
Jūsu ziedojumu lūdzam nosūtīt Daugavas Vanagu zemes valdes kasierim
(Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129);
čeki rakstāmi uz “Latvian Asssociation DV ASV, Inc” vārda.

Andris Kursietis,
Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis.

Latvijas Nacionālajai operai jauns direktors!
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Godājamie tautieši!
DV ASV aicina tautiešus atbalstīt Daugavas Vanagu

2019. gada līdzekļu vākšanas akciju ASV par labu palīdzībai Latvijai.

Šoruden beidzas Latvijas 
Nacionālās operas un baleta 
direktora Zigmara Liepiņa ot -
rais termiņš teātŗa valdē. Jau 
iepriekš bija zināms, ka turpmāk 
uz šo posteni komponists ne -
pretendēs, viņš nolēmis nodo-
ties radošam darbam. Tāpēc 
Latvijas Kultūras ministrija bija 
izsludinājusi konkursu uz trim 
Latvijas Nacionālās operas un 
baleta (LNOB) valdes locekļu 
amatiem. Maija pēdējās dienās 
tika paziņots starptautiskas žū -
rijas lēmums: par atbilsto šā ka-
jiem atzīti operdziedātājs Egils 
Siliņš, bijušais Kultūras minis-
trijas (KM) valsts sekretārs 

milzīgo pieredzi un zināšanas 
un vadīs mūsu operu pretī jau -
niem mākslinieciskiem sasnie-
gumiem.

Sandis Voldiņš, bijušais Kul-
tūras ministrijas valsts sekretārs 
un Ministru prezidenta padom-
nieks juridiskajos jautājumos, 
darbosies ar administratīviem 
jautājumiem. Savukārt līdzši-
nējā LNOB valdes locekle Inese 
Eglīte atzīta par piemērotāko 
pretendenti valdes locekles 
amatam finanču jomā.

Jaunais valdes sastāvs darbā 
stāsies nākamās teātŗa sezonas 
sākumā.

Sandis Voldiņš un līdzšinējā 
LNOB valdes locekle Inese 
Eglīte.

Paredzēts, ka pasaulē pazīs-
tamais basbaritons, nedalītu at -
zinību ieguvušais Richarda Vāg  -
nera operu varoņu interprets 
Egils Siliņš darbosies māksli-
nieciskās kompetences jomā. 
Viņa solista gaitas vairāk nekā 
30 gadu gaŗumā vedušas uz 
visām pasaules malām. Egils 
Si liņš ir apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un trīsreiz 
kļuvis par Lielās Mūzikas balvas 
laureātu. Jācer, ka, kļūstot par 
Latvijas Nacionālās operas va  dī-
tāju, Egils Siliņš liks lietā savu 

“Mīļie Latvijas cilvēki! Mūsu 
Latvijas valsti mēs esam man to-
juši no iepriekšējām paaudzēm. 
Latvijas valsts ir mūsu senču 
izcīnīta un veidota. Latvijas valsts 
ir ietvars, kurā mēs varam īstenot 
savus sapņus, baudīt savu brīvību 
un runāt savā valodā.

Darbs pie Latvijas valstiskuma 
nostiprināšanas nebeidzas nekad. 
Tādēļ mūsu pienākums ir strādāt, 
lai nākamās paaudzes mūsu Lat-
viju mantotu stipru, drošu un 
zaļu. Šim lielajam uzdevumam 
būs veltīts viss mans darbs. Es 
būšu visas Latvijas tautas prezi-
dents – visu pārliecību, visu 
tautību, visu ticību, visu Latvijas 
pilsoņu prezidents – gan to, kas 
dzīvo Latvijā, gan to, kas dzīvo 
plašajā pasaulē. Es būšu gan 
trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku 
prezidents. Es būšu gan atstum-
to, gan par savu dzīvi drošo 
cilvēku prezidents. Mans darbs 
būs veltīts tam, lai mūsu Latvijā 

“Es būšu visas Latvijas tautas prezidents”
Egils Levits, jaunievēlētais Valsts prezidents

būtu vairāk solidaritātes, lai mēs 
visi justos novērtēti, vajadzīgi un 
piederīgi savai valstij.

Mēs visi – Latvija, Eiropa, pa -
saule – dzīvojam strauju pār-
maiņu laikmetā. Tāda, kāda 
sabiedrība ir pašlaik, pēc desmit 

gadiem tā būs pilnīgi citādāka. 
Un tādēļ mums ir jāprot šīs 
pārmaiņas paredzēt un vadīt 
mūsu visu labā.

Latvijai no Mazirbes līdz In -
drai, no Ipiķiem līdz Skaistkalnei 
ir milzīgs potenciāls iet pa mo -

dernas, ilgtspējīgas valsts ceļu, 
kļūt par valsti, kuru virza mūsu 
cilvēku talanti un zināšanas. Visi 
latvieši, lai kur viņi būtu, visi 
Latvijas iedzīvotāji ir aicināti pie-
likt roku šim darbam.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Tā 
ir un paliek atslēga latviešu nā -
cijas, latviešu valodas un latviešu 
kultūras pastāvēšanai un attīs tī-
bai cauri gadu simtiem.

Paldies, godātie deputāti, par 
man parādīto uzticību! Paldies 
Valsts prezidentam Vējonim par 
darbu Latvijas labā! Paldies ma -
niem līdzkonkurentiem, līdz kan  -
didātiem par piedalīšanos pir -
majās atklātajās Valsts prezidenta 
vēlēšanās Latvijas valsts vēsturē! 
Es vēlos pateikties arī savai ģi -
menei par atbalstu! Paldies vi -
siem tiem, kas ikdienā strādā, lai 
padarītu mūsu valsti drosmīgāku, 
gudrāku un skaistāku! Strādāsim 
kopā! Saules mūžu Latvijai!”

(Vairāk lasiet 9. un11.  lpp.)
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Visi nāciet palīgā!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,

kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,

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

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rigaven@aol.com,

Vēlams sūtīt darbdienās, 

vēlākais – SESTDIENĀS!

Jau otro reizi griežamies pie 
sabiedrības Amerikā, lai sa  stā-
dītu Amerikas latviešu katoļu 
apvienības (ALKA) jauno valdi.

Iepriekšējā valde bija strā dā-
jusi bez jebkāda pārtraukuma 
vai atelpas vairāk nekā vienpad-
smit gadus, un viņu spēki tagad 
ir izsīkuši. Bija nemanot radies 
stāvoklis sakarā ar katra valdes 
locekļa cienījamu gadu sa  snieg-
šanu, kad sāka parādīties daudzi 
veselības traucējumi. Un tā bija 
pienācis laiks lielai neparedzētai 
pārmaiņai.

Pateicamies visiem valdes lo -
cekļiem – priekšsēdim LEO-
NAM LIEPAM, JĀNIM LIEP-
NIEKAM, LIDIJAI ODEIKO, 
DR. ZIGFRĪDAM ZAD VIN-
SKIM, VIJAI LIEPAI, PRIES-
TERIM-KAPELĀNAM JĀNIM 
BEITĀNAM. Viņi visi ir veikuši 
lielu un svētīgu darbu mūsu 
tautas labā visplašākā nozīmē. 

Tāpēc tagad uzrunājam katru 
tautieti, katru latviešu katoļu 
ticības pārstāvi pieteikties vai 
ieteikt personas jaunajai valdei. 
Te sevišķi aicinām mūsu jau-
nāko paaudzi, kuŗi ir izstudējuši 
un vēlas uzturēt un veicināt to, 
ko mūsu tēvi un mātes uzsāka 
pēc iebraukšanas Amerikā.  
Droši izsakiet savu vēlēšanos 
darboties jaunajā ALKAs valdē!.

Laika tecējumā ir notikušas 
lielas pārmaiņas, tīri skaitliskā 
ziņā – mūsu ir palicis mazāk. 
Bet ne tik kritiski, jo mums ir 
tik daudz pārliecinātu, gudru, 
spējīgu un zinīgu jaunās pa -
audzes locekļu, ko mūsu vecākā 
paaudze izskoloja un ievadīja 
latviešu sabiedrībā. Tagad nā -
ciet palīgā! 

Jau tīri simboliski mums ir 
jāturpina viņu darbs. Pienākumi 
būs minimāli, jo galvenais būs 
uzturēt kopības un vienotības 

garu caur savstarpēju drau-
dzību, mūsu pašu rakstiem 
ALKA Ziņās, ieteikumiem un 
mudinājumiem.

Jā, mūsu skaits ir ar gadiem 
samazinājies, bet mūsu griba, 
apņēmība un pārliecība nav 
mazinājusies. Taisni otrādi – tā 
ir vairojusies, jo jaunie iebrau-
cēji no Latvijas tomēr vēlās un 
ir aicināti piebiedroties, uzturēt 
un noturēt savas saknes, savu 
ticību, neaizmirstot pārējo lat-
viešu sabiedrību ārzemēs.

Savus ieteikumus un ierosi-
nājumus laipni lūdzam sūtīt 
mūsu kontaktpersonai Jānim J. 
Dimantam, Jr., M.D., 2330 
Innsbruck Parkway, Minnea-
polis, Minnesota 55421-2068, 
mob. Tele. 612-940-8555, e-pasts: 
dimants@hotmail.com.

Paldies par atbalstu un 
pretimnākšanu!

Jānis J. Dimants,
Jr., M.D.

Daugavas Vanagu Mēnešraksts 
Abonementa likmes: 

Amerikā, Kanadā un Austrālijā – EUR 35
(Vietējā valūtā: Amerikā – $45.00, Kanadā – $51.00, Austrālijā – $58.00)

Latvijā – EUR 27.00, citur eiropā – EUR 32.00
Abonējiet DVM, nosūtot abonētāju vārdus, adreses un DVM abonementu samaksas DVM:

ASV – Imants Kalniņš, 42 Hackensack St., Wood-Ridge, NJ 07075, USA.
e-pasts: kimants@aol.com; tel: (201) 933-8234 
Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 28 Deering Cresc., Toronto, ON M2M 2A3, Canada.
Tel. (416) 225-5534. 
Austrālijā – Gunta Vagare, 17 Tennyson Ave., Preston, Vic. 3072, Australia.
Tel: 613-9478-6461; e-pasts: vanagi@mira.net.

Ja ir grūtības nosūtīt samaksu par DVm elektroniski, tad to var veikt, arī rakstot čekus uz
Daces Rudzitis vārda, ar piezīmi «Par DVm», un tos nosūtot uz adresi

6145 Sun Blvd. Apt. 203, St. Petersburg, FL 33715
Daugavas Vanagi, sasauksimies, un lai mums veicas saglabāt DVM!

DV Mēnešraksts nr.2  ceļā pie Jums!
Cienījamie Daugavas Vanagu 

Mēnešraksta lasītāji un autori!
Šis Mēnešraksta numurs tapa 

ar neparastu vieglumu un prie-
ku. Jūs brīnīsieties, kāpēc tad nu 
pēkšņi tā? Tāpēc, ka rakstu pie-
nāca tik kuplā skaitā, ka pat ne -
pietika vietas kārtējam lasām-
vielas turpinājumam – Dr. Jāņa 
Brūtgāna “Mana Sēlija”. Nesa trau-
cieties tie, kas jau “iela sīju šies” 
šai skaistajā un apcerīgajā atmiņu 
stāstā – nākamajā numurā turpi-
nāsim, un to iecerēts izdot arī 
grāmatā.

Rakstu birums – vesels ducis! – 
pienāca no Austrālijas. Izrādās, 
rosīgais Jānis Kārkliņš bija mudi-
nājis savējos rakstīt, pats rādot 
labu priekšzīmi. Cerams, ka Jāņa 
paraugs būs iedvesmojošs arī Ka -
nadā, Amerikā, Vācijā, Anglijā 
un, protams, Latvijā – visur, kur 

joprojām darbojas Daugavas 
Vanagi. 

Domājot par jaunu biedru 
pie saistīšanu, iesaku izlasīt 84. – 
90. lpp. – par Daugavas Vanagu 
rosī bām Ročesterā. Ieskatieties 
arī fotoattēlos – jaunas un ne tik 
jaunas, bet itin visas – dzīvesprie-
cīgas un dzirkstoši smaidīgas 
sejas! Jaunie dosies turp, kur 
pirmām kārtām valda prieks un 
dzīvīgums.

Apbrīnojama ir Austrālijas Va -
nagu un Vanadžu sarīkojumu 
daudzveidība. Vanadzes jautrā 
pulciņā saklāj galdu ar gardām 
uzkodām – nu, kā tu nenāksi?! 
Un, skat, jau arī kaut ko vērtīgu 
padarām visi kopā, un vēl pa -
aicinām klāt jauniešus, lai redz, 
ka interesanta dzīve nesākas un 
nebeidzas tikai pie datora.

Ir labi zināt, ka Latvijā ieguldī-

tie līdzekļi nesuši augļus – izsko-
loti latviešu bērni ar stipendijām 
Vītolu fondā, zaļo, zeļ un slejas 
Likteņdārzs... Un labi zināt arī, 
ka Bērzainē tiekas tautieši, kā to 
vēlēja Vilis Janums, DV dibinā-
tājs un pirmais priekšnieks: 
“Dēli, kad Latvija būs brīva, lat-
vieši brauks uz Eiropu un nak - 
š ņos Bērzainē”, un vēl, un vēl.

DV Goda priekšnieks Vari-
mants Plūdons atceras trīs nozī-
mīgus notikumus un trīs karo-
gus. Un vēl arī Konkorda dekla-
rā ciju, atgādinot, ka kopš Zēdel-
gemas vēsturiskajām dienām ai -
cinājums: “Daugavas Vanagi, sa -
sauksimies!” ir vienojis un ir arī 
bijis kā atslēga domstarpību un 
pārpratumu pārvarēšanai.

Sasauksimies arī Daugavas Va -
nagu Mēnešraksta slejās!

Jūsu Ligita Kovtuna,
atbildīgā redaktore
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“ 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!

kāpēc izvēlējušies studēt lat-
viešu, lietuviešu vai igauņu 
valodu. Dažiem tas bijis ap -
zināts solis, bet diezgan daudzi 
to izvēlējušies nejauši, un tas 
izmainījis viņu dzīvi uz visiem 
laikiem. Neviens no studentiem 
gan savu izvēli vēlāk nav 
nožēlojis. 

Vieslektori un profesori da -
lījās pieredzē, kā iedvesmot stu-
dentus un vadīt viņus caur diez-
gan sarežģītajiem latviešu, lie -
tuviešu un igauņu valodas 
gramatikas labirintiem, kā aiz-
raut un pārsteigt ar unikālajām 
Baltijas kultūras pērlēm – 
Dziesmu svētkiem, tautas dzies-
mām, dzejas lasīšanas tradī-
cijām.

Baltijas studiju programmas 
pastāvīgi viesi 25 gadu gaŗumā 
ir bijuši Baltijas valstu prezi-
denti, ministri, vēstnieki, dzej-
nieki, mūziķi un universitāšu 
mācībspēki. Sekmīgākajiem stu -
dentiem tiek piedāvāta iespēja 
doties apmaiņas programmās 
uz Baltijas valstu universitātēm. 
Programma 25 gadu pastā vē-
šanas laikā ir attīstījusies un 
augusi. Atliek vien novēlēt 
spēku profesoram Guntim 
Šmidchenam un ilgu mūžu 
Baltijas studiju programmai 
Vašingtonas Universitātē.

IVETA GRĪNBERGA,
Latviešu vieslektore
2005. – 2010.,
kā arī 2012. – 2017. gadā

Kopš 1994. gada Vašingtonas 
Universitātē Sietlā darbojas Bal-
tijas studiju programma, kuŗas 
direktors ir profesors Guntis 
Šmidchens. Studentiem tiek pie-
  dāvāti latviešu, lietuviešu un 
igauņu valodas kursi, kā arī 
kursi, ko māca angļu valodā: 
Baltijas tautu kultūra, Baltijas 
vēsture, Baltijas valstis un 
Skandināvija, Baltija pēc 1991. 
gada, Latviešu, lietuviešu vai 
igauņu literatūras un kultūras 
vēsture un citi. Baltijas kultūra 
un vēsture tiek integrēta arī 
citos mācību priekšmetos, pie -
mēram, kursā Ievads folk lo-
ristikā tiek runāts par latvju 
dainām, bet kursā par skan-
dināvu kinofilmām studenti 
tiek iepazīstināti arī ar latviešu 
kino pērlēm. Profesora Šmid-
chena lasītajā folkloristikas 
kursā vien parasti ir ap simt stu-
dentu, tādējādi Vašingtonas Uni-
versitātē tiek reklamēts Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas vārds, kas 
allaž tiek minēts līdzās citām 
Ziemeļeiropas valstīm – Zvied-
rijai, Somijai, Dānijai, Nor vē-
ģijai un Islandei, jo Baltijas 
studiju programma darbojas 
Skandināvijas studiju departa-
menta paspārnē. Vašingtonas 
Universitātē māca ap 50 dažādu 
svešvalodu, tostarp arī latviešu 

Baltijas studiju programmai 25 gadi
valodu. Bibliotekārs un profe-
sors Maikls Bigins (Michael 
Biggins) izveidojis starp Ame-
rikas universitātēm lielāko trīs 
Baltijas valstu grāmatu kollek-
ciju, bet bibliotēkas mūzikas 
nodaļa lepojas ar diezgan ie -
spaidīgu baltiešu koŗmūzikas 
ierakstu un nošu kollekciju, par 
ko varam pateikties kordi ri-

ģentiem Džefrijam Boersam 
(Geoffrey Boers) un Heterai 
Garbes (Heather MacLaughlin 
Garbes).

Šopavasar, 26. aprīlī, Baltijas 
studiju programmas absolventi, 
pašreizējie studenti, vieslektori, 
profesori, skandināvu kolēģi un 
programmas atbalstītāji, tika 
ai cināti kopā svinēt program-

mas 25 gadu jubileju. Profesors 
Guntis Šmidchens uzrunā klāt-
esošajiem atzina, ka neapsola 
uzrakstīt programmas vēsturi, 
taču aicina visus pastāstīt savu 
stāstu, kas tiks filmēts un 
saglabāts. 

Veselas dienas gaŗumā svi-
nību viesi dalījās ar saviem 
stāstiem. Studenti stāstīja, kā un 

Prof. Guntis Šmidchens ar Skandināvijas studiju departamenta padomes pārstāvjiem Andri Rogaini 
un Vairu Pelēķi-Kristoferi (foto: Inta Vīste)

Latvijas Medicīnas fonda 

(LMF) Zariņu studiju ceļojuma 

stipendijas 2019. gadā saņems 

pieci Latvijas jaunie medicīnas 

speciālisti: RSU rezidente Aus -

tra Breikša apmācībai Ķelnes 

universitātē, kur apgūs jaunas 

metodes, ko izmanto patologs; 

traumatologs ortopēds Sergejs 

Zadorožnijs, lai papildinātu 

zināšanas pie prof. Russell F 

Windsor, Weil-Cornel Ņujorkā, 

ASV; rezidents mutes, sejas un 

žokļu ķirurģijā Mārtiņš Lauskis 

1,5 mēnešus stažēsies pie Dr. 

Flores un Dr. Poor, Monterrey, 

Mexico; Kristaps Krafte apgūs 

jaunu innovatīvu metodi in -

sulta pacientu rehabilitācijai, 

lietojot IT programmu St.Tho-

mas slimnīcā Londonā, un LU 

6. kursa medicīnas studente 

Katrīna Bandere dosies ap  mā-

cībā uz ASV pie prof. Harry 

V.Vintera neiropatoloģijā un 

molekulārajā patoloģijā. LMF 

Studentu stipendiju (Premedical 

Student Scholarship) šogad sa -

ņems Ailita Eddy un Kaija 

Staško no ASV mācībām P. Stra -

diņa KUS.

Kopējais LMF atbalsts sti  pen-

diātiem šajā gadā ir vairāk nekā 

27  000 USD. Stipendijas tiks 

pasniegtas 6. jūnijā plkst. 15.00 

P. Stradiņa Medicīnas vēstures 

mūzejā svinīgā sarīkojumā, kas 

veltīts Pirmā Vispasaules lat-

viešu ārstu kongresa 30 gadu 

jubilejai. Stipendijas pasniegs 

Latvijas Medicīnas fonda valde – 

Valdis Zatlers, Aleksandrs Kal-

niņš un Dainis Krieviņš. Sarī-

kojumā piedalīsies arī Pirmā 

Vispasaules latviešu ārstu kon-

gresa organizātori un LMF 

dibinātāji prof. Bertrams Zariņš 

un prof. Kristaps Zariņš no 

ASV.

Latvijas Medicīnas fonds ir 

dibināts 1990. gadā ASV kā 

privāta bezpeļņas organizācija 

ar mērķi atbalstīt veselības 

aprūpi Latvijā. Tā dibināšana 

bija kā atbalss pirmajam ārstu 

kongresam.

Plašāka informācija par Lat-

vijas Medicīnas fondu http://

latvianmedicalfoundation.org/

KAMENA KAIDAKA, 
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Latvijas Medicīnas 
fonda stipendiāti 

2019. gadā



LAIKS 2019. ga da 8. jūnijs – 14. jūnijs4

Jaunais Goda konsuls Uldis Sīpols kopā ar Latvijas vēstnieku Amerikā Andri Teikmani un saviem 
kollēgām – Latvijas Goda konsuliem

KRISTS KĀRKLIŅŠ
Bostonā atklāj Latvijas Republikas konsulātu 

“Neprasi, ko tava valsts var 
izdarīt tavā labā… prasi, ko tu 
vari izdarīt savas valsts labā” – 
šis ir viens no maniem mīļā-
kajiem ASV prezidenta Džona 
Kenedija citātiem, kas liek jeb-
kuŗam no mums aizdomāties 
par pilsonisko pienākumu pret 
savu ikdienā sastopamo cilvēku 
kopienu, valsti un varbūt pat 
visu cilvēci. Šādas pārdomas ļoti 
atbilstoši attiecināmas uz 2019. 
gada 8. maijā notikušo Latvijas 
Republikas goda konsulāta at  klā-
šanas ceremoniju divu ie  mes lu 
dēļ: pirmkārt, tāpēc, ka ceremo-
nijas norises vieta ir Dž. F. Kene-
dija vārdā nosauktā bibliotēka 
un mūzejs (atrodas Masačū-
setsas Universitātes Bostonas 
filiāles kompleksā) un, otrkārt, 
tāpēc, ka atbildīgos Goda kon-
sula pienākumus patiesi uz  ņe-
mas pildīt cilvēki, kas vēlas ne -
savtīgi strādāt savu līdzpilsoņu 
un valsts labā.

Ārlietu ministrijas mājas lapā 
Goda konsula amats aprakstīts 
sekojoši: “Latvijas Republikas 
Goda konsuls vai ģenerālkonsuls 
ir persona, kuŗai Latvijas Re -
publika uztic veikt valsti repre-
zentējošas un konsulārās funkci-
jas saskaņā ar 1963. gada Vīnes 
Konvenciju par konsulārajiem 
sakariem, starptautiskajām pa -
ra   žām, Latvijas Republikas no -
slēgtām konsulārajām konven-
cijām un citiem Latvijas Re  pub-
likā spēkā esošajiem starptautis-
kajiem līgumiem, Diplomātiskā 
un konsulārā dienesta likumu un 
citiem normatīvajiem aktiem. 
Par Goda konsulu var būt gan 
Latvijas Republikas, gan ārvalsts 
pilsonis, Goda konsulam jābūt 
teicamai reputācijai. Goda kon-
suls nav ierēdnis un nav Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas 
darbinieks.” (https://www.mfa.
g o v. l v / v e s t n i e c i b a s - u n -
parstavniecibas)

Goda konsula darbs netiek 
atalgots. Uldis Sīpols to ir uz  ņē-
mies pildīt brīvprātīgi. Pazīstot 
amata kandidāta dzīves pieredzi 
un personību, vēstnieks A. Teik-
manis ir  aicinājis  Uldi  šos pie -
nākumus uzņemties, sākot jau 
no 2017. gada rudens. Goda 
konsula oficiālā apstiprināšana 
Latvijas Republikas un ASV ār -
lietu ministrijā paņēma nepilnu 
gadu. Svinīgo atklāšanas cere-
moniju rīkoja, kā arī ar to 
saistītos izdevumus sedza Bos-
tonas/Masačusetsas goda kon-
su lāts.  Goda konsula dzīves-
biedre Sandra Kronīte-Sīpola 
izrādīja neatsveramu atbalstu šī 
notikuma organizēšanā. Sandra 
pārstāv latviešu centru Gaŗezers 
un daudziem no mums ir pa -
zīstama kā Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas direktore.

Savā profesionālajā darbībā 
Uldis Sīpols ir ieguvis ļoti daudz 
Goda konsula darbam atbil sto-
šas pieredzes, kā arī personīgus 
sakarus vietējās biznesa un po -
lītiķu aprindās, lai tos veiksmīgi 
varētu izmantot diplomātisku, 
akadēmisku, kultūras un eko-
nomisku saišu veidošanā starp 
Masačusetsas pavalsti un Latviju. 
Viņš ir bijis vispasaules iepirkumu 
un administrācijas  viceprezi-
dents  uzņēmumā Gillette; pro -
duktu iepirkumu viceprezidents 
Procter and Gamble; vēlāk gal-

venais par iepirkumiem atbil-
dīgais viceprezidents Sonoco 
Products (Dienvidkarolīna). Vēl 
viņš ir līdzīgos amatos strādājis 
Ford Motor Company, AMP/
Tyco Electronics Pensilvānijā un 
pēcāk Danaher Corporation 
uzņēmumos. 2016. gadā Uldis 
Sīpols nodibināja savu padom-
nieka praksi US Associates, LLC. 
Tās mērķis ir palīdzēt uzņē mu-
miem pārkārtoties un mainīt 

administratīvo uzbūvi.  Uldis 
savai darbībai Goda konsula 
amatā par pamatmērķi uzstāda 
stiprināt ekonomiskos un uz  ņē-
mējdarbības sakarus starp Lat-
viju un ASV (sākot tepat uz vie-
tas Bostonā un Masačusetsas 
pavalstī). Kultūras un izglītības 
sakarus viņš plāno veicināt ar 
vietējās Bostonas latviešu ko -
pienas, kā arī Latvijā un visā 
pasaulē dzīvojošo tautiešu 

palīdzību.
Svinīgo ceremoniju atklāja 

Latvijas vēstnieks ASV A. Teik-
manis. Viņš savā runā uzsvēra 
saiknes un līdzības starp Latvi-
jas Republiku un Masačusetsas 
pavalsti. Latvijas vēstnieks pa -
teicās par to, ka savā laikā ASV 
atbalstīja Latviju, neatzīstot tās 
okupāciju un uzņemot Otrā 
Pasaules kaŗa bēgļu gaitās de -
vušos Latvijas iedzīvotājus. 

Vēst nieks pa  pildu atzīmēja to, 
ka šodien šī sadarbība ir kļuvusi 
divpusēja, un no mūsu drau dzī-
gajām saiknēm iegūst gan 
Latvija, gan ASV. Mēs visi ļoti 
labi zinām par spējīgiem lat vie-
šiem, kas ar savu darbu veicina 
ASV izglītības, kultūras, uzņē-
mējdarbības, technoloģiju, kā 
arī sporta nozares. Bet varbūt 
mazāk zināms ir tāds fakts, ka 
Valmieras Stiklašķiedras fabrika 
ir nesen atvērusi savu filiāli ASV 
un ne tikai apgādā Ziemeļame-
rikas uzņēmumus ar augstvēr-
tīgu produkciju, bet arī nodar-
bina apmēram 2000 amerikāņu.

Turpmāk ar runām uz  stā jās 
Masačusetsas likumdošanas pār-
stāvis David DeCoste, kongres-
meņa (un Baltic Caucus da  līb-
nieka) William Keating biroju 
pārstāvošais Mike Jackman, gu -
bernatora Charlie Baker biroju 
pārstāvošais Mark Sullivan (at -
bil dīgas par Starptautisko in -
vestīciju un tirdzniecības vei  ci-
nāšanu), Bostonas mēra Marty 
Walsh biroju pārstāvošie James 
Colimon un Sarah DeLude (at -
bildīgie par ekonomisko attīs-
tību un starptautisko stratēģiju).

Notikumu ar savu klātbūtni 
pagodināja divpadsmit citu val-
stu konsuli Bostonā.

Rakstiski un mutiski apsvei-
kumi tika saņemti no daudzu 
valstu un organizāciju pār stāv-
jiem: Vācijas, Meksikas, Pakis-
tānas, Portugāles, Šveices, An -
glijas, Kanadas (David Alward), 
Dr. Regina Balcaitiene (Lithu-
anian American Community of 
New England),  Andris Nelsons 
(Boston Symphony Orchestra).

Goda konsulu apsveica arī 
lielo uzņēmumu vadītāji un arī 
mācību iestāžu  pārstāvji, tāpat  
sabiedrisko organizāciju pār -
stāvji. 

Savā runā Goda konsuls 
Uldis Sīpols uzsvēra gan vēstu-
riskas saites starp Latviju un 
ASV, gan arī to, ko dažādās 
sadarbības formās varam viens 
otram piedāvāt šodien. “Kopībā 
spēks”, uzsveŗ Goda konsuls, 
ļaujoties pārdomām par to, 
kādas varētu būt nākotnes sa -
darbības iespējas starp mūsu 
valstīm un cilvēkiem. 

“Man ir sapnis par Latviju kā 
nozīmīgu ekonomiskās un kul-
tūras jomas innovātori, kas sava 
apjoma un pievienotās vērtības 
radītspējā daudzkārt pārsniedz 
savas ģeografiskās robežas un 
izmērus,” turpināja Uldis. Reti 
kuŗš no svinīgās ceremonijas 
dalībniekiem spēja palikt vie n-
aldzīgs šīs runas iespaidā. Tā ne 
tikai ļāva katram klātesošajam 
sajust lepnumu par savu lat-
vietību (“mēs visi šodien esam 
nedaudz latvieši”), bet arī ro -
sināja uz rīcību, piedaloties 
veiksmes stāstā, ko sauc par 
brīvās Latvijas valsti.” “Darbība ir 
saistīta ar riskiem un izmaksām. 
Tomēr tie ir mazāki nekā ilg -
termiņa zaudējumi no ērtas 
bezdarbības,” Uldis  noslēdza 
savu uzrunu, izmantojot vēl 
vienu Kenedija citātu. Paldies 
viņam par līdz šim paveikto, un 
novēlam ar panākumiem un 
gandarījumu turpināt savu 
darbu gan latviešu, gan arī 
amerikāņu sabiedrības labā!
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MĀRA
CELLE

ČEMODĀNS ATGRIEŽAS NO TRIMDAS

Staunton, May 31 – More than 
20 years ago, then Secretary of 
State Madeleine Albright observ-
ed with some bitterness, “when-
ever I want to talk about Eastern 
Europe, everyone wants to 
change the conversation to 
Russia.” That attitude continues 
in many capitals of the old West 
with many insisting that at best 
“the countries in between” are a 
bridge between East and West.

This week, new Latvian presi-
dent Egils Levits bluntly rejected 
this notion declaring that we are 
no bridge: We are the West.” That 
position is completely correct, 
commentator Vitaly Portnikov 

‘We are Not a Bridge;  We are the West,’
a Ukrainian President Needs to Follow

Latvian One in Declaring, Portnikov Says
PAUL GOBLE

says, and only by ageing with it 
can Ukraine and its neighbors 
protect to have “the fate of any 
civilized state” .

Unfortunately, the Ukrainian 
commentator continues, Ukraine 
has felt the need to “constantly form 
some kind of bridge between 
Russia and Europe” and equally 
often suggests that the Kremlin 
has not recognized “all the ad -
vantages which would open 
before it if it would gain if it give 
[Ukraine] the chance to play the 
role of a bridge.”

But that is “not the logic of a 
bridge,” Portnikov says. Rather, 
“it is the logic of a bordello with a 

readiness to sacrifice principles 
and the future for ‘a peaceful and 
rich life.’” That is not the logic of 
a citizen but of a petty-minded 
individual concerned only about 
how much money he has.

Worse, this logic, which has 
been operative in Ukraine most 
of the time since 1991 has “trans-
formed Ukraine into one of the 
poorest countries of Europe, an 
invalid country with a paternal-
istic and inert population” – in 
sharp contrast to those who 
wanted to be part of the West 
and have already become mem-
bers of NATO and the European 
Union – and a better life to boot.

“By its constant talk about its 
eternal attempts to become a 
bridge,” Portnikov continues, 
“Ukrai nians have imposed a 
sentence on their country, one 
called into question by periodic 
uprisings.”

 It is important to remember, 
the commentator continues, that 
“Russia does not need any bridg-
es. Russia itself borders the EU 
and now, when it is building new 
pipelines, it is by so doing pre-
paring to deprive Ukraine of its 
accustomed function. So much 
for being a bridge. Russia needs 
from Ukraine only one thing: 
that it become East.”

Moscow has no interest in hav-
ing Ukraine as a bridge to the 
West. It wants it to be completely 
rooted in the East and “still better 
to be simply Russia because after 
all we are ‘one people,’” Portnikov 
says. Consequently, Ukraine must 
make a choice instead of avoiding 
it by talking about being a bridge.

“Sooner of later, a Ukrainian 
president will have to say what 
the Latvian president has said: 
‘we are not a bridge,’” and that he 
has first made clear that Ukraine 
is part of the civilized West rath-
er than the authoritarian East.

Kopš 2007. gada Latvijā pastāv 
LaPa (Latvieši pasaulē – mūzejs 
un pētniecības centrs). LaPa ir 
privāta, bezpeļņas organizācija, 
kas vāc materiālus par latviešu 
izceļošanas vēsturi pēdējo 200 
gadu laikā. LaPa krāj priek šme tus, 
kuŗi atspoguļo daudzveidīgos iz -
braukšanas iemeslus un pieredzi 
un liecina par ārzemju latviešu 
dzīvi, kopienām un identitātes 
uzturēšanu ārpus Latvijas. LaPa 
veido ceļojošās izstādes, pub li-
kācijas, filmas un citus projektus 
par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu 
kultūru un devumu Latvijai un 
pasaulei. Šai katēgorijā ietilpst arī 
Otrā pasaules kaŗa laikā trimdā 
devušies latvieši.

Ir pagājuši 75 gadi, kopš mēs 
atstājām Latviju. Ir liela variācija, 
kur katrs no mums eventuāli 
nonāca, kādas saites uzturēja ar 
dzimteni, ko paņēma līdzi no 
Latvijas un cik no tā ir vēl sa  gla-
bājies. Būtu interesanti paska tī-
ties un atcerēties, ko toreiz izveda 
no Latvijas, un kas no tā vēl eksistē.

Šis rakstiņš būs par manas 
mammas, dzejnieces Rūtas Sku -
jiņas no Latvijas izvesto čemo-
dānu un tā likteni. Melnais, ar 
tumšu dermatīnu apvilktais 
20,5x61x38 cm čemodāns pār-
dzīvoja ceļojumu ar kuģi no 
Rīgas uz Dancigu. Tas turpināja 
kalpot mūsu ģimenei visus no -
metņu laikus. 1949. gadā tas gan-
 drīz aizgāja bojā, kad Fišbachā 
janvāŗa nakts vidū nodega mūsu 
baraka. Pēc tam, kad mamma 
bija izstūmusi pa durvīm manu 
māsu Lalitu un mani, viņa jau 
caur degošās barakas logu pa -
spēja izsviest savu portfeli un šo 
čemodānu, un pati izlēkt ārā ar 
apsvilušiem matiem un uzacīm. 
Portfelī bija svarīgi dokumenti, 
bet čemodāns izrādījās tukšs.

Čemodāns aizceļoja uz Ame -
riku. Tur tas gadiem ilgi dzīvoja 
sveiks un vesels. Pēc tam, kad 
1964. gadā mana mamma aizgāja 
Aizsaulē, čemodāns nonāca pie 
manis Kalifornijā. Ņemot vērā, 
ka tā konstrukcija bija no finiera, 
tas nebūtu varējis izturēt ceļošanu 
ar lidmašīnu. Es ar to arī nekur 

neceļoju, bet mani bērni to 
labprāt ņēma līdzi uz latviešu 
vasaras nometnēm, jo tas bija 
viegls un ietilpīgs.

Kad 1990. gadu vidū sākām 
iekārtoties uz dzīvi neatkarību 
atguvušajā Latvijā, čemodāns no -
nāca Ņūdžersijā. Tur tas snauda 
bēniņos, jo nebija nevienam vairs 
vajadzīgs. Tomēr projām mest to 
negribēju. Sāku gudrot, kā to 
nogādāt uz mājām, uz Latviju. 
Lidlauku slīdošās lentās tas būtu 
izšķīdis. Izrādījās, ka tas ietilpst 
vienā manā palielā modernas 
konstrukcijas ceļasomā.

Nu čemodāns bija atgriezies 
Mežaparkā. Bet tam tur arī nebija 
pareizas vietas. Bija jāmēģina 
tam atrast īstās mājas. Izrādījās, 
ka LaPa priekšmetus ar tādu 
vēsturi meklē un ņem pretī. LaPa 
biroja vadītāja Marianna Auli -
ciema bija atsaucīga. Teica, lai 
aprakstot čemodāna likteni un 
atvedot to uz LaPa biroju Gais-
mas pilī (Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā). Uz turieni man būtu 
jābrauc ar diviem tramvajiem ar 
šo tomēr ne tik mazo čemodānu 
pie rokas. Nevarēju saņemties 
šim uzdevumam. Laimīgā kārtā, 
pirms gada visu nokārtoja no 
Bostonas ciemos atbraukusī māsas 
meita Sarma Muižniece-Liepiņa.

Šopavasar man pienāca ziņa, 
ka mani aicina ierasties LaPa 
birojā Gaismas pilī, lai parakstītu 
čemodāna dāvināšanas doku-
mentus. Labi, braukšu. Lai taču 
čemodāns reiz būtu pie miera un 
nonācis tur, kur to gaida un tas 
tiek novērtēts.

Bibliotēkas lobijā mani sagaida 
LaPa darbiniece Zanda Zībiņa. 
Man jāparaksta četras lappuses 
ar dokumentiem. Pirmais ir “Akts 
Nr. PAO6/DL2019-6”, kur sīki 
aprakstīts, kāds čemodāns iz -
skatās. Izrādās, ka tam ir gan 
“daudz sīku materiālu fragmentu 
zudumu”, “metāla daļas vietām 
aprūsējušas”, “iekšpusē oderē trai-
pi” un “roktuŗa ādā divi plīsumi”. 
Neapstrīdu, ka tā tas ir. Otrs 
dokuments saucas “Dāvinājuma 
līgums Nr. DL2019-6”. Tur 17 
punktos jau lietas kļūst no  piet-

nākas. Es visu nelasu, bet, galve-
nais, gribu zināt, vai tiešām esmu 
tikusi vaļā no čemodāna. Jā, esmu 
to LaPai dāvinājusi, bet, ja pār-
domāju, varu to atgūt tikai caur 
tiesu. Parakstu visu un uzelpoju.

Zanda man pastāsta par če  mo-
dāna tālāko uzdevumu. Tas jau 
“strādājot”. Esot izstādīts kopā ar 
dažiem citiem priekšmetiem mū -
zeja izmantotā dzīvoklī Kalēju 
ielā 57. Tur varot apskatīt vairā-
kus 1944. gadā trimdā devušos 
tautiešu priekšmetus, arī manis 

ties jebkuŗš, vajagot apmēram 
septiņus dalībniekus vienā reizē. 
Spēli izgudrojusi Marianna Auli-
ciema ar palīgiem. LaPa ieguvusi 
savā rīcībā dzīvokli caur biedrību 
Free Riga. Šis bijis dzīvoklis, kuŗu 
1944. gada septembrī pametusi 
kāda ģimene un tajā atstājusi tik-
pat kā visas savas mantas, kas 
tagad tiek izmantotas LaPa vaja-
dzībām. Dzīvoklis bijis ļoti sliktā 
stāvoklī, bet LaPa izremontējusi 
pašreiz vienu istabu. Tur arī no -
tiek minētā spēle.

īpašniekiem izceļojuši no Latvijas 
1944. gadā. Dalībnieki tiek ai  ci-
nāti uz sarunu par vēstures noti-
kumiem, par iemesliem, kas 
ļaudīm lika bēgt.

Vaicāju Zandai, kas notiek ar 
spēles dalībniekiem, kuŗi stun-
das laikā nespēj izgudrot, kā tikt 
no telpas ārā. “Tie nonāk Sibrijā,” 
ar karātavu humoru apliecināja 
Zanda.

Ar jūnija sākumu spēlei varēs 
pieteikties ikviens, kuŗu interesē 
šie mūsu vēstures notikumi, kā 
arī LaPa mūzeja unikālais krājums.

Zanda Zībere mani aicina ie  ras-
ties uz izstādes un spēles at  klā-
šanu 19. jūnijā. Es varēšot pie-
dalīties arī spēlē. Tas nozīmē, 
kaut biju tikai 6 gadus veca, 
varēšu vēlreiz pārdzīvot savas 
izjūtas 1944. gada septembŗa rītā, 
kad mana mamma steigā un 
pānikā grāba un stampāja man-
tas dažos maisos un šeit minētajā 
čemodānā. Mēs ar Lalitu nesām 
arī savus dārgumus, kuŗus mam-
mīte pa lielai daļai noraidīja, kaut 
no Lalitas pieņēma dažas grā-
matas un baltu lācīti. Man lai-
mējās iešmugulēt veselus trīs 
mīkstos dzīvnieciņus: lielo lāci 
Juri, pelēku sunīti bez vārda un 
savu mīluli, tikai sprīdi gaŗo 
lāčuku Mikiņu. Mikiņš aizgāja 
bojā jau kaŗa pirmajā ziemā 
Bavārijas Alpu kalnos. Viss cits 
(izņemot portfeli un čemodānu) 
sadega ugunsgrēkā. Man liekas, es 
Zandas aicinājumu nepie ņemšu, 
jo negribu to chaotisko rītu vēl-
reiz ne piedzīvot, ne atcerēties.

Kaut Mikiņš jau vairāk nekā 70 
gadus ir “lācīšu debesīs”, Ņū  džer-
sijas Latviešu biedrības biedrzine 
Ilona Studente, pēc manas bēr-
nības grāmatas izlasīšanas, no -
lēma, ka viņa man sagādās jaunu 
Mikiņu. Pirmais viņas atrastais 
lācītis bija par lielu, teicu – tas 
nav Mikiņš, varētu būt viņa tētis. 
Uzdāvināja otru – tas arī bija par 
lielu, varētu būt mammiņa. 
Trešais bija pietiekami maziņš, 
lai varētu līdzināties Mikiņam. 
Šeit pievienots foto ar Ilonas 
dāvinātiem lācīšiem – Mikiņš ar 
tēti un māmiņu. 

dāvināto čemodānu. Mani uz -
jau  t   rināja, ka tas beidzot ir ne 
tikai atgriezies Latvijā, bet arī 
“strādā”.

Par šo dzīvokli Kalēju ielā ir vēl 
cita interesanta informācija. Bez 
izstādes tur darbojas arī spēle. 
Spēlē aicināti piedalīties galve -
nokārt vidusskolēni un vasaras 
skolu audzēkņi, bet varot pieteik-

Izlaušanās spēles “Bēgļu gaitas” 
dalībnieki tiek ieslēgti istabā. 
Viņu uzdevums ir stundas laikā 
atrisināt dažādus uzdevumus, lai 
sagādātu sev izbraukšanas atļauju 
un paspēt tikt uz kuģi kādā no 
Kurzemes ostām. Nodarbībā da -
lībnieki gida vadībā pēta unikālus 
priekšmetus, kuŗi ir bijuši bēgļu 
ģimeņu čemodānos un kopā ar 
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Daudz zaļuma, maz sniega
Normunds Smaļinskis, 100 stāsti par Latviju, apgāds „Zvaigzne ABC” 2018. g., lpp/

Pirms dažiem gadiem ziemas 
vidū uz Latviju atlidoja cilvēks 
no Austrālijas, lai šeit apglabātu 
savu tēvu, repatriantu. Īpaši viņš 
brīnījās par plato, aizsalušo, sniega 
klāto Daugavu, ko viņš citugad 
solījās parādīt savai Austrālijā 
dzimušajai un „īstu” ziemu ne  kad 
neredzējušajai meitai. Nezinu, vai 
viņi abi vēlāk šurp atbrauca. Tālo 
kontinentu latviešu apciemojumi 
Tēvzemē liekas centrēti uz siltā-
kiem gada laikiem, un mani 
centieni paziņām iestāstīt, lai 
taču kaut vienu izmēģinājuma 
reizi šeit ierodas Vilku, Sala vai 
Sveču mēnesī, kad viņi ieraudzīs 
pavisam citādu Latviju, ir pali-
kuši nesekmīgi.

Skaistā lielformāta izdevumā 
100 stāsti par Latviju simtiem 
krāšņu attēlu kompilators Nor-
munds Smaļinskis, ticiet vai ne -
ticiet, ir izvēlējies ievietot vien 
piecas (piecas!) sniega ainaviņas. 
Viņš izdomājis Latviju parādīt 
tādu, kādu lielais vairums tūristu 
un apmeklētāju to redzējuši vai 
kādu viņi, pēc albuma izska tī-
šanas krituši kārdinājumā šo to 
redzēt pašu acīm, to vēlāk sa -
skatīs. Tā kā uz ceļošanu ziemā 
Normunds Smaļinskis ir izšķīries 
īpaši nemudināt, atzīmēsim šeit kā 
dārgu retumu uzejamos ziemas 
skatus. Redzam Ledus skulptūru 
festivālu Jelgavā, Ziemsvētku tir-
dziņu Doma laukumā Rīgā, 
Siguldas sniegoto kamaniņu trasi, 
Krimuldas muižu sniegā un 
Livonijas ordeņu pili Ventspilī 

ziemā. Tas tad arī viss.
Ja pieveŗam acis sniega ainu 

trūkumam, albums visādā ziņā ir 
labi līdzsvarots, pārdomāts. Katrā 
no simt atvērumiem lasāms teksts 
trīs slejās par kādu pieminēšanas 
vērtu vietu Latvijā. Šīs vietas 
sakārtotas alfabēta secībā, no 
Ainažiem līdz Zvārtas iezim. Ar 
Rīgu saistītām vietām un no  ti-

kas ar katru apcerēto vietu bijuši 
kādā sakarā. Puse no visa Alūk-
snei atvēlētā teksta veltīta Bībeles 
tulkotājam Ernstam Glikam, tā 
ka nav palicis vietas kaut vienam 
teikumam par Alūksnes-Gulbe-
nes mazbānīti, vienīgo vēl atli-
kušo šaursliežu dzelzceļu Latvijā. 
Stāsts par Kalna Kaibēniem 
īsteni ir stāsts par Brāļiem Kau-
dzītēm, bet Tadenava ir caurum-
caur Rainis un Pikšas – Kārļa 
Ulmaņa mājas.

Tekstā vieta ierādīta arī visiem 
zināmiem Otrā pasaules kaŗa 
trimdiniekiem: rakstniekiem 
Skalbem, Jaunsudrabiņam, Klī-
dzējam, zinātniekam Edgaram 
Dunsdorfam, soļotājam Jānim 
Daliņam. Trāpīgāk gan būtu par 
tādiem kā viņi runāt kā par 
cilvēkiem, kas gribēja izvairīties 
no otrreizējas komūnistu oku-
pācijas pieredzēšanas, nevis kā 
par tādiem, kas „bēga no kaŗa 
šausmām”. Šausmas, dzīvības zau-
dēšanas risks jau viņus turpināja 
pavadīt, ceļojot kuģos vai zvej-
nieku laivās pāri Baltijas jūŗai.

Lasot tāda veida enciklo pē-
diskas grāmatas kā 100 stāstu 
par Latviju, cilvēks apgūst savā 
starpā maz saliedētas zināšanas, 
kas viņa garīgo bagāžu papildina 
ar dzīvē varbūt grūti izmantoja-
miem izolētiem kurioziem, kaut 
lasīšanas laikā tie spēj sev pievērst 
uzmanību. Lūk, Ainažus saim-
nieciskās rosmes ziņā pēc Otrā 
pasaules kaŗa izkonkurējusi 
igauņu Pērnava uz ziemeļiem no 

tiem un Salacgrīva uz dienvidiem. 
Cēsīs Maija parka dīķī sastopams 
melnais gulbis, kā dzimtene ir 
Austrālija. Dabūjam zināt, kāpēc 
Jēkabpils ģerbonī ir lūsis. Ap 
Mellužiem reiz atradušies plaši 
zemeņu un aveņu lauki, un šo 
vietu bija iecienījusi latviešu in -
teliģence un ierēdniecība. 1874. 
gadā celtais tilts pār Ventu pie 
Kuldīgas veidots pietiekami plats, 
lai pa to viena otrai gaŗām pa -
braukt varētu divas karietes. – Ar 
šāda veida zināšanu kripatām jeb 
drupačām mani iepriecināt pēc 
pakavēšanās pie grāmatas varētu 
mazdēls Kārlis, kuŗam pievakarēs 
nereti noprasu, ko viņš tādu pēc 
skolā pavadītas dienas zina, ko 
no rīta vēl nav zinājis.

Grāmatā ieturēts labs līdzsvars 
starp senākiem un jaunākā laika 
apstākļiem un notikumiem. Ie -
vietoti vairāki foto attēli no 2018. 
gadā notikušajiem XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu svēt-
kiem un XVI Deju svētkiem, un 
tekstā pastāstīts, ka tajos pie da-
lījušies aptuveni 43000 dalīb-
nieku, bet skatītāju rindās atra-
dušies vairāk nekā pusmiljons 
ļaužu. Par dižsarīkojumiem ru -
nājot, varam atzīmēt, ka stāstā 
par Siguldu pateikts, ka turienes 
pils estrādē „jau vairāk nekā 20 
gadus... notiek Starptautiskie 
Siguldas Opermūzikas svētki, 
kuŗi guvuši plašu atzinību un 
kuŗos piedalās labākās pašmāju 
un ārzemju mūzikas zvaigznes.”

Pēc stāstiem par divām 20. gad -

simta mūsu tautas svētvietām – 
par Brāļu kapiem un Brīvības 
pieminekli – vieta grāmatā atra-
dusies arī stāstam par trešo tādu, 
jau vairāk ar 21. gadsimtu saistīto 
Likteņdārzu.

Rakstā atzīmēts Likteņdārza 
projektētāja, japāņu ainavu ar -
chitekta vārds, bet, diemžēl, nav 
pieminēts Likteņdārza idejas 
iniciātors un dvēsele Vilis Vītols. 
Saulriets, ko Likteņdārzā var 
vērot, nosaukts par „skaistu un 
neatkārtojamu dabas parādību”. 
Kādā ziņā neatkārtojamu? Vai 
tad saule neriet katru dienu? Vai 
autoram vai teksta pārrakstītājam 
vārds „neatkārtojama” nebūs 
izlavījies „neaizmirstams” vietā? 

Šā vai tā, abus šos vārdus 
drīkstam attiecināt uz 100 stās-
tiem par Latviju. Otra šāda vis-
aptveroša un skaista izdevuma 
par Latviju grāmatu tirgū šobrīd 
nav un pārskatāmā nākotnē 
droši vien nebūs. Kā grāmatu 
darināšanā, tā foto mākslas at -
tīstībā tāls ceļš noiets kopš foto-
grafa Artura Grapmaņa 1948. 
gadā Augsburgā izdotā melnbal-
tu attēlu krājuma Dzimtā zeme, 
kas bēgļu nometņu laikā palī-
dzēja patriotiskā gultnē ievirzīt 
tādus DP bērnus kā mani. Cik 
privilēģēti ir mūsdienu bērni un 
jaunieši, ja vien pārstātu darbināt 
savus mūžīgi kustīgos viedtāl-
ruņus un pamēģinātu iemīļot arī 
statiskus krāsu attēlus, pie reizes 
ieskatoties tiem pievienotajā 
tekstā!

kumiem veltīti astoņi atvērumi. 
Retumis iekļauts pa kādam ar 
konkrēto vietu nesaistītam stās-
tam:  par bērza tāsi, par mālu... 
Teksts viegli lasāms kā pieau gu-
šajam, tā labu latviešu valodu 
pratējiem pusaudžiem. Katru 
atvērumu rotā 4 – 8 foto. 

Tekstā iestrādātas ziņas par 
kultūras un valsts darbiniekiem, 

Latviešu fonds ir pastāvējis gan -
drīz pusgadsimtu; pa šo laiku 
daudz patriotisku, aktīvu un 
vien reizēju tautiešu ir mūs 
atbalstījuši. Tādēļ vien Fonds ir 
varējis financēt tādus projektus, 
kā, piemēram, LaPa mūzeja 
„Stāstu segu“, folkloras kopas 
Vilkači tūri Ziemeļamerikā, fil-
mas „Dvēseļu putenis“, „Melā-
nijas chronika“, “Bille” un Imanta 
Ramiņa operas “Lakstīgala” ie -
studējumu. Mēs no sirds no  vē r-
tējam mūsu dāsnos ziedotājus, 
un pēdējos gados esam pa  snie-
guši labvēļiem Atzinības rakstus 
un Latvijā darinātas piesprau-
dītes. Būtu tik jauki, ja mēs arī 
varētu satikt katru atbalstītāju 
personīgi – pateikties, paspiest 
roku.

Pērnruden  Latviešu fonds go -
dināja īpaši rosīgu sabiedrisko 
darbinieku – Andreju Eglīti no 
Linkolnas, Nebraskā. Andrejs ir 
LF Dzelzs tūkstošnieks, tas no -
zīmē, ka viņš ir ziedojis Latviešu 
fondam vairāk nekā $2500. Pa -
tei camies, Andrej! Lai organizētu 
Andreja apsveikšanu, mums ar 
e-pastu un telefona sarunu palī-
dzību bija jāiepazīstas gan ar pašu 
labvēli, gan ar citiem Lin kolnas 
latviešiem. Uzzinājām daudz. 

Andrejs Eglīte gājis skolā, strā-
dājis un pavadījis sabiedrisko 
dzīvi latviešu vidē Linkolnā, 
Nebraskā. Dzimis Latvijā 1938. 
gadā, skolas gaitas uzsācis bēgļu 

Latviešu fonda dzelzs pakāpes tūkstošnieks
Andrejs Eglīte un Linkolnas latvieši

nometnēs un beidzis vidusskolu 
Linkolnā. Studējis inženieŗzi-
nātnes Nebraskas Universitātē. 
Iestājies studentu korporācijā 
Latvia. Divus gadus bijis ASV 
armijā, un vēlāk armijas rezervē. 
Līdz 2006. gadam strādājis Ne -
braskas štata tiltu projektēšanas 
nodaļā. 

 Kopš 1961. gada Andrejs dar-
bojies Daugavas Vanagos, ir DV 
Mūža biedrs un apbalvots ar 
Zelta nozīmi. Andrejam ļoti 
veicās un patika šaušanas sports, 
un viņš daudz gadus piedalījies 
DV šaušanas sacensībās (stāsta, 

ka pagrabā ir sakrājusies kaudzīte 
ar godalgām.) Andrejs ir Ame ri-
kas latviešu apvienības Mūža 
biedrs Dzintara pakāpē; apbal-
vots ar ALAs Atzinības rakstu. 
Kopš 1975. gada darbojas Lat-
viešu brīvības fondā. UN vēl: 
Andrejs ir Gaŗezera, Okupācijas 
mūzeja un Latvijas Bērnu fonda 
atbalstītājs, un pagājušajā gadā, 
sadarbībā ar Vītolu fondu, kopā 
ar māsu Daci izveidoja stipendiju, 
lai līdzētu trūcīgiem, talantīgiem 
Latvijas jauniešiem iegūt aug stā ko 
izglītību pedagoģijā un farmācijā! 
Stipendijas ideja Andrejam esot 

nākusi, izlasot atmiņas par lat-
viešu bēgļu laiku cīniņiem uzsākt 
dzīvi svešās zemēs un domājot 
par saviem vecākiem. „Mani ve -
cāki tik strādāja un rūpējās par 
mums, un nekad nesūdzējās. 
Manam tēvam nebija iespējas 
pabeigt universitāti. Domāju, ka 
jāatrod veids, kā viņus godināt 
un pieminēt.“

Andreja vecāki Anna un Jānis 
pārcēlās uz Linkolnu 1949. gadā. 
Jānis bija viens no Linkolnas 
draudzes dibinātājiem, pirmais 
latviešu skolas pārzinis, DV, ALA 
un PBLA biedrs un latviešu stu-
dentu korporācijas kopas dibi nā-
tājs. Tajos agrajos gados Linkolnā 
bija gandrīz tūkstotis latviešu. 
Šodien ir palikuši ap simtu, un 
daudzi ir no vecākās paaudzes. 
Bet linkolnieši šķiet tikpat aktīvi 
kā agrāk – maza, draudzīga gru-
piņa kas uztur latvietību ASV 
vidienē un kas, kad vien iespē-
jams, spodrina Latvijas tēlu ame-
 rikāņu sabiedrībā. Youtube video 
var noskatīties linkolnieša Ārija 
Liepiņa interviju angļu valodā 
par Latvijas vēsturi, kultūru un 
ārzemju latviešiem. 2018. gada 
septembrī, avīze Lincoln Journal 
Star publicēja gaŗu rakstu par 
Linkolnas latviešiem un Latvijas 
Simtgades notikumiem, ieskaitot 
atceres dienu Kārlim Ulmanim 
Nebraskas universitātē un trīs 
latviskām mākslas izstādēm ar 
gleznām, keramiku un tautas tēr-

piem. Žurnalistei Cindy Lange-
Kubick patika Veltas Didrich so-
nes apgalvojums, ka (mēs lat-
vieši) esam kā no „My Big Fat 
Greek Wedding, that romantic 
comedy full of loud and lovable 
Greeks holding onto the Old World 
with both hands“. „Just put in 
Latvian instead“, says the 80-year-
old who came to America as a 
girl“. Velta avīžu rakstā stāsta, kā 
latvieši svin 18. novembri, un 
piemin Ulmani: „A Latvian-turn-
ed-Cornhusker who hung a Ne -
braska pennant next to his coun-
try’s flag in his presidential office.“

Šī nu ir tā vide, kur 18. no  vem-
brī Simtgades svinīgā vai, pa -
reizāk sakot, omulīgā jubilejas 
gaisotnē tika sveikts un sumināts 
Andrejs Eglīte. Nebija nekādu 
polītisku uzrunu, bet pēc klavieŗu 
un pūšamo instrument koncerta 
sekoja vakariņas un sadzie dā-
šanās. Tik silti un sirsnīgi! Mēs 
sūtām sveicienus linkolniešiem 
un vēlreiz pateicamies mūsu 
Latviešu fonda labvēlim Andre-
jam Eglītem! Un mēs aicinām 
citus Linkolnas latviešus, un arī 
jūs, lasītāji, – ziedojiet Latviešu 
fondam, un piesakiet projektus! 
Mūsu kopā veiktais darbs 
saglabā latvietību! (skatiet www.
latviesufonds.com vai rakstiet uz 
latviesufonds@latviesufonds.
com vai pa pastu Latvian 
Foundation Inc. 6324 Crebs Ave, 
Tarzana, CA 91335.

2018. gada 18. novembrī LV dibināšanas svētku akts – no kreisās 
– Andrejs Eglīte, Rasma Strautkalns, Kārlis Indriksons, James 
McLaughlin, Tyler McLaughlin, Seng-Tro Lim, Velta Didriksons, 
Valdis Balodis
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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.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

8.jūnijā plks. 2:00 Pieminēsim 
un godināsim Edgaru Bērziņu 
atmiņās un dziesmās. Pie reizes 
godināsim arī Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības dibinātāju 

Fritz D’Sinter. Visi laipni ai  ci-
nāti – Celebration of Life for 
Edgars Bērziņš. 

Donations in lieu of flowers 
can be donated to the Latvian 
Society, Philadelphia Latvian 
Retirees Club or St John’s Lat vian 
Lutheran Church Phila delphia.

For more information please 
email blbphilly@gmail.com

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

Sestdien, 8. jūnijā, pl.14:00 
dienā Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības telpās, 531 North 7th 
Street, notiks svētbrīdis nelaiķa 
Edgara Bērziņa piemiņai. Puķu 
vietā ziedojiet vietējām orga ni-
zācijām. 

GAŖEZERS (MI)
4.-11.augustā notiks 3x3 Gaŗ  -

ezers.
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 Gaŗ-
ezers, www.3x3garezera.com 

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

NJ 07728).
22. jūnijā pl. 18:30 – tradi cio-

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

SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

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

11. jūn. Pensionāru pusdie-
nas ar programmu, plkst. 12:00 
Latviešu centrā.

16. jūn. Aizvesto piemiņas 
dienas sarīkojums pēc diev kal-
pojuma kopā ar igauņiem un 
lietuviešiem. Pieņemšana un 
azaids no līdzpaņemtiem gro-
ziņiem.

22.-23. jūn. Jāņu svinības 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 

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

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

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

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

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

3.septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

PRIEDAINĒ (NJ)
22. jūnijā, plkst. 18:30 – tra -

dicionālie Līgo svētki Priedainē 
– tautasdeju uzvedumi: dejos 
Ņujorkas Jumis, Filadelfijas 
Dzirkstele un Ņūdžersijas Lat-
viešu skolas Zaglītis. Jāņu dzies-
mu dziedāšana mūzikantu pa -
vadījumā pie ugunskura. Dzie-
dās Evija Sloka ar Latvijā pazīs-
tamu dziedošo aktieri. Par bal-
les mūziku rūpēsies mūzikanti 
no Latvijas. Ieeja apmeklētājiem 
atvērta no 16:00. Informācijai 
www.priedaine.com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande 

tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

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

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 
14:00. E-pasts: reglite@aol.com 
Dievk. notiek svētdienās 9:30. 
Pēc Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda. 9.jūnijā Vasarsvētku 
Dievk. 16.jūnijā Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-

cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. no -
tiek 11:00. 16.jūnijā plkst. 11:00 
Aizvesto piemiņas dievkalpo-
jums (diak. Guna Reina). Jūlijā 
nebūs dievkalpojuma.

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

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

09.jūnijs – Dievkalpojums ar 
Sv.Vakarēdienu (Vasarsvetki) 
plkst 11:00

16.jūnijs – Tautas sēru diena 
– Ekumēniskais Dievkalpojums 
plkst 10:00

23.jūnijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

30.jūnijs – Dievkalpojums ar 
Sv.Vakarēdienu plkst 10:00

07. jūlijs – ASV Neatkarības 
diena nedēļas nogalē. Diev kal-
pojums NENOTIKS

14.jūlijs – Dievkalpojums 
plkst 10:00

21.jūlijs – Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu plkst 10:00

28.jūlijs – Dievkalpojums 
NENOTIKS

04.augusts –Dievkalpojums 
anglu valodā ar Sv.Vakarēdienu 
plkst 10:00

11.augusts – KAPU SVETKI – 
Glenwood kapos plkst 11:00

18.augusts – Dievkalpojums 
NENOTIKS

25. augusts – Dievkalpojums 
ar Sv. Vakarēdienu plkst 10:00

Seko pusgada informācijas 
sapulce un PIKNIKS

Lūdzu ievērot! Sākot ar 16. 
Jūniju, dievkalpojumi sāksies 
plkst 10:00. Jūnijā, jūlijā, au -
gustā izlaižam dažus svētdienas 
dievkalpojumus.

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 
616-975-2705. Dievk. notiek 
2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

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

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 

10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins. 29.jūnijā Vasar-
svētki un aizvesto piemiņas 
Dievk. ar dievg. Viesu māc. 
Igors Safins. Sekos sarīkojums.

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407).Pēc 
Dievk. sadraudzība. 9. jūnijā 
pl.10:30 – Laju vadīts Vasar-
svētku dievk.; sadraudzība. 14. 
jūnijā pl.19:00 Aizvesto pie  -
miņas atcere. 16. jūnijā pl.10:30 
– Dievk.ar sv.vak. ar igauņu un 
lietuviešu līdzdalību, māc. 
N.Vahter; sadraudz. 23. jūnijā 
pl.10:30 – Dievk. vadīs māc. G. 
Galiņa; sadraudz. 30. jūnijā 
pl.10:30 – Dievk.ar sv.vak., vadis 
arch.Lauma Zuševica, bērnu 
uzruna; sadraudz. 7. jūnijā 
pl.10:30 – Dievkalpojums un sa -
draudzība. 14. jūnijā pl.10:30 – 
Dievkalpojums un sadraudziba

(Māc.Dāgs būs atvaļinājumā 
no 3.jūn. līdz 2.jūl.).

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 16.jūnijā 
14.jūnija piemiņas Dievk. ar 
dievg. 28.jūlijā Dievk. ar dievg. 
4.augustā 10:00 Kapu svētki 
Van Liew kapsētā, North Brun-
swick, (lietus gadījumā baznīcā 
1:30). 18.augustā Dievk. ar 
dievg. 

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

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

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

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

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

ATBALSTĪSIM 
JAUNO GRĀMATU!
Astrīda Jansone. Trimdas 

bērnubērni Latvijā – grāmata par 
trimdas latviešu jaunākās paaudzes 

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

iesaistoties tās celšanā.
Grāmata cietos vākos, apm. 

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

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

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

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

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

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

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

Lasīsim, dāvināsim, atstā-
sim vēsturei!
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Deitonieši piedalās
starptaustiskajos

Tautu festivālos

GUNARS UN ANDA DIAZ

GUNARS UN ANDA DIAZ

Deitonas Ohaio latviešu dzīve
Deitonas, Ohaio nu jau maz-

liet mazāka latviešu grupa vēl 
spēcīgi turas kopā. Baznīca mūs 
pulcē kopā sešas reizes gadā – 
aprīlī, maijā, septembrī, oktobrī, 
novembrī un decembrī. 

Mēs iesākām mūsu jauno 
darbības ceļu, lasot rakstus no 
Association for the Advancement 
of Baltic Studies (AABS). Grupa 
cerīgi plāno turpināties un ai  ci-
nāt jaunus lasītājus, līdz laiks 

biedriem, bet grupa tiek vadīta 
un pārrunas vestas latviski. Pēc 
referāta analīzes un visu aktuālo 
jautājumu apspriešanas seko 
kafijas galds, kur mēs turpinām 
latviešu sadraudzi. 

Ar 2019. gadu sākām jaunas 
temas un izlasījām trīs AABS 
rakstus. 

“Latvia, 1918-1920: A Civil 
War?” Aldis Minins. Diskusijas 
va  dīja un referēja Dr. Ints Kaleps. 

“Folklore as a Source for creat-
ing exile identity among Latvian 
Displaced Persons in post- World 
War II Germany.” Inta Gale 
Carpenter. Diskusijas vadīja un 
referēja Gunars Fricsons. 

“Identifying Intensions: Latvian 
policy-makers perceptions of 
Russia’s intentions.” Toms Ros-
toks. Diskusijas vadīja un refe-
rēja Ric Diaz, kas arī aktīvi 
mācās runāt latviski.

Mūsu mazās Deitonas latviešu 
grupas pastāvēšanas ceļš nākot nē, 
iespējams, nebūs viegls, bet 
kamēr ir biedri un esam dzīvi, 
darīsim, ko varēsim.

Deitonas Latviešu Ziņas Nr.1, –
Baznīca un Literārā grupa

Literārā grupa: Leonids Ziverts, Maija Fricsons, Dr. Lija Lapsiņš, 
Gunars Fricsons, Anda Diaz, Ric Diaz, Juris Mežinskis, Ilze Koch, 
Silvija Teteris

No kreisās: Aivars Smitchens, Gunars Fricsons, Silvija Teteris, Dr. 
Lija Lapsiņš, Maija Fricsons, Dr. Ints Kaleps, Ausma Eriksone, 
Oļegs Andrejevs, Ieva Diaz, Ric Diaz, Anda Diaz

kopā ap piecas vai sešas reizes 
gadā, bet ar gadiem grupa 
sarūk, jo zaudē stiprus biedrus. 
Pagājušogad vien grupa zaudēja 
trīs ļoti dārgus biedrus, un bija 
stingri jāpārdomā, vai grupu 

grupu varētu turpināt, tika pie -
ņemts stratēģisks lēmums, kā 
piesaistīt jaunus lasītājus un ko 
grupa darīs nākotnē. Mūsu paš-
reizējās literārās grupas interese 
vairāk tiek vērsta uz Latvijas 

Arī Literārā grupa, kas jau 
darbojas vairāk nekā 40 gadus, 
turpina pastāvēt. Grupa sanāk 

vispār turpināt. 
Mūsu grupai ir spēcīgs kodols, 

un tā negribēja padoties. Lai 

vēsturi, polītiku, valsts ekono-
miku un mūsdienu aktuāliem 
notikumiem Latvijā. 

protams rādīs citādi. 
AABS raksti ir angļu valodā, 

praktiski arī angliski runājošiem 

Līdz ar baznīcu un Literāro 
grupu Deitonas Latvieši aktīvi 
piedalās arī Deitonas rajona tau-
tiskajos sarīkojumos (festivālos), 
kur piedalās dažnsedažādas pa -
saules valstis. 

Galvenā šo pasākumu orga ni-
zatore ir Anda Diaz, kas ap  pre-
cējās un pārcēlās dzīvot no 
Dobeles uz Deitonu. Anda ļoti 
aktīvi piedalās dažādās organi-
zācijās un organizē arī šos tautis-

Starpautiskais Festivāls Wright State University (WSU)

Maija Fricsons, Silvija Teteris, Rick Diaz, Alyanna Diaz, Anda Diaz. 
Ieva Diaz arī palīdzēja

kos sarīkojumos. 
Šogad viņa divreiz noorga ni-

zēja Latviešu stendus, kur tika 
plaši demonstrēti attēli, ainavas, 
tū    risma kartes, Latvijas latu kol-
lekcija, dažādi video, dzintara 
rotaslietas, lelles latviešu tautas-
tērpos, suvenīri, grāmatas, rok-
darbi, saldumi un vēl daudz kas 
cits. Viņa laipni uzņēma apmek-
lētājus un stāstīja tiem par Lat-
viju. 

Pirmais Festivāls – Inter na-
tional Fair, 16 April, 2019. To or -
ganizēja Wright Patterson Inter-
national Spouses Group (WPISG). 
Tajā piedalījās 18 valstis, un fes-
tivālu apmeklēja 400-500 cilvēku.

WPISG grupa jau darbojas 40 
gadus. Jāpiemin, ka grupas spēks 
arī nāk no virsnieku ģimenēm, 
kuŗi ir aizbraukuši no ārzemēm 
strādāt lielajā Amerikas Aviācijas 
organizācijā, kas vada aviācijas 
sistēmas pētniecību, attīstību un 
vadību. Daudzi no Deitonas 
latviešiem tur arī ir strādājuši, un 
tur vēl strādā latviešu inženieŗi 
un pētnieki.

Otrais festivāls Wright State 
Univercity International Festival 
2019. notika 27. aprīlī.

Šā gada tema bija “A Trip 
Around the World”. Jāpiemin arī 
fakts, ka līdztekus visiem vietē-
jiem studentiem Wright State 
Universitātē studē arī pāri par 
500 studentu, kas nāk no 40 dažā-
dām zemēm. Festivālu apmek-
lēja ap 400 skatītāju, kas varēja 
iepazīties ar 21 valsts stendu, 
vērot grandiozo karogu parādi 
un tau tas tērpu izrādi, baudīt 
ēdienu un skatīties dažādus 
priekšnesumus uz skatuves. Lat-
viešu tautastērpu skatē piedalījās 
Anda, Ieva un Alyanna Diaz. 
Brīnišķīgi iekār totais Latvijas 
stends saņēma “Most Engaging 
Display” 2019. gada balvu.

Deitonas Latviešu Ziņas Nr. 2

Dietin dietu, jaunas meitas,
Nesēžati soliņā;
Diezgan vecu māmuliņu
Soliņāi sēdētāju.
Pirms dažiem gadiem nebūtu 

varējusi iedomāties, ka es būšu 
tā vecā (nu, teiksim, vecāka) 
māmuliņa, kas sēd soliņā, – un 
sēd bez kašķa – kamēr jaunas 
meitas amizējas! Tā nu tas būs 

DZIESMU SVĒTKU SOLIŅĀ 
SĒDĒTĀJAS AICINĀJUMS

ģilde ceļ latvietības tēlu pasaulē, 
ziedojot līdzekļus un reklamē-
jot Latvijas Balto namu, latviešu 
dziedoņus un latviešu mūzikas 
mākslu. Abas organizācijas tic, 
ka mūsu kultūrai un mūzikai ir 
vērts ziedot! Meklējam tautiešus 
ar līdzīgām domām! 

Mūsu galdiņš būs blakus 
Dziesmu svētku tirdziņam 4. un 

4., 5., 6. un 7. jūlijā Toronto, 
XV Kanadas Dziesmu un Deju 
svētkos. Esmu norīkota sēdēt ne 
tik vienā, bet divos soliņos – 
pirmais Latviešu fondam, un 
otrais Latvijas Nacionālās ope-
ras ģildei. LF un Ģilde dalīsies 
ar vienu informācijas galdiņu; 
dalās arī ar līdzīgu mērķi – 
aicināt tautiešus uz mūsu pusi! 
Nāciet iepazīties! 

Ģildes un Fonda misijas sader 
kopā: Latviešu fonds saglabā un 
satur latvietību, atbalstot kul-
tūras un izglītības projektus 
visur, kur vien ir latvieši – šo -
dien tas ir visā pasaulē! Operas 

5. jūlijā no 10:00am līdz 6:00pm, 
6. jūlijā no 10:00am līdz 2:00pm 
un 7. jūlijā no 10:00am līdz 
12:00pm.

 Skatieties,  kur ir LF karogs ar 
latviešu saulīti, LNO operas 
zāles attēls un burka ar Operas 
Ģildes zibensloterijas biļetītēm 
– katrā lozē vinnests! Latviešu 
fonda/ Operas ģildes soliņā 
sēdētājas, (būs arī jaunas un 
smukas), smaidīdamas jūs sa -
gaidīs! 

ILZE PĒTERSONE,
Latviešu fonda locekle
un Latvijas Nacionālās

operas ģildes valdes locekle

lze Pētersone ar Operas ģildes 
zīmi

No kreisās:  Valda Grinbergs un 
Renate Kenney ar LF karogu



2019. ga da 8. jūnijs – 14. jūnijs LAIKS 9

(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S

(Turpināts no 1. lpp.)
Egils Levits saņem apsveikumus 

pie Brīvības pieminekļa 

Tādēļ mūsu pienākums ir strā-
dāt, lai nākamās paaudzes mūsu 
Latviju mantotu stipru, drošu un 
zaļu. “Es būšu visas Latvijas tau -
tas prezidents – visu pārliecību, 
visu tautību, visu ticību, visu Lat-
vijas pilsoņu prezidents – gan to, 
kas dzīvo Latvijā, gan to, kas dzī-
vo plašajā pasaulē. Es būšu gan 
trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku 
prezidents. Mans darbs būs vel-
tīts tam, lai mūsu Latvijā būtu 
vairāk solidaritātes, lai mēs visi 
justos novērtēti, vajadzīgi un pie-
derīgi savai valstij. Latvijai no 
Mazirbes līdz Indrai, no Ipiķiem 
līdz Skaistkalnei ir milzīgs poten-
ciāls iet pa moderno, ilgtspējīgas 
valsts ceļu, kļūt par valsti, kuŗu 
virza mūsu cilvēku talanti un zi -
nāšanas. Visi latvieši, lai kur viņi 
būtu, visi Latvijas iedzīvotāji ir 
aicināti pielikt roku šim darbam,” 
sacīja Egils Levits.

Egils Levits pēc ievēlēšanas ar 
dzīvesbiedri Andru Levitu un 
meitu Indru nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa // Foto: LETA    

2013. gadā kā Valsts prezidenta 
Konstitūcionālo tiesību komite-
jas priekšsēdis Levits izstrādāja 
Satversmes preambulu, uzsverot, 
ka Latvijas identitāti Eiropas kul-
tūrtelpā veido latviešu un lībiešu 
tradicijas, latviskā dzīvesziņa, lat-
viešu valoda, vispārcilvēciskās 
un kristīgās vērtības.   

Valsts prezidenta amatā ievē-
lētais Egils Levits mums visiem 
būs liels balsts, nevalsts organi zā-
ciju un valdības sadarbības me -
moranda padomes sēdē sacīja Mi -
 nistru prezidents Krišjānis Ka -
riņš (JV). Viņš pauda gandarī-
jumu par Levita ievēlēšanu Valsts 
prezidenta amatā. “Sagaidu sa -
dar bību ar Levitu, un paredzu,   
ka viņš mums visiem būs liels 
balsts,” uzsvēra Ministru prezi-
dents. Vien lai kus, komentējot vi -
des nozares pārstāvju pausto par 
šīs jomas sakārtošanu, Kariņš 
piebilda, ka Levits būs īstais cil-
vēks, kuŗš Valsts prezidenta amatā 
varētu virzīt vides aizsardzības 
jautājumus.

Oficiāli Egils Levits Valsts pre-
zidenta amatā stāsies 8. jūlijā, 
taču jau sācis iezīmēt ceļa vir-
zienu. Vispirms tā ir kompleksa 
plašsaziņas līdzekļu kvalitātes 
atbalsta sistēma, jo informātīvās 
telpas vājums ir viens no būtis-
kākajiem trūkumiem laikā, kad 
pret Latviju ir vērsts hibrīdkaŗš 
informātīvajā vidē. Levita ieskatā 
būtu nepieciešams pamatīgs bu -
džeta palielinājums sabiedris ka-
jiem medijiem. Ja polītiķi būs pa -
sīvi, tad prezidents pats varētu 
sagatavot likumprojektu.  

***
Egils Levits bijis 

Krišjāņa Kari ņa skolotājs

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (no labās) un jaun ie vē-
lētais Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits pirmās oficiālās tik-
šanās laikā Ministru kabinetā

Jaunievēlētais Valsts prezidents 
Egils Levits tikās ar premjēr mi-
nistru Krišjāni Kariņu (Jaunā 
Vienotība). Pēc tikšanās Levits at -
 klāja, ka savulaik Minsteres Lat-
viešu ģimnazijā bijis Kariņa sko-
lotājs. “Kariņa kungs bija mans 
labākais skolnieks polītikā un 
vēs turē, un tā tas turpinās līdz 
šodienai!” ar smaidu sacīja jaun-
ievēlētais prezidents. Gan Levits, 
gan Kariņš daļu dzīves pavadī-
juši ārpus Latvijas. Levita jaunība 
pagāja Vācijā, uz kuŗu viņa ģime-
ne emigrēja 1972. gadā. Savukārt 
Kariņš dzimis Amerikas Savie-
notajās Valstīs. Minsteres latviešu 
ģimnazija bija vienīgā akreditētā 
latviešu mācību iestāde ārpus Lat-
vijas. Ģimnazija tika nodibi nā ta 
1946. gadā, bet slēgta – 1998. ga -
dā. Levits Minsteres lat viešu ģim-
naziju absolvēja 1973. ga  dā, bet 
Kariņš tur mācījās 1983. gadā pēc 
vidusskolas absolvēšanas ASV.

***
Kaimiņvalstu vadītāji 
apsveic jaunievēlēto 
Latvijas prezidentu

Jaunievēlēto Latvijas Valsts pre-
 zidentu 29. maijā apsveikuši kai-
miņvalstu vadītāji, paužot cerību 
par auglīgu sadarbību. “No visas 
sirds sveicu jaunievēlēto prezi-
dentu Egilu Levitu! Ceru uz drī-
zu sadarbību,” tviterī raksta Igau-
nijas prezidente Kersti Kaljulai-
da, kas angliskajam tekstam lat-
viski pievienojusi vārdu “Apsvei-
cu!” un Latvijas un Igaunijas ka -
rodziņus.

“Apsveicu jaunievēlēto Latvijas 
prezidentu Egilu Levitu!” anglis-
ki tvītojusi Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite, latviski pie-
bilstot: “Lielākais sasniegums!” 
Garāku apsveikumu izplatījis Li e-
tuvas prezidentes preses die -
nests. “Latvija ir viena no Lietuvai 
tuvākajām valstīm. Mūsu kopī-
gās vērtības un intereses, vienāda 
izpratne par mūsdienu izaicinā-
jumiem un drošības apdraudē ju-
miem nosaka sekmīgu abu valstu 
sadarbību,” uzsvērusi Grībaus-
kaite. Viņa atgādinājusi, ka Lie-
tuvas un Latvijas cilvēkus saista 
“baltiskās tradicijas, kopīga kai-
miņattiecību un vēstures piere-
dze, dziesmu un brīvības gars, 
drosmīga tautas cīņa par neat-
karību.” Lietuvas prezidente pau-
dusi pārliecību, ka lietuviešu un 
latviešu sadarbība un draudzība 
stiprinās visas Eiropas garu un 
labklājību. Sirsnīgus apsveikuma 
vārdus tviterī Egilam Levitam 
nosūtījis arī tikko ievēlētais Lie-
tuvas prezidents Gitans Nausē-
da, kas amatā stāsies 12. jūlijā.

***
“Latvija nevar atļauties 
zaudēt ārpus Latvijas 
dzīvojošos cilvēkus”

Jaunievēlētais prezidents Egils 
Levits jaunības gadus un arī lielu 
daļu darba dzīves pavadījis ārpus 
Latvijas, tāpēc portāls Latviesi.
com vaicāja, kā apstākļos, kad 
diaspora ir lielākā kā jebkad, Le -
vits plāno novērst asimilāciju, kas 
sagaida veselu paaudzi, un kā vei-
 cināt jauno profesionāļu re  mig-
rāciju? Levits atbildēja, ka dia-
sporas polītika ir jauns, bet ļoti 
nozīmīgs polītikas virziens un 
Latvija nevar atļauties zaudēt sa -
vus cilvēkus. Levits norādīja, ka 
“latviešu nācijā ietilpst visi tie 
latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas 
valsts robežām. Un 2012. gadā 
pirmo reizi runāju, ka ir vajadzīgs 
Diasporas likums, kas likum do-
šanas ceļā iekļauj šos cilvēkus, 
kas dzīvo ārpus valsts. Diasporas 
virziens ir jauns polītikas vir-
ziens, mums bija ārpolītika, iekš-
polītika, bet  diasporas polītikas 
mums nebija, šis jaunais virziens 
ir apzināts tikai piecus vai sešus 
gadus. Mēs kā neliela, mazskait-
līga nācija nevaram atļauties zau-
dēt šos cilvēkus, mūsu uzdevums 
ir viņus piesaistīt. Piesaistīt divē-
jādi. Lai viņi, dzīvojot ārpus Lat-
vijas, iekšēji paliek latvieši, tas ir 
asimilācijas jautājums – veicināt 
latviešu valodu un kultūru ārpus 
Latvijas. Mums ir labi piemēri – 
Spānija, Portugale, kur ir liela dia-
spora jau gadu desmitiem. Tas ir 
labs paraugs.” Kā otru priekš no-
teikumu viņš minēja remigrāci-
jas veicināšanu. “Ir jānovāc šķēršļi 
cilvēkiem atgriezties Latvijā, lai 
tas būtu vienkārši. Mūsu iekšējā 
mobilitāte nav pārmērīgi viegla, 
piemēram, cilvēkam no Latgales 
uz Rīgu pārcelties bieži nav 
vienkāršāk kā pārcelties uz Bir-
mingemu Anglijā. Šī mobilitāte – 
padzīvot ārzemēs un pēc tam at -
griezties –  ir ierasta parādība, tā 
Eiropā ir ļoti normāla prakse. 
Mums jāpierod, ka vienmēr vie-
na daļa atradīsies ārpusē – mūsu 
kā valsts uzdevums ir piesaistīt 
tos cilvēkus, kuŗi vēlas palikt lat-
vieši un Latvijai piederīgi. Tas ir 
Diasporas polītikas uzdevums, 
tas ir likumdošanas uzdevums. 
Tur ir sīkāki risinājumi, kuŗus 
neuzskaitīšu, bet tas ir viens no no  -
zīmīgākajiem Latvijas polītikas 
virzieniem – diasporas polītika.”

***
Migrācijas bilance

Mīnus 4,9 tūktoši cilvēku – 
tāda ir starptautiskās migrācijas 
bilance Latvijā pērn. Joprojām 
no Latvijas aizbrauc vairāk cilvē-
ku, nekā atbrauc, tomēr pagāju-
šajā gadā aizbraucēju pārsvars 
pār iebraucējiem bija 20 gados 
mazākais, liecina jaunākie Cen - 
t rālās statistikas pārvaldes dati 
par migrāciju. 

Ar ko tas skaidrojams? Migrā-
cijas pētniece un Lafboro uni ver-
sitātes lektore Aija Lulle uzsver – 
migrācijas samazināšanās te ir ne -
tiešs aspekts un sekas. Pēc A. Lul-
les domām, Latvijas nākotnei 
vis būtiskākie šajos datos ir divi 
aspekti: iedzīvotāju skaits turpi-
na sarukt un notiek strauja no  -
ve cošanās. “Nav jau vairs daudz 
cilvēku, kas var un grib izbraukt. 
Arī ekonomiskā situācija ir uzla-

bojusies. Ja gribam veicināt eko-
nomikas un tautas attīstību, vien-
laikus jāstrādā divos virzienos: 
pirmkārt, atbalsts atgriešanās po -
 lītikai un kontrolētai imigrācijai 
un, otrkārt, veselīgas, ilgas darba 
dzīves veicināšana, jo novecojam 
ļoti strauji!” Ja līdz 2016. gadam 
Latvijas iedzīvotāju skaits vis-
vairāk samazinājās tieši aizbrau-
cēju dēļ, tad tagad, pēdējos divos 
gados, sarūkot emigrācijai, gal-
venais iedzīvotāju skaita samazi-
nājuma iemesls ir negātīvs dabis-
kais pieaugums jeb mirstības un 
dzimstības rādītāji. Joprojām ko -
pumā iedzīvotāju skaits Latvijā 
turpina sarukt. Šā gada sākumā 
Latvijā dzīvoja 1 miljons 920 tūk -
s toši iedzīvotāju – par 14,4 tūk - 
s tošiem mazāk nekā pirms gada. 
Migrācija ir cieši saistīta ar eko-
nomikas stāvokli. Šie migrācijas 
dati liecina, ka Latvijas ekono-
mika uzlabojas, un to pavada arī 
pieaugošs darbaspēka trūkums. 
Iespējams, ka reālā migrācijas bi -
lance ir augstāka, nekā uzrāda 
oficiālie dati, jo netieši avoti (pie-
mēram, nesen veiktais pētījums 
par ēnu ekonomiku) apliecina 
pieaugošu nelegālo viesstrād nie-
ku skaitu.

***
Baznīcu naktī Latvijā varēs 

apmeklēt aptuveni 150 dievnamu
7. jūnija vakarā Baznīcu naktī 

Latvijā varēs apmeklēt ap 150 
diev namus, kas aicinās tuvāk un 
personīgāk iepazīt tajos glabāto 
skaistumu, aģentūru LETA in -
formēja pasākuma organizātoru 
pārstāve Līga Graznoviča. “Baz-
nīcu nakts notiks ne vairs no 
Liepājas līdz Viļakai, kā iepriek-
šējos gadus, bet gan no Dublinas 

līdz Viļakai, jo piedalīsies arī Īri-
jas latviešu Sv. Pēteŗa luterāņu 
draudze Dublinā,” norāda orga-
ni zētāji. Baznīcu nakts program-
mā iekļauti daudzveidīgi kon-
certi, radoši rotaļīgas nodarbes 
bērniem, diskusijas un līdzās 
“garīgai barībai” būs baudāmi arī 
dažādi garšīgi labumi. Tāpat pa -
sākuma dalībnieki varēs pieda-
līties lūgšanās, pavadīt laiku ga -
rīgā apcerē un apmeklēt dievkal-
pojumu. Jau vairākus gadus Baz-
nīcu naktī visos dievnamos vienā 
laikā plkst. 21 notiek kopīga Tēv-
reizes “Mūsu Tēvs debesīs” lūg-
šana. Tai šogad pievienosies arī 
Dublinas Sv. Pēteŗa latviešu 
drau dze plkst.19 pēc Īrijas laika. 
No Baznīcu nakts diskusijām un 
sarunām pasākuma rīkotāji ak -
centē Rīgas vecajā Sv. Ģertrūdes 
baznīcā paredzēto diskusija “Pil-
sēta. Vide. Cilvēks. Baznīca”, bet 
uz jautājumu “Kas ir baznīca?” 
atbildes meklēs archibīskaps Zbig-
ņevs Stankevičs, mācītājs Edgars 
Mažis un Latvijas jezuīti.

***
Par Rīgas mēru ievēl 

Daini Turlo
Par Rīgas mēru ievēlēts partijas 

Gods kalpot Rīgai deputāts Dai-
nis Turlais. Par viņu balsoja 32 
koalicijas deputāti, savukārt opo-
zicija šajā balsojumā nepiedalījās.

Līdz šim Turlais vadīja pašval dī-
bas Drošības, kārtības un ko  rup-
cijas novēršanas komiteju. Vairāki 
opozicijas deputāti uz  vēra, ka Tur-
lā virzīšana pašval dības vadītāja 
amatam ir kā spļā viens rīdzinie - 
ku sejā, jo tieši ko  rupcija ir Rīgas 
domes lielākā problēma. 

Vēlētāji uzticīgi 
Ušakovam līdz pat 

lidostai...
Žurnālā IR apskatnieks Aivars Ozoliņš izsaka savu viedokli par 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām un par pārmaiņām Rīgas domē, 
kas var ietekmēt Latvijas iekšpolītiku.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti 
nevienai no partijām nešķiet visla bā-

kie iespējamie, taču tā tas vienmēr 
ir demokratiskā valstī pēc jeb-
kuŗām vēlēšanām. Ievēlēto Lat vi-
jas pārstāvju darbu varēsim sākt 
vērtēt pēc kāda laika, toties po  lī-
tikas korekcijas atbilstoši šo vēlē-
šanu iznākumam redzēsim jau 

tuvākajā nākotnē. Dažs labs satri-
cinājums var ķert arī valdību, bet 

Rīgas domē ir garantēts. (..)
Un tad vēl kārdinājums “gāzt” “Saska-

ņu” Rīgas domē un dalīt galvaspilsētas gada budžeta miljardu kopā 
ar “Saskaņas” desmit gadus ilgo partneri GKR... Tas var izrādīties 
nepārvarams ne tikai “nacionālās” Brokas tipa ciniķiem, bet arī “pa -
ristu” Jaunupa gala attīstītājiem šiverētājiem. Vilnis Ķirsis domē   
var viendien attapt, ka pats kopā ar savu JV kļuvis par daļu no 
Rīgas “korupcijas seju”, par kādu pašlaik jau ar tiesas lēmumu atzīts 
Nils Ušakovs.

Vēlētāji palika uzticīgi Ušakovam līdz pat lidostai. (Korupcija 
Rīgas domē? Piedodiet, Putins Krievijā nozadzis tik, cik visi Latvijas 
iedzīvotāji kopā nevarētu pacelt, toties aizstāv krievus!) Lai arī kā 
izlemtu domē rīkoties valdības koalicijas partijas, Ušakova aiz bēg-
šana uz Briseli, paķerot līdzi arī nešķiramo draugu un darījumu 
partneri Andri Ameriku, kuŗš grasās viņu uzmest, pirms vēl abi ie -
kā puši lidmašīnā. ir posms gaidāmajā “Saskaņas” mutāciju ago nijā, 
kas var būtiski ietekmēt Latvijas polītisko spēku izkārtojuma ainavu.  



LAIKS 2019. ga da 8. jūnijs – 14. jūnijs10

(Turpināts no 9. lpp.)

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

koncerts. Mākslinieki atskaņoja 
Šostakoviča Pirmo vijoļkoncertu 
un Čaikovska Piekto simfoniju, 
izpelnoties nerimstošas klausī-
tāju ovācijas.

Koncerta viesu vidū bija Japā-
nas ārlietu ministrs Taro Kono, 
Japānas-Latvijas parlamentārās 
sadarbības grupas priekšsēdis 
Hirofumi Nakasone, Starptau tis-
kās sadarbības aģentūras (JICA) 
prezidents Šiņiči Kitaoka (Shini-
chi Kitaoka), Ārējās tirdzniecības 
organizācijas (JETRO) vadītājs 
Nobuhiko Sasaki, Japānas Tūris-
ma aģentūru asociācijas (JATA) 
prezidents Tadaši Šimura (Tada-
shi Shimura), kā arī Japānas izglī-
tības un kultūras jomas pārstāvji, 
uzņēmēji un plašsaziņas līdzekļi. 
Pēc koncerta Latvijas vēstniece 
Dace Treija-Masī un Vācijas vēst-
 nieks Hanss Karls fon Verterns 
(Hans Carl von Wertern) rīkoja 
ko  pīgu pasākumu koncerta vie-
siem un mūziķiem pateicībā par 
augstās klases mūzikālo sniegu-
mu. Vēstniece Treija-Masī uz  svē-
ra, ka Latvija var lepoties ar pa -
saules mēroga zvaigznēm mū  zi-
kā un šis koncerts tam ir lielisks 
piemērs. “Mūzikai ir īpaša vieta 
latviešu sirdīs. Tā ir palīdzējusi 
mums pārvarēt grūtākos laikus 
valsts vēsturē un devusi spēku 
ceļā uz neatkarības atjaunošanu. 
Mūzika ir daļa mūsu identitātes,” 
sacīja vēstniece. 28. maija kon-
certs Tokijā ir viens no Latvijas 
Simtgades publiskās diplomāti-
jas atbalstītiem sarīkojumiem. 
Pēc uzstāšanās Tokijā Leipcigas 
Gewandhaus orķestris maestro 
Andŗa Nelsona vadībā sniegs 
koncertus arī Hjogo un Osakā.

***
Islandē atklāj Latvijas 

laikmetīgās mākslas izstādi
1. jūnijā Islandes Ziemeļu gal-

vaspilsētā Akureirē atklāta Lat vi-
jas laikmetīgās mākslas izstāde 
Talāu vi mig!/Runā ar mani!/ 
Talk To Me!, kuŗā skatāmi darbi 
no Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja krājuma.

Kurātoru Aisas Sigurjonsdo-
tiras un Astrīdas Rogules iecere 
bija radīt vizuāli un kontekstuāli 
daudzveidīgu platformu Latvijas 
mākslinieka sarunai ar izstādes 
skatītājiem Islandē. Šis uzde-
vums sasaucas ar Latvijas valsts 
Simtgades mērķiem.

***
Taps diasporas bērnu himna
Ilgi lolots kluss sapnis sāk pie-

pildīties! Latviešu kultūras bied-
rība “Saime” Vācijā kopā ar dias-
poras bērniem un jauniešiem, 
viņu draugiem un domubied-
riem aizsāk darbu pie kopīgas 
diasporas bērnu himnas, kas 
vienotu latviešu mēlē dziedošos 
bērnus un jauniešus pāri okea-
niem, pāri kalniem, pāri ikdienas 
darbiem, radot kopības sajūtu, 

(PSRS) un Vācijas Neuzbruk ša-
nas līguma jeb Molotova-Ri  ben-
t ropa pakta un slepeno papild-
protokolu padomju puses oriģi-
nāli.

1939. gada 23. augustā nacis-
tis kā Vācija un PSRS noslēdza 
lī gumu par neuzbrukšanu. Pie-
vienotajos slepenajos protokolos 
tika noteiktas interešu sfēras 
Austrumeiropā, kas noteica Bal-
tijas valstu un Somijas nonākša-
nu PSRS ietekmes sfērā, kā arī 
Polijas sadalīšanu. Drīz pēc vie-
nošanās noslēgšanas ar Vācijas 
uzbrukumu Polijai 1. septembrī 
sākās Otrais pasaules kaŗš. 17. 
septembrī Polijas territorijā ie -
gāja arī PSRS spēki un valsts tika 
sadalīta atbilstoši protokolos no -
teiktajam. 30. novembrī PSRS uz -
bruka Somijai. 1940. gadā PSRS 
okupēja Baltijas valstis. Šogad 
aprit 80 gadu kopš Molotova-
Ribentropa pakta noslēgšanas. 
Līdz šim apskatei un izpētei bija 
pieejami tikai nacistiskās Vācijas 
līguma eksemplāra fotokopijas. 
Tagad, kopš 31. maija, fonda “Vēs-
turiskā atmiņa” tīmekļa viet nē 
apskatāmi arī PSRS līguma ek -
semplāra attēli. Publicētie doku-
menti iegūti no Krievijas Ārlietu 
ministrijas Vēsturiski dokumen-
tālā departamenta, teikts “Vēstu-
riskās atmiņas” vietnē. Līguma 
teksts ar atsauci uz Ārlietu mi -
nistrijas archīvu bija publicēts 
jau pagājušā gadsimta deviņdes-
mi tajos gados, taču dokumenta 
PSRS eksemplāra vizuālais vei-
dols parādīts pirmo reizi, atsau-
coties uz fonda “Vēsturiskā at -
miņa” direktoru Aleksandru Dju -
kovu, raksta “Radio Svoboda”. 
Do  kumenti rakstīti ar rakstām-
mašīnu, uz tiem redzami PSRS 
ārlietu tautas komisāra Vjačes-
lava Molotova un Vācijas ārlietu 
ministra Joahima Ribentropa pa -
 raksti. 2015. gadā Krievijas pre -
zidents Vladimirs Putins pazi-
ņoja, ka Molotova-Ribentropa 
paktam bija nozīme PSRS dro-
šības garantēšanā un kritizēja 
Poliju, kas tika sadalīta.Vēl 2009. 
gadā Putins ceremonijā Gdaņ - 
s kā nosodīja Molotova-Riben-
tro pa paktu, norādot, ka jebkāda 
sadarbība ar nacistiem noved pie 
traģēdijas.

***
Leipcigas Gewandhaus 

orķestŗa koncerts Japānā
28. maijā Japānas galvaspilsētā 

Tokijā vērienīgi izskanēja Leip - 
ci gas Gewandhaus orķestŗa, tā 
māks linieciskā vadītāja – pasaul-
slavenā latviešu diriģenta, vairāk-
kārtējā Grammy balvas ieguvēja 
Andŗa Nelsona un izcilās latvie-
šu vijolnieces Baibas Skrides 

Turlais atzina, ka vi  ņam kā ko -
mitejas vadītājam ir jāuzņemas 
zināma atbildība un noteikti nav 
izdarīts viss, lai va  rētu garantēt, 
ka likumpārkā pumi Rīgas domē 
nav iespējami, taču uzsvēra, ka 
komiteja nav tie sībsargājošā ie -
stāde, kas var veikt izmeklēšanas 
darbības, tā var no  vērst tikai ris-
kus. Par jaunā Rīgas domes priekš-
sēža Daiņa Turlā ie  celšanu amatā 
balsoja 32 koa li cijas deputāti, 
taču balsot par val došās koalicijas 
virzītajiem kan di dātiem citās po -
zicijās  četri Sa  skaņas frakcijas 
deputāti nepie krita, tādēļ tika iz -
slēgti no frakcijas. Līdz ar to Sa -
skaņas un Gods kalpot Rīgai koa-
licija zaudējusi vairākumu Rīgas 
domē.

***
Pārmaiņas Saskaņā

No partijas Saskaņa Rīgas do -
mes frakcijas 30. maija vakarā 
tika izslēgti četri deputāti, jo viņi 
atteikušies balsot par sava par ti-
jas biedra Sandra Bergmaņa ie -
vē lēšanu Rīgas vicemēra amatā. 
Deputāti gan saka, ka nav attei-
kušies balsot, bet vēlējušies skaid-
rojumu. Tādējādi Saskaņas un 
Gods kalpot Rīgai (GKR) koalici-
jai Rīgas domē vairs nav vai-
rākuma.

No partijas Saskaņa izslēgtie 
četri deputāti izveidojuši savu 
frakciju Rīgas domē, par to 3. jū -
nijā paziņoja deputāti. “Neat ka-
rīgo deputātu frakcija” sastāvēs 
no četriem deputātiem – līdzši-
nējā vicemēra Vadima Baraņņi-
ka un deputātiem Valerija Petro-
va, Vitalija Dubova un Alekseja 
Rosļikova. Frakcijas vadība uzti-
cēta Petrovam. Deputāts Petrovs 
norādīja, ka jaunizveidotā frak-
cija ir gatava Rīgas domē sadar-
boties ar visiem domē ievēlēta-
jiem deputātiem, lai Rīgas dome 
varētu turpināt darbu, tostarp 
pie pašvaldības nākamā gada bu -
džeta. “Mums nav nekādu sar-
kano līniju,” teica Petrovs. Depu-
tāti norādīja, ka neviens no bi -
jušajiem kollēgām Saskaņas Rī -
gas domes frakcijā pēdējo dienu 
laikā nav mēģinājis ar viņiem 
komūnicēt, lai izrunātu dom-
starpības.

***
Pirmo reizi publicēti 

Molotova-Ribentropa pakta 
PSRS oriģināli

Tīmeklī pirmo reizi publicēti 
ieskenēti Padomju Savienības 

IRIJA. 22. maijā Šveices vēst-
nieka rezidencē Dublinā notika 
Švei ces un Latvijas vēstniecību Īri-
jā īstenots kopprojekts – jaunā un 
ļoti ta  lantīgā latviešu pianista Di -
dža Kalniņa klavieŗkoncerts. Klau-
 sītāju vidū bija Īrijā akreditētie 
vēstnieki, vietējie mūzikas liet pra-
tēji, kā arī pārstāvji no Īrijas latvie-
šu kopienas. Koncerta ievadvār-
dos Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis 
Sīlis pateicās Šveices vēstniekam 
Louis-José Touron  par lielisko sa -
dar bību un jaunā latviešu pianista mākslas populārizēšanu Īrijā. Didža 
Kalniņa sniegtais klasiskās mūzikas klavieŗkoncerts apbūra klausītājus, 
guva milzīgu atsaucību un izpelnījās ilgstošas ovācijas. Didzis Kalniņš ir 
studējis Latvijas Mūzikas akadēmijā, studijas turpinājis Italijā un Īrijas 
Karaliskajā Mūzikas akadēmijā šobrīd raksta savu doktora darbu par 
latviešu komponista Jāņa Mediņa daiļradi. 2. augustā Didža Kalniņa 
priekš nesumu būs iespējams noklausīties arī Īrijas Nacionālajā kon-
certzālē.

KANADA. 31. maijā vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums tikās ar 
Lat vijas Republikas Valsts kance-
le jas Valsts pārvaldes polītikas de -
partamenta vadītājas vietnieci Ini-
tu Pauloviču un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāvi Maiju Anspoku, kas Ota vā 
pie dalās Atvērtās pārvaldības glo-
bālajā samitā. Tikšanās laikā puses ap  spriedās, kā turpināt iepazīstināt 
pasauli ar Latvijas labo pieredzi, kā arī, kā nostiprināt mūsu valsts tēlu.

ČECHIJA. Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēde Vita 
Anda Tērauda darba vizītē apmeklēja Čechiju. Viņa piedalījās “Prāgas 
Eiropas samitā 2019”, uzstājoties diskusijā par ES nākotni. Eiropas lietu 
komisijas priekšsēde uzsvēra, ka Latvija un Čechija ir vienotas savā 
redzējumā par ES nākotni un izaicinājumiem – daudzgadu budžetu, 
kohēzijas polītiku, kā arī cīņu pret dezinformāciju.

KAZACHSTĀNA. 31. maijā, Kazachstānas polītiski repre sē-
to upuru piemiņas dienā, Latvijas vēstnieks Kazachstānā Jurijs Pogreb-
ņaks, padomnieks Dainis Freimanis un 2. sekretārs Kaspars Mekons 
nolika ziedus pie piemiņas zīmes Staļina represijās cietušajām Latvijas 
sievietēm lēģerī ALŽIR  (АЛЖИР – Акмолинский лагерь жён из  мен-
ни ков родины). ALŽIR bija PSRS nometne, kur tika izsūtītas par 
dzim tenes nodevību notiesāto tuvākās radinieces. Nometne darbojās 
no 1938. līdz 1953. gadam. Šajā laikā kā “dzimtenes nodevēju” sievas, 
māsas un meitas ieslodzījumā atradās vairāk nekā 100 Latvijas sievietes. 
Netaisnīgo sodu šeit izcieta vairāk nekā 18 000 sievietes un viņu bērni, 
un grūtajos sadzīves apstākļos un skarbajās Kazachstānas ziemās daudzi 
no viņiem gāja bojā.

KRIEVIJA. 29. maijā, vēstniecības paspārnē esošajā Latviešu 
skolā Maskavā tika atklāta latviešu valodas vasaras nometne. Vēstnieks 
Māris Riekstiņš, sveicot nometnes dalībniekus, informēja, ka šī ir pirmā 
Vasaras nometne, kas tiek rīkota ne tikai Latviešu skolā Maskavā, bet arī 
Latvijas vēstniecībā Krievijā. Skolēniem ir lieliska iespēja pilnveidot sa -
vas zināšanas Latvijas vēsturē, kultūrā, mākslā un, protams, valodā. Va -
saras nometnes ir arī lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, jo īpaši, ja tie 
ir atceļojuši no citiem Krievijas reģioniem. Nometnē piedalās 35 skolēni 
no Maskavas, tās apgabala, kā arī Baškortostānas Archlatviešu ciema. 
Savukārt vairākas meistarklases vada skolotājas Rota Vizule un Anna 
Briška no Latvijas, Irita Saukāne, Antra Levova, Liene Perevalova, Ilze 
Renge, Ezra Polhupessy-Kaktiņa, Žanna Minko un Jeļizavete Terentjeva 
no Latviešu skolas Maskavā, kā arī Ilona Saverasa no Baškortostānas.

DIENVIDKOREJA. Global Film Week programmas ietva-
ros, ar Korea Foundation atbalstu, Seulā trīs dienu gaŗumā norisinājās 
Latvijas kino dienas, kuŗu laikā tika rādītas filmas “Rīgas sargi,” “Sapņu 
komanda 1935” un “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.” Programmai 
izraudzītās filmas aptver gan 1919. gada notikumus Latvijas brīvības 
cīņu laikā, gan arī stāstu par Latvijas basketbolistu uzvaru pirmajās Ei -
ropas meistarsacīkstēs, kā arī ataino vairāku paaudžu attiecības ģime-
nes komēdijā plašākai auditorijai. Kino sarīkojumu atklāja ar vēstnieka 
Pēteŗa Vaivara uzrunu un lekciju par Latviju, lai palīdzētu skatītājiem 
labāk izprast filmās attēlotos vēsturiskos notikumus.

kas stāv pāri visam, ja sirds pukst 
latviski!

Diasporas bērnu himnas no -
metne notika Vācijas pilsētā 
Šturgartē. Šīs himnas vārdu au -
tors ir Guntars Račs, bet mūzikas 
autore  – Lolita Ritmane. Nomet-
nē piedalījās Štutgartes Dzinta-
riņi un Do re mi no Vācijas, Ma -
zās dzērves  no Luksemburgas, 
Elizabete Foigta-Krūmiņa no 
Īrijas un “Dzeguzīte” no Latvijas. 

Šīs nometnes mērķis ir apgūt 
diasporas bērnu himnu, nelielā 
koncertā pirmo reizi to atskaņot 
un arī ierakstīt videoklipu. Dia-
sporas bērnu himnas vārdi un 
notis būs pieejamas visiem, lai 
dziesma dodas pasaulē un sa -
sniedz ikvienu! Latviešu kopienu 
aktivitātēs, sarīkojumos, nomet-
nēs, mājās un skolās.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

No partijas Saskaņa izslēgtie 
četri tās biedri – Rīgas domes 
vicemērs Vadims Baraņ ņiks un 
deputāti Valerijs Pet rovs, Alek-
sejs Rosļikovs un Vi  ta lijs Du -
bovs // Foto: LETA
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Pretēji atsevišķi polītiķu prog-
no zēm, Saeimai pagājušajā treš-
dienā, 29. maijā, bija vajadzīga ti -
kai viena balsošanas kārta, lai par 
Latvijas jauno Valsts prezidentu ie -
vēlētu Eiropas tiesas tiesnesi Egilu 
Levitu. Pirms pāris nedēļām Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrnie ce 
pavēstīja, ka, viņasprāt, bez jeb-
kādām šaubām būšot vajadzīgas 
vairākas kārtas. Uz augsto amatu 
bija trīs kandidāti. Zaļo un zemnie-
ku savienība izvirzīja Latvijas tie-
sīb sargu Juri Jansonu. Tie pieci 
deputāti, kuŗi jau šī parlamenta 
sasaukuma sākumā atšķēlās no 
partijas KPV LV, izvirzīja vienu no 
savējiem – deputātu Didzi Šmitu. 
Taču Levita kungs bija valdošās 
koalīcijas kopējais kandidāts, un 
visas partijas, tajā skaitā KPV LV 
“kodols”, jau laikus paziņoja, ka tās 
par viņu balsos. Līdz ar to nav 
skaidrs, kur Saeimas spīkere rāva 
domu par vairākām balsošanas 
kārtām. Ārkārtas sēdes laikā bija 
visai garas debates, opozicijas pār-
stāvjiem bilstot, ka Levita kungs 
nebūšot visas tautas prezidents, ar 
to saprotot, ka viņš pārstāvēs lat-
viešus, bet ne cittautiešus. Pēc 
ievēlēšanas viņš paziņoja, ka būs 
“visu Latvijas cilvēku” prezidents, 
turklāt īpaši uzsverot diasporas 
tautiešus. Citi atkal apgalvoja, ka 
Egils Levits pārāk ilgi dzīvojis ār -
zemēs un maz zinot par Latvijas 
iekšpolītikas jautājumiem. Taču, 
ja reiz visi bija izrunājušies un 61 
deputāts nobalsoja par viņu, ar to 
arī viss ir pateikts. Saeimas lielākā 
frakcija, mūžseni opozicijā nīkusī 
Saskaņa, nolēma balsot par Šmita 
kungu. Tiesībsargs tika pie tikai 
astoņām balsīm, lai arī zaļajiem 
zemniekiem Saeimā ir 11 deputātu. 
Divi viņējie – Māris Kučinskis un 
Anda Čakša – bija sabojājuši savus 
biļetenus. Katrā ziņā 61 – tas ir par 
desmit vairāk nekā vajadzīgs ievē-
lēšanai, un tas ir pārliecinošs bal-
sojums.

Būtiski šoreiz ir tas, ka mēs visi 
varējām pārliecināties, kā katrs 
deputāts ir balsojis. Īsi pēc vēlē ša-

Loģika Saeimā, jukas Rīgas domē
nām Saeimas kanceleja internetā 
ievietoja grafiku, kuŗā tas bija 
redzams. Lasītāji, iespējams, atce-
rēsies, ka vēl pērn 12. Saeima no -
balsoja par Satversmes grozīšanu, 
lai pantā par prezidenta vēlēša-
nām vārdu “aizklāti” nomainītu ar 
“atklāti.” Tik vien bija vajadzīgs. 
Pirms tam 10. Saeima bija atcēlu -
si slepenību visos pārējos valsts 
amat personu balsojumos, taču 
attiecībā uz Valsts prezidentu ilgu 
laiku daudzi deputāti iespītējās. 
Galvenais, manuprāt, pagalam muļ-
ķīgais apgalvojums bija par to,    
ka, tikai aizklāti balsojot, deputāts 
var balsot atbilstoši savai sirds  - 
ap ziņai. Par to, cik ļoti liela ir šī 
sirdsapziņa, varējām pārliecināties 
2010. gadā, kad ģenerālproku - 
rors Jānis Maizītis kandidēja uz 
tre šo termiņu amatā. Pirms balso-
juma vairākums deputātu solīja 
par viņu balsot un vēl pēc balso-
juma vairākums deputātu apgal-
voja, ka ir par viņu balsojuši. Taču, 
tā kā balsojums bija 45 par un 47 
pret, pēc balsojuma grupa “gudro 
galvu” meloja, acīs skatoties. Taču 
toreiz tas bija aizklāts balsojums 
un tāpēc nevaram zināt, kuŗiem 
de  putātiem aiz muguras bija sa -
krustoti pirksti, kad tie apgalvoja, 
jā, jā, es balsoju par Maizīti. Tagad 
tas vairāk tā nevarēs notikt, un tas 
ir iepriecinoši.

Debatēs pirms balsojuma arī iz -
skanēja doma – ja jau tagad Valsts 
prezidentu ievēlē atklāti, kāpēc to 
nedarīt tautas balsojumā? Man 
atbilde ir skaidra – sabiedriskās 
do  mas aptaujās konsekventi pir-
majās pozicijās gozējas nu jau bi -
jušais Rīgas mērs Nils Ušakovs un 
par spīti ilgai tiesāšanai joprojām 
esošais Ventspils mērs Aivars Lem-
bergs. Ikvienam, kuŗš seko polī tis-
kiem notikumiem mūsu valstī, 
domai, ka šie vīri varētu būt kan-
didāti otrā vēlēšanu kārtā, uzdzen 
šermuļus. 

Aizejošajam prezidentam Rai-
mondam Vējonim cerības uz otru 
termiņu amatā pazuda pērn, kad 
13. Saeimas vēlēšanās Zaļo un zem-

nieku savienība, no kuŗas viņš sa -
vulaik cēlies, cieta pilnīgu krachu, 
iegūstot tikai vienpadsmit man-
dātu, un nonāca opozicijā. Manu-
prāt, galvenais, ko par Vējoņa 
kunga četriem gadiem amatā var 
pateikt, ir tas, ka nekādus podus 
viņš nav gāzis. Orators nekāds di -
žais viņš nav. Starptautiski varbūt 
redzamākais brīdis bija ASV, kad 
Baltajā namā Amerikas prezidents 
Donalds Tramps piepeši preses 
konferences laikā aicināja mūsu 
prezidentu izvēlēties nākamo žur-
nālistu, kurš uzdos jautājumu, un 
bija visai skaidrs, ka Vējoņa kungs 
īsti nesaprot, kas no viņa tiek 
prasīts. Taču, paldies viņam par 
darbu!

Tikmēr Rīgas domē pagājušajā 
nedēļā radās nepieciešamība ie  -
vē lēt jaunu pilsētas galvu, jo Uša-
kova kungs, pirmkārt, no amata 
tika atstādināts un, otrkārt, tika 
ievēlēts Eiropas parlamentā. Kādu 
brīdi likās, ka viņa vietas izpildī-
tājs, Saskaņas pārstāvis Oļegs Bu -

rovs kļūs par Rīgas galvu. Taču tad 
domes koalīcija paziņoja, ka ne  -
būs vis – par to domes Drošības, 
kārtības un korupcijas novērša -
nas komitejas vadītājs Dainis Tur-
lais, kuŗš pārstāv nevis Saska ņu, 
bet gan tās Siāmas dvīni Gods kal-
pot Rīgai (GKR). Atsevišķu ko -
mentāru varētu veltīt tam, cik iro-
niski, ka par jauno pilsētas galvu 
pilsētā, kuŗā korupcija ir vadmo-
tīvs, nevis izņēmums, ir kļuvis cil-
vēks, kuŗš par tās novēršanu ir 
bijis galvenais atbildīgais, bet īste-
nībā ne pirksta nepacēla, lai ko -
rupcijas līmeni tik tiešām sama-
zinātu. Taču šonedēļ galvenais ir 
tas, ka pēc Turlā kunga ievēlēšanas 
nākamais solis bija Saskaņas de -
putātu Sandri Bergmani ievēlēt 
par mēra pirmo vietnieku. Un ak, 
tavu pārsteigumu, – četri Saskaņas 
deputāti paziņoja, ka viņi par 
Bergmaņa kungu nebalsos! Nils 
Ušakovs to komentēja kā rupju 
disciplīnas pārkāpumu. Dainis Tur-
lais to nosauca par “reketu,” bet 
deputāti palika pie sava. Saskaņa 

viņus izraidīja no frakcijas un 
plāno izraidīt arī no partijas, taču 
“sausais atlikums” ir tāds, ka pir-
moreiz vairāk nekā desmit gadu 
laikā Saskaņai un GKR Rīgas 
do  mē vairs nav vairākuma. Mi  nē-
tie četri deputāti ir runājuši par 
atsevišķas frakcijas veidošanu. 
Grūti spriest, vai viņi varētu iede-
rēties koalīcijā, kuŗu vada kāds   
no pārējām domē esošo partiju 
(Vienotība, Attīstībai/Par!, Jaunā 
konservātīvā partija un Nacionālā 
apvienība) pārstāvjiem. Taču par 
visu vairāk situācija rāda, cik ļoti 
lielā mērā stabilitāte pašvaldībā 
nudien bija atkarīga no viena 
vienīga cilvēka Nila Ušakova. Nu 
“mūsu Nila,” kā viņu sauc viņa 
karsēji, vairs nav. 

KPV LV sairšana Saeimā nebija 
pārsteigums. Saskaņas/GKR koa-
lī cijas sairšana – vismaz man tas 
bija pavisam negaidīti. Tādas ju -
kas! Rīgā viss vairs nav mierīgi – 
jāteic pārfrāzējot zināmo Rutka 
Tēva teicienu...

Vēl arvien negrib apklust mulsi 
minējumi un bažīgi pārmetumi, 
ko 24. maijā izraisīja kāds  raksts, 
no kuŗa izriet, ka Kremlī kāda 
Putinam pietuvināta persona   
jau ilgāku laiku darbojoties kā 
“kurmis”, būdams ASV Centrālās 
izlūkošanas aģentūras ‒ Central 
Intelligence Agency (CIA) ‒ infor-
mants.. Kā šādos gadījumos 
mēdz izsaukties amerikāņi ‒ vau!

Viss uztraukums sākas ar to,  
ka ASV prezidents Donalds 
Tramps piešķīra ģenerālpro ku-
roram Viļamam Baram (Barr) 
“neierobežotas pilnvaras” atsle-
pe not absolūti visas informā -
cijas par to, kas pamudināja ASV 

“CIA informants Kremlī” ‒ kuŗš tas varētu būt?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

slepenos dienestus izpētīt iespē-
jamu saistību starp Trampa 2016. 
gada vēlēšanu kampaņu un Krie-
viju.

Jā, atslepenot! Izrādās, ka torei-
zējais CIA direktors Džons Bren-
nans 2016. gada augustā perso-
nīgi iedeva prezidentam Bara-
kam Obamam aploksni, kas sa -
turēja informāciju, kuŗas avots 
esot Krievijas prezidentam Puti-
nam pietuvinātā persona. Un 
tagad New York Times liek sa -
prast, ka Trampa pavēle – abso-
lūti visu atslepenot – nozīmē, ka 
minētais Putinam pietuvinātais 
“avots” nu ir briesmās.

Noslēpumainais informants 

aprakstīts kā “ilgi kopts” avots, 
kuŗš Kremļa “galmā” pamazām 
kāpis augšup. No šī avota nākusi 
informācija, ka Putins personī - 
gi licis izvērst “ietekmes kampa-
ņu”, lai sekmētu Trampa izredzes 
2016. gada vēlēšanu kampaņā  
un vājinātu Hilarijas Klintones 
izredzes. Un Baraks Obama, pirms 
atstāt amatu, darīja to zināmu...

Krievijas sociālajos tīklos mu -
dīgi nāca ieteikumi publikai – 
sekot nekrologiem presē un ievē-
rot, kuŗi no lielajiem dūžiem at -
kāpjas no amata.

Un tagad ‒ uzmanību! ‒ paska-
tīsimies, ko konservātīvajā ame-
rikāņu žurnālā National Review 

29. maijā rakstīja Endrjū Mak-
kar tijs: tas CIA informants va - 
rē tu būt vai nu privātais britu 
spiegs Kristofers Stīls (Steele), 
“vai drīzāk kāds Krievijā, kurš 
virzīja tālāk informāciju Stīlam, 
un tas varētu būt viens no Pu -
tinam pietuvinātajiem “insaide-
riem” (labi informētiem ‒ F. G.), 
no kuŗiem Stīls apgalvo, ka esot 
ņēmis informāciju – visdrīzāk 
Vladislavs Surkovs vai Vjačeslavs 
Trubņikovs”.

Un te nu nāk neoficiālas ziņas 
no Maskavas, ka 54 g.v. Vladislavs 
Surkovs lūdzis atbrīvot viņu no 
amata veselības stāvokļa dēļ.

Kas ir Vladislavs Surkovs? Pre-

zidenta Putina palīgs, kas at  bil-
dīgs “par sociālo un ekonomisko 
sadarbību” ar pēcpadomju val - 
s tīm, Abhaziju un Dienvidose -
tiju, viņš “speciālizējies” Ukrainas 
jautājumos un darbojas “Doņec-
kas un Luganskas virzienā”. Sur-
kovs ir t. s. “suverēnās demokrati-
jas” ideologs, un šā gada 11. feb-
ruārī laikrakstā Ņezavisimaja 
Gazeta nācis klajā ar rakstu 
“Putina ilgā valsts”, kas pelnījis 
sabiedrības ievērību.

Protams, te vēl daudz kas miglā 
tīts. Katrā ziņā Tramps, paģē -
rējot “visu atslepenot”, vājinājis 
ASV slepeno dienestu darba-
spējas.
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Pēdējo gadu laikā Latvijā ma -
nāmi pieaugusi interese porcelāna 
kollekcionēšanas jomā, kas izpau-
žas nepārtrauktu mākslas izsoļu 
rī  košanas praksē, ar poligrafisku 
vai digitālu katalogu publicēšanu. 
Līdz ar to nepārtraukti papildinās 
informācijas pieplūdums, kas sa -
vukārt prasa nepieciešamību jau-
nu datu pārbaudei, to analītiskai 
pētniecībai. Šajā sakarībā Rīgas 
Por celāna mūzejs iecerējis tuvāka -
jā laikā laist klajā Zigurda Kon - 
s tan ta jaunu monogrāfiju par Rī -
gas porcelāna un fajansa vēsturi.

Vēsturiskajam ieskatam jāatzī-
mē, ka 19. gadsimtā Rīgā bija plaši 
izvērsta smalkkeramikas ražoša -
na – darbojās divas porcelāna un 
fajansa fabrikas – Kuzņecova un 
Jesena, kā arī Jakša porcelāna ap -
gleznošanas darbnīca, ja neskaita 
dažas īslaicīgi eksistējušās fabri  - 
ci ņas. Visu triju minēto uzņēmu-
mu darbībai raksturīga kopīga 
iezīme: to galvenā produkcija bija 
trauki, tostarp servīzes, dekora tī-
vās vāzes, svečturi un tamlīdzīgi 
priekšmeti. Tolaik Rīgā netika iz  ga-
tavota porcelāna sīkplastika. Tur-
klāt abas fabrikas kopēja gatavās 
vai arī tikai nedaudz izmainīja 
Rietumeiropas fabriku atsevišķu 
trauku un servīžu formas. Tādē-
jādi uzņēmumu mākslinieciskā 
darbība ierobežojās galvenokārt 
tikai ar priekšmetu dekorēšanu.

Minēto uzņēmumu ražotajā 
pro dukcijā vērojamas kā kopīgas 
iezīmes, tā arī atšķirīgas tenden-
ces. Jesena un Jakša firmām pa -
matā bija “vācu orientācija”, to pro -
dukcijas noiets galvenokārt bal-
stījās uz pārtikušiem vietējiem 
baltvācu iedzīvotāju slāņiem, bet 
tas neatteicās no pasūtinājumiem 
restorāniem, krievu aristokrātijai 
un eksportam. Arī minēto uzņē-
mumu apgleznotāji un dekorētāji 
bija gandrīz vienīgi vācu tautības – 
vietējie vai imigranti.

“Baltie plankumi” Rīgas porcelāna vēsturē

Kuzņecova firmai – tajā skaitā 
arī Rīgas fabrikai – nosacīti var 
piedēvēt “krievu orientāciju”. Savu 
daļu tautas daiļamatniecības tra-
diciju iezīmes un kolorītu ienesa 
krievu tautības apgleznotāji. Kuz-
ņecova firmas Rīgas fabrika savas 
produkcijas noietam izmantoja 
jeb kuŗus sabiedrības slāņus, na -
cio nālos grupējumus un ģeogra-
fiskos rajonus. Svira, kas rēgulēja 
ražošanu, bija pieprasījums, patē-
rētāju vēlmes, arvien masveidīgā-
ka produkcijas izlaide un ... arvien 
mazāk patstāvīgas gaumes. 19. un 
20. gadsimta mijā visu Kuzņecova 
fabriku sortimentā bija dažādas 
atšķirīgas un patstāvīgas grupas 
atkarībā no patērētājiem: krogus 
porcelāns; “ejošie” trauki; trauki, 
kuŗu formas savus pirmsākumus 
var meklēt ampīrā un 19.  gad-
simta pirmās 

puses mākslas tendencēs; 
milzīgs skaits Rie tumeiropas 
servīžu ko  pi  jas vai 
pārveidojumi; bei dzot 
jūgendstilā ieturētie priekš-
meti, kas arī vairumā gadī-
jumu bija aizgūti no Eiropas 
šajā periodā. Savukārt vēs-
turiski izveidojās sortimen-
ta dalījums atkarībā no ke -
ramikas materiāla: tējas un 
kafijas trauki bija porce-
lāna, bet pusdienu trauki 
visbiežāk pusfajansa vai 
fajansa.

Pēc Pirmā pasaules kaŗa 
abas Rīgas porcelāna fabri-
kas turpināja savu darbī-
bu, cīnoties – kā nu kuŗa 
spēja – ar ekonomiskajām 
grūtībām nežēlīgas kon  ku -
rences apstākļos. Pro duk-
cijas sortiments šajos ap -
stākļos tika nepār trauk ti 
mainīts un dažādots, ko -
pēts un aizgūts, lai neteik-
tu – idejiski zagts. Divdes-
mitā gadsimta vidū un 
otrajā pusē, uzlabojoties 
dzīves materiālajiem ap -
stākļiem un veidojoties 
mantīgākiem iedzīvotāju 
slāņiem, varētu teikt  –   
vi  dusšķirai, attīstījās 
miet pilsoniska gaume   
ar iz  teiktu vēlmi pēc ne -       
lie liem dekoratīviem 
priekš  metiem dzīvokļu 

labiekārtojumā. Porcelāna pro -
duk cijā tas lielā mērā vedināja ten-
denci uz sīkplastikas apjoma pa -
lielināšanu un dažādošanu. Sīk - 
p lastikai tolaik ieviesās iemīļots 
sinonīms – niekļi. Daļa no šīs ra -
žo šanas sadaļas bija elementāras 
ārzemju fabriku kopijas un atda-
rinājumi, bet to vidū bija arī paš-
māju meistaru (gan profesionāļu, 
gan amatieru) veidojumi. Vairu-
mā gadījumu par šīm figūriņām 
ar to autoriem netika slēgti nekādi 
juridiski līgumi. Arī naudas iz -
teiksmē šie nodokļus apejošie da -
rījumi bija tik niecīgi, ka nav zi -
nāmi gadījumi, kad tie būtu īpaši 
izsekoti vai novērsti. Līdz ar to par 
daudziem līdz tirdzniecībai nonā-
kušajiem niekļiem nekāda tuvāka 
informācija nav atrodama. Pro-
tams, bija pietiekami daudz reklā-
mas un katalodziņu, bet tajos bija 
produkcija ar nosaukumu, bet bez 
autora pieminējuma.

Manu pētījumu interešu lokā ir 
nonākusi keramiķe Auguste Sili-
ņa. Par viņu ir pietiekami gana 
daudz atsauču un sīkinformāci jas, 
bet visas tās ir īsas, aprautas, un 
jūtams, ka māksliniece pati it kā 
cenšas palikt “aizkadrā”. Tā, pie-
mēram, Jēkabs Bīne savulaik Lat-
vijas Rakstu un mākslas kameras 
1939. gada izdevumā Latvijas tē -
lotājas mākslas pieci gadi. 1934–
1939 raksta (63.  lpp.) par lietišķo 
mākslu: [..] Mūsu daiļamatnieki 
piedalījās starptautiskās daiļamat-
niecības izstādēs Parīzē, Berlīnē un 
Briselē, gūdami par saviem izstrā-
dājumiem augstākās godalgas. [..]. 
G. Kruglovs, E. Sīle, I. Ramata, 
P. Hermanovska, L. Liberts, V. Va -
sariņš, A. Jupatovs, H. Mangolds 
un šī raksta autors ar firmā Kuz-
ņecovs izpildītām keramiskām; 
A. Siliņa un L. Dzeguze ar sīktēl-
niecību; [..] Savrup mūsu daiļ-
amat nieku pulkā stāv Auguste 
Siliņa (dz. 1909. g.), kas izvirzī ju-
sies sīkas tēlniecības t.s. niekļu no -
zarē. Viņas veidojumus porcelānā 
izlaidusi Kuzņecova firma. Valdzi-
nošākie Siliņas niekļi – “Dejotāji”, 
“Ganu saucēja”, “Ganiņš” un “Ka -
rošu griezējs”. [..]

Līdz šim izdevies noskaidrot, ka 
Auguste Siliņa dzimusi 1909. gada 
19.  maijā Ķēču (tagad Nītaures) 
pagasta Lejas  Pumpu mājās. Ir 
zināms, ka Kuzņecova fabrika 
20. gadsimta trīsdesmitajos gados 
Rīgā ražojusi porcelāna figūriņas 
(sīkplastiku), kuŗu autore ir bijusi 
Siliņu Guste (pseidonīms). Man 
izdevies noskaidrot Latvijas Valsts 
vēstures archīvā, ka viņas tēvs ir 
Augusts Siliņš. Tā kā viņa pēc ti -
cības bijusi pareizticīgā, neko tu -
vāk neizdevās noskaidrot arī baz-
nīcu grāmatās. Savukārt Rakstnie-
cības un mūzikas mūzejā man 
izdevās atrast 1963. gada fotogra-
fiju, kuŗā redzama Guste Siliņa 
kopā ar rakstnieku un mākslinieku 
Anšlavu Eglīti Sirakūzās (ASV), 
no kuras var secināt, ka pēckaŗa 
gaitas viņas novedušas Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Diemžēl zi -
ņas par viņas gaitām trimdā ap -
raujas ar šo mazo foto. Būšu ļoti 
pateicīgs, ja kāds, kas  izlasījis šī 
raksta rindas, vairāk zina par 
mākslinieces, keramiķes Augus-
tes Siliņas dzīves nogali, atsauk-
tos un piemestu savu atmiņu un 
zināšanu artavu topošajai mo -
no  grafijai par Rīgas porcelāna 
vēsturi!

j g p
pus
mil
ser
pār
jūg
me
jum
šaj
tur
ta
ram
ka
lān
vis
faj

ab
ka
bu
sp
gr
re
c
s
m
p
t
m
o
d
s
m
s

Otrā pusē šai fotografijai, kuŗa pašlaik atrodas Rakstniecības un mūzikas mūzejā, ar melnu tinti 
rakstīts: Anšl. Eglītis, Guste Siliņa Sirakūzās 63. g. [fotografs nav zināms]

Kuzņecova rūpnīcas servīze “Īriss” līdz ar citiem jūgendstila 
priekšmetiem visu vasaru aplūkojama Rīgas Jūgendstila centrā 
Alberta ielā 12
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Līdz šim biju pazīstama ar 
tevi kā ar “amata brāli” – žur-
nālistu un Īrijas latviešu me -  
di ja – portāla  http://baltic-ire-
land.ie  vienu no īpašniekiem, 
kopā ar dzīvesbiedri Ingunu 
Latvijas 5. novada TV sižetu 
autori. Nu jums pievienojies arī 
dēls Niklāvs, kuŗš profesionāli 
filmē un montē, tātad kļuvis 
par līdzautoru. Kā tas notiek? 

Tad, kad tu tā pa īstam atrodi 
laiku, lai parunātos ar saviem bēr-
niem, šajā gadījumā savu dēlu, tu 
uzzini daudz ko jaunu. Kad tu 
netēlo tēvu, bet esi kā draugs vie-
nam 16 gadniekam un  runā vi -
ņam saprotamā valodā, tad izrā-
dās, arī ar tīni var visu sarunāt. 
Pat ne sarunāt, bet uzzināt, kas 
tam puikam ir sirdī, kas patīk, 
kas nepatīk, ko viņš vēlētos da -
rīt...  Ir ļoti svarīgi pārrunāt kopā 
šos jautājumus. Un – izdarīt kā -
dus secinājumus ‒ priekš sevis. 
Iespējams, pieņemt kādu nepo-
pulāru lēmumu, lai draudzība  
un uzticība ir īsta un no abām 
pusēm. Mēs uzticējāmies Niklā-
vam, mūsu jaunākajam dēlam. 
Viņš vēlējās filmēt, arī montēt 
video sižetus, un arī tālākos savu 
mācību plānus saistīja ar mediju 
izglītību. 2018. gadā Niklāvs pēc 
mūsu apmācībām gan patstā -
vīgi mājās mācoties, gan kopā ar 
citiem latviešu jauniešiem 3x3 
Īrijas nometnē apguva filmēša-
nas pamatnoteikumus. Niklāvs 
pierādīja, ka spēj profesionāli 
dar boties ar  kameru un pēc fil-
mēšanas  visu nofilmēto samon-
tēt. Iespējams tas ir iedzimts, jo 
gan es, gan Inguna jaunībā strā-
dājām Latvijas Televīzijā. Inguna ‒ 
bērnu un jaunatnes raidījumu 
redakcijā, es – Telefilma Rīga, 
brau kāju komandējumos kopā 
ar Rodrigo Rikardu,  ar Dzintru 
Geku. 

Kopš 2018. gada janvāŗa dau-
dzi Niklāva sižeti ir rādīti Latvi-
jas Televīzijā, un nu jau otro gadu 
rēgulāri arī Latvijas RE:TV ka -
nālā. Nesen mūsu režisore San-
dra Bondarevska atļāvās pateikt: 
“Imant, tavs dēls montē sižetus 
ātrāk nekā tu!” Bet es patiešām ar 
to lepojos! Puisim vēl divi gadi 
jāmācās, jāpabeidz vidusskola, 
tikai tad augstskola. Tagad ir tā, 
ka es aizvietoju Niklāvu, ja viņš 
kādu iemeslu dēļ nevar filmēt vai 
montēt, nevis otrādi. Jauki!

Teicu – “līdz šim”, jo, būdama 
Dublinā, uzzināju, ka jau kādu 
laiku esi Īrijas latviešu draudzes 
gans un profesionāli izglītojies 
Dublinas Teoloģijas institūtā. 
Kā un kāpēc tāda pārmaiņa?

Tā nav pārmaiņa. Tas nav cits 
virziens. Tas ir ceļš, pa kuŗu eju. 
Tas ir stāsts par aicinājumu,  par 
garīgumu, kuŗā viss ir “ceļš”. Viss 
ir vienlīdz svarīgi, un viena lieta 
papildina nākamo. Tas ir stāsts 
par to, kā tu spēj salikt kopā no 
senčiem mantoto dzīves gudrī -
bu un integrēt to šodienas dzīvē. 
Kā tu spēj gadsimtu dzīves gud-
rības pamatnoteikumus piemē-
rot mūsdienu modernajā pa  sau-
lē. Jau gudrais Zālamans ir teicis, 
ka īsts vīrs savā ceļā neko neatstāj 
neievērotu. Esmu mācījies gan 
no citu cilvēku kļūdām, gan no 
savējām, un laikam jau tas ir 

Arvien ceļā...
Žurnālists un mācītājs  Imants Miezis  intervijā  Ligitai Kovtunai

veselīgi. Īpaši veselīgi ir pamanīt 
un analizēt savas kļūdas. Jāsaka, 
nav nekā jauna šajā pasaulē, viss 
jaunais ir tas pats vecais. Reiz 
vecs kapteinis man stāstīja, ka 
burāt pa okeaniem ir simtiem 
reižu drošāk, nekā braukt ar auto 
vai lidot ar lidmašīnu. Jo, raugi, 
ar lidmašīnām un auto cilvēcei ir 
vien dažu simtu gadu pieredze, 
turpretim, ja ņem vērā tūkstošu 
gadu kuģošanas pieredzi, tas ir 
droši. 

Esmu ievērojis, ka visam pa -
matā ir Dieva radītie likumi, 
Die va radītā kārtība. Tās īss ap -
kopojums ir vispārzināmie des-
mit baušļi, desmit dzīvesgudri 
likumi, kuŗus neievērojot,  vien-
mēr iestājas konsekvences – se -
kas. Kristus tos ielika vēl īsākos 
teikumos – dzīves esencē: Mīli 
Dievu ar visu savu sirdi, arī ar 
visu savu prātu – to neatslēdzot, 
bet izmantojot. Un otrs likums, 
bauslis – mīli savu tuvāko kā sevi 
pašu. Nonākot kādos apstākļos, 
piemēram,  citā zemē, emigrācijā, 
tu ieraugi, ka tavs tuvākais, ie -
spējams, ir kāds cits latvietis… 
Saprotams, visi nedomā vienādi, 
visi nerīkojas vienādi. Īpaši jau 
latvieši! Problēmas sākas, kad 
Dieva vietā cilvēki ieceļ kādas 
citas lietas, piemēram, naudu, 
īpa šumu vai kādus cilvēkus. Bieži 
vien – sevi. Gadās, ka Dieva vietā 
tiek iecelts savs bērns. Sa  skaroties 
ar cilvēkiem, ir jāmāk pateikt 
“nē”, tomēr vienmēr jā  atceras, ka 
tuvākais ir jāmīl. Jā  ciena, pat 
nepiekrītot. 

Acīmredzot šīs īpašības ir no -
derējušas arī žurnālistikā. Jo žur-
nālistika jau arī, patiesi tā ir ga -
rīguma projekcija. Reizēm  ir lie-
la vēlēšanās pateikt uzreiz, at  -
klāt, atmaskot! Tomēr īsts garī-
gums pat žurnālistikā prasa sa -
valdību, cieņu pret savu tuvāko. 
Arī pret ne tuvāko. Prasa cieņu 
pret cilvēku. Varbūt tāpēc ziņu 
portāls latviešiem Īrijā Baltic-
Ireland pastāv jau vairāk nekā 
desmit gadus, jo tas nekad nav 
sniedzis nepatiesas ziņas un 
vienmēr ievērojis šo augstākā 
garīguma principu. 

Acīmredzot latvieši Īrijā pa -
manīja, kādas ir manas rakstura 
īpašības, pamanīja, ka “netaisu 
teātri”, kā latvieši saka. Nu, ka 
esmu īsts. Kad archibīskape Lau-
ma un Īrijas archibīskaps Maikls 
Džeksons mani 2016. gada ok -
tobrī ordinēja par diakonu, kāds 
no latviešiem esot teicis: “Kuŗš 
gan cits varētu kalpot šajā amatā, 
ja ne Imants! Katru svētdienu jau 
otro gadu vadu Kristus apvie  - 
no tās latviešu luterāņu dievkal-
pojumus Dublinā. Sestdienās va  - 
  du dievkalpojumus Limerikā, 
Long fordā un Tulovā. Pēc sa  ru-
nām ar Lielbritanijas latviešu 
baznīcas prā vestu Andri Abaku-
ku, ar LELBāL archibīskapi Lau-
mu Zuševicu nāca piedāvājums 
no Īrijas anglikāņu baznīcas va -
dības mācīties minētajā Dubli -
nas Teoloģijas institūtā, kas ir 
Trinity kolledžas nodaļa. Es  atkal 
un atkal pārliecinos, ka, ja tev 
Dievs un cilvēki uztic mācīt citus 
cilvēkus, tad bez  zināšanām, bez 
vēstures pētīšanas, bez viedokļu 
izpratnes nekas nav īsti un patie-

si. Tu nevari mācīt citus, ja tev ir 
tikai savs viedoklis, ja tu neņem 
vērā, ko par garīgām lietām ir 
domājuši, runājuši un rakstījuši 
citi cilvēki tuvākā un tālākā 
vēsturē. Jēzus Kristus īstums ir 
mans vislabākais paraugs, kā ru -
nāt ar bērniem un pieauguša-
jiem, kā runāt ar gudriem un ar 
nemācītiem, ar bagātiem un ar 
nabagiem. Kā runāt ar cilvēkiem, 
kuŗi ir izdarījuši kādas kļūdas, 
vai pieņēmuši nepareizus lēmu-
mus. Labāka parauga, kam sekot, 
nav. 

Tev uzticēts godpilns uzde-
vums kārtējos latviešu Dzies-
mu un deju svētkos Toronto 
vadīt Atklāšanas dievkalpoju-
mu. Ko teiksi tautiešiem, kāds 
būs tavas uzrunas galvenais 
vēstījums? 

Vēl to gatavoju, bet  uzdevums,  
galvenais vēstījums ir skaidri, 
saprotami, vienkāršiem vārdiem 
Kristus mīlestības stāstu, mūžī-
gās cerības stāstu pastāstīt latvie-
šu valodā. Dievam taču bija, un 
es ticu, ka joprojām ir kāds plāns, 
kādēļ mēs esam latvieši, kādēļ 
runājam latviešu valodā. 

Iedrošināšu tos latviešus, kuŗi 
tur atnāks. Pateikšu to, ka ar šo 
dzīvi viss sākas, bet nekas nebei-
dzas. Ka viss turpinās pēc šīs dzī-
ves. Jā, es ceru, ka varēšu to kād-
reiz perfekti darīt arī angļu va -
lodā.

Jūsu – “Miežu mājas” ir vien-
mēr pilnas ar cilvēkiem, kas 
tajās gan mitinās ilgāku laiku, 
gan iegriežas uz īsāku brīdi. 
Rīgā esot bijis tāpat – vienmēr 
pilna māja. Kāpēc? Un vai ne -
apnīk? Paši taču vēl jauni cil vē-
ki, kam interesanti pabūt di  va-
tā...

Ir lietas, kuŗas cilvēkam var at -
ņemt, un ir lietas, kuŗas tev ne -
viens nevar atņemt. Ir labi, ja 
cilvēkam pieder māja, īpašums, 
nauda, bet tam nav pastāvīgas 
vērtības, jo vai nu to kāds tev 
atņem, piemēram, banka, vai cil-
vēki. Bet zināšanas, dzīves gud-
rību, draudzību, mīlestību – to 
nevar atņemt.  Rainis arī teica, ka 
dodot gūtais neatņemams. Ne  -
var nevienu  nosodīt, ja viņš saka:  
“mans nams – mana pils” un sve-
šiniekus iekšā nelaiž. Jā, latvietis 
it kā vēsturiski ir viensētnieks… 

Bet es pieļauju, ka manos senčos 
ir bijuši kurlanderi, kuŗi ceļoja, 
burāja, bija Gambijā un Tobago 
un citur! Man ļoti patīk ceļojumi, 
izaicinājumi. 

Mūsu ģimenes pieredze rāda, 
ka nav nejauši satikt cilvēku. 
Katram, kuŗu Dievs noliek tavā 
dzīves ceļā ir kāda nozīme. Citus 
viņš noliek dzīves ceļā kā mācī -
bu, kā pārbaudījumu, ar citiem 
tu droši vari iet vienā kopējā 
virzienā. Mēs ar Ingunu (Imanta 
dzīvesbiedre – L. K.) skatāmies 
un ejam vienā virzienā. Mēs, pal-
dies Dievam, neesam viens ot -
ram kā “pārbaudījums”,  mums ir 
labi kopā, es esmu priecīgs sievu 
pavadīt, piemēram, uz Dziesmu 
svētkiem, un vēl priecīgāks esmu 
viņu sagaidīt. Mums ir četri mīļi 
bērni, trīs mazbērni. Tas ir fan-
tastiski – sajust, ka tu mīli un tevi 
mīl! Es varu doties ar draugiem 
burāt vai makšķerēt, bet zinu, ka 
es ar prieku braukšu mājās, jo 
mani gaida. Mums ar Ingunu ir 
daudz draugu un, lūk, tā ir vēr-
tība, ko neviena banka nevar at -
ņemt. Zinu un saprotu, ka ne -
varu piespiest Ingunu burāt, jo 
viņai tas nepatīk.  Reiz,  burājot 
pāri Biskajam deviņus metrus 
augstos viļņos un vētrā,  mans 
fotoaparāts nogrima. Esmu vēl 
dažus telefona aparātus jūrā no -
slīcinājis. Sieva man teica: “Tu 
slīcini visu, kas tev ir dārgs. Es ar 
tevi jūrā nebraukšu! Bet ir pie-
tiekami daudz vietu, kur varam 
doties kopā. 

Mājas pagalmā diezgan lielu 
vietu aizņem kāds busiņš – bi  b-
liotēka. Ar to tu braukājot pa 
visu Īriju un pildot bibliotēkā  -
ra darbu. Kā tas notiek? Un kas 
tās par grāmatām? Vai Īrijas 
latvieši ir lieli lasītāji?

Turpinot garīguma temu – ne 
vien žurnālistika vai televīzija ir 
garīgu lietu transformēšana, ne 
vien draudzes vadīšana ir saistīta 
ar garīguma nešanu sabiedrībā. 

Īrija,  Zaļā sala nekad iepriekš 
nebija kārots letiņu galamērķis 
jaunas dzīves uzsākšanai. Īstenībā 
mēs te esam pirmā emigrācija.  
Līdz ar to viss, ko mēs šeit darām 
vai veidojam, ir ļoti svarīgi. Mēs 
esam tie, kas raksta vēsturi, veido 
latviešu tradicijas Īrijā. Sapro-
tams, to nevar darīt atrauti, izo-
lēti no savas tautas. Mēs nevaram 
atrauties, nebūt saistīti ar to tau-
tas daļu, kas kaŗa apstākļu dēļ 
bija spiesti emigrēt, un ar tautas 
daļu, kas palika aiz dzelzs priekš-
kara. Mēs visi un ikviens rakstām 
Latvijas un latviešu vēsturi, un   
to kāds pieraksta, izdod grāma-
tās. Mācoties draudžu darbinie-
ku kur sos Vašingtonā, pamanīju, 
ka Rokviles draudzes telpās ir 
daudz grāmatu – gan bibliotēkā, 
gan kastēs.  Es personīgi tādus 
rakstniekus un tādas grāmatas, 
kādas redzēju Rokvilē,  nebiju ne 
zinājis, ne lasījis. Un, kā izrādījās, 
citi Īrijā dzīvojošie latvieši arī. 
Rezultātā divas paletes ar grā-
matu kastēm atceļoja no Vašing-
tonas draudzes uz Dublinu. Mil-
zīgs paldies mācītājai Anitai Vārs-
bergai-Pāžei un Vitautam Hāz-
neram, bibliotēkas cilvēkiem! 

Imants Miezis: “Saprotams, visi nedo mā 
vienādi, visi nerīkojas vienādi. Īpaši jau 
latvieši! Problēmas sākas, kad Die va 
vietā cilvēki ieceļ kādas citas lietas, pie-
mēram, naudu, īpašumu vai kādus cil -
vēkus. Bieži vien – sevi. Gadās, ka Die-
va vietā tiek iecelts savs bērns. Sa  ska-
roties ar cilvēkiem, ir jāmāk pateikt 
“nē”, tomēr vienmēr jāatceras, ka tu -
vākais ir jāmīl. Jāciena, pat nepiekrītot.” 

(Turpinājums 14. lpp.)
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būtu  “Miežu māju” beigas,  vai – 
gluži otrādi – jauns sākums? 

Esam pārliecināti, ka Dievs vē -
las mums ko pateikt,  iespējams, 
dot ko labāku. Šī māja, šī vieta 
Dublinā, kuŗu daudzi zin, ir bi -
jusi par svētību visiem, kuŗi šeit 
ir ienākuši, palikuši uz īsāku vai 
gaŗāku brīdi. Te notikums,  drau-
dzes sapulces,  tematiskie vakari, 
garīgie semināri, latviešu koŗa 
mēģinājumi, tagad jādomā par 
citu vietu. Arī potētajam ceri-
ņam, kuŗš ieaudzies no Siguldas 
mājām, arī patlaban ziedošajam 
jasmīnkrūmam no Rīgas. Arī 
ķirsim, koŗa dāvanai portālam 
Baltic-Ireland, kuŗš piecu gadu 
laikā  devis daudz garšīgu ogu. 
Nāksies to visu kaut kur pār-
vietot, kas, protams, nav vien-
kārši. 

Jā, patiesi interesanti, patiesi 
nopietns izaicinājums tuvākajai 
nākotnei. Tomēr  ir labi apzinā-
ties, ka viss ir Dieva rokās, jo 
savu dzīvi esam uzticējuši Viņa 
vadībai. 

Austris Grasis kādreiz inter-
vijā man teica, ka nekad ne -
vienā zemē, kur dzīvojis, nav 
tajā iegādājies īpašumu – “lai 
neielaistu saknes”. Kā jums ar 
Ingunu?

Mēs neesam šeit ielaiduši sak-
nes, un nedomāju, ka to darīsim 
arī nākotnē. Mūsu saknes ir 
Latvijā. 

Liktenīgi, ka tireši tagad mūsu 
saziņas laikā esam patiesi liela 
izaicinājuma priekšā, proti, īpaš-
nieks, kuŗa mājā Dublinā dzī-
vojam jau desmito gadu, izlēmis 
ka vēlas kaut ko mainīt savā 
biznesā, un  esam saņēmuši īpaš-
nieka advokātu apstiprinātu vēs-
tuli, kuŗā viņš paziņo, ka no nā -
kamā gada, tātad no 2020. gada 
februāŗa, vairs nav iespēju šeit 
mūsu ģimenei dzīvot. Īres lī  -
gums netiks pagarināts. Vai tās 

matas nonāktu līdz latviešiem, ir 
jāraksta projekti, jālūdz financē-
jums dažādām organizācijām, 
arī Latvijas Ārlietu ministrijai. 
Jālūdz vismaz degvielai, lai par 
mobilo bibliotēku pārbūvētais 
dzī vojamais vagoniņš ripotu pa 
Īrijas ceļiem. Jāatzīmē, ka Īrijā   
patlaban dzīvo aptuveni 40 000 
latviešu. Un viņi, kā zināms, ne -
dzīvo vienā vietā, bet gan valstī, 
kuŗa ir lielāka par Latviju. At -
tālumi tiešām ir lieli. 

Bibliotēka ir attīstības stadijā, 
grāmatu klāsts ir liels, pagaidām 
grāmatas vairs klāt neņemam. 
Pats galvenais šobrīd ir to kata-
loģizācija, parallēli lūkojoties   
pēc finanču atbalsta. Ne visiem ir 
iespēja atbraukt 300-500 km uz 
bibliotēku. Lasītkārākie parasti, 
atbrauc paši, tad ņem pa 10-15 
grāmatām līdz nākamajai reizei.

Vēl grāmatas atceļoja arī no 
Lielbritanijas, no Straumēniem. 
Inese Auziņa-Smita, sadarbojo-
ties ar tolaik  Latvijas vēstnieku 
Īrijā Pēteri Kārli Elfertu, atsūtīja 
uz Īriju veselu busiņu ar Latviešu 
vēstures materiāliem, brošūrām, 
žurnāliem un grāmatām. Sa  pra-
tu, ka tas ir nopietni, ka ir reāls 
pamats veidot latviešu bibliotēku 
Zaļajā salā. Uzrakstīju projektu, 
to akceptēja Latvijas sabiedrības 
integrācijas fonds (SIF), un jāat  -
zīmē, arī paši iesaistījās biblio-
tēkas paplašināšanā. SIF ieros-
mes rezultātā uz Īriju atceļoja 
daudz bērnu grāmatu. Mūsu bi  b-
liotēkā tagad ir aptuveni 4000 
grāmatu. Latviešiem Īrijā ir ve -
sela viena bibliotēka! Turklāt – 
īrētā mājā, jo mums nav savu 
telpu, ne savu Straumēnu, ne 
Sid rabenes vai  Katskiļu. Lai grā-

Arvien ceļā...
Žurnālists un mācītājs  Imants Miezis  intervijā  Ligitai Kovtunai(Turpināts no 13. lpp.)

Tu gluži neatkarīgi no sava 
vīra jaunajiem pienākumiem 
turpini darīt darbu savā pro-
fesijā – intervē, veido TV siže-
tus utt. Un stādi puķes, rosies 
pa virtuvi, cep pīrāgus latviešu 
saietiem, uzņem ciemiņus. Kā 
tu jūties savā “ampluā”?

Es jūtos ļoti labi, ja ar visu to, 
ko daru, varu sagādāt citiem 
prieku vai palīdzēt. Esmu lai-
mīga, ka man ir iespēja to visu 
darīt un būt latviskās dzīves vi -

“Latvija ir mūsējā, kamēr vien elpojam”
Ingunas Miezes atbildes

ducī, neraugoties uz to, ka jau 
divpadsmito gadu dzīvoju tālu 
prom no Latvijas. 

Es zinu, – ja visa tā mums šeit 
nebūtu, tad dzīve būtu daudz grū-
tāka. Varbūt mums būtu maz liet 
vairāk naudas, bet emociju un 
piepildījuma izjūtas būtu daudz 
mazāk. Iespējams, ka bez visa tā, 
kas mums ir apkārt – bez cilvē-
kiem, kas līdz siržu dziļumiem   
ir “savējie”, bez savas draudzes, 
no  tikumiem, latviešu sarīkoju-

miem – mēs nebūtu šeit iztu rē-
juši. Savu dzīvi bez tā visa šeit, 
tālā zemē, nevaru iedomāties.

Ko parasti atbildi, ja tev jau - 
tā – vai un kad brauksiet atpa-
kaļ uz Latviju?

Mana atbilde ir pavisam īsa un 
tieša: Ja Dievs vedīs, tad brauk-
sim. Un tad, kad Viņš vedīs.

Šo jautājumu man uzdod ļoti 
bieži, un agrāk diezgan bieži par to 
domāju. Taču pirms kāda lai ka 
sapratu, ka mūsu atbraukšana uz 

Īriju bija Dieva plāns. Pirms dau-
dziem gadiem, kad izlēmām 
braukt šurp, mēs domājām, ka tas 
ir mūsu lēmums un izvēle, bet pa -
tiesībā jau tā nebija. Mūsu īstā un 
tolaik neapzinātā izvēle bija – pre-
toties mums noliktajam ce  ļam vai 
ne. Mēs nepretojāmies, lai arī pir-
mie gadi šeit nebija viegli. Ne viens 
vien spilvens tika pieraudāts. 

Esmu pārliecināta, ka ikviens lat-
vietis, arī tas, kuŗš šodien lamā 
Latviju un saka, ka nekad mūžā tur 

neatgriezīsies, sirds dziļumos ilgo-
jas pēc tās, un būtu laimīgs, ja va -
rētu dzīvot, strādāt un savus bērnus 
un mazbērnus audzināt Latvijā. 
Arī es neesmu izņēmums. Tomēr 
mana dzīve un mans ceļš ir te, Īrijā. 
Kamēr vien mums būs iespēja un 
vajadzība kādam pa  līdzēt vai nu 
garīgi, vai praktiski, mēs būsim te. 
Ja nu vienīgi Dievs lems citādāk.

Bet tas nekas, ka fiziski esam 
prom no Latvijas – Latvija ir mū -
sējā, kamēr vien elpojam.
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“Darbs, ar ko cenšos palīdzēt 
cilvēkiem, ir mans piemineklis 
opapam,” pauž Amerikā mītošā 
latviete, Latvijas valsts pirmā pre-
zidenta mazmeita Anna Justīne 
Čakste-Rollins (1936), kura ļauj 
cilvēkmīlestības tīkliem vīties ar -
vien tālāk un ciešāk, atbalstot 
spē jīgus prātus un ļaujot jaunām 
idejām iesakņoties auglīgā aug - 
s nē savā Tēvzemē, savā Latvijā.

Latvijas Universitātes (LU) fon-
du raksturo izcilība, izaugs me, 
ideju ģenerēšana un nerimtīga 
kustība, tomēr visa pamatu p a -
mats vienmēr bijusi filantropija.  
Čakstes kundze 2000.  gadu sā -
ku mā bija viena no iniciātorēm 
un labvēlēm, kas roku rokā ar 
Kā  vušu Izglītības un kultūras fon-
du sāka atbalstīt Latvijas Univer-
sitātes stipendiju programmu 
“Ceļamaize”. Šis nesavtīgais at -
balsts vēl šodien ir pirmais solis 
pretim studijām apdāvinātiem 
jaunajiem LU studentiem – nā -
kotnes veidotājiem.

“Man ir gandarījums palīdzēt 
studentiem iegūt izglītību – tā ir 
mūsu valsts nākotne. Izglītota 
sabiedrība un izglītoti pilsoņi 
spēs spodrināt Latvijas vārdu 
pasaulē, veidojot tai gaišāku 

S TĀ S TĀ M  PA R  TA U T I E Š U  P I E N E S U M U 

L A T V I E Š U  I Z G L Ī T O Š A N Ā  

Anna Justīne Čakste-Rollins ‒ 
sirdscilvēks ar labestības geniem

nākotni. Izglītība un mērķtiecība 
ir veids, kā pārvarēt nabadzību 
un trūkumu. Tā tas bija pagātnē, 
tā ir šodien, un tā būs arī nākot -
nē. Darīt kaut ko labu mūsu nā -
kotnei – tas ir arī vienīgais, kā 
mēs varam likt atcerēties manu 
tēvu, jo kapakmeņa viņam nav,” 
stāsta mecenāte Anna J. Čakste-
Rollins, kuŗu raksturo patiesa 
līdzjūtība un atbildība sabied rī-
bas priekšā. Ne velti Latvijas brīv-
 valsts pirmā prezidenta mazmei-

Anna Justīne Čakste-Rollins: “Darbs, 
ar ko cenšos palīdzēt cilvēkiem, ir mans 
piemineklis opapam.”

BRIGITA ZUTERE

dentus, kas vēlas iegūt izglītību, 
jo tieši tā talantīgi cilvēki var at -
tīstīt savu potenciālu un dot ie -
guldījumu Latvijas attīstībā. Lai 
Dievs svētī Latviju un vēl dau-
dzus jauniešus, kas ieguldās Lat-
vijas attīstībā!”, saka Līga. 

Par Latvijas Universitātes fondu
Jau kopš 2004. gada Latvijas 

Universitātes fonds nodrošina 
iespēju mecenātiem un sadar bī-
bas partneriem atbalstīt gan LU, 
gan citas vadošās Latvijas augst-
skolas, tā investējot Latvijas nā -
kotnē. LU fonda prioritātes ir at -
balstīt izcilākos studentus un 
pēt niekus, veicināt modernas 
mā  cību vides izveidi, kā arī uni-
versitātes ēku būvi un rekon-
strukciju.

ta un cienījamā LU Juridiskās 
fakultātes profesora Konstantīna 
Čakstes meita saņēmusi Latvijas 
Universitātes goda biedra zīmi.

Mecenātes pārstāve Latvijā, al -
truisma misijas sargātāja un tur-
pinātāja, arī tuva draudzene ir 
Zigrīda Grīnhofa. “Anna ir per-
so nība, kas izstaro labestību, un 
tā jau ir ieaudzināta ģimenē. 
Jāsaka, ka tas ir viņas genos –    
da  rīt labu, lai dzimtene varētu 
plaukt un zelt,” stāsta Zigrīda un 

turpina, ka “Annas aizrautība ļoti 
iedrošina; strādājot komandā, es 
pati ļoti augu kā personība, man 
pavērās pavisam jauni apvāršņi”. 
Viņa arī  uzsver, ka A. Čakste ir 
kā savējais – ļoti labi saprotas kā 
ar jauniešiem, tā ar savas paau-
dzes līdzcilvēkiem.

Viena no stipendijas ieguvējām 
ir LU Bioloģijas fakultātes stu-
dente Līga Apsēna, kuŗa dzimu-
si un augusi provincē un sākusi 
jaunu dzīves posmu, pārceļoties 
uz Rīgu, uzsākot studijas Latvijas 
Universitātē. Lai gan financiālais 
stāvoklis jaunieti nebija lutinājis, 
Līga mērķtiecīgi sekoja savam 
sapnim – izzināt bioloģijas zināt-
ni – un noslēguma darbā ieguva 
izcilu vērtējumu. “Saku lielu pal-
dies Annas kundzei par vēlmi at -
balstīt mazturīgus latviešu stu-

Ilgi lolots sapnis piepildījies! 
Latviešu kultūras biedrība “Saime” 
Vācijā kopā ar diasporas bērniem 
un jauniešiem, viņu draugiem un 
domubiedriem nodziedājuši dias-
poras bērnu himnu, kas vieno lat-
viešu mēlē dziedošos bērnus un 
jauniešus pāri okeāniem, pāri kal-
niem, pāri ikdienas darbiem, ra -
dot kopības sajūtu, kas stāv pāri 
visam, ja sirds pukst latviski!

Diasporas bērnu himnas no -
met ne notika no 31. maija līdz      
2. jūnijam Vācijas pilsētā Štutgartē. 
Himnas vārdu autors ir Guntars 
Račs, bet mūzikas autore – Lolita 
Ritmane. Nometnē piedalījās “Dzin-
tariņi” un “Do re mi” no Vācijas, 
“Mazās dzērves”  no Luksembur-
gas, Elizabete Foigta-Krūmiņa no 
Īrijas un “Dzeguzīte” no Latvijas. 
Nometnes mērķis bija apgūt dias-

Sacerēta un nodziedāta diasporas bērnu himna
poras bērnu himnu un 1. jūnija 
koncertā pirmo reizi to atskaņot, 
kā arī ierakstīt videoklipu. 

Zigda Martinsone, Latvijas Ra -
dio bērnu ansambļa “Dzeguzīte” 
vadītāja: “Tiešām skaista himna! 
Un latviešu bērni tik ātri apguva, 
lai gan mūziku nevar saukt par 
vienkāršu. Bērni nodziedāja braši, 
skanīgi, vienkārši lieliski!

Man bija arī kāds gluži perso-
nisks priecīgs pārsteigums – sati-
ku kādreizējo “Dzeguzītes” dzie-
dātāju Emīliju Zaļumu…”

Diasporas bērnu himnas vārdi 
un notis būs pieejamas visiem, lai 
dziesma dodas pasaulē un sa -
sniedz ikvienu! Latviešu kopienu 
aktīvitāšu ietvaros, pasākumos, 
nometnēs, mājās un skolās.

Publikācija tapusi sadarbībā ar 
portālu www.latviesi.com
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (Nr. 20) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Parks. 4. Skara. 
6. Vedekla. 7. Vulgāri. 8. Strazds. 
10. Aplamības. 13. Krokuss. 15. 
Alianse. 17. Elara. 19. Kolonāde. 
20. Alauksts. 21. Araks. 23. Kaz-
rags. 26. Debates. 29. “Kurze-
mīte”. 30. Anemone. 31. Baseins. 
32. Nerimša. 33. Ibēre. 34. Sloka.

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

2019. gadā ik mēnesi Rīgā, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vestibilā, apmeklētāji var iepa zī-
ties ar vienu priekšmetu no mū -
zeja “Latvieši pasaulē” krājuma. 
Katrs no izstādes priekšmetiem 
atspoguļo kādu īpašu stāstu par 
latviešu dzīvi ārpus Latvijas. Šis 
stāsts arī tiek publicēts ik mēnesi 
presē.

Izstādi “Mēneša priekšmets” 
2019. gadā atbalsta Latvijas Uni-
versitātes Literātūras, folkloras 
un mākslas institūts un Latvijas 
Nacionālā bibliotēka.

Latvija latviešiem
Trimdas latviešu kopienas gal-

venais mērķis visus Latvijas oku-
pācijas gadus bija vērsts uz Lat-
vijas neatkarības idejas aizstāvē-
šanu. Šī doma vijās cauri teju 
visām trimdas latviešu aktīvi tā-

Mūzeja “Latvieši pasaulē” Mēneša priekšmets 
tēm. Polītiskās darbības veidi 
trimdā bija vairāki:  notika mītņu 
zemes polītiķu lobēšana ar indi-
viduālām sarunām un vēstulēm, 
kā arī plašākās sabiedrības uz -
manības piesaistīšana Baltijas 
jautājumam – informāciju par 
okupāciju izplatot dažādos sarī-
kojumos, publikācijās, demon - 
s trācijās un citās polītiskās ak  ci-
jās.  Iesaistīšanās polītiskajā da r-
bībā vienlaikus stiprināja pašu 
trimdas sabiedrību, vienojot cil-
vēkus kopīgam mērķim un rī -
cībai, kas bija vērsts ne tikai uz 
latvietības saglabāšanu un uztu-
rē šanu, bet arī – uz  Latvijas val-
stiskās neatkarības atjaunošanu 
un brīvības atgūšanu.

Polītiskās akcijas parasti plā-
noja un koordinēja trimdas or -
ganizācijas, kuŗās darbojās īpaši 
aktīvi latviešu trimdas sabiedrī-

bas pārstāvji. Viņi “latviešu lie-
tas” labā strādāja lielākoties bez 
atalgojuma un savā brīvajā laikā.  
Viens no šiem “aktīvistiem” bija 
ASV latvietis un žurnālists Uldis 
Grava, kurš  sabiedriskā kārtā il -
gus gadus vadīja vairākas lat vie-
šu centrālās organizācijas trim-
dā. Pēc atgriešanās uz dzīvi 
dzimtenē pēc 58 gadu prom būt-
nes Uldis Grava savu polītisko 
darbību turpināja arī Latvijā. 

Mūzejs “Latvieši pasaulē” 2019. 
gadā ir saņēmis nozīmīgu dāvi-
nā jumu – trimdas latvieša Ulda 
Gravas kollekciju. Tajā ir daudz 
fotografiju, dokumentu un priekš-
metu,  kuri labi raksturo Ulda 
Gravas dzīves gaitu un sabiedris-
ko darbību.

Uldis Grava, aktīvs sabiedris-
kais darbinieks trimdā, 20. gad-
simta 80. gados izstrādāja īpašu 
pazīšanās simbolu latviešiem 
pasaulē. Pagriežot tradicionālo 
jumja zīmi uz sāniem, ir redzami 
divi  “L” burti, kuŗus Uldis Grava 

tulkoja kā saīsinājumu patriotis-
kajam lozungam “Latviju latvie-
šiem un latviešus Latvijai”.  To -
laik, kad Latvija bija okupēta, 
šādu “slepenu” sazināšanās zīmi  
valkāja latvieši visā pasaulē. To 
varēja redzēt uz piespraudēm, 
rotaslietām, auto uzlīmēm u.c.  
Dāvanas ar jumja zīmi saņēma 
arī  radi un draugi Latvijā kā ap -
stiprinājumu savai polītiskajai 
un nacionālajai piederībai un 
vienlaikus cerībai – atgūt Latvijas 
neatkarību. Uldis Grava intervijā 
mūzejam “Latvieši pasaulē” 
2017. gadā stāstīja:  “Par ko tad 
Jumis ir?  Jumis īstenībā nozīmē, 
ka uz viena stiebra uzaug divas 
vār pas – auglības simbols. Bet kā -
pēc LL? Nu, tas taču skaidrs! Tas 
ir ‒ latvieši Latvijai. Auglība.  Nu, 
un – kāpēc tikai latvieši Latvijai?  
Kā būtu, ja pašu Latviju mēs 
dabūtu atpakaļ?!”

P. S. Šovasar Likteņdārzā atklās 
Ulža Gravas piemiņai veltītu gā -
jējtiltiņu.

Uzlīmes ar Ulža Gravas saukli “Latviju latviešiem” izmantotas 
līmēšānai uz aploksnēm, blociņos u. c. 

Uldis Grava 20. gadsimta 70. 
gados

Vēstuļu turētājs ar jumja zīmi “Latviju latviešiem un latviešus 
Latvijai” darināts kā veltījums Uldim Gravam (1938-2018)

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

Līmeniski. 1. Kūrortpilsēta 
Rumānijā. 6. No cietes gatavoti 
putraimi. 7. Viens no leģendā ra-
jiem Romas dibinātājiem. 9. Ti -
cība. 10. Gūt. 12. Ir piemērotas. 
13. ASV aeronautikas un kosmo-
sa apgūšanas pārvalde (abrev.). 
18. Rotaļa. 19. Dzelzceļa stacija 
Rīgā. 21. Veiklas. 22. Ala ar klin-
šu gleznojumiem Spānijā. 23. Kā -
postu dzimtas sakņaugi. 25. Ser-
muļu dzimtas dzīvnieks. 26. 

Valsts Arabijas pussalā. 27. Dēsti. 
28. Gulēt bezdarbībā (sarunu 
val.). 30. Pilsēta Kurzemē. 33. 
Informācijas daudzuma mēr vie-
nība. 37. Psīchisks stāvoklis, kam 
raksturīga nomāktība. 38. Atlī-
dzība. 39. Angļu jūrasbraucējs 
(1728-1779). 40. Masīvs rats uz 
virzuļmotoru vārpstas.

Stateniski. 1. Kuģa pavārs. 2. 
Pilsēta Francijas rietumos. 3. Ar 
likumu aizsargātas iespējas. 4. 

Lēt ticīga. 5. Lieli papagaiļi. 6. 
Pilsēta Vidzemē. 8. Tuksneša un 
svešzemju dievs seno ēģiptiešu 
mītoloģijā. 10. Pārdrošas. 11. Ie -
rīce vertikālā virziena noteik ša-
nai. 14. Lidaparāti. 15. Senajiem 
romiešiem – zīlēšana pēc putna 
lidojuma. 16. Dubultsienu trau-
ki. 17. Pārvietot ar rokām. 19. 
Pilsēta Francijas dienvidrietu-
mos. 20. Abavas pieteka. 24. Ap -
dzīvota vieta Madonas novadā. 
29. Apdzīvota vieta Ventspils no -
vadā. 31. Vulgāra. 32. Pilsēta 
Vācijā, osta pie Reinas. 34. Pēr-
kona dievs seno skandinavu mī -
toloģijā. 35. Cildinoši dzejoļi. 36. 
Latviešu dzejnieks (1901-1950).
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(Turpinājums 20. lpp.)

Svarcelšana
Latvijas svarcēlājs Ritvars 

Suharevs Fidži izcīnīja zelta 
medaļu pasaules junioru čem-
pionātā.

Sports Amerikā

Čikāgas/Kalamazū vienība priecājas

Kalamazū basketbolavienība

Kungu volejbola vienība

ASV 66. meis-
tarsacīkstes 

ASV 66. meistarsacīkstes noti-
ka Grandrapidos, Mičiganā. Tur-
nīrā piedalījās 10 komandas ar 
apmēram 70 sportistiem. Bija 
trīs basketa komandas (Ņujorkas 
Rakte, Čikāga/Kalamazū, un Kok  -
nese), divas sieviešu volejbola 
komandas (Minesotas Starts un 
Čikāga/Kalamazū) un piecas vī -
riešu volejbola komandas (D. C., 
Toronto, Mineapole/Klīvlande, 
Čikāga, un Kalamazū). Par šī -
gada  čempioniem kļuva Čikāga/
Kalamazū, kas uzvarēja  Rakti – 
37:21. Dāmu volejbola vienību 
konkurencē Čikāga/Kalamazū 
pārspēja Minesotas Startu 3:1 
(best of five). Balvu ieguvēji: 
ALAs balva (par izcilu darbību 
uz un ārpus sporta laukuma) – 
Adriana Nora,  Minesotas Starts 
Ceļojošā balva (labākajai volej-
bolistei finālspēlēs) – Alise Tu  pu-

rītis,  Dr. Irēnes Norgello Ceļojošā 
balva (labākajai gremdētājai fi -
nālspēlēs) – Liene Millere,  Dau -
gavas Vanagu balva (par izcilu 
darbību uz un ārpus sporta lau-
kuma) – Osvalds Grants, Valža 
Treimaņa balva (labākajam vo -
lejbolistam finālspēlēs) – Ēriks 
Krievs, Ulda Holandera Piemiņas 
balva (izcilākajam gremdētājam 
finālspēlēs) – Pauls “Čilī” Ejups,  
Imanta Štāla Piemiņas balva (par 
izcilu darbību uz un ārpus sporta 
laukuma) – Jon Houston, LKA 
Balva (labākajam basketbolistam 
finālspēlēs – Jon Raisterers, Mār-
tiņa Stulpiņa Piemiņas balva 
(sportiskākajai vienībai fināl spē-
lēs) – Koknese, Latviešu ceļojo-
šais kauss sieviešu volejbolā – 
Čikāga/Kalamazū, Latviešu ceļo jo-
šais kauss vīriešu volejbolā – Ka -
lamazū, Latviešu ceļojošais kauss 
basketbolā – Čikāga/Kalamazū.

Teksts un foto:
ALEKSIS VIZULIS

 Suharevs, kurš startēja svara 
katēgorijā līdz 81 kilogramam, 
summā pacēla 351 kilogramu, 
no personīgā rekorda atpaliekot 
par trīs kilogramiem.

NBA kluba
galvenais treneris 

piedalīsies
basketbola

nometnē Latvijā
Latvieša Kristapa Porziņģa 

pārstāvētā Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) koman-
das Dalasas Mavericks galvenais 
treneris Riks Kārlails piedalī-
sies šovasar Latvijā gaidāmajā 
Basketball Without Borders (Bas-
 ketbols bez robežām) no  metnē, 
vēstī Latvijas Basketbola savie-
nība (LBS). Šī būs pirmā NBA 
un Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) rīkotā glo-
bālā basketbola un sabiedriskās 

iniciātīvas attīstības program-
ma, ko īstenos Latvijā.

Riks Kārlails (attēlāpakreisi) 
jau iepriekš izteica varbūtība, ka 
šovasar apciemos Latviju, lai 
tiktos ar Porziņģi, kurš pašlaik 
atgūstas no traumas un Dalasas 
vienībā gatavojas debitēt šo -
ruden.

BWB Europe 2019 nometne, 

kas notiks jau 18. reizi, sāksies 
9. jūnijā un norisināsies līdz 12. 
jūnijam Elektrum Olimpiskajā 
centrā Rīgā, Latvijā. Tajā pie -
dalīsies arī NBA klubu galveno 
treneru asistenti Džamals Mou-
 zlijs (Dalasas Mavericks) un 
Pablo Pridžioni (Bruklinas Nets), 
kā arī NBA spēlētāju attīstības 
treneri – Kemerons Hodžs (Sa -
nantonio Spurs) un Maikls 
Rafins (Ņūorleānas Pelicans). 
Savukārt nometnes fiziskās sa -
gatavotības treneris būs Keisijs 
Smits (Mavericks). Nometnes 
direktori būs Marins Sedlāčeks 
(Filadelfijas 76ers, Serbija) un 
Patriks Hants (Pasaules Bas  ket -
bola treneru asociācijas prezi-
dents, Austrālija).
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(Turpināts 19. lpp.)

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

Sērās piemin
ILMĀRS BLAUMANIS

2018. gadā Mūžībā aizgājuši
Klīvlandes DV apvienības mūža biedri

ANSIS SAUTIŅŠ
Dzimis 1932. gada 3. martā,
miris 2018. gada 1. janvārī

AUSMA GRAVA
Dzimusi 1924. gada 6. augustā,
mirusi 2018. gada 15. janvārī

BIRUTA ROSKEY
Dzimusi 1936. gada 20. jūlijā,
mirusi 2018. gada 21. februārī

AIVARS BAUMANIS
Dzimis 1932. gada 19. decembrī,

miris 2018. gada 25. oktobrī

ILGA RUBENE
Dzimusi 1931. gada 5. maijā,
mirusi 2018. gada 30. oktobrī

Mans mīļais draugs

GUNTARS SCHULTZ
Dzimis 1924. gada maijā, Latvijā,

miris 2019. gada 17. februārī, Čikāgā, IL, ASV

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

2019. gada 11. maijā Owego, Ņujorkā,
no mums aizgāja

ZIGFRĪDS ULDIS TOMSONS
Dzimis 1930. gada 12. martā Latvijā, Ogrē

Pēkšņi no mums šķīries mūsu mīļais

MĀRIS JĀNIS BĪRIŅŠ
Dzimis 1965. gada 21. decembrī Los Angeles, Ca,

miris 2019. gada 24. maijā Palmdale, Ca

ILZE VIOLA JAMES,
dzim. JANSONE

Dzimusi 1944. gada 4. aprīlī Rīgā,
mirusi 2019. gada 23. maijā Largo, Floridā

Aizgājusi mūsu mīļā

BARBARA KAROLĪNA RADINGA,
dzim. TEPFERE

Dzimusi 1931. gada 6. novembrī Rīgā,
mirusi 2019. gada 23. maijā Stokholmā

Izvadīšana 17. jūnijā plkst. 12:30 no Solnas baznīcas Stokholmā, Zviedrijā.
Par dalību piemiņas brīdī S:t Martins stall lūdzam zvanīt

Verneram 073-971 71 līdz 11. jūnijam

SĒROJOŠIE BĒRNI UN MAZBĒRNI AR ĢIMENĒM,
SIEVA,

RADI LATVIJĀ

Dziļās sērās un mīlestībā viņu piemin
DAINA BĪRIŅA

ARNIS UN DAGMĀRA TUBEĻI
JASON, ANITA, LUKAS UN AIJA WERBELOW

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS ANDREJS

BĒRNI KENNETH AR SIEVU RHONDA
KARIN AR VĪRU JIM, ERIC AR SIEVU ANGEL, LISA

MAZBĒRNI KEVIN AR SIEVU KRISTIN, JUSTIN, JULIANA, DANIELLE
MAZMAZBĒRNI LILIJA, EZRA
MĀSĪCA AR ĢIMENI LATVIJĀ

DĒLI VERNERS UN JULIĀNS AR ĢIMENĒM

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Bez tevis diena uzausīs un dzisīs,
Bez tevis gadiem būs nu jāaiziet.

/K. Apšukrūma /

Katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

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 Sniedze-
Taggart. Svētdien, 9. jūnijā, 
pl.02:00 Tautas sēru dienas 
diev kalpojums 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 Aiz-
 vesto piemiņas Dievk. Diak. Guna 
Reins. Groziņu kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. Kal-

niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

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

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 9. jūn. Vasarsvētku 
dievkalpojums ar dievgaldu.

16. jūn. plkst.11:00 Aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums 
kopā ar igauņiem un lietu vie-

šiem. Pēc dievkalpojuma pie -
ņem šana un azaids groziņu 
veidā. 23. jūn. Jāņu dienas 
dievkalpojums plkst.11:00 Rie-
 tumkrasta Latviešu izglītības 
centra dievnamā Šeltonā.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th 
Str. N, St.Petersburg, FL), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 9.jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda Virziņu dzīvoklī. 16.jū -
nijā Aizvesto piemiņas Dievk. 
baznīcā. Draudzes ziedojumi 
par labu Okupācijas mūzejam.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. 16.jūnijā 15:00 
Dievk. Vikars Zvirgzds. Valdes 
sēdes notiek 19:00 ceturtdienās 
– 19.jūnijā utt. Pensionāru 
saiets notiek13:00 ceturtdienās.  
Dievkalpojumi Tērvetē: 14.jū -
lijā 11:00 bērnu nometnes at -
klāšanas Dievk. 21.jūlijā 11:00 
bērnu nometnes Dievk. 
28.jūlijā 11:00 kulturālās no -
metnes Dievk. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohns-

latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. 
Si    billa 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. 

Vasaras dievkalpojumi notiek 
10:00 – Kārtējie dievkalpojumi 
ir ar SvētoVakarēdienu.

Seko kristīga sadraudzība 
pēr   minderes un palīgu izkār-
tojumā

9.jūnijā (Vasarsvētki) – 
AIZVESTO PIEMIŅAS DIEV-
KALPOJUMS – Kolekte par 
labu Okupacijas mūzeja fondam. 
Pirmdien, 10 jūnijā – 18:30 Lite-
rārais pulciņš, trešdien, 12 jū -
nijā – 19:30 Padomes sēde

16.jūnija (Trīsvienības svētki) 
– DIEVKALPOJUMS

23. un 30. jūnijā – DIEV-
KALPOJUMS

Ak, retākas rindas…
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I N  M E M O R I A M

Dieva mierā aizgājis mūsu tēvs, vectēvs un vecvectēvs

FRICIS MIERVALDIS SĪPOLS
Dzimis 1921. gada 11. jūlijā Rīgā,

miris 2019. gada 6. maijā Southfi eld, Mičiganā

Mūžībā aizgājis

ANSIS ZILGALVIS
Dzimis 1930. gada 27. aprīlī Slokā, Latvijā,

miris 2019. gada 19 maijā Carlsbad, California

Mūžībā aizgājusi

VELTA LIEPIŅŠ,
dzim. INDRA

Dzimusi 1921. gada 29. augustā Daugmales pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 3. februārī Elmhurst, Ilinojā

Aizgājis Mūžībā

INDULIS ŠULCS
Dzimis 1934. gada 26. novembrī,

miris 2019. gada 22. aprīlī North Babylon, NY

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS ULDIS (SANDRA) UN MAZMEITAS ANDRA (MATT), INĀRA, ELISA

MEITA MĀRA UN MAZDĒLI KĀRLIS (KRISTA)
UN MAZMAZDĒLS KALVIS, ANDRIS, ĒRIKS, DĀVIDS

MEITA ANDA UN MAZBĒRNI KRISTĪNA (MIKE)
UN MAZMAZDĒLI TEO, MAX; NIKOLAJS (STEPHANIE)

 TIMOTEJS, MADELĪNE (NATE), EMILY ROSE
DĒLS REINIS (ILZE) UN MAZMEITAS ALEKSANDRA, MARUTA, ANNELE, TIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA AIDA, DĒLS PĒTERIS AR ĢIMENI UN RADI LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs
DZIDRA CĪRULE

INGRĪDA UN JURIS VELKME AR ĢIMENI
DR. ASTRĪDA CĪRULIS-SPRŪDŽS UN UĢIS SPRŪDŽS AR ĢIMENI

Mīlestībā piemin
SIEVA LĪGA, DĒLS ĒRIKS AR SIEVU MARISU

MEITA ANDRA AR VĪRU EDVĪNU 
UN MAZBĒRNI ANNA, VILNIS UN LUKAS

Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs,
mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos.

Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aizrit projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas, glāsts.
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

/A. Eglītis/

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršlac Tavas dzīves stāsts,
Pāri darbam, sāpēm, ilgām –
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Esam kopā ar mūsu 
Sarmīti Ērenpreiss-Janovskis 

viņas lielajās bēdās, meitu 
KATRĪNU 

Mūžības ceļā pavadot.

Katrīna savā īsajā mūžā paspēja padarīt daudz 
laba, neprasot un nesagaidot, lai pamanītu, 
ievērotu un vērtētu. Klusi un pieticīgi viņa bija 
blakus tiem, kam palīdzība bijusi visvairāk vaja-
dzīga, klusi un nemanāmi viņa aizgāja, atstājot 
gaišas pēdas. Saldu dusu, mīļā Katrīna! Esi stipra, 
Sarmīt!

Tavējie Brīvās Latvijas redakcijā Rīgā

Pārceltuve. Prāmis.
Saules rietā,
kad vakars rāmi,
tevi pārcels šai vietā.
 
Uz prāmja malām taureņi klusi.
Un daža spāre.
Tu gribi tur, uz to pusi ?
Tevi pārvedīs pāri.
 
Pa upi straume plūst,
tek laiki gari.
Varbūt izšķirs mūs – 
tevi pārvedīs pāri.
 
Mazs brauciens, īss.
Dzīve skaita līdz trīs.
Un laikam jau atpakaļ
nevedīs.

Līgatne,
Imants Ziedonis 

... Es aizgāju 
pa gaismas staru...

Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis 
Katrīnas piemiņai

07.jūlijā – DIEVKALPOJUMS 
nenotiks

14.jūlijā – Laju vadīts VĀRDA 
DIEVKALPOJUMS

21.jūlijā – DIEVKALPOJUMS
28.jūlijā, 04. augustā – Laju 

vadīts VĀRDA 
DIEVKALPOJUMS

11.augustā – KAPU SVETKU 
DIEVKALPOJUMS Rock Creek 
kapsētā

Kapsētā Vašingtonā – 
Rockvillē dievkalpojums neno-
tiek.

ATELPA no 29 augusta līdz 
01. septembrim – Draudžu 
dienas Katskiļos

01. septembrī – Laju vadīts 
VĀRDA DIEVKALPOJUMS

ATZĪMESIM  KALEN DĀ-
ROS: 08. septembrī – Latviešu 
skolas mācību gada sākums.

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

Lūgums sūtīt

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas

uz e-pastu: 

rigaven@aol.com –

Inese Zaķis – ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS.
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

BWB Europe 2019 pulcēs 
labākos basketbo listus un bas-
ketbolistes 17 gadu vecumā un 
jaunākus no visas Eiropas, lai 
dotu iespēju mācīties no eso ša-
jiem un bijušajiem NBA un FIBA 
spēlētājiem un trene riem, kā arī 
sacensties ar reģiona labākajiem 
jaunajiem spēlē tājiem.

Basketbolistes 
pārbaudes turnīrā

Treniņnometni pirms gai dā mā 
2019. gada Eiropas čempionāta 
basketbolā sākusi aizvadīt Lat-
vijas sieviešu basketbola izlase. 
Mērķis šajā turnīrā ir izcīnīt 
vietu pirmajā sešniekā, lai ko -
manda varētu piedalīties kva-
lifikācijas turnīrā 2020. gada 
Tokijas Olimpiskajām spēlēm. 
„Pirmā lieta ir maksimāli sa  lie-
dētas komandas izveidošana. 
Domāju, ka ar komandas spēku 
varam sasniegt lielas lietas. 
Galvenais mērķis ir olimpisko 
spēļu ceļazīme. Ejot soli pa so -
lim, varam to izdarīt,” šī čem-
pionāta mērķi pēc presei atklātā 
treniņa izteica galvenais trene-
ris Mārtiņš Zībarts. Izlase  par 
komanda kapteini ievēlējusi 
Aiju Brumermani. Šis amats 
palika brīvs, jo ilggadējā sa -
spēles vadītāja  Gunta Baško no 
spēlētājas kļuvusi par valsts-
vienības ģenerālmenedžeri. No 
13. līdz 15. jūnijam Latvijas 
ko manda piedalīsies turnīrā 
Prāgā, kur būs spēles ar Bosnijas 
un Hercegovinas, Čechijas un 
Ungārijas komandām. Pēdējās 
pārbaudes spēles notiks Rīgā – 
20. jūnijā ar Ķīnas izlasi un 22. 
jūnijā ar Slovēnijas vienību. 
Eiropas čempionātā Latvijas 
izlase spēlēs vienā grupā ar Spā-
niju, Ukrainu un Lielbritaniju.

Pirmajā pārbaudes spēlē Bur-
gosā mūsu basketbolistes ar re -
zultātu 51:77 (15:24, 6:17, 8:18, 
22:18) zaudēja Eiropas čem-
pionei Spānijai. Latvijas valsts-
vienības rindās ar 20 punktiem 
un deviņām atlēkušajām bumbām 
izcēlās Kristīne Vītola, kamēr 
neviena cita basketboliste des-
mit punktu robežu nesasniedza. 
Vēl sešus punktus un sešas 
atlēkušās bumbas pievienoja 
Zenta Meļņika. Spānijas bas-
ketbolistes kontrolēja spēles 
gaitu, lai gan pirmajās minūtēs 
Latvija izrādīja cienījamu pre-
testību. Tiesa, pēc pirmā pus-
laika spānietes bija guvušas teju 
divreiz vairāk punktu – 41:21. 
Savukārt pirms pēdējām desmit 
minūtēm Latvijai bija pat 30 
punktu deficits (29:59). Otrajā 
pārbaudes spēlē Latvijas vienība 
pārspēja ungārietes – 79:65. 

***
Latvijas 3x3 basketbola ko -

manda Rīga Ghetto Basket, 
kuŗā spēlē Nauris Miezis, Kārlis 
Lasmanis, Edgars Krūmiņš un 
Agnis Čavars, Ķīnas pilsētā 
Čendu izcīnīja sudraba medaļas 
Pasaules tūres posmā. Ar trešo 
numuru izliktā Latvijas ko -
manda finālā ar 14:21 piekāpās 
turnīra pirmajam numuram un 
pasaules ranga līderei Novi Sad 
no Serbijas.

Sevastovas veiksme 
French Open turnīrā

Latvijas tenisiste Anastasija 
Sevastova Francijas atklātā 
tenisa čempionāta jeb French 
Open otrās kārtas spēlē ar 6:2, 
6:4 pārspēja Luksemburgas te -
nisisti Mendiju Minellu. 

Trešās kārtas sasniegšana Se -
vastovai ir atkārtots karjēras 
labākais rezultāts šajā turnīrā, 
un iepriekš viņai tas izdevās 
2017. gadā. Par trešās kārtas sa -
sniegšanu Sevastova nopelnīja 
130 WTA ranga punktus. Pa -
saules 12. rakete Sevastova, bū -
dama izlikta ar 12. numuru, 
trešās kārtas spēlē ar rezultātu 
6:7 (3:7), 6:4, 11:9 pārspēja ar 
20. numuru izlikto Elisu Mer-
tensu no Beļģijas, kuŗa šādu 
pašu vietu ieņem arī WTA 
rangā. Abas tenisistes laukumā 
pavadīja trīs stundas un 21 mi -
nūti, pārspēdamas šī gada tur-
nīra sieviešu vienspēļu sacen-
sību ilguma rekordu. Kopumā 
Sevastova šajā spēlē atspēlēja 
piecas mačbumbas, realizēja 
četrus „eisus“ jeb netveramās 
serves un pieļāva vienu du  bult-
kļūdu. Turpinājumā Sevastova 
sasniedza astotdaļfinālu, Parīzē 
pirmo reizi iekļūstot starp 16 
labākajām tenisistēm. Astot-
daļf inālā pret čechieti Von  dru-
šovu, kas rangā ir 11. vietā, 
Sevastovas spēki bija izsīkuši, 
viņa zaudēja ar 2:6 un 0:6.

Airēšana
Īrijas latviete Sanita Pušpure 

kļuvusi par Eiropas čempioni 
airēšanā. 

Tas notika Šveices pilsētā 
Lucernā 2000 metru distancē. 
Latvijas pārstāve Elza Gulbe 
ierindojās 16. vietā.

Latvijas volejbolisti 
Zelta līgā

Latvijas volejbola izlase pie-
dzīvoja otro zaudējumu 2019. 
gada CEV Eiropas Zelta līgā, 
drāmatiskā un nervus kutinošā 
cīņā ar 2:3 (21:25, 26:24, 29:27, 
16:25, 17:19) piekāpjoties Slo-

vakijas valstsvienībai. Spēle ilga 
nepilnas divarpus stundas jeb 
148 minūtes – viena no ilg sto-
šākajām Latvijas vienības spē-
lēm pēdējos gados.

Latvijas izlases galvenais tre-
neris Avo Kēls pēc Zelta līgas 
pirmās spēles Turcijā veica iz -
maiņas sākumsastāvā. Uz soliņa 
šoreiz palika diagonāles spē  lē-
tājs Reinis Pekmans (viņa vietā 
devās Kristaps Platačs), kā arī 
starp rezervistiem nācās ie  jus-
ties Tomam Vanagam un Vla-
dis lavam Blumbergam, kuŗu 
vietas ieņēma Armands Āboliņš 
un uz šo spēli sastāvā iekļautais 
Zigurds Adamovičs.

Latvijas vienība labi iesāka 
spēli, iegūstot divu punktu pār -
svaru jau pēc pirmajām iz  spē-
lēm. Tomēr seta vidū slovaki 
guva četrus punktus pēc kārtas, 
pēc brīža panāca jau +4 un 
pārsvaru nosargāja līdz seta 
galotnei. Pēc uzvarētajiem nā -
ka majiem diviem setiem Lat-
vijas izlase negaidīti atslāba, par 
ko dārgi samaksāja. Slovaki ātri 
panāca piecu punktu pārsvaru, 
to nekādi neizdevās sadeldēt. 
Tāpēc Kēls sāka mainīt vienu 
pamatsastāva spēlētāju pēc otra, 
ļaujot spēlē darboties arī rezer-
vistiem, kuŗi gan „nespēja sa -
smelt izlieto ūdeni“. Pēdējā, 
īsajā setā Latvija atspēlējās no 
šķietami bezcerīgā 5:9, tika pie 
mačbumbas, ar uzbrukumu va -
rēja noslēgt cīņu savā labā, bet 
Slovakijas volejbolistiem izde-
vās atvairīt uzbrukumu. Pēc tam 
pretiniekiem izdevās spēcīga 
serve, bet nākamajā Lat   vijas 
vienības uzbrukumā tīklā iesita 
komandas kapteinis Toms Švans, 
kas ļāva pie uzvaras tikt slova-
kiem. Latvijas ko  man dā rezul-
tatīvākais ar 22 punktiem bija 
Ozoliņš, bet Āboliņš un Platačs 
guva pa 16 punktiem.

 

Pirmā uzvara
Latvijas vīriešu volejbola 

izlase CEV Eiropas Zelta līgā 
tika pie pirmās uzvaras, ar 3:1 
(22:25, 25:19, 25:20, 25:21) pār-
spējot Beļģijas valstsvienību.

Mūsu volejbolisti bloķē preti-
nieku gremdi

Latvijas komandā 17 punktus 
guva Kristaps Platačs, 15 punk-
tus – Atvars Ozoliņš,  14 punk-
tus – Armands Āboliņš. Latvijas 
izlase pirmajā setā līdzīgi cīnījās 
ar pretiniekiem, gan daudz 
kļūdoties servēs. Līdzīgi kā pir-
majās divās spēlēs, mūsu volej-
bolisti seta izskaņā svarīgos 
brīžos zaudēja punktus, kas 
maksāja panākumu pirmajā 
setā – 22:25. Otrajā setā Latvija 
uzlaboja spēli aizsardzībā un 
ātri ieguva vadību. Beļģijas tre-
neri seta vidū saprata, ka at  spē-
lēties būs grūti, tādēļ laukumā 
sūtīja rezervistus. Seta izskaņā 
beļģi pietuvojās, bet pēc Latvijas 
izlases galvenā trenera Avo Kēla 

paņemtā pārtraukuma māji-
nieki nosargāja uzvaru setā. 
Trešā seta sākumā Latvija iegu-
va divu punktu pārsvaru, vēlāk 
to palielināja līdz +5. Seta iz -
skaņā beļģi pietuvojās līdz „-4“, 
bet atkal Kēla paņemtais mi -
nūtes pārtraukums palīdzēja 
Latvijai saglabāt pārsvaru un 
uzvarēt setu. Ceturtais sets Lat -
vijai iesākās neveiksmīgi, lai 
gan pirmajās izspēlēs mājinieki 
labi darbojās aizsardzībā. Beļģi 
ieguva trīs četru punktu pār -
svaru, bet Latvija ar fantastisku 
spēli aizsardzībā seta turpi nā-
jumā ne tikai izlīdzināja spēles 
gaitu, bet izvirzījās vadībā – no 
7:11 panāca 17:15. Rādot paš-
aizliedzīgu cīņu aizsardzībā un 
izcili veidojot uzbrukumus, 
Latvijas komanda pārsvaru 
grūtos brīžos nosargāja, un 
Āboliņš pielika punktu spēlei. 

Citā  Latvijas grupas spēlē 
Turcija viesos ar 3:0 uzvarēja 
Slovakiju. Pateicoties uzvarai, 
Latvijas izlase pirmo riņķi ar 
četriem punktiem noslēdza 
otrajā vietā. A grupā ar trīs 
uzvarām pirmā ir Turcija. 
Slovakijai ir trīs punkti, bet 
Beļģijai – divi.

Vieglatlētika
Igauņu sporta leģendas Gus-

tava Sules vārdā nosauktajās 
sacensībās Tartu Latvijas sprin-
tere Gunta Vaičule izcīnīja uz -
varu 200 metru distancē – 23,09 
sekundes.Tas viņai ir karjēras 
trešais labākais rezultāts.

No pērn augustā sasniegtā 
personīgā rekorda viņa atpalika 
0,16 sekundes, bet no šī gada 
pasaules čempionāta normatīva 
– 0,07 sekundes. Savukārt 2020. 
gada Olimpisko spēļu normatīvs 
bija 0,29 sekunžu attālumā. 
Savas tuvākās konkurentes, 
Janu Kačuru un Tatjanu Meļ-
ņiku no Ukrainas, Vaičule pār-
spēja par 0,54 sekundēm.

Treka 
riteņbraukšana

Trijās olimpiskajās spēlēs star-
tējušais treka riteņbraucējs Ai -
nārs Ķiksis Maskava labojis pa -
šam piederošo pasaules rekordu 
200 metros gaitā vecuma grupā 
no 45 līdz 50 gadiem. 

Starptautiskās Riteņbrauk ša nas 
savienības (UCI) pirmās ka  tego-
rijas sacensībās Maskavā Ķiksis 
sprintā izcīnīja 30.vietu starp 65 
dalībniekiem. Lat vie tim kopu mā 

padevās teicams brauciens ‒ sa -
sniedza rezultātu 10,081 sekun des. 
Tas ir jauns pasaules meistaru re -
kords, kā arī jauns Latvijas rekords.

Hokejs
Kontinentālas hokeja līgas 

(KHL) komanda Rīgas Dinamo 
vienojusies ar Latvijas valsts vie-
nības vārtsargu Kristeru Gud -
ļevski par sadarbības turpi nā-
šanu arī nākamajā sezonā. Aiz-
vadītajā pasaules čempionātā 
hokejā Slovakijas galvaspilsētā 
Bratislavā 26 gadus vecais vārt-
sargs Kristers Gudeļevskis Lat-
vijas valstsvienības vārtus sar-
gāja četrās spēlēs, vidēji spēle 
atvairot 90,9% pretinieku me -
tienu un ielaižot 2,01 ripu savos 
vārtos. Turnīra gaitā Gudļevskis 
savā kontā ierakstīja uzvaras pār 
Austriju un Italiju, kā arī sargāja 
valstsvienības vārtus gandrīz sen-
 sacionālajā spēē pret Zviedriju.

Plūdmales volejbols
Latvijas plūdmales volejbola 

pāris Mārtiņš Pļaviņš/Edgars/
Točs piedzīvoja zaudējumu Če -
chijā notiekošā Pasaules tūres 
četru zvaigžņu turnīra astot daļ-
finālā. Viņi izslēgšanas turnīra 
otrās kārtas spēlē ar 0:2 (17:21, 
13:21) zaudēja Vācijas pārim. 
Tādējādi latvieši šīs sacensības 
noslēguši dalītā devītajā vietā. 
Latvijas vadošais vīru pāris Alek -
sandrs Samoilovs/Jānis Šmē    diņš 
zaudēja izslēgšanas turnīra pir -
majā kārtā, turklāt tāds pats lik-
tenis piemeklēja arī valsts spē -
cīgāko dāmu duetu Tīnu Grau-
diņu un Anastasiju Kravčenoku. 
Abi pāŗi sacensības tādējādi 
noslēdza dalītā 17. vietā.

DAŽOS VĀRDOS
 Rīgas velomaratonā apmē ram 

64 kilometrus gaŗo distanci  vis-
ātrāk veica Māris Bogda no vičs. 
Aiz viņa turpmākajās vietās pa  lika 
Pauls Rubenis un Alekss Krasts. 

 Latvijā šovasar norisināsies 
pasaules čempionāts rollerslē-
pošanā, aģentūru LETA infor-
mēja sacensību rīkotāji. Labākie 
šīs disciplīnas sportisti junioru 
un pieaugušo grupās no aptu-
veni 30 pasaules valstīm spē-
kosies no 7. līdz 11. augustam 
„Smeceres sila“ trasē, Madonā, kā 
arī īpaši veidotā trasē Madonas 
ielās. Četrus iepriekšējos gadus 
Madonā norisinājās Pasaules 
kausa posmi, tomēr šis ir pir-
mais gads, kad Latvijā notiks 
planētas meistarsacīkstes.

 Valmieras 5. vidusskolā no 
šā gada septembŗa 2. un 10. klašu 
audzēkņu mācību programmā 
būs Austrumu cīņa teikvondo. 
Tas veicinātu  ķermeņa un gara 
izaugsmi, pilnveidotu jauniešu 
fiziskās spējas. Projekts tiek 
īstenots sadarbībā ar Dienvid-
korejas vēstniecību Latvijā.

 Latvijas Hokeja federācija 
rīkoja svinīgu ceremoniju „Lat-
vijas Gada balva hokejā”. Cere-
monijā tika sveikti laureāti 12 
nominācijās ‒ labākais hokejists, 
hokejiste, bērnu un pieaugušo 
treneris u. c.   

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


