa
mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St,
Philadelphia PA 19123).
4.jūnijā 11:00 pensionāru
kopas rēgulārā sanāksme groziņu
veidā. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un pārrunas par notikumiem. Saiets
beigsies ar dzimumdienu svinēšanu pie kafijas galda.
14.jūnijā 20:00 Elīna Garanča
atgriežas Carnegie Hall ar Met
Orchestra.
4. jūnijā Filadelfijas pensionāru
kopas rēgulārā sanāksme nenotiks Tās vietā sestdien, 8. jūnijā,
pl.14:00 dienā Filadelfijas Brīvo
latvju biedrības telpās, 531 North
7th Street, notiks svētbrīdis nelaiķa Edgara Bērziņa piemņai.
Puķu vietā ziedojiet vietējām
organizācijām.
GAŖEZERS (MI)
4.-11.augustā notiks 3x3 Gaŗezers.
c/o Maija Zaeska (3900 44th
St. SE, Delano, MN 55328), T:
763-972-2521, 952-454-4172,
e-pasts: mzaeska@gmail.com
www.3x3.lv Facebook: 3x3
Garezers, www.3x3garezera.com
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). Mājas lapa: www.
seattlelatviancenter.com
8.jūnijā Trejdeksnīša pavasaŗa
koncerts: laimīgā stunda 6:00,
koncerts 19:00.
11. jūn. Pensionāru pusdienas ar programmu, plkst. 12:00
Latviešu centrā.
16. jūn. Aizvesto piemiņas dienas sarīkojums pēc dievkalpojuma kopā ar igauņiem un

lietuviešiem. Pieņemšana un
azaids no līdzpaņemtiem groziņiem.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu biedrība (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 HOHLOVAM!
Mūzicēs un dalīsies atmiņās
V.Hohlovs – pianists un bijušais
koŗa diriģents. Klausītāji pēc
priekšnesuma kopā ar pianistu
varēs baudīt pa glāzei vīna un nelielas uzkodas. Ieeja bez maksas.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617-2325994. 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.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-7361295; 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 svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda. 9.jūnijā Vasarsvētku
Dievk. 16.jūnijā Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. 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.
2.jūnijā plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (diak. Guna
Reina). 16.jūnijā plkst. 11:00
Aizvesto piemiņas dievkalpojums (diak. Guna Reina). Jūlijā
nebūs dievkalpojuma.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-3230615.
• 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: 616975-2705. Dievk. notiek 2x mē-

(Turpināts 19. lpp.)
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IN MEMORIAM

Arvīds Bļodnieks

(1921. g. 12. oktobrī Babītē – 2019. g.
24. aprīlī Montklērā, Ņūdžersijā)
Amerikas Latviešu apvienība
piemin Arvīdu Bļodnieku un
viņa darbošanos apvienībā gandrīz pusmūža gaŗumā, strādājot
ALA valdē un vadot ALA Latviešu institūtu.

Arvīds Bļodnieks iesaistījās
Amerikas Latviešu apvienības
darbā 1971. gadā, sākotnēji pildot sekretāra pienākumus, kā arī
ALAs kongresa sekretāra darbu,
vēlāk kļūstot par Latviešu institūta vadītāju. Latviešu institūtu
nodibināja ALA valde ar mērķi
atbalstīt kultūras un zinātnisko
darbu. Par tā uzdevumiem tika
izvirzīts: rosināt latviešu kultūras
dzīvi un latvietības uzturēšanu,
veicināt latviešu kultūras jaunradi, latviskās dzīves pētniecību,
dokumentāciju; veikt lielākus pasākumus, kuŗi kalpotu visiem latviešiem un pasargātu no iznīcības latviešu kultūras vērtības.
Arvīda Bļodnieka vadībā Latviešu institūts sakopoja un izdeva Latvju Enciklopēdiju, kuŗas
galvenais redaktors bija Edgars
Andersons. Arvīds Bļodnieks,
kopā ar kundzi Silviju, uzņēmās
rediģēšanas un izdošanas darbus, vēlāk arī redaktora pienākumus. Latviešu institūts Arvīda

Bļodnieka vadībā izdevis arī citas
nozīmīgas publikācijas, lai pieminam dažas: J. Riekstiņa darbu
“Patvaļa”, S. Vidberga grafikas
“Baigais gads”, Dr. J. Zušēvica
“Zelta lāpas gaismā”, Dr. A. Gātera “Apceres par 21 trimdas rakstnieku”, kā arī žurnālu Latvju
Māksla un citus izdevumus.
Latviešu Institūta pienākumos
bija pārraudzīt arī Latviešu Senmantu krātuvi Priedainē un
Latviešu Mūzeju Vašingtonā.
Amerikas Latviešu apvienības
46. kongress 1997. gadā pieņēma
rezolūciju par atbalsta uzsākšanu
mazpulku atjaunošanai Latvijā.
Arvīds Bļodnieks, agronoms pēc
izglītības un viens no mazpulku
dalībniekiem Latvijas brīvvalstī,
uzņēmās šo sev sirdij tuvo pienākumu un uzsāka darbu pie
līdzekļu vākšanas mazpulku atbalsta darbam Latvijā, ko aktīvi
darīja daudzus gadus.
Arvīds Bļodnieks ilgstoši darbojies arī ALA Kultūras fonda valdē,
palīdzot ar padomu, pieredzi un
savu visaptverošo skatījumu KF
iesniegto projektu vērtēšanā.
Esam pārliecināti, ka kalpošana
latviešu sabiedrībai Arvīdam Bļodniekam vienmēr bijusi viena no
svarīgākajām lomām viņa dzīvē.
Viņa nerimstošā interese par
notikumiem latviešu sabiedrībā
ASV un Latvijā nebija apsīkusi
arī cienījamā vecumā.
Mēs ar milzīgu cieņu atceramies Bļodnieka kunga nesavtīgo
atbalstu viņa daudzajām sabiedriskajām aktīvitātēm, kas palīdzēja
uzturēt dzimtenes vārdu svešatnē.
Amerikas latviešu
apvienības vārdā
SANITA ŠŪMANE,
ALA Kultūras fonda vadītāja
MARISA GUDRĀ,
ALA izpilddirektore

Kollēgam aizejot
Mārtiņš Štauvers (1927. gada 13. jūnijs – 2019. gada 24. maijs)
„Viņš dzīvoja savu „dzīvības
brīnumu” ar dziesmu un sauli
sirdī.” Tā, paziņojot skumjo vēsti
par sava mīļā tēta aiziešanu
Mūžībā, raksta Dace Aperāne.
Precīzāk pateikt nav iespējams...
Mums, Laika ļaudīm, viņš bija
kollēga, kas daudzu gadu gaŗumā
sniedza čakluma, uzticības un
pašaizliedzības paraugstundas.
Ik nedēļu nenoguris sūtīja ziņas
par latviešu dzīvi Kanadā, bet
vasarās, kad, būdams jau ļoti
cienījamos gados, rosīgi darbojās
meitas Daces iedvesmotajos jauno
mūziķu meistarkursos, neaizmirsa
vismaz piezvanīt uz redakciju.
Žēl, ka Laika nozīmīgā jubileja
nu būs jāsvin bez Mārtiņa...

Mārtiņa Štauvera mūžā paveikto darbu saraksts ir gaŗš, ļoti gaŗš.
Un piepildīts ar dziļu saturu, ar
lielu daudzveidību, sākot ar rakstu darbiem un izdevējdarbību,
beidzot ar kristīgās namturības
semināru un vērienīgu dziesmu
svētku un nometņu rīkošanu.
Itin visam, ko viņš paveicis, ir
turpinājums un turpinātāji, jo
Mārtiņš no sirds mīlēja jauniešus
un ticēja viņu degsmei.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu mīļajai Dacei un visiem,
kam Mārtiņa pietrūks!
Laika redakcijas saime
„Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus tālā ceļā līdz!”

Dieva mierā aizgājis

ARVIDS BĻODNIEKS
Dzimis 1921. gada 12. oktobrī Babītē, Latvijā
miris 2019. gada 24. aprīlī Montklērā, Ņudžersijā
Dieviņš veda dvēselīti
Vienu pašu debesīs.
Ar pateicību par raženo un devīgo mūža gājumu viņu piemin
Še palika mūža gadi, DĒLS JURIS UN RADI VELTA, SANITA, AGRIS, EDIS, KRISTĪNE, ILGA
Manu kāju tecējums.
Paldies, pāp, par visu! Visvairāk par tavu mīlestību!
Sirmi, bēŗi kumeliņi
Aizved mani kalniņā
Arvīda onkuli, Jūsu gaišums un humors
Sirmi, bēŗi attecēja,
mūs nekad neatstās! Paldies Jums par visu!
Es paliku kalniņā.

Mūžībā aizgājis

TEODORS ŠMITS
Dzimis 1933. gada 4. augustā Rīgā,
miris 2019. gada 16. maijā Palatine, IL
Viņu piemin
SIEVA OLGA
MEITA ALEXANDRA

Mūžībā aizgājis mūsu

Fil! ARVĪDS BĻODNIEKS (47./48.g.c.)
Dzimis 1921. gada 12. oktobrī Babītē,
miris 2019. gada 24. aprīlī Montklērā, Ņudžersijā ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

(Turpināts no 18. lpp.)
• 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.

seattlelatvianchurch.org
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
2. jūn. Dievkalpojums ar dievgaldu. 9. jūn. Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu.
16. jūn. plkst.11:00 Aizvesto
piemiņas dienas dievkalpojums
kopā ar igauņiem un lietuviešiem.
Pēc dievkalpojuma pieņemšana
un azaids groziņu veidā.
• 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.: 727-3676001. 2.jūnijā Dievk. baznīcā.
9.jūnijā 11:00 Bībeles stunda
Virziņu dzīvoklī. 16.jūnijā aizvesto piemiņas Dievk. baznīcā.
Draudzes ziedojumi par labu
Okupācijas mūzejam.
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā. tālr:
514-992-9700, www.draudze.org.
Māc. Zvirgzda tālr: 613-4003288, 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 notiek13:00 ceturtdienās –
6.jūnijā utt.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, E-pasts: baznica@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.: 905338-5613, 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.
• 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!

LAIKS
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)
Šī čempionāta Latvijas izlases
labākais snaiperis Roberts Bukarts ar četriem vārtu guvumiem šajā rādītājā starp visiem
turnīra dalībniekiem ieņem
dalītu 14. vietu, kamēr grupu
turnīra labākie vārtu guvēji ar
septiņiem precīziem metieniem
bija krievs Jevgenijs Dadonovs,
čechs Michaēls Frolīks un kanadietis Antonī Mantā. Savukārt
sodītāko spēlētāju sarakstā Ralfs
Freibergs un Māris Bičevskis
grupu turnīrā ieņēma otro un
trešo vietu, abiem attiecīgi nopelnot 27 un 25 soda minūtes.

Elvis Merzļikins

Vārtsargu sarakstā Elvis
Merzļikins ar trīs spēlēs atvairītu 91,41% metienu ieņēma
desmito vietu, Kristers Gudļevskis ar četrās spēlēs atvairītiem
90,91% metienu bija 12. pozicijā. Gudļevskis šajā čempionātā caurmērā spēlē ielaida 2,01
ripu, kas grupu turnīrā bija
septītais labākais rādītājs. Arī
šogad Latvijas izlasei nepalīdzēja vairāki tā dēvētie atslēgas
spēlētāji – Kaspars Daugaviņš,
Zemgus Girgensons, Mārtiņš
Karsums, Miķelis Rēdlichs un
Andris Džeriņš.

Pasaules čempioni –
Somijas hokejisti
Pasaules čempionāta ceturtdaļfināla trīs spēles beidzās ar
vienu vārtu guvuma pārsvaru,
tikai Čechijas un Vācijas vienību sacensībā čechi izrādījās
pārliecinoši pārāki un uzvarēja
ar 5:1. Citās spēlēs: Krievija –
ASV 4:3, Kanada – Šveice 3:2,
Somija – Zviedrija 5:4. Pusfināls: Krievija – Somija 0:1.
Somijas valstsvienība, demonstrēja izcilu komandas spēli un
pārspēja Krievijas izlasi ar „futbola” rezultātu. Kanada – Čechija 5:1. Kanadas hokejisti
savā pusfināla spēlē pārliecinoši
pārspēja Čechijas valstsvienību.
Lielu ieguldījumu savas komandas uzvarā deva vārtsargs Mets
Marejs, kuŗš tika galā ar 40 no
41 pretinieku metiena. Kanadieši kopumā izdarīja 30 metienus.
Par trešo vietu: Krievija –
Čechija 3:2. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).
Komandām nācās spēlēt desmit minūšu ilgu pagarinājumu,
kuŗā labākā vārtu gūšanas
iespēja bija Ņikitam Gusevam.
Kučerovs virknējuma biedram
izkārtoja iespēju no vārtu sāniem netraucēti izraut uzvaru,
taču ripa pēc Guseva metiena
lidoja starp vārtiem un ārpus
tiem izslidojušo Hrubecu. Krievijas vienības vārtsarga Vasiļevska meistarība bija noteicošais faktors arī pēcspēles metienos, kuŗos Čechija tā arī

neizmantoja nevienu no četriem izgājieniem. Uzvaru varēja
svinēt Krievijas izlase, kura
trešo reizi pēdējo četru gadu
laikā izcīnījusi pasaules čempionāta bronzas godalgas.
Fināls. Somija – Kanada 3:1
(0:1, 1:0, 2:0). Somija finālā ar
rezultātu 3:1 pārspēja hokeja
dzimtenes Kanadas valstsvienību. Divus vārtus Somijai titula spēlē guva komandas
kapteinis Marko Antila, kuŗš
nodrošināja arī uzvaru pusfinālā pret Krieviju. Somijas
vārtos divās pēdējās turnīra
spēlēs tikai vienu ripu ielaida
Kevins Lankinens, kuru finālā
atzina par labāko uzvarētāju
sastāvā. Somijas valstsvienība
par pasaules čempioni kļuvusi
1995., 2011. un nu arī 2019.
gadā. Finālspēlē ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Marko
Antila, bet ar vienu precīzu
metienu atzīmējās Harri Pesonens. Somijas izlases vārtsargs
Kevins Lankinens šajā spēlē atvairīja 43 pretinieku metienus.
Viņu pārspēja vienīgi Šī
Teodors.
***
Pēc IIHF ranga publicēšanas
saprotams, ka Latvijas izlase
nākamā gada pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar
Krieviju (ranga 2. vieta), Somiju
(3.), ASV (6.), Vāciju (7.), Norvēģiju (11.), Italiju (16.) un
Kazachstānu (19.). Sagaidāms,
ka tā būs B grupa. Savukārt otrā
jeb A grupā būs Kanada (1.),
Zviedrija (4.), Čechija (5.),
Šveice (8.), Slovakija (9.), Dānija
(12.), Baltkrievija (14.) un
Lielbritanija (20.). Nākamā
gada pasaules čempionāts
notiks Šveices pilsētās Cīrihē un
Lozannā.
***
Latvijas hokeja valstsvienība
2022. gada Pekinas Olimpisko
spēļu kvalifikācijā būs grupā ar
Franciju, Italiju un vienu uzvarējušo komandu no iepriekšējās
atlases kārtas, informēja Latvijas Hokeja federācija. Komandu sadalījumu nosauca Starptautiskās hokeja federācijas
(IIHF) kongresā. Olimpiskās
kvalifikācijas pēdējais posms
risināsies 2020.gadā. Latvija ir
viena no trim komandām, kuŗa
ieguva tiesības rīkot kvalifikācijas turnīru savā laukumā.
Latvijas vīriešu valstsvienība
pēc šīgada pasaules čempionāta
IIHF rangā pakāpās vienu pozīciju augstāk uz 10. vietu.
Sagaidāms, ka Pekinas Olimpisko spēļu hokeja turnīrā piedalīsies 12 valstsvienības. Astoņas komandas ierasti nosaka
pēc vietas IIHF rangā, vienu
vakanci atvēl mājiniekiem, bet
atlikušo trīs ceļazīmju ieguvēji
kļūst zināmi trijos fināla kvalifikācijas turnīros.
***
Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) ikgadējā kongresā
nolemts 2023. gada pasaules
čempionāta rīkošanas tiesības
piešķirt Krievijas pilsētai Sanktpēterburgai, vēsta IIHF. Tāpat
IIHF kongresā nolemts, ka
2024. gada pasaules čempionāts
notiks Čechijā, bet 2025. gada
turnīru kopā rīkos Zviedrija un

Dānija. Sākotnēji visas šīs valstis pretendēja uz 2023. gada
turnīra uzņemšanu, bet IIHF
kongresā nolēma tām visām
piešķirt rīkošanas tiesības, sadalot tās uz nākamajiem gadiem. Krievija apņēmusies līdz
2023. gadam Sanktpēterburgā
uzbūvēt jaunu arēnu, kura kļūtu
par lielāko pasaulē. Paredzams,
ka tajā varētu satilpt no 21 500
līdz 23 000 līdzjutēju. Tajā būs
arī 13 plašas ģērbtuves, kurās
sportistiem un komandu pārstāvjiem būs viss nepieciešamais.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēte Laura
Ikauniece Austrijas pilsētiņā
Gecisā izcīnīja otro vietu augsta
prestiža daudzcīņas sacensībās.
Ikauniece septiņcīņā iekrāja
6476 punktus, kas viņai ir piektais labākais rezultāts karjērā.

Uzvaru ar 6813 punktiem
svinēja slavenā britu sportiste
Katarīna Džonsone-Tompsone,
bet trešā ar 6469 punktiem bija
ungāriete Ksēnija Krišana.
***
Latvijas šķēpmetējs Rolands
Štrobinders Ķīnā, Naņdzjinā,
izcīnīja ceturto vietu Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju
asociācijas (IAAF) Izaicinājuma
sacensībās.

Porziņģis izvirzījis
ultimātu

gada CEV Eiropas Zelta līgā,
pirmajā A grupas spēlē tiekoties
ar Turciju. Latvijas izlase spēlē
Ņujorkas Knicks prezidents zaudēja ar 0:3 (21:25, 24:26,
Stīvs Milss, tiekoties ar Na- 20:25), lai gan spēles gaitā radīja
cionālās asketbola asociācijas problēmas mājiniekiem.
(NBA) kluba faniem, apgalvoja,
ka vadībai nebija iespēju paturēt
Kad cīnīsies
komandā Kristapu Porziņgi, jo
latvietis ultimatīvi pieprasījis
Mairis Briedis?
aizmainīšanu uz citu komandu.
Porziņģis pieprasīja aizmainīLatvijas bokseris Mairis Briedis
šanu septiņu dienu laikā, bet Pasaules Boksa supersērijas
viņa prasību neizpildīšanas ga- (WBSS) pusfināla cīņu smagā
dījumā solīja doties atpakaļ uz svara katēgorijā pret poli Kšištofu
Eiropu, teica Milss. „Kad viņš Glovacki aizvadīs Rīgā 15. jūnijā,
[Porziņģis] ienāca manā birojā, paziņojuši organizātori.
kur bija arī [„Knicks“ ģenerālBriedis iepriekšējo cīņu aizmenedžeris Perijs] Skots, viņš vadīja novembrī, kad ceturt[Porziņģis] teica: „Es negribu daļfinālā smagā cīņā pēc punkbūt šeit, nepagarināšu līgumu tiem pieveica Vācijas bokseri
ar Knicks un došu jums septiņas Noelu Mikaeljanu, kuŗš iepriekdienas, lai mēģinātu mani aiz- šējās cīņās startēja ar vārdu
mainīt, vai arī es braukšu at- Noels Gevors. Lai arī sākotnēji
pakaļ uz Eiropu,“ stāstīja Milss. izskanēja, ka pusfināla cīņa risiJau iepriekš tika vēstīts, ka nāsies gada pirmajos mēnešos,
Knicks un Porziņģa šķiršanās tomēr tagad izziņots, ka bokseri
nebija rozēm kaisīta, tomēr ringā dosies 15. jūnijā Arēnā
kluba vadība tikai tagad oficiāli Rīga. “Nespēju sagaidīt iespēju,
pauda savu skatījumu par Lat- kad varēšu cīnīties par vietu
vijas basketbolista aizmainī- finālā,” teica Briedis. “Mums būs
šanas niansēm. Tā arī ir iespēja vēl vieni boksa svētki Latvijā.
attaisnot savu rīcību, kas Knicks Cīņu skatīsies visa pasaule, un
fanu vidē izpelnījās nevienno- man ir iespēja sasniegt to, ko
zīmīgu novērtējumu, jo vēl nepaveicu pirmajā sezonā.”
nesen iepriekš kluba vadība
runāja par Porziņģi kā Ņujorkas
kluba nākotnes balstu.

Plūdmales
volejbols
Latvijas plūdmales volejbola
pāŗi Mārtiņš Pļaviņš/Edgars
Točs un Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka piedalījās
četru zvaigžņu turnīrā Ķīnas
pilsētā Fudzjanā. Abi dueti tika
līdz astotdaļfinālam, kur zaudēja ar 0:2 un kopvērtējumā
ierindojās devītajā vietā.

Volejbols
Latvijas volejbola izlase ne
bez piedzīvojumiem nokļuvusi
Turcijā un svētdien valsts vidienes pilsētā Sivasā sāka dalību
CEV Eiropas Zelta līgā. Pagājušā
gadā pēc ilgāka pārtraukuma
Sacensībās ar rezultātu 86,39 Latvijas izlase atkal startēja šajā
metri uzvarēja vācietis Tomass turnīrā, tikai pakāpi zemāk –
Rēlers, kurš pērn kļuva par Sudraba līgā tika izcīnīta bronza.
Eiropas čempionu. Tikmēr Štrobinders ar 83,15 metriem bija
ceturtais starp sešiem konkurentiem. No goda pjedestāla latvieti šķīra viens metrs un 30
centimetri. Štrobindera rezultāts ir izpildīts pasaules čempionāta normatīvs, kamēr 2020. gada
Tokijas Olimpisko spēļu kvalifiŠogad Latvijas izlase startē jau
kācijas robeža sākas ar 85 metriem, kas ir tikai par septiņiem Zelta līgā, kurā 12 komandas
centimetriem mazāk nekā spor- cīnās par tikšanu uz Igaunijā
tista personīgais rekords.
paredzēto Final Four. Šajā finālturnīrā tiks sadalītas divas
***
Baltijas valstu un Somijas ceļazīmes uz FIVB Nāciju līgu.
studentu spēlēs SELL Alītā Latvijas volejbolisti Zelta līgas
(Lietuva) pirmās vietas izcīnīja grupu turnīrā tiksies ar spēcīSindija Bukša – 100 m – 11,81), gajām Turcijas, Beļģijas un SloValerijs Valinščikovs – 200 m – vakijas izlasēm. Eiropas izlašu
24,02 un 400 m – 48,29, Artūrs rangā beļģi ir septītie, Slovakija
Medveds – 5000 m – 15:01,4, ieņem 14. vietu, bet Turcija ir
Kristers Čams – 100 m – 11,04, uzreiz aiz slovakiem. Latvija
Laine Donāne – šķēps – 51,57 šajā rangā atrodama 26. vietā.
un Patriks Gailums – šķēps –
Latvijas vīriešu volejbola izlase viesos sāka dalību 2019.
79,91.

DAŽOS
VĀRDOS

Jelgavā šķēpmetēju sacensībās sešās vecuma grupās
startēja 208 vieglatlēti. Balvas
pasniedza olimpiskais čempions
Jānis Lūsis.
Gatavojoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm,
Latvijas futbola valstsvienībai
izraudzīti 26 kandidāti. Viņu
vidū ir arī 19 gadus vecais
pussargs Daniels Ontužans no
Vācijas kluba Bayern sistēmas,
kā arī liepājnieks Mārtiņš Ķigurs, kuŗi uz izlasi aicināti
pirmo reizi.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas rīkotajā jauno
izlases kandidātu konkursā Murjāņu Sporta ģimnazijas bazē
piedalījās 25 potenciālie bobsleja stūmēji. Viņu spējas vērtē
izlases galvenais treneris Sandis
Prūsis. Pirmā treniņu nometne
būs jūnija sākumā.
Somijas hokeja izlase pasaules čempionāta finālā ar 3:1
apspēlēja Kanadu, kļūstot par
planētas čempioni. Kā vēsta Hs.fi,
Helsinku pilsētas centrālajā
laukumā pulcējušies aptuveni 10
000 cilvēku, svinot izlases trešo
triumfu pasaules čempionātā,
bet pirms plkst. 2 iedzīvotāji
palēnām devušies mājup. Svinību
laikā somi dziedājuši, dejojuši,
peldējušies strūklakā, vicinājuši
valsts karogus un taurējuši ar
automašīnām. Kā norādījusi Helsinku policija, iedzīvotāju svinības kopumā bijušas mierīgas
un bez lieliem starpgadījumiem
vai traumām, lai gan pāris cilvēkus nācies savaldīt, kā arī likumsargiem bija jāiejaucas, kad tik
izmantotas neatļautas petardes.
Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

