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Briedis pieveic Huku un kļūst par 
WBC pasaules čempionu

Priecīgas Lieldienas!

KLĀVS
BĒRZIŅŠ

Prāvests

Grāmatu mākslas konkursā Zelta Ābele 2016, kas šogad notika 

24. reizi un kuŗā apbalvo aizvadītā gada skaistākos darbus, mūsu 

izdevniecības visas trīs iesniegtās grāmatas saņēma „Zelta ābolus”: 

dzejā – V. Grēviņa „Veca cilvēka dziesmas”, prozā – N. Kazantzaka 

„Kristus pēdējais kārdinājums”, dokumentālajā literatūrā – Dž. Hai -

dena „Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis”. Visām trim māksliniece 

ir mūsu kolēģe Daiga Brinkmane (attēlā, saņemot apbalvojumu).

Mēs visi esam ļoti lepni un ceram uz jauniem panākumiem!

Red. 

Laika grāmatas izdevumi – 
skaistākie Latvijā!

Viņš ir miris par visiem, lai 
tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs 
sev, bet tam, kas par viņiem ir 
miris un augšāmcēlies. Tā kā 
no šā brīža mēs nevienu ne -
pazīstam miesīgi; ja arī mēs 
Kristu pazinām miesīgi, tagad 
vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas 
ir Kristū, ir jauns radījums; viss 
vecais ir pagājis, un redzi – viss 
tapis jauns (2. Kor. 5, 15 – 17).

Mīļie kristīgie draugi, lai kur 
jūs būtu!

Ir atkal Lieldienas rīts, un 
tukšais kaps mūs reizēm baida 
– vai arī ne. „Mums dziļi jā -
kaunas apzinādamies, cik gan 
maz mēs par Lieldienu vēsti, 
Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, 
zinām un ko ar to iesākt! Ne ar 
sirdi, ne ar prātu nemaz ne -
domājot par mūsu ikdienu.” Tā, 
mazliet brīvi tulkojot, slavenais 
Šveices teologs Karls Bārts (Karl 
Barth) to izteicis 1947. gada Liel-
 dienu sprediķī.

Gribu viņam piekrist! Ko īsti 
iesākt ar vēsti: Jēzus Kristus ir 
miris un augšāmcēlies? Kaps ir 
palicis tukšs! Viņa tur vairs nav. 
Kur mums, mūsdienu cilvēkiem 
viņu meklēt? Baznīcās, kated-
rālēs, tempļos, garīdznieku āriš-
ķībās, skaitos tērpos? Jēzus pa -
spējis nāvi apsteigt, bet mēs 
stāvam – kā savā laikā sievas – 
tukšā kapa priekšā, vienīgi bez 
smaržīgām zālēm un svaidāmās 
eļļas.

Visvienkāršākais pieņēmums 
vai tieša atbilde būtu, kā sen -
dienās šo notikumu skaidroja 

virspriesteŗi: “Sakiet, ka viņa mā -
  cekļi atnāca naktī, kad gu  lē jāt, 
un viņu izzaga” (Mat. 23,13), 
un viss.

Bet vai mēs esam ar mieru, 
vai gribam šo augšāmcelšanās 
notikumu, šo brīnumu mūsu 
ikdienas steigas gājumā tik vien -
kārši „atāķēt” un samieri nā ties?

Mīļie kristīgie draugi, pie šī 
tukšā kapa taču atkārtojas sena 
tikšanās ar Dievu. “ES ESMU, 
KAS ES ESMU!” Šos Mozum 
Dieva teiktos vārdus izprast ir 
tikpat liels izaicinājums mūsu 
saprātam kā Lieldienu rīta no -
tikums. Tikai tad, ka mēs ik 
gadu no jauna šo izaicinājumu, 
šo brīnumu pieņemsim, mēs kā 
Mozus, bez starpniekiem, varē-
sim Dievam tuvoties. Un turē-
sim drošu prātu – to mums jau 
pirms 500 gadiem teica un 
mācīja Mārtiņš Luters.

Kur, nāve, tava uzvara? Kur, 
nāve, tavs dzelonis? (1.Kor. 
15,55-56). Gluži bez pašu pū -
lēm mums to pieņemt nenākas, 
jo: Nāves dzelonis ir grēks, un 
grēka spēks ir bauslība. Aici nā-
jums nedzīvot vairs sev, bet 
tam, kas par mums ir miris un 
augšāmcēlies un mūs ar Dievu 
izlīdzis, Kristus ir jauns radī-
jums; viss vecais ir pagājis, un 
redzi – viss tapis jauns. 

Un šo pārdomājot un pie  ņe-
mot, mums vairs nav jākaunas, 
jo viss top jauns – arī mūsu 
ticība!

Kristus ir augšāmcēlies!
Alle lujā! Priecīgas Lieldienas!

Izlīguma
kalpošana

Fricis Bārda

Pirmā zāle

Kad pirmā zāle dīgst,
tad zeme lūgšanu skaita,

un zvaigznes debesīs
apstājas savā gaitā.

Aiz zvaigžņu dūmakām
debesis veras vaļā,

un Dievs pats pa zemi iet
pastalām zaļām.

Latvijas bokseris Mairis Briedis 
uzvarēja Vācijas pārstāvi Marko 
Huku un izcīnīja Pasaules Boksa 
padomes (WBC) čempiona titu-
lu pirmā smagā svara katēgorijā.

Briedis uzvaru izcīnīja pēc ties-
nešu lēmuma, jo bokseŗi aizva-
dīja pilnus 12 raundus. Latvietim 
uzvaru pēc punktiem piešķīra 
visi trīs tiesneši – 116:111, 

117:110 un 118:109. Pirms cīņas 
norisinājās oficiālā svēršanās pro -
cedūra, kuŗā abu bokseŗu svars 
bija vienāds – 90,5 kilogrami.

(Turpināts 3.lpp.)
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

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

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

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

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

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

Priecīgas Lieldienas!
Saulainu pavasari un ceļojumu 

iespaidiem bagātu vasaru
vēlē jūsu Inese!

Svētdien, 2017. gada 19. feb-
 ruārī, pēc dievkalpojuma 
Milvokos notika radošā 
darb nīca, kuŗā pulcējās ap -
mēram 35 latvieši, lai Latvi-
jas simtgadei veltītajai stāstu 
segai izveidotu savus kvad-
rātiņus un rakstītu savus 
stāstus. Piebiedrojās arī Mil-
voku Pulkveža Oskara Kal-
paka latviešu skolas saime. 
Draudzes locekle Sigrīda 
Stāka sarunāja palīdzes, un 
tajā dienā visas sastrādājās 
ar dalībniekiem, pārrunājot 
idejas, izvēloties piemērotus 
materiālus un darinot da  žā-
dās technikās savus kvad rā-
tiņus. Tika izveidoti 29 kvad-
rātiņi un vēl ir solīti vismaz 
20. Milvokos kvadrātiņus 
izstādīs kopīgajā draudzes 
pavasaŗa un latviešu skolas 
izlaiduma sarīkojumā 13. mai-
 jā. Līdz noteiktajam da  tu-
mam augustā visi kvad rātiņi 
kopā ar saviem stāstiem tiks 
nosūtīti uz Latviju.

TIJA ABULA

Stāstu segai
radošā darbnīca Milvokos

Denveras
Ev. lut. baznīcas

sestais logs
"Latvija atkal 

brīva!"
Idejas autori – 

Ingrīda Lēvenšteina 
un māc. Mārtiņš 

Rubenis.
Ingrīdas 

Lēvenšteinas 
dizains.
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DARIS GUNĀRS DĒLIŅŠ,
LR Goda konsuls Ņujorkā

Lūdzam apmeklēt

Latviešu skautisma 100 gadu darbības atceres
un grāmatas

Ziemciešu cilts-Latviešu skautisma 100 gadi
atvēršanas svinības

2017. g. 23. aprīlī, plkst. 10:00
Jonkeru baznīcas telpās.

Programmā:
Dievkalpojums

100 gadu darbības svētku akts
Grāmatas, Ziemciešu cilts – Latviešu skautisma 100 gadi 

atvēršana
Kopējas pusdienas

Pieteikšanās pie vad. I. Rupnera līdz 2017. g. 15. aprīlim
telefons: 203-322- 6428 vai e-pasts: irupners @optonline.net

 Līdz šim vēl nevienam Lat-
vijas sportistam profesionālajā 
boksā nebija izdevies kļūt par 
pasaules čempionu.

Pēc šīs cīņas Briedis savā īpa-
šumā ieguvis arī Starptautiskās 
Boksa organizācijas (IBO) čem-

uzvaru ringā Mairis velta Lat-
vijai un saviem tautiešiem: 
„Mēs to izdarījām kopā! Es 
jutu, ka jūs esat kopā ar mani 
un dodat enerģiju! Paldies Die -
vam, ka mēs to izdarījām. Es 
jūs visus mīlu!”

Var apgalvot, ka Brieža cīņu 
pret Marko Huku gaidīja visa 

piona jostu, kas sākotnēji pie -
derēja Hukam.

Pēc punktiem Briedis bija 
drošs līderis, tāpēc Huks pēdējā 
raundā kaut kā centās mainīt 
cīņas ritējumu, cenšoties bok-
sēties atklāti. Tomēr viņam tas 
neizdevās. Ik pa laikam latvietis 
gan arī uzņēmās pirmā numura 
lomu un centās pārsteigt pre-
tinieku, tomēr neviens no bok -
seŗiem nekrita, tāpēc bija jā -
gaida tiesnešu lēmums, kuŗi 
piešķīra uzvaru.

„Latvieši, mēs esam stipra 
tauta. Šo cīņu bijām plānojuši 
citādāk, bet Huks ir pavisam 
cita līmeņa bokseris un parā-
dīja pretestību,” uzreiz pēc cīņas 
teica Briedis. Mairis Briedis 
zināms kā dzimtenes patriots, 
to apliecinot ne tikai vārdos, 
bet arī darbos ikdienā. Kārtējo 

Latvija, pat tie, kas par boksa 
esamību uzzināja tikai pēc 
Maira pirmajām skaļajām uz -
varām. Dortmundē apstipri nā-
jās jau iepriekš Latvijas spor-
tista un viņa treneŗa Sanda 
Kleina vairākkārt teiktais, ka 
Huks boksējas netīri, jo Vācijas 
pārstāvis vairākkārt pēc saķer-
šanās izpildīja sitienus pa pa -
kausi. Sandis Kleins atklāj, ka 
cīņas vidū – 5., 6. raundā – pre-
tiniekam izdevās piedāvāt sev 
vēlamo ritmu:

„ (..) Kā ar Huku nekontrolē 
cīņu, protams, viņš darīja, ko 
varēja. Varēja dzirdēt, ka sekun-
danti viņu dzina uz priekšu 
drausmīgi, lai maksimāli neļauj 
Mairim strādāt. Mairis gribēja 
boksēt, Huks nemāk īsti boksēt, 
viņam cīņas ir garlaicīgas; cīņu 
uztaisīja Mairis.”

Briedis pieveic Huku 
un kļūst par WBC 

pasaules čempionu
(Turpināts no 1. lpp.)

Latvijas Goda konsuli Ame-
rikas Savienotajās Valstīs šā 
gada janvārī Vašingtonā tikās 
ar vēstnieku Andri Teikmani. 
Apspriežu laikā radās jautā-
jums – kā Latvijas Goda kon-
suli, kā arī ikviens latvietis ASV 
varētu palīdzēt, lai palielinātu 

Pirmajā rindā: Ilmārs Breidaks, Āris Vīgants, Gundars Katlaps, Uldis Bērziņš, vēstnieks Andris 
Teikmanis, Daris Dēliņš. Otrajā rindā: Sandija Bayot, Kārlis Šteimanis, Roberts Blumbergs. Trešā 
rindā: Roberts Kukainis, Egīls Lēmanis, Andris Lācis. Nav Džona Medvecka

Visi kopā darbosimies
Latvijas interesēs!

Dāvinājums Latvijai

aktīvi līdzdarboties House 
Baltic Caucus grupā, kam 
šogad apritēs 20. pastāvēšanas 
gadadiena. Grupā darbojas 53 
ASV Kongresa pārstāvji no 
abām partijām. 

Ņemot vērā, ka Latvijai paš -
laik ir Goda konsuli tikai 19 

partneŗiem ir jākopj.
Būsim aktīvi un mudināsim 

mūsu ASV Kongresa pārstāv-
jus, kas vēl nav US House Baltic 
Caucus biedri, iestāties šajā 
grupā. Katrs jauns pārstāvis 
Latvijas valsts 100 gadu jubile-
jas gaidās, gādāsim arī par to,  

Latvijas interešu aizstāvību 
ASV Kongresa pārstāvju ap -
rindās? 

Ņemot vērā, ka Kongresa pār-
 stāvji pievērš lielu uzma nību 
savu vēlētāju uzskatiem, LR 
Goda konsuli ASV nolēma no -
sūtīt vēstules Kongresa pār  -
stāvjiem, atgādinot viņiem par 
Latvijas un ASV ilgstošajām 
diplomātiskajām attiecībām, 
par Latvijas un ASV kopējiem 
mērķiem drošības jautājumos 
un par Latvijas vēlmēm turpi-
nāt sekmēt divpusējo attiecību 
attīstību. 

Goda konsuli aicinās Kon -
gresa pārstāvjus iestāties un 

štatos, aicinājums visiem Ame-
rikas latviešiem piedalīties šo 
vēstuļu rakstīšanas akcijā. Ņe -
mot vērā, ka ASV dzīvo ap -
mēram 80 – 90 tūkstoši cilvēku 
ar latviešu izcelsmi, tā ir unikālā 
komanda, kas varētu nākt talkā 
un palīdzēt veicināt Latvijas 
interešu aizstāvēšanu ASV 
Kongresā.

Šobrīd Eiropa saskaŗas ar 
nopietniem drošības izaicinā-
jumiem. Izmaiņas drošības vidē 
liek Latvijai pievērst pastipri-
nātu uzmanību drošības po -
lītikai un aizsardzības spēju 
stiprināšanai. Mūsu attiecības 
ar Latvijas sabiedrotajiem un 

lai informētu un pārliecinātu 
ASV Kongresa pārstāvjus par 
US House Baltic Caucus vērtīgo 
darbu.  

Vēstules paraugs atrodams LR 
goda konsulāta Ņujorkā mājas-
lapā www. latvia-newyork.org – 
ziņu nodaļā, zem virsraksta 
“Request for members of US 
Congress to support House 
Baltic Caucus”. Mājaslapā http://
housebalticcaucus.webs.com/ 
var izlasīt, kas ir pašreizējie 
House Baltic Caucus biedri un 
kuŗās pavalstīs.

Jau iepriekš pateicamies par 
jūsu līdzdalību vēstuļu rak-
stīšanas akcijā!

Pasaules latviešu mākslas 

centra Cēsīs pārstāvis Dai -

nis Mjartāns no Laika re -

daktores Ligitas Kovtunas 

saņem laikraksta izdevējas 

Daces Rudzītes ziedoto 

ASV latviešu mākslinieka 

Jāņa Gaiļa Apvienoto Nāciju 

organizācijas uzdevumā 

1974. gadā darināto pirmās 

dienas aploksni.
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***
Pētnieks: Nevaram paļauties, 
ka ASV mūs sargās mūžīgi

Latvija nevar paļauties, ka ASV 
to aizsargās mūžīgi, sarunā ar 
aģentūru LETA sacīja Latvijas Ār -
polītikas institūta pētnieks Mā  ris 
Andžāns. “Ilgi bijām paļāvušies 
uz ASV aizsardzības garantijām, 
bet tad [par Savienoto Valstu pre-
zi den tu] tika ievēlēts Donalds 
Tramps, kuŗš apšauba NATO 
nepieciešamību, tāpēc nekur nav 
teikts, ka ASV mūs aizsargātu mū -
žīgi,” izteicās Andžāns.

Māris Andžāns

Lai drošības jomā veiksmīgi 
spētu sadarboties arī tās valstis, 
kuŗas ir Eiropas Savienībā (ES), 
bet nav NATO, būtu jāveido Ei -
ropas Aizsardzības savienība, kas 
arī būtu dalībvalstu aizsardzības 
garants gadījumā, kad nevarētu 
pa   ļauties uz ASV, pārliecināts pēt-
nieks. Neskatoties uz to, ka Latvijā 
ES par drošības spēlētāju īsti ne -
uzskata, ES nākotnē varētu attīstīt 
par alternātīvu NATO, kas, iespē-
jams, pavērtu ceļu ātrākai reaģē-
šanai draudu gadījumā un valstu 
saskaņotākai sadarbībai kopīgu 
militāro iepirkumu jomā, uzskata 
pētnieks. “Redzam, ka vienas un 
tās pašas lietas katra Baltijas valsts 
iepērk atsevišķi, bet, veidojot sa -
vienību, būtu iespējams radīt me -
chanismu, kas varētu piespiest 
vienoti un raiti izmantot resursus. 
NATO tādu mechanismu šobrīd 
nav, ir vienīgi vadlīnijas, bet ne -
viens nevienu nevar piespiest to 
darīt,” skaidroja Andžāns. Viņa-
prāt, svarīga ir arī esošo aizsar dzī-
bas budžetu loģiska izmantošana. 
Aizsardzības budžetu ievērojama 
papildināšana ne vienmēr garan -
tē, ka tā izmantošana ir efektīva, 
uzsvēra pētnieks.

“No Latvijas aizsardzības bu -
džeta, kas tiks ievērojami palie li-
nāts, Latvija varētu palīdzēt Fran-
cijai un sūtīt kaŗavīrus uz Afriku, 
kas šai valstij ir nozīmīgs reģions. 
Kāpēc neieguldām naudu šeit, bet 
tajā pašā laikā prasām, lai franču 
kaŗavīri sargātu mūsu zemi?” 
vaicāja Andžāns.

***
Latvijas vēstnieks NATO: Mums 
2% IKP aizsardzībai ir vieglāk 

sasniegt nekā citām valstīm
Latvijai 2% no iekšzemes kop-

produkta (IKP) slieksni aiz sar dzī-
bai, ko paredz NATO līgums, būs 
vieglāk sasniegt nekā daudzām 
citām Ziemeļatlantijas alianses 
val stīm, intervijā Latvijas Radio 
raidījumam Labrīt sacīja Latvijas 
vēstnieks NATO Indulis Bērziņš.

Viņš uzsvēra, ka ne mirkli ne -
šaubās par to, ka nākamajā gadā 
Latvija sasniegs 2% no IKP aiz sar-
dzībai, kas līdz šim nebija iz  darīts. 
Šādu virzienu atbalsta gan Saei -
ma, gan valdība. Taču citām val-
stīm 2% robežu sasniegt būs sa -
režģītāk. 

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 5. lpp.)

Jauno simtgades monētu 
rotās Elizabetes Kanderes 

smaidošā saulīte
Svinīgā sarīkojumā Latvijas Ban-

 kā 31. martā tika prezentēts Gro-
biņas novadā dzīvojošās desmit 
ga  du vecās Elizabetes Kanderes 
darbs. Zīmējums pārtaps Latvijai 
veltītā kollekcijas monētā, kuŗu 
izlaidīs 2018. gadā, kad Latvija svi-
nēs 100 gadu jubileju. Darbā attē-
lo ta smaidoša saulīte un uzraksts 
“Saules mūžu Latvijai!”.

// Foto: Latvijas Banka

Latvijas Bankas ēkā marta pē -
dējā dienā atklāta bērnu zīmēju-
mu konkursa “Mana Latvija” dar-
bu izstāde un tika apbalvoti god-
algoto darbu autori. Latvijas Ban-
kas prezidents, Latvijas Bankas 
monētu dizaina komisijas priekš-
sēdis Ilmārs Rimšēvičs, uzrunā-
j  ot konkursa dalībniekus un viņu 
vecā kus, vēlēja, lai daudzi no kon-
kursa dalībniekiem nākotnē kļūst 
ne tikai par mākslas studentiem, 
bet arī papildina monētu māksli-
nieku saimi. Bērni pierādījuši, ka 
spēj paveikt ļoti daudz. “Visvairāk 
priecē, ka bērni ar saviem konkur-
sa darbiem ir pirmie, kas pa īstam 
ieskandina Latvijas simtgadi,” sa -
cīja bankas prezidents.

***
Latvijas simtgadei dāvinās 

nākotnes dižkokus

Dendroloģe Aija Kaškure aicina 
ikvienu iesaistīties Latvijas simt-
gadei veltītajā akcijā “Dāvināsim 
nākotnes dižkokus mūsu Latvijai” 
un apzināt ceļmalās esošos kokus, 
kuŗu stumbra diametrs ir vairāk 
par  50 centimetriem un kuŗu 
aug šanu kaut kas apgrūtina. Ja 
šiem kokiem palīdzēs, nākotnē tie 
varētu kļūt par dižkokiem. Reģio-
nālā laikraksta Stars žurnāliste 
Inese Elsiņa Latvijas Radio pa  stā s-
tīja: “Aijas Kaškures pamudināti, 
vienam ozolam ceļa malā Mado-
na-Pļaviņas jau palīdzējuši Bēr-
z aunes skolēni. Koks ir izmērīts, 
ap to attīrīti krūmi, un tas atklāts 
skatam.”

***
Valsts prezidents Gruzijā

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis bija ieradies vizītē Gruzijā. 
“Gruzija ir svarīgs NATO part-
neris un piemērs citām valstīm ar 
savu apņēmību ciešākai eiroat-
lantiskajai integrācijai,” tiekoties  
ar Gruzijas prezidentu Giorgiju 
Margvelašvili, sacīja Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis.

Valsts prezidenta un Gruzijas 
prezidenta Giorgija Margvelaš-
vili tikšanās

Vējonis norādīja, ka ir svarīgi 
turpināt NATO Īpašo atbalsta 
programmu Gruzijai, kas stipri-
nās tās aizsardzības spējas un ope-
ratīvo sadarbību ar NATO, tādē-
jādi palīdzot sagatavoties iespē-
jamai dalībai aliansē. Vējonis arī 
pauda atbalstu Gruzijas tālākai 
eiroatlantiskajai integrācijai un 
uzsvēra, ka Gruzija ir viens no cie-
šākajiem NATO un Eiropas Savie-
nības (ES) sadarbības partneriem 
un ka ikvienai valstij ir tiesības 
pieņemt neatkarīgus un no ārēja 
spiediena brīvus lēmumus attie-
cībā uz savu ārējo un drošības 
polītiku.

Tikšanās laikā ar latviešu ko -
pienas pārstāvjiem Gruzijā Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis uz -
svēra latviešu diasporas senās un 
spēcīgās saknes, kā arī pateicās 
par tautiešu spēju ar savu darbu 
un degsmi uzturēt latvisku vidi. 
“Gluži tāpat kā gruzīni Latvijas 
vēsturē, tā latvieši ir devuši savu 
pienesumu Gruzijas vēsturē. Gru-
zijas Lietišķās mākslas mūzejs, 
vieta, kur mēs esam sapulcējušies, 
savā ziņā ir simboliska un izvei-
dojusies,  pateicoties ievērojamam 
lat viešu tekstilmāksliniekm Jūli-
jam Straumem,” sacīja Raimonds 
Vējonis. Tikšanās laikā Valsts pre-
zidents atgādināja par tuvojošos 
Latvijas simtgadi, aicinot latviešu 
kopienu apmeklēt Latviju un pie-
dalīties svinību sarīkojumos, kā 
arī iesaistīties svētku organizēšanā 
Gruzijā. “Atcerēsimies valstisku-
ma pamatvērtības, kādreizējo ceļu 
uz neatkarību! Un, protams, to, ka 
cilvēki ir Latvijas lielākā vērtība, 
lai kur viņi dzīvotu un atrastos,” 
teica Raimonds Vējonis

***
Ukrainas prezidents Latvijā
4. aprīlī vizītē Latvijā bija iera-

dies Ukrainas prezidents Petro 
Po  rošenko un viņa kundze Mari-
na Porošenko.

Petro Porošenko

Pulksten 11 notika  Porošenko 
oficiālā sagaidīšanas ceremonija 

pie Rīgas pils, bet nedaudz vēlāk ‒ 
arī oficiālā fotografēšanās un pa -
rakstīšanās viesu grāmatā. 11.50 
notika Valsts prezidenta Raimon-
da Vējoņa un Petro Porošenko de  -
legāciju divpusējā tikšanās, bet 
vēlāk abi prezidenti piedalīsies 
divpusējo līgumu parakstīšanas 
ceremonijā un preses konferencē. 
Notika  ziedu nolikšanas ceremo-
nija pie Brīvības pieminekļa.

***
Britu vēstniece: 

Respektēsim Latvijas pilsoņu 
intereses izstāšanās procesā
Komentējot Apvienotās Kara-

listes premjērministres Terēzas 
Mejas paziņojumu par izstāšanās 
procedūras sākumu no Eiropas 
Sa  vienības (ES), britu vēstniece 
Latvijā Sāra Koulija uzsvēra, ka ES 
pilsoņu statusam tiks pievērsta 
pastiprināta uzmanība. Savukārt 
sarunu iznākumā Apvienotā Ka -
ra liste cer panākt īpaši ciešu 
partnerību ar ES.

Sāra Koulija

“Tas, ko vēlamies, lai gan Ap  vie-
notā Karaliste, gan ES no šī pro-
cesa iznāk ar tik labu rezultātu, cik 
vien iespējams. Apvienotā Kara-
lis te nekādā veidā nevēlas nodarīt 
sliktu Eiropas Savienībai. Mēs vē -
lamies, lai ES arī turpmāk ir stipra 
un plaukstoša. Vēlamies būt Eiro-
pas Savienības tuvākie draugi, kai-
miņi, partneri un sabiedrotie gan 
laikā līdz, gan arī pēc izstāšanās 
no ES. Premjērministre savā vēs-
tulē Eiropadomes prezidentam 
Donaldam Tuskam norādījusi, ka 
Apvienotā Karaliste vēlas veikt sa -
runas konstruktīvā un patiesas 
sadarbības garā. Un to pašu teicis 
prezidents Tusks, – svarīgi, lai sa -
runas ir konstruktīvas. Savā vēstu-
 lē šodien Terēza Meja norādījusi, 
ka augstākā prioritāte, cik drīz vien 
tas šajā procesā iespējams, sniegt 
pārliecību ES pilsoņiem Liel bri-
tanijā, kuŗu vidū ir arī Latvijas 
pilsoņi. Tādēļ mēs ļoti strādāsim, 
lai sniegtu pārliecību šiem cilvē-
k iem. Līdz dienai, kad Apvienotā 
Karaliste pametīs ES, spēkā paliek 
visas tiesības un saistības. Pašreiz 
nebūs nekādu statusa izmaiņu 
Lat vijas pilsoņiem, kas dzīvo, strā-
dā, mācās, kā arī ceļo uz un no Ap -
vienotās Karalistes,” sacīja Kou lija.

***
Aicina saglabāt nepārtrauktu 

rotējošo ASV kaŗavīru klātbūtni 
Baltijas valstīs

28. martā ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs kopā ar Baltijas 
valstu ārlietu ministriem Vašing-
tonā tikās ar ASV Kongresa Pār-
stāvju palātas spīkeru Polu Rai-
 e nu, ASV Senāta Ārlietu komite-
jas priekšsēdi Bobu Korkeru un 
ASV Senāta Ārlietu komitejas viet-
nie ku Benu Kārdinu, lai pār runātu 
Latvijas – ASV stratēģisko partne-
rību, Transatlantiskās attiecības 
un parlamentāros kontaktus.

Ārlietu ministrs pauda ganda-
rījumu par rēgulārajiem un inten-
sīvajiem Baltijas valstu un ASV 
starpparlamentārās sadarbības 
kontaktiem pēdējo gadu laikā. 
“Biežās kongresmeņu un senāto-
ru delegācijas Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā ir sekmējušas ASV pa -
stip rinātu polītisku uzmanību un 
praktisku atbalstu Baltijas valstīm 
laikā, kad starptautiskā tiesiskā 
kārtība tiek arvien biežāk pārkāp-
ta un Krievijas ārpolītika ir kļu-
vusi daudz agresīvāka attiecībā 
pret kaimiņiem,” sacīja Rinkēvičs. 
Ministrs apliecināja gatavību tur-
pināt Baltijas valstu un ASV stra-
tēģisko partnerību drošības un 
aizsardzības jomā un kopīgi strā-
d āt pie NATO Varšavas galotņu 
apspriedes (samita) lēmumu īste-
nošanas. Ministrs izteica aicinā-
jumu saglabāt nepārtrauktu rotē-
jošo ASV kaŗavīru klātbūtni Bal-
tijas valstīs un informēja par Lat-
vijas apņemšanos 2018. gadā aiz-
sardzības spēju attīstīšanā atvēlēt 
2% no iekšzemes kopprodukta.

***
NATO valstu ārlietu ministri 

tiekas ar jauno 
ASV valsts sekretāru

31. martā ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs piedalījās NATO 
valstu ārlietu ministru sanāksmē 
Briselē. ASV pirmo reizi šajā for -
mātā pārstāvēja jaunais valsts sek-
retārs Reks Tillersons (Rex Tiller-
son).

Reks Tillersons

Sanāksmē ministri pārrunāja 
transatlantiskās saiknes stiprinā-
šanas nozīmi, apsprieda NATO 
pielāgošanos drošības izaicinā-
jumiem alianses austrumu un 
dienvidu flangā, kā arī gatavoša-
nos NATO samitam 25. maijā. Dar-
ba kārtībā bija arī tādi jautā jumi 
kā NATO loma terrorisma apka-
ŗošanā un starptautiskie centieni 
cīņā ar ISIL/Da’esh. Atsevišķa dis-
kusija tika veltīta NATO attiecī -
b ām ar Krieviju. Sarunās piedalījās 
NATO partneru  – Zviedrijas un 
Somijas ‒ pārstāvji, kā arī ES aug-
s tā pārstāve ārlietās un drošības 
po   lītikas jautājumos Federika Mo  -
gerīni. NATO – Ukrainas ko  mi-
sijas sēdes laikā tika pārrunāts 
NATO praktiskais atbalsts šai val-
stij. Ukrainas delegāciju sarunās 
vadīja ārlietu ministrs Pavlo 
Kļimkins. 
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(Turpināts no 4. lpp.)

To vidū pat bagātajai Vācijai, 
kam 2% nozīmē pat miljardiem 
lielas summas, lēsa Bēr ziņš. Vēl 
grūtāk klāsies NATO eso šajām 
Dienvideiropas valstīm. Proti, tām, 
no vienas puses, ir jā  sasniedz 2% 
no IKP aizsardzībai, savukārt, no 
otras puses, tās ne  drīkst pārsniegt 
ES uzlikto bu dže ta deficita sliek-
sni. Bērziņš arī norādīja, ka Latvi-
jai nevajadzētu satraukties par ru -
denī gaidāma jām Krievijas armi-
jas mācībām Zapad 2017, kas no -
tiks netālu no Baltijas un Polijas. 
Lai arī mācības, pēc Bērziņa atzi-
numa, būs grandiozas, tomēr tajā 
laikā Baltijā un Polijā būs ieradu-
š ās pastāvīgās NATO vienības, 
kuŗas, piemēram, Latvijā vadīs 
Ka  nada. Bērziņš uz  svēra, ka dia-
logs ar Krieviju turpi nās un tas ir 
labākais, kas šobrīd var notikt. Arī 
Latvijai šī ir laba ziņa, jo Latvijai ar 
Krieviju nebūtu iespējas runāt 
vairāk un plašāk vienai, nekā esot 
NATO dalīb valstij. Savukārt attie-
cībā uz Brise lē gaidāmo NATO 
samitu Latvijai svarīgi ir dzirdēt, 
ka sabiedroto spēki turpinās uz -
turēties Baltijā. Pagaidām gan ne -
kas neliecina, ka situācija varētu 
mainīties. Bērziņš piebilda, ka arī 
“ASV prezidenta Trampa izteik-
šanās pēdējā laikā   ir bijušas ļoti 
atbildīgas”.

Jau iepriekš ziņots, ka jauni 
pastāvīgi NATO sabiedroto spēki 
Latvijā ieradīsies vasarā. Tos vadīs 
Kanadas vienība. Līdzīgas vienī-
bas ieradīsies arī Igaunijā, Lietuvā 
un Polijā, kur tos vadīs attiecīgi 
Lielbritanija, Vācija un ASV. 
NATO vairākkārt norādījis, ka 
gal venais šo vienību nolūks ir at -
turēt Krieviju no spēka izman-
tošanas reģionā.

***
Rail Baltica latviešu architektiem 

kompliments par centību
Rīga šobrīd atrodas pēdējā 

simtgadē lielāko pārmaiņu priekš-
vakarā. Tuvojas ātrgaitas vilciena 
sliežu Rail Baltica izbūve. Tomēr 
projekta attīstītāji no diviem kon-
kursa uzvarētājiem izvēlējušies 
īstenot dāņu architektu projektu, 
kas skar vairāk sliežu technisko 
projektu un nedaudz staciju, nevis 
latviešu projektu, kas atrisinātu 
gadiem apzinātos stacijas un auto-
ostas apkaimes nesakārtotās vides 
jautājumus. Pilsētas attīstība Rail 
Baltica pārstāvjiem Latvijā intere-
sē tikai uz papīra, teica architektū-
ras metu konkursa uzvarētāji – 
latviešu architektu apvienība 
O+R+V+E+L.  Pēc uzvarētāju no -
saukšanas atklājies, ka par Eiropas 
fondu līdzekļiem īstenos tikai dā -
ņu architektu biroju PLH/COWI 
projektu, kas tālāk par nepie cie-
šamo minimumu saistībā ar slie -
žu ceļu izbūvi nesniedzas. Tikmēr 
latviešu architektu komandas uz -
vara konkursā pagaidām izrādī-

jusies tikai kompliments par 
centību. 

Latviešu architektu apvienība 
par konkursa uzdevuma un no -
likuma ignorēšanu nosūtījusi at -
klātu vēstuli atbildīgajām institū-
cijām, tai skaitā satiksmes minis-
t r am, Rīgas vadībai un citiem, taču 
līdzšinējās atbildes reakcijas jeb to 
neesamība liekas cerības neviešot. 
Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Bal-
tica būvniecības sagatavošanas 
darbus Latvijā un Igaunijā plānots 
uzsākt 2018. gadā, bet reāla dzelz-
ceļa līnijas izbūve varētu sākties 
2019. – 2020. gadā.

***
Lielajā dzintarā – 

amerikāņu džeza ģitarists 
Kurts Rosenvinkels un 

Latvijas Radio bigbends

“Kurts Rosenvinkels ir ģēnijs, 
viņš tik tiešām ir ģēniāls!” –  šādus 
vārdus izcilais mūziķis Ēriks 
Kleptons veltījis džeza ģitaristam 
Kurtam Rosenvinkelam no ASV, 
kuŗš 9. aprīlī pulksten 18 kopā ar 
lielisko Latvijas Radio bigbendu 
koncertzālē Lielais dzintars atska-
ņos mūziku no albuma Our Secret 
World. Džeza koncerts būs jau 
otrais notikums Liepājas koncert-
zāles jaunajā serijā “Pasaule Lielajā 
dzintarā”.

***
Liepājā ērģelnieks augstpapēžu 
kurpēs ‒ Kamerons Kārpenters

“Liepājā ir senas klasiskās mū -
zikas, operas, teātŗa un arī ērģeļ-
mūzikas tradicijas – kā zināms, 
pilsētas Svētās Trīsvienības kated-
rālē pat atrodas vislielākās, nepār-
būvētās mechaniskās ērģeles pa -
saulē. Vēloties iepazīstināt ar šī 
in   strumenta seju 21. gadsimtā,  
26. aprīlī koncertu serijas “Pasaule 
Lielajā dzintarā” ietvaros Liepājas 
koncertzālē piedāvāsim 21. gad-
simta spilgtākā ērģelnieka, virtu o-
zā izpildītāja un komponista Ka -
merona Kārpentera (Cameron 
Carpenter, ASV) solokoncertu,” 
iepazīstina koncertzāles māk sli-
nieciskā vadītāja Baiba Bartke viča.

Kamerons Kārpenters

Ekscentriskais Kārpenters lauž 
priekšstatus par ērģelēm kā baz nī-
cas mūzikas instrumentu un ēr -
ģelnieka imidžu. Virtuozais kom -
ponists un izpildītājmākslinieks ir 
unikāla parādība starp šodienas 
ērģelniekiem – viņa pieeja instru-
menta spēlei grauj stereotipus, 
vienlaikus pierādot un nezaudē -
j ot augsta techniskā izpildījuma 
lī  meni, apvienojot to ar mūsdienīgu 
un dinamisku spēles veidu. Māk-

slinieka repertuārā sastopama ēr  ģeļ-
 mūzika, sākot no Johana Seba s tiana 
Bacha zelta griezuma kom pozi ci-
jām līdz krāsainai filmu mūzikai.

***
Latvijā spāņu mīms 
Karloss Martiness

Ar izrādēm “Laiks svinēt” un “Ma -
 ģiskā klusuma pasaule” Latvijā 
uzstājas spāņu mīms Karloss Mar-
tiness. Viņš Latvijas publikai jau 
labi pazīstams no savām iepriek-
šējām viesturnejām, un šoreiz mī -
ma izrādes varēs noskatīties Morē, 
Rīgā, Liepājā, Valmierā, Ventspilī, 
Jēkabpilī un Mārupē. Sarunā ar 
Latvijas Radio Martiness atzina, 
ka vienmēr priecājas par iespēju 
spēlēt Latvijā, kur šodien nav 
daudz mīmu, tādēļ publika vien-
mēr viņa izrādes uztverot ar prie-
ku un svaigumu:

“Mīmam uz skatuves nav pilnīgi 
nekā cita kā tikai viņš pats. Mēs 
strādājam tikai ar gaisu un skatī-
tāju iztēli, un nav pārāk daudzi, 
kas to prot. Kad es pieskaros sie-
nai, tā ir veidota no gaisa un pa -
stāv tikai cilvēku galvā. Taču tajā 
brīdī viņi to redz. Citu māksli-
nieku izmantoti materiāli, kā 
stikls, ledus vai sniegs, ir ļoti traus-
li. Bet es strādāju ar vēl ko trauslā-
ku – ar gaisu. Neviens manu māk-
slu nevar nofotografēt. Viņi redzēs 
tikai manu sejas izteiksmi un gai-
sā paceltas plaukstas, bet durvju 
vai sienas tur nebūs. To cilvēki var 
redzēt tikai savā iztēlē, un tā pa -
stāv tikai īsu brīdi konkrētās au -
ditorijas galvās.”

***
“Suitu raksti ir adīšanas 

augstākā pilotāža”
Sarīkojumā “Satiec savu meista-

ru!” Rīgā atklāta tautastērpu eks-
pertes un Kurzemes tautastērpu 
in  formācijas centra vadītājas Lias 
Monas Ģibietes grāmata “Suitu 
rakstainās zeķes”.

Pētniece tajā apkopojusi vairā-
kus gadus vāktus materiālus par 
suitu zeķēm un izveidojusi rakstu 
kollekciju, kas iepazīstina ar to iz -
celsmi, spilgtajiem krāsu saliku-
m iem un rakstu zīmējumiem. Lia 
Ģibiete Latvijas Radio pastāstīja, 
ka ar suitu zeķu pētīšanu aizrā-
vusies, strādājot pie suitu kultūr-
telpas iekļaušanas UNESCO kul-
tūras mantojuma sarakstā. Viņu 
pārsteigusi zeķu rakstu daudz-
veidība, tādēļ pētniece pati sākusi 
tos izmēģināt un sistēmatizēt. Ģi -
biete atzīst – suitu raksti ir adīša-
nas augstākā pilotāža. “Mēģināju 
tās salikt kaut kādā sistēmā, un tas 
patiešām izdevās. Tas šobrīd re -
dzams arī grāmatā, kas veltīta šīm 
suitu zeķēm, to rakstiem, vēsturei, 
visai šai kollekcijai, ko esmu iz -
veidojusi. To papildina materiāli, 
ko glabā četri lieli mūsu mūzeji.  
Savā kollekcijā esmu izadījusi 
vairāk nekā 40 veidus, un tie ne -
atkārtojas. Tie ir tikai sagrupēti 
līdzībās. Bet grāmatā ir apkopoti 
adījumi no dažādiem mūzeju krā-
jumiem, un tur ir aptuveni 80 
zeķu varianti. Bet domāju, ka tas 
arī nav viss, jo vēl pastāv arī pri v āt-
kollekcijas. Domāju, ka tie, sevišķi 
suitu novadā, kuŗi šo grāmatiņu 
pašķirstīs, atvērs savas atmiņas, 
savas pūralādes un atradīs vēl pa 
kādam variantam,” stāsta Ģibiete.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

LIELBRITANIJA. Šogad Latvijas vēstniecība Apvienotajā 
Karalistē turpina 2016. gadā uzsākto latviešu kopienas Apvienotajā 
Karalistē bērnu un jauniešu konkursu ciklu “Izzini Latviju, Latvijas 
simtgadi gaidot!”. Šī gada konkursa tema – Latvijas daba un ģeo-
grafija. Bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 15 gadiem, kas dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, ir aicināti piedalīties vēstniecības rīkotajā 
konkursā un cīnīties par galveno balvu – iespēju pavadīt nedēļu 
va saras nometnē Latvijā. Konkursa anketa un noteikumi ir atro-
dami šeit. Rokrakstā aizpildītas un ieskenētas atbilžu anketas ir 
jānosūta vēstniecībai līdz 2017. gada 3. maijam uz e-pasta adresi 
embassy.uk@mfa.gov.lv. Konkursa rezultāti 10. maijā tiks publicēti 
vēstniecības mājaslapā (www.mfa.gov.lv/london).

FRANCIJA. 31. martā Šenevjēras (Chennevières-sur-Marne) 
pilsētas mērijā Latvijas vēstnieka Francijā Imanta Lieģa klātbūtnē 
tika parakstīts Sadarbības līgums starp Tukuma novada pašvaldību 
un Šenevjēras pilsētu. Pilsētas apliecināja savu vēlmi stiprināt sa -
darbību un sadraudzību, atbalstīt un attīstīt kontaktus kultūras, 
sporta, sociālajā un ekonomiskajā jomā, veicināt skolu sadraudzību, 
iesaistīt abu pilsētu iedzīvotājus dažādos sadarbības projektos. Jau 
vairāk nekā 10 gadus Šenevjēras asociācija Les tons de Chennevières, 
kuŗas nosaukumā izmantotā vārdu spēle nozīmē “Šenevjēras lat-
vieši”, aktīvi sadarbojas ar Tukuma novada pašvaldību. Līdz šim 
sadarbība notikusi kultūras, tūrisma, apmaiņas braucienu jomā.

NĪDERLANDE. 31. martā Latvijas vēstniece Nīderlandē, 
Beļ ģijā un Luksemburgā Ilze Rūse uzrunāja biedrības “Latvijas stu-
denti Nīderlandē” dibināšanas kopsapulci, kas uz pirmo tikšanos 
pulcējās vēstniecības Hāgā telpās. Vēstniece ar gandarījumu runā 
par  studentu iniciātīvu izveidot biedrību Nīderlandē un aicināja    
to kļūt par aktīvu Beniluksa reģiona diasporas daļu. “Esmu pār-
liecināta, ka biedrības izveidošana veicinās studentu iespējas sav-
starpējās saziņas uzturēšanai un kopēju pasākumu organizēšanai 
un tās sadarbībai ar studentu biedrībām Latvijā un citviet Eiropā,” 
uzsvēra I. Rūse. Sapulcē tika izrādīta Helgas Merits  dokumentālā 
filma “Stāsts par Baltijas Universitāti” (The Story of the Baltic Uni-
versity), kam sekoja diskusija ar filmas autori.

UKRAINA. 29. martā Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns 
atklāja “Korosteņas koptera klubu” (KKK), kuŗa galvenais mērķis ir 
nodrošināt radošu telpu kaŗadarbības rezultātā cietušo un iekšēji 
pārvietoto personu bērnu ciešākai integrācijai vietējā sabiedrībā 
Korosteņā. Ar Latvijas financiālu atbalstu Ukrainas brīvprātīgie iz -
remontēja telpas, kuŗās jauniešiem būs iespēja izstrādāt pašiem 
sav us kopterus (lidoņus) un vadīt tos. Arī KKK vadītājs Ivans Na -
rož novs ir iekšēji pārvietotā persona no Doņeckas, kas līdz šim 
strādājis kā brīvprātīgais skolu atjaunošanā Luhanskas apgabalā. Jau 
šobrīd Narožnova vadībā ir izveidota junioru KKK komanda, kas 
plāno piedalīties starptautiskās sacensībās.

UNGĀRIJA. 31. martā Jaunajā Budapeštas galerijā Latvijas 
vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš piedalījās Starptautiskās dizaina 
priekšmetu izstādes Design Without Borders atklāšanā. Ar Latvijas 
vēstniecības Ungārijā atbalstu savus darbus šajā izstādē prezentē arī 
Latvijas dizaineri – Laima Kaugure (Studio Natural), Artūrs Analts 
un Rūdolfs Strēlis (Variant Studio), kā arī Raimonds Cīrulis 
(Maffam Freeform), kuŗš starptautiskas žūrijas vērtējumā par sa -
viem darbiem saņēma vienu no galvenajām godalgām.

UZBEKISTĀNA. 28. martā Taškentā notika preses konfe-
rence, veltīta trešajam starptautiskajam džeza festivālam, kurš 
UNESCO paspārnē un sadarbībā ar Uzbekistānas Valsts konser vā-
toriju un Uzbekistānas Kultūras un sporta lietu ministriju norisinā-
s ies līdz 30. aprīlim. Latvijas, Vācijas, Indijas, Indonēzijas, Turcijas, 
Šveices un Čechijas džeza mūziķu koncertus organizē attiecīgo val-
stu vēstniecības Uzbekistānā. Festivālā piedalīsies arī mūziķi no 
Igaunijas un vairāki Uzbekistānas džeza mākslinieki. • 30. martā 
Taškentā atklāja XVI Starptautisko izglītības izstādi Education and 
Career 2017, kuŗā piedalās arī Latvijas augstskolu pārstāvji no 
Latvijas Universitātes, Rīgas Techniskās universitātes, Latvijas 
Lauk saimniecības universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Eko-
nomikas un kultūras augstskolas, Transporta un sakaru institūta, 
Ventspils Augstskolas un Daugavpils universitātes. Kopumā izstādē  
apskatāmi 11 Latvijas augstāko mācību iestāžu stendi. Latvijas vēst-
nieks Uzbekistānā Edgars Bondars izstādes atklāšanā uzsvēra, ka 
ārvalstīs studējošo Uzbekistānas jauniešu zināšanas un iegūtie kon-
takti būs īpaši noderīgi laikā, kad valstī tiek veicināta virzība uz 
straujāku ekonomikas attīstību. Topošie studenti par labu mācībām 
Latvijā izšķiras, izvērtējot gan mūsdienīgu mācību apstākļu un 
apmācību kvalitātes saņemšanas iespējas, gan eiropiskas vides dēļ.

SPĀNIJA. Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze apmek-
lēja Spānijas autonomo reģionu Mursiju, lai tiktos ar vietējo varas-
iestāžu un Mursijas universitātes pārstāvjiem, stāstītu par Latvijas 
simtgades svinībām un pārrunātu sadarbības iespējas. Mursijas 
reģiona vadītājs Pedro Antonio Sančess Lopess (Pedro Antonio San-
chez Lopez) pauda atbalstu kultūras srīkojumu un izstāžu rīkoša-
nai, kā arī gastronomijas dienu organizēšanai,  Mursijas reģiona 
pilsētās svinot Latvijas simtgadi.

Indulis Bērziņš
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Pārfrazējot daudzinātās 1964. 
gada filmas “Septiņas dienas 
maijā” nosaukumu, varētu teikt, 
ka austrumos un dienvidaustru-
mos no Latvijas, aiz Zilupes un 
Bi  gosovas, trīs šā gada marta die-
 nas – 25., 26., 27. – “iezīmējās” ar 
dramatiskiem notikumiem, kas, 
piesardzīgi izsakoties, nepaliks 
bez sekām. 

Jā gan, trīs dienas:
25. marts, kad Minskā un citur 

Baltkrievijā notika pret Lukašen-
ko režīmu vērstas demonstrācijas 
zem baltsarkanbaltā 1918. gada 
karoga.

26. marts, kad Maskavā un 
bur tiski visā Krievijā notika vēl 
plašākas demonstrācijas, pro tes-
tējot pret korupciju un varnešu 
alkatību, ko “personificē” prem-
jer ministrs Dmitrijs Medvedevs, 
mīļi saukts “Dimon”.

Aiz Zilupes un Bigosovas pūš 
brāzmaini pavasara vēji

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

27. marts, kad sākās Viskrievi-
jas mēroga tālbraucēju streiks, 
protestējot pret tiem uzlikto no -
devu “Platon” (no vārda “platit” – 
maksāt).

Kā redzam, cēloņi te ir dažādi, 
bet sekas visos trijos gadījumos 
var kļūt sāpīgas gan Baltkrievijas 
“bak’kam” (tētiņam) Luksašenko, 
gan Krievijas Federācijas valsts 
galvam Vladimiram Putinam, 
kurš vēlas apmēram pēc gada 
tikt kārtējo reizi ievēlētam pre-
zidenta amatā uz sešiem gadiem, 
turklāt ar “nospiedošu”, kā mēdz 
teikt, balsu vairākumu. Neno gur-
stošais opozicionārs, 40 g. v. Ko  -
rupcijas apkarošanas fonda vadī-
tājs Aleksejs Navaļnijs, kas prata 
panākt, ka 26. martā protesta 
mītiņi notika 84 (!) Krievijas pil-
sētās, jau tagad apliecinājis savu 
gatavību kandidēt uz Krievijas 

prezidenta amatu 2018. gada vē -
lēšanās, un nav jābūt pravietim, 
lai paredzētu, ka par Putinu no -
doto balsu skaits būs krietni ma -
z āks par viņam vēlamo. Lai gan 
jāatzīst, ka tie tūkstoši gados jau-
nie demonstranti, kuŗu sauklis 
“Viņš mums nav (nekāds. – F.G.) 
Dimons” ņemts no Medvedeva 
sagrābtajām bagātībām veltītas 
Navaļnija dokumentālās filmas, 
Putina vārdu minēja reti. Pagai-
dām acīmredzot Navaļnija pie-
kritēji vēlas “valsts galvu” saudzēt, 
cerot, ka viņš šī protesta vērienu 
un spēku iegaumēs.

Mītiņos, kas 26. martā notika 
Krievijas pilsētās, triecienspēks 
bija jaunieši – vecāko klašu sko-
lēni un studenti, kas dzimuši Jeļ-
cina prezidentūras gados un, var 
teikt, “uzauguši zem Putina”. Tā 
“padomju būšana” no Ļeņina līdz 

Brežņevam viņiem ir pie vienas 
vietas. 

Runājot par 27. martā izvērsto 
tālbraucēju streiku, jāatzīmē, ka 
tas šoreiz ir plašāks un “niknāks” 
nekā iepriekšējais, kas notika 
2015. gadā. Tālbraucēji ir spēka-
vīri, mūsdienīgais “proletāriāra 
avangards”, kas mēro tūkstošiem 
kilometru ne tikai Krievijas “fe -
derālajos ceļos”, bet bieži vien arī 
Eiropas maģistrālēs. Tālbraucēji ap -
zinās, cik sāpīgi viņu streiks skars 
Krievijas ekonomiku, un no  lē-
mu ši neļaut sev “kāpt uz galvas”.

Baltkrievu, var teikt, nacionāl-
demokratiem 25. marts nu jau 
daudzus gadus ir īpašs datums – 
“Brīvības diena”, jo 1918. gadā   
šai dienā tika proklamēta neat-
ka rīga demokratiska Baltkrievi-
jas Republika, kuŗas simboliku - 
baltsarkanbalto karogu un ģer-

boni ar auļojoša jātnieka tēlu – 
1991. gada beigās bija pārņēmis 
Šuhkevičs, kuŗš Baltkrievijas vār-
dā parakstīja Belovežas gāršā vie-
nošanos, kas “apzīmogoja” PSRS 
sabrukumu. Taču 1994. gadā pie 
varas nāca Lukašenko, kas šo 
simboliku aizliedza un ieviesa 
gandrīz vai to veco, “padomisko”. 
Zem minētā baltsarkanbaltā ka -
roga šā gada 25. marta demon-
stranti apliecināja savu protestu 
pret Lukašenko autoritārismu  
un viņa jaunāko tipiski “pado-
misko” dekrētu, kas paredz “para-
zītiem un liekēžiem”, kuŗi ilgāk 
par sešiem mēnešiem “nekur ne -
strādā”, uzlikt naudas sodu jeb no -
dokli. Arī te sparīgākie de  mon-
stranti ir jaunieši, kuŗi pras mīgi 
izmanto sociālos tīklus, lai sazinā-
tos un mestu izaicinājumu “tē -
tiņam”.

Pagājušajā sestdienā bija 1. ap -
rīlis, tātad joku diena, tātad visu 
muļķu diena. Vēsture klusē par 
to, kur un kā sākusies tradicija, 
aprīļa pirmajā dienā mēģināt iz -
jokot citus. Iespējams, runa ir 
par kaut kādiem seno romiešu 
svētkiem, varbūt runa ir par 
cilvēkiem, kuŗi senos laikos uz -
skatīja, ka 1. aprīlis ir gada sā -
kums, jo tad sākās pavasaris un 
dabas atmošanās. Tie, kuŗi tu  rē-
jās pie tradicionālā kalendāra un 
domas, ka gads sākas 1. janvārī, 
varbūt tos otrus uzskatīja par 
muļķiem. Šā vai tā tradicija jau 
bija iesakņojusies 1632. gadā, 
kad divi augstdzimuši cilvēki 
Parīzē izmuka no apcietinājuma, 
ģērbušies vienkāršu zemnieku 
drānās, un sargi nodomāja, ka 
viņi izspēlē 1. aprīļa triku. 1698. 
gadā Londonas iedzīvotāji uzzi-
nāja, ka 1. aprīlī Londonas tornī 
notiks lauvas mazgāšanas cere-
monija. Nekas tāds, lieki teikt, 
nenotika. Nesen, 1978. gadā, kāds 
ambiciozs austrālietis paziņoja, 
ka viņš no Antarktīdas ir atvedis 
veselu aisbergu, lūk, te tas ir, un 
viņš ir gatavs to sadalīt gabaliņos, 
ko tirgos par desmit centiem ga -
balā. Patiesībā uz baržas ar, tā 
teikt, dārgo kravu bija skūšanās 
putas un  arī ugunsdzēšanas pu -
tas. Savukārt 1980. gadā britu te  -
lekompanija BBC pavēstīja par 
plāniem Lielā Bena pulksteņa 
seju nomainīt ar digitālu displeju.

Tracis izcēlās pamatīgs,  pirms 
ļaudis saprata, ka ir piemuļķoti.

Šogad 1. aprīlī ar savu joku pro-
 cesā iesaistījās iestāde, par kuŗu 
nav ierasts domāt humora un 
jautrības kategorijās ‒ runa ir par 
ārlietu ministriju mūsu lielajā 
kaimiņvalstī Krievijā. Attiecīgajā 
dienā ministrijas mājaslapā pa -
rādījās it kā jaunas instrukcijas 
par to, kā sazināties ar Krievijas 
vēstniecībām pasaulē. Bija video, 
kuŗā krievu un angļu valodā bija 

Humors, bet ne pa īstam
paskaidrots, ko cilvēki dzirdēs, 
kad piezvanīs uz kādu no minē-
tajām iestādēm. Vispirms:  “Pal-
dies, ka piezvanījāt, jūsu zvans 
mums ir ļoti svarīgs.” Un tad: “Ja 
vēlaties, lai kāds no mūsu diplo-
mātiem sazinās ar kādu no jūsu 
polītiskajiem oponentiem, no -
spiediet taustiņu viens. Ja vēlaties 
veidot sakarus ar krievu hake-
r iem, nospiediet taustiņu divi. Ja 
vēlaties, lai kāds iejaucas jūsu 
valsts vēlēšanās, nospiediet tau s-
ti ņu trīs.”

Šādi ļoti ilggadējā ārlietu mi -
nistra Sergeja Lavrova vadībā 
ministrija acīmredzot centās pa -
smaidīt par pieaugošo skandālu 
Amerikā un citur pasaulē par 
Kremļa centieniem iejaukties 
citu valstu iekšējās lietās, tostarp 
arī vēlēšanās, to darot ar hakeru 
palīdzību. Taču smaidam te nav 
vietas, jo tas tomēr ir pārlieku 
nopietni.  Par to, cik tā ir būtiska, 
uzzinājām brīdī, kad kāds Krie-
vijas caram Vladimiram tiešā 
tekstā pajautāja, vai Krievija ir 
ie  jauksies Amerikas vēlēšanās. 
Cars atbildēja:  “Nē, paskatieties 
manās lūpās, nē!”

Krievijas fīrers nejokoja, vis-
maz viņš tā pats acīmredzot ne -
uz skatīja, bet meloja gan. Ame-
rikas Federālais izmeklēšanas 
birojs Kremļa iesaisti ASV vēlē-
šanu procesā sāka pētīt jau pērn 
jūlijā, tiesa, nevienam neko par 
to nesakot (atšķirībā no FIB di -
rektora Džeimsa Komija gatavī-
bas pilnīgi atklātā tekstā runāt 
par izmeklēšanu attiecībā uz Hi -
larijas Klintones e-pastiem, kā 
rezultātā gandrīz noteikti sama-
zinājās viņas atbalstītāju skaits). 
Tas bija tikai pirms pāris nedē -
ļ ām, kad Dž. Komijs atklātā Ame-
rikas Kongresa apakšpalātas Iz -
lū košanas komitejas sēdē apstip-
rināja, ka viņa iestāde veic šādu 
izmeklēšanu, turklāt, starp citu, 
tā arī aplūko jautājumu par to, 

vai Krievijas uzbrukumā bija ie -
saistīti cilvēki no Donalda Tram-
pa kampaņas. FIB direktors īp a -
ši uzsvēra, ka viņam atļauju tā 
pateikt bija devusi Amerikas 
Tieslietu ministrija.

Ārpus izmeklēšanas kā tādas 
jau sen bijis zināms, ka ap Tram-
pu ir pulcējušies cilvēki, kuŗiem 
ir savdabīgas attiecības ar Krie   -
vi ju. Viņa kādreizējais kampaņas 
menedžeris Pols Manaforts ilgus 
gadus organizēja sabiedriskās at -
tiecības Ukrainas  korumpētajam 
un Krievijas  atbalstītajam prezi-
dentam Viktoram Janukovičam. 
Tik ciešas bija šīs attiecības, ka 
patlaban prokurori Kijevā ir pa -
ziņojuši, ka viņi vēlētos ar P. Ma -
nafortu aprunāties, jo ne visi 
mak sājumi viņam tika pienācīgi 
iegrāmatoti. Nacionālās drošības 
padomniekam Maikam  Flinam 
nācās no amata aiziet, jo izrādījās, 
ka viņš bija runājis ar Krievijas 
vēstnieku Amerikā un pēc tam 
par to bija melojis, savulaik pie-
dalījās banketā, kuŗu rīkoja Krie-
vijas televīzija, sēdēja blakus pa -
š am caram un par to prieku arī 
sa  ņēma ievērojamu naudas sum-
mu. M. Flins tagad piedāvā iz -
stāstīt visu, kas viņam zināms, 
bet tikai tādā gadījumā, ja viņam 
piešķirs imunitāti pret jebkādām 
kriminālapsūdzībām sakarā ar 
to, ko viņš ir darījis. O, un arī ir 
zināms, ka M. Flins visas kam pa-
ņas gaŗumā bija slepeni apmak-
sāts Turcijas aģents Amerikā. To 
viņš valdībai oficiāli paziņoja 
tikai ar atpakaļejošu spēku.

Republikāņi Amerikā ir darī-
ju ši visu iespējamo, lai novērstu 
uzmanību no jautājuma par 
Krie viju.

Bet Amerika ar izmeklēšanu 
tiks galā neatkarīgi no republi kā-
ņu centieniem to novērst. Kon-
gress ir Kongress, taču FIB ir 
kaut kas cits. Tur nestrādā mazie 
bērni, un gan jau ar laiku mēs 

nonāksim pie patiesības. Taču 
Krievijas agresīvā pieeja citu   
valstu iekšējām lietām  ir būtiska 
arī mums šeit,  Latvijā. Pēc pāris 
mēnešiem būs pašvaldību vēlē-
ša nas, un ir pilnīgi skaidrs, ka mū -
su polītiskajā spektrā ir partijas, 
kuŗas Kremlim ir tīkamākas ne -
kā citas. Pirmkārt,  tas ir sakāms 
par ne īpaši gramatiski precīzi 
no  saukto Saskaņa ‒ sociāldemo-
kra  tiska partija, kuŗa ir pie teikša-
nas Rīgā. Lielajā polītikā Saskaņa 

allaž Saeimā bijusi bezcerīgā 
opozīcijā. Neko konkrētu nezinu, 
bet būtu pārsteigums, ja tās ofi-
ciālais sadarbības partneris Krie-
vijā, Kremļa kabatas partija Vie-
notā Krievija, neko negribētu 
da  rīt lietas labā. Un tāpēc jācer, 
ka mūsu drošības aģentūras ir uz   -
devumu augstumos, jo nā  kam-
gad arī būs nacionālā  parlamen-
ta vēlēšanas. Un jāsaprot, ka Krie-
vijas Ārlietu ministrijas it kā joks 
1. aprīlī nekāds joks nebija vis.
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Vai jau esi domājis, kā aktīvi, 
piesātināti, latviski un ģimeniski 
pavadīt šo vasaru? Mums ir kāds 
patiešām labs piedāvājums! Šo -
gad Salacgrīvā, no 23. līdz 30. 
jūlijam, notiks Pasaules latviešu 
ģimeņu saiets 3x3, un mēs aici-
nām arī tevi un tavu ģimeni 
piebiedroties! 

3x3 saiets ir latviešu ģimeņu 
kopā sanākšana, lai draudzīgi 
pavadītu saturīgu, latvisku un 
savstarpēji bagātinošu nedēļu. 
Saietā ģimenes darbojas ievirzēs, 
mācās un apgūst to, kam ikdienas 
steigā nav atlicis laika, kopā iz -
klaidējas un draudzējas ar ci  tām 
– lielākām un mazākām – lat vie-
šu ģimenēm no visas pasaules. 
Latviskums, ģimeniskums un 
savstarpēja pieņemšana ir 3x3 
pamatvērtības, kuŗas stiprinām, 
daudzinām un pilnveidojam ša -
jos saietos. Taču arī tad, ja esi 
viens un par savu, īstu un stipru 
ģimeni vēl tikai sapņo, 3x3 saiets 
ir domāts tev – iedrošinājumam, 
izziņai un sava ceļa apziņas stip-
rināšanai, esot kopā ar citiem lī -
dzīgi domājošiem cilvēkiem.

Salacgrīvas 3x3 saieta tema ir 
Vējš. Vējš, kas dzied, svilpj, gau do; 
vējš, kas atveldzē un gāž no kā -
jām; vējš, kuŗu neredz, bet pazīst 
pēc tā darbiem. Tāpēc 3x3 saiets 
Salacgrīvā iecerēts īpaši skanīgs 
– mums būs iespēja pagatavot 
kokli un iemācīties to spēlēt, 
izmēģināt stabuļu un svilpau-
nieku skanējumu, uzsākt tautas 
vijoles spēles apgūšanu, dziedāt 
korī vai, balss darbnīcā atrodot 
savu dziedamo balsi, mācīties 

Laša kundze bola acis...

Neaizmirstams portretējums
Jānis Lejiņš, Vīrieša sirds, romāns, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2017. g., 430 lpp.

būt par instrumentu pašam. Būs 
iespēja apgūt nošu rakstu, lai, 
dodoties mājup, uzsāktais ska -
nēšanas ceļš varētu turpināties. 

Daudz domāts, lai saietā būtu 
nodarbes visu vecumu dalīb nie-
kiem – no vecvecākiem un vec ā-
kiem līdz bērniem un maz-
bērniem. Tieši tā 3x3 arī ieguvis 
savu nosaukumu: tajā gaidītas 
visas trīs paaudzes. Paši mazākie 
kopā ar saviem vecākiem varēs 
apmeklēt bēbīšu skoliņu vai vin-
 grošanu kopā ar mazuli, kā arī 
jebkuŗu citu ievirzi, kuŗu mazais 
dalībnieks saviem vecākiem 
atvēlēs. 

Mazliet lielāki bērni paši varēs 
apmeklēt prātnieku skolu, kopā 
ar skolotājiem doties dabā vai 
pagatavot pavisam īstu pūķi un 
palaist to Salacgrīvas brīvajā pie-
 jūras gaisā. Mazie varēs iejusties 
seno kaŗavīru ikdienā vilku mā -
cībā, izmēģināt savas kulinārijas 
prasmes ievirzē „cepu cepu” un, 
protams, būs arī dažādas čaklo 
rociņu nodarbes – Rotkalšana, 
keramika, visdari un animācijas 
filmiņas radīšana. 

Māmiņām un tētiem paredzēta 
daudzpusīga praktisko ieviržu 
programma – varēs uzšūt tautis-
kos brunčus, darināt ādas apavus, 
kalt rotas, mācīties, kā pareizi iet 
latviskajā pirtī, mīcīt mālus un 
vēl daudz ko citu. Ēdiena gata-
vošanas ievirzē, piemēroti no -
sauktā “Laša kundze bola acis”, 
mācīsimies pagatavot piejūras 
ēdienkartei raksturīgos ēdienus. 
Būs gardas zivju zupas un pat nēģi!

Pieaugušajiem sarūpēts arī plašs 

klausīšanās un domāšanas ievir žu 
klāsts. Kopā ar Ansi Bogustovu 
varēs diskutēt par polītiku, ar 
Andri Tomašūnu doties pie vie-
tējiem saimniekiem, ar Raisu 
Vieru izprast, kā pašam uz  ņem-

Pievakarē apkopotas ievirzes, 
kuŗās var kopīgi darboties visa 
ģimene. Mammas ar meitām va -
rēs filcēt apaļlellītes un rotas vai 
apgūt hennas gleznojumus, ka -
mēr tēti ar puikām spēlē bumbu 

šajā 3x3 Salacgrīvas CD diskā. 
Ekskursiju dienā būs iespēja 

izvēlēties kādu no sirdij tuviem 
ekskursiju maršrutiem, kas vedīs 
uz Ainažu Jūrskolas mūzeju un 
Ziemeļu molu, Minchauzena 
mū  zeju Duntē un Veczemju 
klintīm vai izstādi “Lasis godā 
celts” dabas izglītības centrā 
“Ziemeļ vidzeme”, kas ir Salac-
grīvas lepnums.

Gulēšanai 3x3 saietos atliek 
ļoti maz laika. Tādēļ tā parasti ir 
praktiska un askētiska. Nak šņo-
šana paredzēta Salacgrīvas vidus -
skolas, bērnudārza “Vilnītis” un 
Mūzikas un mākslas skolas tel-
pās uz matračiem. Mūs ēdinās 
Salacgrīvas vidusskolas ēdnīca, 
darbosies arī kafejnīca. 

Vai tev jau sakārojās? Patiešām, 
3x3 saieta nedēļa Latvijā ir ko 
vērta! Atmet šaubas, uzrunā sa -
vējos, raksti vēstuli un piesakies!

Ārzemju latvieši aicināti pie-
teikties līdz 1. maijam pie pašas 
3x3 mammas Līgas Rupertes, 
rakstot pieteikuma vēstuli uz 
e-pastu liga3x3@iserv.net vai ad -
resi 2141 Brunsink N.E., Grand 
Rapids, MI 49503, USA, tel. 
(616)456-8023,  dalības maksa ir 
350,– USD pieaugušajiem un 
175,– USD bērniem, kodol ģi-
menes maksai nepārsniedzot 
800,– USD. 

Uz satikšanos Salacgrīvā!
DINA CEPLE

Katru gadu notiek divi 3x3 
saieti Latvijā un vēl seši citur 
pasaulē. Otrs šī gada saiets 
Latvijā notiks Rūjienā no 2. līdz 
8. jūlijam. 

Pie jūras no labās puses: Reinis Ceplis, Kristīne Liberta, Linards 
Liberts, Dace Miezīte ar mazo Mārtiņu Miezīti un Elza Miezīte

Kad bijušajam ASV valsts sek-
retāram Henrijam Kisindžeram 
reiz diagnosticēja sirds operācijas 
nepieciešamību un pats pacients 
par to ziņoja plašsaziņas līdzek-
ļiem, viņš ar nelielu smīnu vēl 
atzīmēja: daži uzskatot, ka viņam 
tādas sirds vispār neesot. Patiesi, 
ir cilvēki, kas domā, ka kārtīgam 
vīrietim jābūt macho tipam, cie -
tam kā kramam, neaizkus ti nā-
mam, stipram un varonīgam, 
sirds tādam tikai maisītos pa 
kājām.  

Jānim Lejiņam (1954), kuŗa 
līdz šim dižākais veikums bija 
vēsturisku romānu triloģija Zī -
mogs sarkanā vaskā, tagad iz -
nācis romāns Vīrieša sirds. Tas 
parāda, ka tieši mīlestības pie -
pildījuma alkstoša sirds (maigu-
ma paragons) pa līkloču ceļiem 
var tās īpašnieku novest līdz 
varoņdarba pastrādāšanai un 
nā  vēšanai (galējs skarbums) paša 
tīši neizvēlētā veidā un apstāk ļos.

 Romāns sākas 1949. gadā, kad 
kādā Vidzemes(?) mazpilsētā, 
viscaur sauktā par Pilsētiņu, 
atklāj pieminekli „cīņā pret fa -
šistiskajiem iebrucējiem kritu-
šajam skolotājam Ludim Štein-
bergam”. Jau 26. lappusē pār slē-
dzamies desmit gadus atpakaļ uz 
1939. gada pavasari, kad pilsētiņā 
ierodas jauns vingrošanas un 
militārās apmācības skolotājs, 

atvaļināts virsniekvietnieks Ludis 
Šteinbergs, „mazs vīriņš netica-
mi platās biksēs, augstpapēžu 
kurpēs un ezītī apcirptiem mati-
em”. Puiši skolotāju jau pirmajā 
starpbrīdī iesauc par Štenku. Lai 
kāds viņa ārējais izskats, Štenka 
savus amata pienākumus Latvijas 
pēdējā brīvības gada sākumā 
veic ar nevainojamu pašatdevi, 
vingrošanas stundas vadot ar 
smaidu, bet militāro apmācību 
ar „īpašas nopietnības un skar-
bas pašcieņas pilnu” stāju un 
sejas izteiksmi. Romāna intriga 
nu ir: kādā veidā tik priekšzīmīgs 
brīvās Latvijas valsts kalps sevi 
tiktāl kompromitēs, ka desmit 
gadus vēlāk komūnistu vara 
viņam Pilsētiņā cels pieminekli? 

Atbilde meklējama un rodama 
Štenkas vīrieša sirdī. Štenka ie -
mīlas Pilsētiņas aptiekas prakti-
kantē Bertā, kam gan jau ir savs 
draugs un paredzams precinieks. 
Savukārt Štenkā – tikpat nesek-
mīgi cik Štenka Bertā – iemīlas 
un viņa virzienā visādus signālus 
raida Bertas māsīca Alma. Kad 
Štenka dabū zināt, ka abas mā -
sīcas vasaru pavada Mellužos, 
viņš ar savu divriteni traucas 
turp, simt kilometru līdz Rīgai 
un tad tālāk. Sasniedzis ceļa 
mērķi vēlu vakarā un pamanījis 
grūti aizsniedzamo Bertu pa 
gabalu nākam no jūŗas, viņš 

izšķiŗas vasaras nakti pārlaist 
brīvā dabā. 

Tur viņa pamodina, uzrunājot 
par „biedri”, policists un divi vīri 
civilā. Izrādās, ka Mellužos to -
brīd notiek slepena, svarīga pa -
grīdnieku, komūnistu sanāksme, 
par kuŗas dalībnieku tiek uz -
skatīts arī Štenka. Drošībnieki 
Štenku pārved uz Rīgas Cen-
trālcietumu, kur viņu ievieto 
kopīgā kamerā ar īstiem „bied-
riem”. Esam nonākuši līdz 157. 
lap pusei, notikumu lavīna Šten-
kas bojāejas virzienā sākusi vel-
ties, tālāko nestāstīšu.  

Par meistarīgu, pat neaizmir-
stamu saucams Štenkas portre-
tējums. Viņā ir kaut kas no 
Čārlija Čaplina pag. gs. 20. gadu 
filmu „varoņa”, kuŗš visu centās 
izdarīt korekti, bet kuŗam visās 
lietās sagāja greizi. Arī Čaplinam 
mēdza būt sirdspuķīte, kam viņš 
dāvāja ziedus, bet kam tuvāk tikt 
viņam izskata, neveiklības un 
stūrainā rakstura dēļ nebija 
lemts. Čechu brašais zaldātiņš 
Šveiks ir otrs pašapzinīgs neveik-
sminieks, kuŗā gribas saskatīt 
Štenkas līdzinieku. Un tomēr 
Štenka nav ne viena, ne otra 
ārzemnieka kopija vai imitācija. 
1939. – 1941. gada traģiskais 
Lat vijas vēstures fons viņu pa -
dara par mūsu cilvēku, par letiņu 
cauruncaur. Ja vēl nesen slavējam 

Māri Bērziņu par to, ka viņš par 
Svina garšas galveno personu 
izvēlējies t. s. mazo cilvēku, tad 
ne mazāku uzslavu pelnījis Jānis 
Lejiņš. Bērziņa „varonis” bija no -
pietni ņemams mazais cilvēks, 
kurmet Lejiņa – īstenībā jau 
klauns, bet tik krāšņs un simpa-
tisks klauns, ka romāna epilogā, 
kad pienācis jaunais laiks un 
sākas padomju laika pieminekļu 
nojaukšana, lasītājam, varbūt pat 
ar asariņu acīs, gribas saukt kopā 
ar Pilsētiņas jauniešiem: „Ne -
aiztieciet mūsu Štenku! Štenka 
jums ēst neprasa!”

Vairāk nekā 400 lappušu biezs 
romāns, protams, nevar risināties 
mazās Pilsētiņas un viena cilvēka 
zīmē vien. Laikmeta labākās ie -
zīmēšanas un kontrastu vaja -
dzības dēļ nonākam atsevišķās 
epizodēs Maskavā, Berlīnē, Lon-
donā, sastopam spiegus, izmek-
lētājus, cilvēkus, kas veikli mas-
kējas un maina savu identitāti, 
šāvējus... Parādās un dialogā 
iesaistās pat pats Josifs Visa rio-
novičs. Tomēr Štenkas tēls ir tik 
pievilcīgs, ka vismaz lasītājs, kuŗš 
raksta šīs rindas, kā bērns uz 
Ziemassvētku eglītes drīzāku 
dedzināšanu arvien gaidīja uz 
Štenkas nākamo uznācienu.

Rakstnieks lieliski manipulē ar 
valodu kā izteiksmes līdzekli. Lai 
izteiktu Štenkas pašapzinīgo ska-

tījumu pašam uz sevi, viņš bieži 
tiek nosaukts par atvaļināto virs-
niekvietnieku Ludi Šteinbergu. 
Uz kādu tēlu vācietību norāda 
atkārtoti vārdiņu Herr un Frau 
piekabinājumu viņu vārdu priek šā. 
Padomju laikus jo spilgtāk at -
gādina to laiku terminoloģijas 
lietojums, kam mūsdienās ir 
ironisks efekts: „Cīņā pret fa  šis-
tiskajiem iebrucējiem kritušo 
biedru godināt bija ieradušies 
pārstāvji no varonīgās Ļeņin-
gradas...”

„Labo” un „ļauno” tēlu veido-
jums romānā nav vienpusīgs vai 
schēmatisks: Jānis Lejiņš skata 
lietas visā to komplicētībā. 
Daudz sejainā Dmitrija Alekse-
jeviča Kozlova kliedziens zēna 
gados ”Es ienīstu latviešus!” kļūst 
saprotamāks, ja zina, ka 1918. 
gadā latvieši sagūstījuši un no -
nāvējuši viņa tēvu. 

299. – 300. lappusē lasāma 
bur vīga boļševiku definīcija: 
„cilvēki, kuŗi iznīcināja milzu 
imperijas aristokrātiju, baznīcu 
inteliģenci un visus citus, kas 
šņauca degunu kabatlakatā”. 
Atbilstošs cilvēku vērtēšanas kri-
tērijs mūsdienās, domājot par to, 
cik vēlami viņi kā ieceļotāji vienā 
vai otrā zemē, varētu būt tas, vai 
viņi ēd vai neēd cūkgaļu.

Jāna Lejiņa Vīrieša sirdi sir-
snīgi iesaku izlasīt.

EDUARDS SILKALNS

ties atbildību par savu veselību, 
kopā ar mūsu kultūras ministri 
Daci Melbārdi izzināt latvietības 
daudzveidību. Ģimeņu seminārā 
ar Līgu Ruperti un Māru Tupesi 
varēs mācīties, kā noregulēt at -
tie cības nemitīgi mainīgajā ģi -
menes sistēmā, un Spēkavotos 
kopā ar Aloidu Jurčenko spēku 
meklēsim dzimtas saknēs. At  slo-
dzei no ikdienas steigas un darba 
rutīnas būs iespēja nodoties rīta 
meditācijai jūras krastā un baudīt 
ziedu kārtošanas mākslu. 

spēles vai novusu. Bet varbūt 
ģimenes vienkārši vēlēsies kopā 
pabūt jūras krastā... Pat naktis 
3x3 saietos nav īsti paredzētas 
tikai gulēšanai – tajās trīsreiz-
trīsnieki dzied, mūzicē, danco, 
spēlē nakts basketbolu, piedzīvo 
Nakts orientēšanos ģimenēm un 
spēlē zolīti. Katru nakti apvārsnī 
kāds īpašs viesis dalīsies ar savu 
redzējumu un dzīvesstāstu. Būs 
arī koncerti un mūsu pašu ra -
došie priekšnesumi Brīvajā mik-
rofonā, kuŗus iemūžināsim īpa-
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I N  M E M O R I A M

Alberts Legzdiņš un Čikāgas 
Pie cīši, kopš viņi pāri aizsarg mū-
r iem un dzeloņdrāšu žogiem ieli-
doja Padomju Latvijā, mums bija 
kaut kas lielāks un varenāks par 
dziesmu. Kaut gan mūzika ir Die-
vu valoda, vēl augstāk, vēl tuvāk 
Dievam lidinās Brīvības elpa.  Tā -
pēc gribu atgādināt tos gadus, to 
gaisotni Latvijā, kad pēc neilgā, 
daudzsološā Chruščova atkušņa 
no jauna iestājās sasalums. Tam 
vai na viņa 1959. gada jūnija vizīte 
Latvijā, kad okupantu sabiedrība 
Ņikitam Chruščovam nosūdzēja 
mūsu “nacionālkomūnistus”, lai 
“valdnieks” kā ar cirvi noskaldītu 
visu, ko šie “kaitnieki” ar Eduardu 
Berklavu priekšgalā bija sākuši. 
Un, gods godam, daudz laba no   
tā mēs vēl šodien redzam un lie-
tojam. Pirmām kārtām tā ir gran-
diozā Dziesmu svētku estrāde 
Me   žaparkā, uz kuŗas arī man 
laimē jās dziedāt tās atklāšanā 
1955. gada Dziesmu svētkos. Bet, 
re, jau nākamajos svētkos 1960. 
gadā no repertuāra kā ideoloģis ki 
kaitīga tiek svīrota Emiļa Melngai-
ļa nemirstīgā koŗadziesma “Līgo 
vakars”. Dziesmu svētki palika. 
Tos nevarēja tik viegli noskaldīt. 
Repertuārs bija svarīgs. Galvenais, 
lai nebūtu ne pušplēsta vārda par 
līgošanu. Ne tikai dziesmu tekstos, 
bet arī dzejā, prozā, presē. Rudzu 
druva vairs nedrīkstēja līgoties. Tā 
varēja šūpoties, viļņoties. Un arī 
laiva uz ūdens drīkstēja tikai šū -
poties, tāpēc tautasdziesma “Līgo 

Pakāpties augstāk!

laiva uz ūdeņa” vairs nebija vēla-
ma. Un vēl un vēl. Tauta smējās, 
ka nu jau pat jāņogas būs jāsauc 
par “pelšenēm”. Pat propagandas 
filma pēc Viļa Lāča romāna “Uz 
jauno krastu” tika nobāzta tālākā 
plauktā, jo tās finālā “laimīgie” lat-
vieši līgoja. Nelīdzēja pat tas, ka šī 
aina simbolizēja sociālisma trium-
fu un ka romāna autors bija boļ-
ševiku galma rakstnieks. Vilis Lā -
cis zaudēja visus amatus un tika 
palaists pensijā, bet Kremļa bļod-
laiža, glumais karjerists Pelše svi-
nēja uzvaru. Viņa iztapības kaln-
gals bija piedāvājums pārkrustīt 
Rīgu par Gagaringradu. Paldies 
Dievam, Maskava sava iztapoņa 
priekšlikumu nepieņēma. Toties 
Latvijā viņa uzraudzībā tika pār-
skatīti teātŗu repertuāri, kinosce-
nāriju portfeļi, izdevniecību plāni 
un preses uzticamība komūnisma 

ideāliem. Maskavā Chruščovs ar 
lielu troksni grāva formālistus un 
abstrakcionistus vai visos mākslas 
veidos. Pelše tūdaļ atrada grēk -
ā ž us arī Latvijā, un tie bija Ojārs 
Vācietis, Vizma Belševica, Ēvalds 
Vilks, Gunārs Cīlītis... Bija sākušās 
“raganu medības”. Nacionālie mo -
tīvi tika izsmieti un nīdēti kā sīk-
buržuāziskās mietpilsonības 
atavis mi. 

Tad nu iedomājieties to pār stei-
gumu un pavasaŗa gaisa svaigu-
mu, ko mums te mazās, tiešām 
mazās porcijās sniedza ansamblis 
Čikāgas Piecīši, ko šur tur, slepus, 
klusas godbijības pārņemti, varē-
jām klausīties, it kā tie būtu ne -
atļautie Dieva vārdi. Magnetofoni 
bija retums un savos izmēros tik 
svarīgi un nepieejami, ka gozējās 
tikai retā dzīvoklī. Un tur tad arī 
katru viesību “nagla” bija VIŅU 

ieraksti. Par atskaņojuma kvalitā-
 ti mēs neraudājām, it īpaši, kad 
tika atsaņots no “ribām” vai “plau-
šām”, kā saucām uz rentgena uz -
ņēmumiem ierakstītos skaņu dis-
kus, ērtus glabāšanai un slēpša-
nai. VIŅI dziedāja tik vienkārši, 
kā arī mēs to varētu, ja vien būtu 
ļauts. Teksti bija brīvi, asprātīgi, 
brīžiem varbūt ironiski banāli un 
līdz ar to jo mīļāki mūsu ilgām 
pēc atņemtā latviskuma. Un cauri 
visam – Alberta balss suģestija, kas 
apbūra un aicināja piebied roties 
kopā dzīvošanai un dziedāšanai. 
Mēs līdzi nedziedājām, bet god-
bijīgi klusējām, jo sadzirdējām to, 
kas pāri tekstiem, pāri senām    
me  lodijām un vienkāršajiem vār-
d iem. Klausījāmies un mācījāmies 
runāt Ezopa valodā. Tad gan to tā 
neapzinājāmies. Bet šodien, at -
skatoties uz noieto ceļu, es Čikāgas 
Piecīšus redzu kā šīs valodas sko-
lotājus. Un domāju, ka ārzemju 
lat viešu un Latvijā dzīvojošo tau-
tiešu ieskati par šo ansambli varē-
tu būt atšķirīgi. Jums ārzemēs 
VIŅI bija savējie, taču mums 
Latvijā bija vairāk nekā savējie 
vien. VIŅI mums bija vēstneši 
nevis no Čikāgas, bet no orbītas, 
kur valda taisnība un cilvēk mī-
lestība, no valsts, kur cilvēks var 
izticis dzīvot no sava darba aug -
ļ iem, kur slepus nav jāiet uz baznī-
cu un kur ļaudis nedzen kā lopus 
milzu demostrācijās, lai kliegtu 
urravas par prieku un laimi dzīvot 
zem sarkanā zābaka. 

 VIŅU dziesmas mēs dziedā-
jām citur, kur bijām kopā tik lielā 
skaitā, ka ne vella vairs nebijā mies. 
Un tas parasti notika Dziesmu 
svētkos pēc oficiālā koncerta. At -
pakaļceļā skanēja viss Mežaparks, 
viss 11. tramvaja maršruts, un 
varas sargiem vajadzēja aizbāzt 
ausis un uz mirkli palikt kurliem. 
Laiks darīja savu. Sociālisms stin-
ga savā marasmā, bet mēs ap          gu -
v ām Ezopa valodu caur mākslu, 
kas vienoja nāciju un veda uz brī-
vību. Un tad Latvija sveica savus 
Čikāgas Piecīšus grandiozajā kon-
certā Mežaparkā. Alberts esot bijis 
uztraukts par milzīgo auditoriju, 
kuŗas priekšā vajadzēs uzstāties. 
Mēģinājumā, sajutis aiz muguras 
milzu kāpnes uz debesīm, kur jā -
stāv tūkstošbalsīgam korim, viņš 
esot juties vai necienīgs te uzstā-
ties ar savu mazo ansamblīti. Bet 
tad, uzkāpis līdz pašai augšai un 
pavēries uz leju, viņš esot sapratis, 
ka tomēr ir pelnījis te būt un te 
dziedāt savai tautai. 

Lai svētīgs un pamācošs arī 
mums šis mirklis! Pakāpsimies 
augstāk, pakāpsimies sev pāri, pa -
kāpsimies tuvāk Dievam, lai ie -
raudzītu, ko vērts mūsu darbs un 
mūsu mūžs! 

Alberts ir pakāpies vēl augstāk, 
un lejā viņš vairs nekāps. Mīļais 
Albert, palīdzi mums no saviem 
augstumiem būt tikpat vienkār-
šiem, tikpat patiesiem un tikpat 
sirsnīgiem, kāds Tu biji visu savu 
zemes mūžu!

JĀNIS STREIČS,
LZA Goda loceklis, kinorežisors

Rīgas redakcijā, blakus manam 
redaktores vienmēr piekrauta-
j - am rakstāmgaldam ir tāda “ni -
šiņa”, kuŗā novietoti svarīgi foto – 
Helmars un Lotārs Rudzīši, Kār lis 
Rabācs un – Alberts Legzdiņš. Vī -
ri, kas no dažādos laikos uz  ņem-
tajām fotografijām man un redak-
cijas kollēgām joprojām  rai da 
spēcinošus skatienus un ie  dves-
mojošas vēsmas. Vīri, kas spē  cīgi 
ietekmēja un vadīja lat vie šu sa -
biedrību visā pasaulē cau ri sarež-
ģītiem vēstures griežiem. Tie ir 
silti, saprotoši, draudzīgi skatieni. 
Tās ir izcilas personības, kas deva 
spēku un saturu latviešu kopībai 

Atvadu vārdi Draugam
un tās pastāvēšanai. Viņ iem, šķiet, 
tas bija likteņa lēm ums, jo – kā -
d am jau tas bija jā  dara. Alberts 
bija šo izredzēto pulkā, un viņš 
savu misiju veica pilnībā, vairāk 
nav viena cilvēka spēkos.

Alberts bija mūsu avīzes cilvēks 
līdz pēdējam burtiņam un ko -
matiņam, viņš dzīvoja kopā ar 
latviešiem visur, kur vien tie mīt 
plašajā pasaulē. Alberts mīlēja 
Lat viju ar beznosacījuma mīles-
tību – kā dēls mīl māti. Sāpēja 
ligas un neveiksmes, bija gavilē-
jošs prieks par visu, kas labs un 
skaists. Un viņš patiesi mīlēja 
dzīvi visā tās daudzkrāsainībā, ko 

arī izteica savā – mūzikas un vār-
du valodā. Albertam palika ne  uz-
rakstīta grāmata, kam virsraksts 
jau bija gatavs, – “Ar Latviju uz 
Tu”. Viņam bija ļoti, ļoti daudz ko 
stāstīt, kā cilvēkam, kas dzīvi tvē-
ra pilnasinīgi un platām acīm. 
Esmu tik laimīga, ka man bija 
iespēja kādus laika nogriežņus 
pa  vadīt Alberta tuvumā. Tagad 
tik ļoti pietrūkst uzmundrinošā 
“Hei, draudziņ!”, jo bija ierasts,  
ka sekos kāds pilnīgi konkrēts 
stāsts, padoms, ieteikums, jā, arī 
aizrādījums, katrā ziņā – bija pie-
skāriens latviešu Leģendai.

Paldies par Tavu mūžu!

LIGITA KOVTUNA
un laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija saime

1989. gadā, kad Atmodas kus-
tība ņēmās spēkā, cilvēku tūksto-
ši plūda uz estrādēm, lai vaigā ska -
tītu un savām ausīm klausītos no 
ASV atbraukušos, Maskavai nevē-
lamos tautiešus Čikāgas Piecīšus. 
Arī es biju to laimīgo pulkā Ogres 
estrādē. Lai arī varbūt īsti, līdz 
ga lam nesapratu šī koncerta un 
notikuma nozīmīgumu, jo biju 
tik ko piecus gadus veca, atminos 
sajūtu, ka tas ir kaut kas īpašs. Pat 
spēcīgais lietus todien cilvēkiem 
nebija traucēklis, lai cilvēki pul-
cētos baudīt kopības sajūtu. 

Albertu Legzdiņu pieminot...
Uz koncertu devos kopā ar ve -

cākiem, brāli, krustvecākiem, brā-
lēnu un māsīcu, kuŗai bija vien 
divi gadiņi. Lietus bija tik spēcīgs, 
ka krusttēva vadītā moskviča sē   -
d ekļi bija lietus mitruma sasū-
kuš  ies. Estrādē uz koka soliem 
sa  klā jām biezas segas un sēdējām 
zem lietussargu kārtām, lai kaut 
maz  liet paglābtos no spēcīgajām 
lie tavām.

Kā šodien atceros, cilvēku pūlim 
nevarēja redzēt ne gala, ne malas: 
visi soli un ejas bija stāvgrūdām 
pilnas ar dažādu paaudžu ska tī-

tājiem. Nekad nebiju neko tādu 
pieredzējusi. Spēcīgais lietus ne -
mi tējās, bet cilvēki to nemaz ne -
juta, jo Čikāgas Piecīšu dziesmas, ko -
pības sajūta un vēsturiskais fons, 
šķiet, deva izturību un spītību ne -
ļaut just aizkaitinājumu, ka lai ka 
apstākļi nav īpaši draudzīgi. 

Tikai, gadiem ejot, novērtēju, 
cik skaistam un nozīmīgam noti-
kumam biju par liecinieci.

Liels bija mans prieks, kad 2010.
gadā Londonas zināmā DVF 
na ma bibliotēkā nejauši satiku 
Albertu Legzdiņu un personīgi 

varēju pateikt paldies savā un 
savas ģimenes vārdā par to leģen-
dāro koncertu. Atceros, cik viņš 
bija emocionāli saviļņots, uzzinot, 
ka koncertu apmeklēju, būdama 
maza meitene, un ka tas man at -
stājis tik neizdzēšamu iespaidu. 
Bet vēl jo vairāk īpaša bija iespēja 
kā brīvprātīgajai darboties Čikā-
gas Piecīšu koncertā Londonā 
2011. ga  da 31. jūlijā, kad koncerta 
ap  meklētāju vidū satiku līdz tam 
nepazīstamus vienaudžus, kuŗi 
arī bijuši leģendārajā Ogres kon-
certā. Atcerējāmies spēcīgo lietu 

un lielo ļaužu pūli, un arī to izjūtu, 
ka jābūt klāt... Todien Londonā 
bija pārsteidzoši, cik viegli dziedāt 
līdzi viņu dziesmām: atmiņa u z-
jundīja atmiņā paglabātos vār-
dus... 

Čikāgas Piecīšu koncerta ap -
mek lējums 1989. gadā ir mana 
spilg tākā Atmodas laika atmiņa, 
tāpēc jo īpaši dārga. Paldies vi ņ iem 
un īpaši Albertam Legz diņam    
par to!

Albertu Legzdiņu 
paturot īpašā piemiņā,

Terēze Bogdanova
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Latviskums uz stipriem pamatiem
Indra Ekmane intervijā Ligitai Kovtunai

Tava dzīve rit starp diviem 
kon tinentiem – Amerikā esi Kur-
s as vadītāja, savukārt Latvijā veic 
nopietnus pētījumus par inte-
g rācijas u. c. jautājumiem. Un 
vēl dejo divās Rīgas deju kopās. 
Kā to var paspēt?!

Amerikā man ir lieliski palīgi, 
piemēram, kasieris Valdis Atvars, 
administrātore Iveta Āva un Ro -
lands Upenieks, kuŗa liels nopelns 
ir pārveidotā Kursas mājaslapa: 
www.kursa.org, ko aicinu apmek-
l ēt. Kursai ir atjaunošanās periods, 
mūsu pulkā nāk jauni bērni, at -
griežas pagājušā gada skolēni un 
mēs cenšamies attīstīties. Liels 
paldies tām ģimenēm, kas savas 
atvases sūta pie mums, jo skolas 
maksa ir mūsu galvenais ienāku-
mu avots. Esam saņēmuši arī at -
balstu no ALAs, ALJAs, Daugavas 
Vana giem, sabiedriskajām orga-
ni zācijām, draudzēm, individuā-
lajiem ziedotājiem. Aizvadītajā 
ga  dā un arī šogad saņēmām 
fi n anciālu atbalstu no Sabiedrības 
in  tegrācijas fonda Latvijā. Rezul-
tā tā pagājušās vasaras nometne, 
manuprāt, bija labākā un bagātā-
kā, kādu man nācies piedzīvot. 
Ceru uz to pašu arī šogad.

Kādi motīvi liek bērniem va -
saru pavadīt Kursā un, pro tams, 
arī Gaŗezerā un Katskiļos? 

Ja vien es to skaidri zinātu, pie-
saistītu vēl vairāk audzēkņu! Par 
sevi varu pateikt droši – mani 
vecāki iedeva man pārliecību, ka 
vasara latviešu nometnē ir kaut 
kas ļoti svarīgs un nozīmīgs. Tētis 
(Jaunās Gaitas ilggadējā dvēsele 
Rolfs Ekmanis – L. K.) stingri uz -
skatīja, ka jāmācās latviešu valo  da 
un jānostiprina gramatika, jāap-
gūst latviešu literātūra un vēsture. 
Mātei (viņa ir amerikāniete) bija 
svarīgi, lai es iemācītos dziedāt un 
dejot. Viņa uzskata, ka būt lat-
vietei ir kaut kas brīnumains un 
vērtīgs, un viņa gribēja, lai es to 
iz  justu gan intelektuāli, gan arī 
mākslinieciski. Mana tēta dzīves 
svarīgākais uzdevums bija strādāt, 
lai aizstāvētu savu valsti, latviešu 
kultūru, kam bija īpaša nozīme 
tajos gados, kad Latvija bija zem 
padomju varas. Mūsdienu pa -
audzēm tas vairs nav tik būtiski, 
un labi, ka tā, jo vairs nav tās no -
spiedošās smaguma sajūtas, kāda 
ir, zinot, ka viena tavas tautas daļa 
ir nebrīvē. Tomēr būt latvietim ir 
kaut kas tāds, kas cilvēkam Ame-
rikā sniedz unikālitāti, un šī 
unikālitāte būtu jākopj. 

Un vēl par motīviem – latviešu 
nometnēs dzimst draudzības, kas 
bieži vien turpinās mūža gaŗumā, 
turklāt, darbojoties latviešu vidē, 
ir iespēja domāt kaut ko vairāk un 
plašāk, ne tik vien par ikdienu. Tas 
ir labs iesākums ierosmei dar-
boties Latvijai. 

Tev šis iesākums ielikts tik 
pamatīgs, ka nolēmi pārcelties 
uz dzīvi Latvijā. 

Arizonā, kur dzīvojām, nekad 
nav bijis plašas latviešu sabiedrī-
bas, taču tētis strādāja latviešu 
lite rātūras un polītikas laukā. Es 
nemaz citu nodarbošanos nepa-
zinu, tāpēc nospriedu, ka man arī 
tas jādara. Tēta loma bijusi ļoti 
spēcīga...

Atzīšos, ka arī man Rolfs Ek -
manis bija liela autoritāte, kas 
deva jaunus izpratnes apvārš-

ņus. Ļoti lepojos, ka mums īpaši 
pēdējos gados bija izveidojies 
labs radošais kontakts. Bet nu 
par tavām pētījumu temām! 

Galvenais darbs šobrīd ir diser-
tācija Vašingtona universitātē, 
kuŗ as tema ir integrācijas jautāju-
mi Latvijā. Konkrēti pētu tā sauk-
to ikdienas integrāciju, proti, kas 
notiek skolās, kafejnīcās, sabied-
riskajās vietās. Un vēl – mazākum-
tautību integrācija, iekļaušanās 
mūsu Dziesmu un deju svētkos. 
Šai sakarā pirms gada februāŗa 
mē  nesi pavadīju Latvijas laukos, 
Daugavpils novadā, nelielā mies-
tiņā. Dzīvoju viesu nama istabiņā, 
strādāju vietējā skoliņā, bieži 
brau cu arī uz Daugavpili. 

Jāteic, drastiska pieredze Ame-
rikas – Rīgas meitenei! Vai šī 
vide tev nelikās nospiedoša, jo 

Latgali jau uzskata par “atpali-
kušu nostūri”, kam gan es nepie-
krītu – te ir Gors, Zeimuļs, Rotko 
centrs, un latgalietes prot iekopt 
skaistus puķu dārziņus pie 
savām mājām... 

Un cilvēki ir ļoti viesmīlīgi un 
draudzīgi. Protams, neideālizēšu – 
vērojot apkārtni un vidi, bija jā -
domā, ko te nākotnē darīs manas 
skolas bērni. Darbavietu trūkst, 
līdz ar to trūkst arī cerības uz labu 
nākotni. Un tomēr – ja salīdzinu, 
ko redzēju pirms četriem gadiem, 
kad biju Latgalē pirmoreiz, pro-
gress ir redzams, vide kļuvusi sa -
koptāka, infrastruktūra attīstī jus ies. 

Vai vide tomēr nav krieviska 
pārlieku?

Es strādāju tā sauktajā divplūs-
mu skolā, kuŗā mācās bērni arī no 

krievvalodīgām ģimenēm. Visi vi -
ņi ļoti labi runā latviski, taču savā 
starpā runā gan latviski, gan krie-
viski – tas viņiem nav būtisks jau-
tājums – bērni vienkārši runā. 
Man, kas nezina krievu valodu, 
dažbrīd nebija viegli saprast, kas 
ap mani notiek, bet komunikāci-
jas līmenī nebija problēmu. Runā-
ju ar poļu skolēniem Daugavpilī, 
jautāju, kā viņi jūtas. Man atbildē-
ja – esam poļu latvieši, kas dzīvo 
krievvalodīgajā pilsētā. Viņi ik -
die nā runā trīs valodas, kas vi -
ņ iem ir bagātība. Poļu ģimnāzijas 
skolotāja man arī teica, ka viņas 
skolēni ir laimīgi, jo viņiem ir di -
v as dzimtenes: Polija – tēvzeme, 
bet Latvija – dzimtene. Šo jēdzienu 
pati labi saprotu. 

 Man ir prātā kāds vērojums 
Daugavpilī – ebrēju kopienas 

vadītājs, kuŗš nule nolasījis savu 
referātu konferencē latviešu va -
lodā, sarunā pie kafijas tases ar 
latviešu profesori, gluži nema-
n  ot, pāriet uz krievu valodu un 
abu saruna turpmāk norit krie-
viski. Esmu pārliecināta, ka abi 
zināmajā referendumā balsoja 
par latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu. Mans jautājums – 
vai tas, ka cilvēks, kas dzīvo pie-
robežā, citkārt runā krieviski, 
liecina, ka viņš ir mazāks Latvi-
jas patriots? 

Tieši par to arī rakstu savā pē  tī-
jumā – tas nav noteicošais patrio-
tisma rādītājs. Īpaši bērni pat ne -
mana, kādā valodā viņi kuŗu brīdi 
runā. Viens gan ir svarīgi – jāzina 
valodas, un jo vairāk, jo labāk. 

Vai, tavuprāt, latviešu valoda 
ir apdraudēta?

Latvijā ne tik ļoti kā Amerikā. 
Un šo pārliecību man sniedz vē  ro-
jumi, ka, piemēram, jaunieši brī vi 
runā latviski, arī vērojumi, ka 
cilvēki, kas nule sarunājušies krie-
viski, pasūtinot ēdienu kafejnīcā 
vai iepērkoties, arvien vairāk “pār-
slēdzas” uz latviešu, uz valsts valo-
du. Jā gan, Rīgas ielās latviešu 
valo du dzird maz, vairāk skan ne 
vien krievu, bet arī vācu un angļu 
valoda. Tas liecina, ka Rīga kļuvusi 
par kosmopolītisku mētropoli,  
kas jau ir galvaspilsētu “liktenis” 
visā pasaulē. Nevaru gan spriest 
par valodas situāciju Rīgas mik-
rorajonos, jo dzīvoju centrā. 

Manā dzimtajā Smiltenē, 
šķiet, tikai retais prot runāt krie-
viski... Runājot par ikdienu, – 
vai Rīgā jūties droši? 

Drošāk nekā Amerikā, daudz 
drošāk! Tomēr viss vēl nebūt nav 
ideāli, bet kur tad ir?

Atgriezīsimies pie tava pētī-
juma!

Sava pētījuma gaitās dodos uz 
mazākumtautību skolām, kas pie-
dalās latviešu Dziesmu un deju 
svētkos. Bērni ir priecīgi piedalī-
ties, iemācīties latviešu dziesmas 
un dejas, tai pašā laikā viņi kopj 
arī savas tautas kultūru, dzied 
savas tautasdziesmas un dejo sava 
etniskā mantojuma dejas. Nedrīk-
stam koncentrēties tikai uz spilg-
tāko vai, gluži otrādi, uz negātīvo. 
Bet domāju, ka kopējā tendence ir 
pozitīva, jaunieši Latviju pieņem 
kā savu valsti. Un šī pozitīvā ten-
dence ir jāstiprina. 

Vai tev nav bažas, ka tavi pē -
tījumi ieguls Vašingtona uni ver-
sitātes plauktos un tos neizlasīs 
un neiepazīs? 

Ceru, ka ne, jo piedalos kon fe-
rencēs, manus rakstus publicē, 
pie mēram, nesen bija raksts Lat-
vijas Kultūras akadēmijas žurnālā 
Culture Crossroads. Citi raksti aiz-
ceļojuši uz citiem starptautiskiem 
žurnāliem. Maniem pētījumiem 
atbalstu sniedz Latvijas Kultūras 
akadēmija un Daugavpils Univer-
sitāte, ceru stiprināt saites arī 
Latvijas pētnieciskajā vidē.

Tu runā tik skaistā, pareizā 
latviešu valodā...

Arī tas ir tēta nopelns.

P. S. Indru Ekmani redakcija 
izvirzīja fonda Viegli balvas no -
minācijai “Kedas”, ko piešķirs par 
īpašiem nopelniem diasporas lat-
viešu darbības laukā.

Indra Ekmane: “Par sevi varu pateikt droši – mani vecāki iedeva man pār-
liecību, ka vasara latviešu nometnē ir kaut kas ļoti svarīgs un nozīmīgs. Tētis 
(Jaunās Gaitas ilggadējā dvēsele Rolfs Ekmanis – L. K.) stingri uzskatīja, ka 
jāmācās latviešu valoda un jānostiprina gramatika, jāapgūst latviešu lite rā-
tūra un vēsture. Mātei (viņa ir amerikāniete) bija svarīgi, lai es iemācītos 
dziedāt un dejot.”
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Ar astoņpadsmit gadus vecā 
pavāra talantu sacerēt neparastus 
ēdienus un pārsteigt viesus ar ne -
gaidītām garšas kombinācijām, 
kuŗās izšķirošo akcentu dod Lat vi-
jas dabā sastopamas sastāvdaļas, 
iepazinos kādās privātās vakari-
ņās. Tika pasniegtas deviņas kār-
tas, un ēdienu kartē bija lasāmi 
tādi brīnumi kā “grilēta kadiķu 
maize – jēra mēle, puravs, marinēti 
priežu dzinumi – zandarts, noga-
tavināts sviests, sālītas ērkšķogas, 
foreļu ikri – briedis, fermentētas 
brūklenes, biete, ķērpis -  kartupeļu 
saldējums, štovētu kāpostu kara-
mele, lazdu rieksti –  kazas siers ar 
vīgriezēm”. Garšoja neparasti un 
brīnumlabi. Tā man radās doma 
parunāties tuvāk ar šo jaunekli.

Kā jūs varētu iepazīstināt la -
sītājus ar sevi?

Es teiktu – esmu pavārs, gata vo-
šanas entuziasts un Latvijas da  bas 
mīļotājs. Mans uzstādījums un 
mana filozofija, un ēdiena gata vo-
šana ir ļoti saistīta ar patriotismu 
un savas zemes novērtēšanu. Katrā 
ziņā es sevi uzskatu par patriotu.

Kur tad jūs tāds esat radies?
Nezinu.  Droši vien audzinā-

šana...
Pastāstiet mazliet par savu 

ģimeni! Vai esat vecākais bērns?
Es esmu vecākais, jā. Mana 

mam ma ir Inga Logina, agrāk 
Utena, kuŗa savulaik organizēja 
dziedošo bērnu kustību Spiets…

…un aptvēra šai kustībā mil-
zum daudz Latvijas bērnu.

Esmu viņai teicis: žēl, ka tad vēl 
nebiju piedzimis, būtu gribējis to 
piedzīvot. Mamma raksta grā ma-
tas, strādājusi televīzijā. Tagad 
atkal pievērsusies radošam dar - 
b am. Radoša personība, no viņas 
man laikam daudz kas iedzimis. 
Tētis ir ārsts psihiatrs. Viņš ir ten-
dēts uz ēdiena gatavošanu. No vi -
ņa man droši vien ir tieksme ek  s-
perimentēt. Bērnībā daudz esmu 
vērojis viņa eksperimentus vir-
tuvē, vēlāk centies tos atdarināt. 
Mēģināju darīt kaut ko līdz ar 
viņu.

Kuŗā brīdī jums ļāva pieda-
līties?

Tas bija ļoti, ļoti agri. Atceros, 
kad man bija desmit gadu, mam-
mas vārdadienā mēģināju baigās 
pusdienas taisīt. Cepu un vārīju, 
sanāca tīri labi. Kad skatos foto-
grafijas vai ģimenes video, redzu – 
visu laiku esmu virtuves tuvumā. 
Man ir jaunāka māsa, kuŗai div-
padsmit gadu, arī ļoti radoša. 
Viņai patīk gleznošana, šūšana, 
adīšana, kaut kas tāds. 

Vai šogad beigsiet vidusskolu?
Jā. Mācos tālmācībā, turklāt di -

vas beidzamās klases vienā gadā. 
Es tā izdomāju, un viens no bū -
tiskiem iemesliem – pēc gada ma -
nu skolu slēdz ciet. Sapratu, ka 
divpadsmitajā klasē pāriet uz citu 
skolu ir pilnīgi nejēdzīgi. Tad arī 
viena no skolotājām man ieteica 
pa  mēģināt tālmācībā pabeigt sko -
lu – es taču zinot, ko dzīvē gri bu 
sasniegt. Pats jau arī jutu, ka, 
diendienā sēžot klasē, es tikai tērē  -
ju laiku un spēku, kamēr va  rētu 
attīstīties savā nozarē. Tā nu izšķī -
r os par tālmācību. Tajā izglī tības 
lī  menis nemaz nav zemāks, un, ja 
vien grib, to var mierīgi izdarīt.

Kādi ir plāni pilnveidoties 
tālāk? Vai turpināsiet formālo 
izglītību? Varbūt iesiet tikai pats 
savu ceļu?

Šobrīd es īsti nezinu, iespējams, 
pamācīšos vēl. Pašlaik mans mēr-
ķis ir kulinārija, gribu tajā virzie -
nā strādāt. Drīz atsākšu atkal strā-
dāt Valtera restorānā, kur darbo-
jos pagājušajā gadā. Tagad jau 
augstākā pozīcijā gatavošu uzko-
das un desertus. Vasarā kopā ar 
vienu manu labu draugu, Vecrīgā 
būs visiem pieejams ielas restorāns 
pop-up veidā; latviski tas būtu – 
pēkšņais restorāns.  

Un jūs divatā to varēsiet veikt?
Jā. Būs ļoti darbīga vasara. Gan-

drīz katru dienu darbošos vai nu 
restorānā, vai ielas restorānā Do -
ma laukumā. 

Kāds ir ceļš, lai kļūtu par labu 
pavāru?

Ir klasiskais veids, un ir mans 
veids. Manējais ir diezgan  intere-
sants – daudz esmu iemācījies paš-
mācības ceļā. Sākās jau viss diez-
gan nenopietni, nebiju domā jis, 
ka kļūšu par pavāru. Gāju te  ātrī 
“Zīļuks”, biju diezgan darbīgs, 

braukājām pa festivāliem, veicās 
tīri labi, visi teica: “Būsi aktieris, 
būsi aktieris.” Bet vaļasprieks – 
ēdie na gatavošana ieņēma arvien 
svarīgāku vietu manā dzīvē. Pa -
strādājot dažādās laba līmeņa 
virtuvēs, man atvērās cita pasaule, 
pavisam jauna.  Pats sāku daudz 
lasīt, pētīt, eksperimentēt, arvien 
vairāk un arvien nopietnāk. Es pat 
nezinu kā, bet nokļuvu līdz diez-
gan labam līmenim. Lai kļūtu par 
labu pavāru, vajag pastažēties ār -
zemēs pie ļoti labiem pavāriem,   
jo tie, kas patiešām ir izcili savā 
mākslā, ir bijuši klāt pasaules klas-
es pavāriem, mācījušies no vi - 
ņ iem. To es katrā ziņā darīšu, un 
noteikti iesaku visiem, kas uz to 
tiecas, aizbraukt: nav grūti tikt 
stažēties, tas nav nereāli.  Nedaudz 
tikai jāsapelna dzīvošanai, bet tā, 
strādājot par vēdera tiesu, var ļoti 
daudz iemācīties. Un tad tev pa -
veŗas pasaule. Tad, kad jūti, ka 
spēj aptvert visu, kad tev ir sava 
noteikta filozofija, virziens un stils, 
tad vari vērt vaļā savu restorānu, 
radīt “autorvirtuvi”.

Kuŗi no Latvijas pavāriem ir 
jūsu skolotāji?

Esmu strādājis pie Artūra Taš-
kāna, kuŗš šobrīd strādā restorānā 
Rocket Bean Roastery. Pie viņa strā -
dājot, man pasaule pavērās pla šā-
ka. Iekļuvu pie viņa virtuvē un 
redzēju, kā viņš darbojas. Artūrs 
Taškāns strādājis labos Michelin 
restorānos, tādu līmeni viņš arī 
cenšas turēt savā restorānā. Arī 
Val ters Zirdziņš. Un Dzintars Kri s-
tovskis, viņš arī ir par Latvijas vir-
tuvi, par meža bagātībām, viņš 
bija mans iedvesmotājs meklēt 
savu virzienu. To tagad esmu at -
radis, šobrīd esam ar viņu ļoti labi 
draugi un sadarbojamies.

Esmu dzirdējusi, ka apmek-
lēj āt kādu unikālu restorānu 
Zviedrijā. 

Tas bija restorāns, kuŗā tīri labi 
var iedvesmoties lokālās virtuves 
meklējumos. Bijām tur aiz brau-
kuši kopā ar Dzintaru Kristovski 
un vēl vienu pavāru, mums vis-
iem būtisks ir virziens ar domu 
par Latvijas produktiem un lokālo 
virtuvi. Tur, Zviedrijas vidienē, ne -
kurienes vidū, ir resto rāns, kuŗš 

katru vakaru servē  tik  ai 12 cil-
vēkiem. Septiņos vaka rā visi reizē 
sabrauc apmeklētāji no visas pa -
sau les. Tai vakarā, kad bijām mēs, 
tur bija no Austrālijas, Šveices, no 
Amerikas. Tad maltīti pasniedz 29 
kārtās, vēderam bija ko turēt. Bet 
galvenā doma ir tāda, ka viņi paši 
visu izaudzē, iemari nē, fermentē. 
Blakus dzīvo kāda saimniece, 
kuŗai ir pāris gotiņu,  tuvumā ir 
kāds zvejnieks, mednieks utt. Tā ir 
spēcīgi lokāla virtuve.

Lai tur nokļūtu, droši vien ir 
iepriekš jāpierakstās?

Mēs bijām oktobrī,  galdiņu bi  -
j ām rezervējuši jau aprīlī. Tas mums 
bija tāds iedvesmas brauciens.

Pastāstiet, lūdzu, tuvāk par 
savu izvēlēto virzienu, par savu 
filozofiju!

Ja cilvēks atbrauc uz Latviju un 
aiziet uz restorānu, tur, pieņem-
s im, ir Ņujorkas siera kūka ar 
mango. To pašu viņš var nobaudīt 
arī Ņujorkā, Austrālijā vai Afrikā. 
Tas nedod to sajūtu, kur tu atro-
dies. Ja aizej uz restorānu un tur 
pasniedz to, kas šobrīd ir pie -

ejams dabā tieši šeit, šajā vietā, 
šajā reģionā, tu saproti, sajūti to  
garšu. Tas ir kā tūrisms – tu kaut 
kur aizbrauc un saproti šo vietu 
caur ēdienu. Mums ir jāizceļ sava 
vietējā virtuve, jo mēs nevaram 
būt pasaules klases restorāns, ja 
taisīsim crème brûlée, mums jā -
izceļ savējais, oriģinālais. Mums ir 
tik daudz superīgu vērtību – tīra 
daba, meži, kuŗos tik daudz ko 
labu var atrast, lieliskas saim nie-
cības, kas piedāvā lieliskus sierus, 
ir savi lopkopji un zemkopji.  Nav 
jāskatās, kas ir aiz okeāna – kādi 
arbūzi vai mango, bet kas atro-
dams tepat.

Tas jau uzliek pienākumu 
pašam to visu sagādāt – iet lasīt 
brūklenes, kniebt priežu pum-
purus…

Mani tas iedvesmo! Es dzīvoju 
Ulbrokā pie meža. Vakar tieši 
izgāju – it kā nekā vēl nav, bet no 
zemes jau spraucas ārā zaļumi – 
gārsas, balandas. Egļu skujas 
smar žo – tās var pārvērst eļļā, 
prie žu dzinumi, ko var iemarinēt. 

Un upenes? Vai mammai dār-
zā ogu krūmiem nav aplasīti 
visi pumpuri?

Es ieliku feisbukā paziņojumu, 
ka meklēju tos, kas apgriež upeņu 
krūmus. Man atsaucās, es pie tā 
cilvēka aizbraucu un no izgriez-
tajiem zariem nolasīju pumpu -
rus, lai nav jāposta dzīvi krūmi.

Tātad mājās veidojas dažda-
žādi krājumi?

Jā, jo doma ir tāda – ziemā mēs 
nemeklējam neko no ārzemēm, 
bet ņemam to, kas ir savākts va -
sarā. Brīnišķīgas garšas. Man 
ledusskapī vesels plaukts ir pie-
krauts ar dažādām burciņām. 

Tagad ir uzaicinājumi gatavot 
mielastus?

Pašlaik nav pārāk daudz, bet 
vispār aicinājumi ir – vai nu saga-
tavot kādu banketu, vai sagatavot 
uzkodas.

Meklētājs sava ceļa sākumā
Ar pavāru Ritvaru Loginu sarunājas Gundega Saulīte

Tad jūs sēžaties klāt un sacerat 
savu īpašo ēdienkarti?

Tas darba procesā ir mans mī -
ļākais posms. Ja ir gardēžu ēdien-
karte ar deviņām kārtām, jārau - 
g ās, lai būtu dažādība, lai visi 
ēdie  ni sader kopā. Es nezinu, no 
ku  ŗienes pie manis atnāk ēdienu 
idejas, tās vienkārši atnāk – kā  
komponistiem mūzika, kā rakst-
niekiem teksts. Man ir svarīgi tās 
uzlikt uz papīra. Turklāt svarīgi 
ra  dīt ko tādu, kas nav klasika,  lai 
cilvēks sajūt, ka viņš neko tādu 
nav ēdis. Tas man ir svarīgs uzde-
vums – misija.

Kas jums pašam vislabāk 
garšo?

Man to visai bieži jautā. Es pat 
nevaru īsti pateikt, jo daudz kas 
garšo. Kā kuŗo brīdi, pēc gara-
stāvokļa.

Bet no mammas gatavotā, no 
bērnības garšām?

Zupas, mammas zupas. Arī viņa 
lepojas, ka es pats taisu visu ko,  
bet viņas zupas neviens nevar pār-
spēt. 

Un ar ko var palutināt mam-
mu?

Ar visu ko. Ģimene vispār ir 
mani izmēģinājuma trusīši, viņi 
par to ir laimīgi, ļoti apmierināti. 
Kad man ir kāda ideja, kas jāiz-
mēģina, viņi dabū nobaudīt un 
izsaka savu vērtējumu. 

Galvenais ir būt par visu patei-
cīgam un nekad nekļūt iedomī-
gam, jo tas kavē attīstību. Man 
vienmēr  bijis svarīgi koncentrē-
ties uz savu ceļu, nenovērsties no 
tā. Baudīt daudz ko, bet neno-
vērsties no sava ceļa. 

Kā sevi vērtējat – vai esat 
meklētājs vai baudītājs?

Hm… Laikam gan kā viens, tā 
otrs. Noteikti esmu baudītājs,  
man ēdiens ir viena no lielākajām 
baudām, patīk gan to  radīt, gan 
ēst. Bet arī meklējumi nekad 
nebeidzas.

Ritvars Logins Lieldienu gaidās

Arī tā var pasniegt ēdienu
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 13) atrisinājums
Līmeniski.  1. Pikants. 5. Plaz-

ma. 9. Traipains. 10. Vilto. 11. 
Esteris. 12. Ierinda. 13. Abats. 15. 
SIA. 16. Pland. 17. Sapņi. 18. Avs. 
20. Veste. 21. Vēsināt. 23. Aulekšo. 
25. Naivs. 26. Patronāža. 27. 
Marats. 28. Tosters. 

Stateniski. 2. Kraut. 3. Nepa-
rasti. 4. Sviests. 5. Pastila. 6. Atver. 
7. Mīlenbahs. 8. Losandželosa.   
9. Trešais zvans. 14. Atpestija. 16. 
Paviljons. 18. Attapās. 19. Skaitīt. 
22. Nasta. 24. Krāce.   

Novadu ziņās, ieraugot Gul-
benes vārdu, likās neticami. Ilgi 
bija jāgaida, lai beidzot kādrei-
zējo Madonas apriņķa daļu ar  
augstākajiem sasniegumiem 
mūsdienās kāds pieminētu. 

Atrazdamās ģeografiski sva rī-
gā vietā, Gulbene bija izvērtu-
s  ies par ievērojamu ceļu mezglu ‒ 
seši lielceļi un četras dzelzceļa 
stacijas. Tie veicināja Gulbenes 
straujo attīstību. Jau senatnē 
Gul benes vietā bijusi lielāka no -
metne pie pils, kuŗu 1340. gadā 
cē  l is virsbīskaps Frīdrichs, bet 
1577. gadā pilsēta nopostīta. Ne -
gribu šeit aprakstīt visu Gul benes 
vēsturi, bet 1930. gadā Gul  bene 
jau bija visstraujāk au  gošā pilsē -
ta ar 3574 iedzīvotā jiem, viņu vidū 
86% latviešu, 6% krievu, 3% poļu, 
2% žīdu, 3% pārējo. No tiem 77% 
luterā ņu, 10% katoļu, 10% Mozus 
ticīgo. Gulbenē ir viena luterāņu 
baznīca, Latvijas laikā aptuveni 
19 000 draudzes locekļu. 

Brīvās Latvijas laika robežas ir 
sajauktas. To vietā radušies no -
vadi. Šis nosaukums apzīmēja 
“tautastērpus”.

Pirmā pasaules kaŗa laikā 
Latvijas brīvības cīnītāji vai nu 

Tālu mana dzimtene...
mūža gaitas beidza Sibirijā, vai 
daļa no viņiem nežēloja savu 
dzīvību un otrreiz stājās pret 
austrumu “lāci”. Trešā daļa bija 
tie, kas kā polītiskie bēgļi devās 
uz Rietumiem cerībā, ka, kaŗ am 
beidzoties, atgriezīsimies mājās. 
Tēvs teica: “Lai paliek  rudzu 
lauks nenopļauts, tad nākamajā 
pavasarī tur tomēr kaut kas 
iesējies augs. Kaŗš gan beidzās, 
bet polītiskie diletanti mūs pa -
darīja par “bezdzimtenes bēg-
ļ iem”.

Nav jāmudina, lai Latviju ap -
meklētu, tikai mīlīgā Latvijas ai -
nava ir zaudējusi savu pievil cību. 

Personīgi manu vecāku pēc 
Pirmā pasaules kaŗa celtās visas 
jaunās ēkas ir nojauktas, pārdo-
tas, aizvestas vai nekopjot laika 
zobs iznīcinājis. Kādreiz saulai-
nās bērnības takas pārvērtušās 
džungļos. Tagad tur rīkojas dīk-
dieņi krievu stilā bez zemes 
mīlestības.

Es personīgi esmu bijusi pir  - 
mo reizi pēc kaŗa dzimtenē   
1990. gadā, kad vēl iebraucējam 
atļauja bija jālūdz no iebrucējiem. 
Tad vienotība tautā bija stipri 
manāma. Īpaši 1990. gada jūlijā 

Dziesmu svētkos Rīgā. Nākama-
jās reizēs ‒ 1994. un 1996. gadā 
bijām abi ar vīru, kad sāpīgi iz -
jutām, zaudējot mūsu vecāku 
iekoptās mājas.

Vēl 2004. gada vasarā biju ko -
pā ar meitu, jo vīrs jau bija Mū -
žībā.. Gribēju parādīt meitai vie-
tu, kuŗā es sāku savas dzīves gai-
tas. Taču no kādreizējām as  to -
ņ ām vecsaimniecībām, kuŗu 
īpaš  nieki tur bija dzīvojuši da u-
dzās paaudzēs, ne kaŗš, bet ļaunas 
cil vēku rokas ir īpašniekus pa -
dzi nušas un ēkas nojauktas. Bija 
jauka vieta strautiņa malā. Mā -
jas saucās “Rijasmeži”. Uz vecās 
rijas jumta bija no seniem lai-
k iem stārķu ligzda, bet putns to -
mēr savu dzimto vietu neaiz-
mirst. Rijas jumta vietā viņš, na -
bags, ligzdu sataisījis uz divu pus-
 sakritušu stabu galiem. Prom-
braucot es spārnotajam drau-
g am uzsaucu: “Tur, “Jaunsil nie-
ku” kalnā, auga vēl spēcīgs ozols. 
Tur tavai mājai būtu drošāks pa -
mats!” Viņš, galvu piešķiebis, 
mani uzklausīja, varbūt saprata! 
Nu ardievu, Vidzemīte, vēlreiz 
tas ceļš ir par grūtu!

Gaida Valkovska, Salemā, OR  
       

Vācijas pilsētā Hārzevinkelā (Harsewinkel) nesen tika izveidota 
Mazsalacas draugu kopa. Lai gan abu pušu sadarbība norit jau 
vairāk nekā 20 gadu. Ar vācu draugu atbalstu Mazsalacas skolai 
atjaunota Valtenberģu muižas fasāde un salabots jumts. Humānās 
palīdzības pakas sagādājusi Kīgleru-Zaueru ģimene, kas bijis bū  -
tisks atspaids novada mazturīgām ģimenēm. Arī ar slimnīcu bijusi 
ilga draudzība, jo labdaris no Vācijas Tomass Kīglers bija dzimis 
Mazsalacas slimnīcas ārsta Vernera Kīglera ģimenē. Pēc paša vēlē-
šanās kopš 2015. gada vietējos kapos ir arī mūžamājas. 

Liepāju apmeklēja Ungārijas vēstniece Latvijā Adriena Millere. 
Liepājas ebrēju draudzes namā atklāja ungāru fotografes Bernade tas 
Alpernas izstādi “Akmeņu otrā dzīve” (apskatāma līdz 18. aprīlim), 
akcentējot abu valstu ebrēju kopienu izpostīšanu holokaustā Otrajā 
pasaules kaŗā. Liepājas universitātē ar vadību pārrunāja Liepājas un 
Budapeštas Metropolitēna universitātes sadarbību. Tika nolasīta lek-
cija studentiem par Ungāriju. Tikās ar pilsētas domes vadību un 
iepazinās ar Liepājas lidostu. 

Latviešu tautas mākslas savienībai – 15 gadu! Biedrību 2002. ga -
dā, apvienojot latviešu lietišķās mākslas studijas visā Latvijā, 
nodibināja Tautas daiļamata meistare un priekšsēde Dagmāra Prī-
berga. No janvāra līdz martam Sv. Pētera baznīcā Rīgā bija jubilejas 
izstāde “Radošā dominante. Melnbaltā”, kur bija aplūkojami vai -
r āk nekā 140 tautas mākslas meistaru un profesionālu amatnieku 
radītie darbi tekstiliju, keramikas, metāla, ādas, stikla un citās ma -
teriālu apstrādes technikās. 

Daugavpils Kultūras pilī 28. martā sadarbībā ar Daugavpils pil-
sētas Bērnu un jauniešu centru (BJC) “Jaunība” notika 21. Integratī-
vais mākslas festivāls “Nāc līdzās Latgalē”. Ar krāšņiem un atraktī - 
v iem priekšnesumiem – dejām, dziesmām, dzejas uzvedumiem, or -
ķestri un melodeklamācijām – piedalījās 153 dalībnieki. Vairāki no 
viņiem izvirzīti uz fonda “Nāc līdzās!” festivāla lielkoncertu Rīgā     
11. aprīlī. 

Rēzeknē 29. martā Latgales Kultūrvēstures muzejā tika atklāta 
ceļojošā izstāde “Jūras spēkiem – 25”, kur piedalījās Latvijas Jūras 
spēku flotiles komandieris, patruļkuģa P-09 “Rēzekne” apkalpes 
komanda un tā krustmāte Inese Pāvule. Izstādē apskatāma fotoret-
rospekcija no 1992. līdz 2017. gadam, kā arī G. Stūres un M. Jurjānes 
gleznas par jūras tēmu. 

Stāmerienas muižas pils marta nogalē uzņemta Latvijas Piļu un 
muižu asociācijā. Tā 1850. gadā uzcelta neogotikas, bet 1880. gadā 
pārbūvēta neorenesanses stilā. Pilij ir divi stāvi, starp torņiem vidū ir 
galvenās ieejas portāls ar fon Volfu dzimtas ģerboni. Ap to starp 
Stāmerienas un Pogas ezeru izveidots ainavu parks 28,4 ha platībā 
pēc vēdekļveida principa. Pils apsaimniekotājs ir Gulbenes novada 
pašvaldība un tur atrodas Stāmerienas tūrisma informācijas centrs.

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā notika “Lasījumi par Raini 
V”, kuŗu tēma bija “Rainis un teātris”. Dzejnieks un dramaturgs Jānis 
Pliekšāns (Rainis) šajā skolā mācījies no 1875. līdz 1879. gadam. 
Teātŗa zinātniece un Nacionālā teātŗa direktora palīdze repertuāra 
jautājumos Ieva Struka iepazīstināja ar Raini kā bijušo (no 1921. 
gada rudens – 4 gadus) teātŗa direktoru un iestudētajām viņa lugām. 

Valkas novada Centrālajā bibliotēkā notika sarīkojums “Kor-
nēlijas dzejas diena”, kas bija veltījums novadniecei Kornēlijai Apš-
krūmai 80 gadu jubilejā 12. aprīlī. Viņas māte Leonīda Krieviņa 
(1915 – 1996) Latvijas brīvvalsts laikā publicējusi dzejoļus preses 
izdevumos. Kornēlijas pirmās dzejas bija Smiltenes vidusskolas 
literārajā žurnālā, ko nejauši pamanīja dzejniece Mirdza Ķempe, 
aicinot nopietni pievērsties literārai daiļradei. Viņa to uzsāka darīt 
tikai 50. dzīves gadā. Par krājumu “Priekā un skumjās rakstīti panti” 
piešķirta “Lielā lasītāju balvu 2007”. Pavisam iznākušas vairāk nekā 
20 dzejas grāmatas. 

Valmieras pilsētā no 10. aprīļa līdz 12. maijam iedzīvotāji 
aicināti pieteikties bezmaksas zaru šķeldošanas pakalpojumam. 
To apmaksā Valmieras pilsētas dome, lai sniegtu atbalstu iedzī vo-
tājiem pavasara sakopšanas darbos, samazinot zaļo, grūti kom-
postējamo atkritumu apjomu piemājas dārzos, kā arī lai palīdzētu 
iz   pil dīt zaļo atkritumu dedzināšanas aizliegumu pilsētas admi-
nistrātīvajā territorijā. Pērn tika izpildīti vairāk nekā 200 šķeldoša -
nas pieteikumi. 

Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs līdz 24. aprīlim aicina 
pieteikties 11. Starptautiskajam mākslinieku plenēram “Domas 
lidojums 2017”, kas notiks no 22. līdz 28. maijam. Tā devīze ir “Ceļā 
uz Latvijas simtgadi”. 

Latgales vēstniecība “Gors” aicina 22. aprīlī plkst. 14 (ģenerāl-
mēģinājums) un plkst. 18 uz Latvijas simtgades koncertcikla “Latvi-
jas gredzens” Latgalē. Piedalās Latvijas Radio koris, Latgales mūzikan-
tu grupa, priesteri: Rinalds Stankēvičs, Aigars Bernāns, Rinalds Broks, 
Māris Laureckis, Viktors Naglis, Juris Skutels un Juris Zarāns no 
Rēzeknes – Aglonas diecēzes. Muzikālais vadītājs Sig vards Kļava. 

Vidzemes koncertzālē “Valmiera” 22. aprīlī plkst. 19 Valmieras 
Mākslas dienu ietvaros notiks 7. Vidzeme Fashion show, kas pārsteigs 
ar jaunākajām modes tendencēm Latvijā. Būs iespēja aplūkot 12 
kollekcijas – sākot ar urbānās vides vienkāršību līdz elegancei kāzu 
tērpos. Savukārt koncertzāles resto rānā “Vecpuisis” 23. aprīlī no 
plkst. 10 līdz 16 visi laipni aicināti uz Vidzeme Fashion Show branču, 
baudot 2011. gada Latvijas labākā šefpavāra Jāņa Rozenberga garšīgo 
ēdienu paleti un viesmīlību. Ieteikums – laikus rezervēt galdiņu pa 
tālruni: +371-26110026. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Valsts Eiropā.    
6. Italiešu dziedātāja (1843 – 
1919). 7. Valsts Rietumafrikā. 9. 
Lielas formas kompozīcijas or -
ķestrim. 10. Kājceliņš. 12. Siļķ-
vei dīgo kārtas zivis. 13. Latvijas 
naudas vienība (agrāk). 18. Mā -
cību telpa skolā. 19. Pilsēta Ita-
lijas ziemeļos. 21. Dokumentu 
ko  pums par kādu juridisku jau-
tājumu. 22. Izklaidējoša rakstu -

ra mūzikāli skatuves darbi. 23. 
Vismazākā vielas daļiņa. 25. 
Dzīvības dieviete ēģiptiešu mīto-
loģijā. 26. Jupitera pavadonis.  
27.  Vītolu dzimtas koki. 28. Ūdens 
ņemšanas vietas. 30. Kaķu dzim-
tas dzīvnieks. 33. Latviešu filo-
zofs (1860 – 1920). 37. Rotējoša 
vizināšanās ierīce. 38. Vienības 
vektors. 39. Apdzīvota vieta Tu  ku-
ma novadā. 40. Spiežot sa  bojāts. 

Stateniski. 1. Dauzīt. 2. Dažu 
kukaiņu attīstības stadija. 3. Ita-
liešu  fiziķis un ķīmiķis (1776 – 
1856). 4. Valsts Eiropā. 5. Sulīgi 
augļi. 6. Katra dalībnieka iegul-
dījums kopīgā uzņēmumā. 8. 
Veidot ofortu. 10. Ģeoloģijas   
no  z are. 11. Senlaicīga šautene. 
14. Nesavtīga gādība par citu 
cilvē  ku labklājību. 15. Lietuviešu 
kom ponists, ērģelnieks (1867 – 
1916). 16. Spānijas naudas vie-
nības (agrāk). 17. Mājas baznīcas 
pilīs. 19. Periodiskie iespied -
darbi. 20. Novada centrs Vidze-
mē. 24. Etniski. 29. Ekvadoras 
galvaspilsēta. 31. Laivas piede-
rums. 32. Vīrieša vārds (augustā). 
34. Latviešu gleznotājs (1893 – 
1944). 35. Latīņu alfabēta burts. 
36. Neviltots.   

Visa informācija un aktuālās ziņas pieejamas mājaslapā: www.esslingen2017.de.
Sekojiet mums līdzi arī Facebook: www.facebook.com/esslingen2017

POŠAMIES UZ ESLINGENU!
2017. gada 15. – 18. jūnijā
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Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome satikās 2017. g. 18. mar-
tā, Gaŗezera tuvumā Trejupēs 
Mičiganā, lai pārrunātu kopš 
pēdējās sēdes paveikto un ru -
nātu par fonda nākotni. 

Šogad bija jāpārvēl trīs Gop-
pera fonda padomes locekļi: 
vad. Uģis Grīnbergs, vad. Uldis 
Sīpols un vad. Ligita Inka. Visi 
trīs bija ar mieru turpināt dar-
boties Goppera fonda padomē 
un tika ievēlēti uz trim gadiem. 
Padomes valdi ievēlēja šādā 
sa stāvā: vad. Uģis Grīnbergs, 
priekšnieks; vad. Uldis Sīpols, 
priekšnieka vietnieks; vad. Da -
ce Copeland, sekretāre. Vad. 
Edgars Zariņš ir atteicies no 
Goppera Fonda padomes un 
tādēļ padome meklēs atvietotāju 
kasieŗa postenim.

2017. g. marku akcija ir sek-
mīgi nobeigta. Marku akcijas 
ziedojumus Goppera fonda pa -
dome lieto, lai piešķirtu lī  dzek-
ļus pieprasījumiem, kuŗi atbilst 
fonda vadlīnijām. Arī šinī sēdē 

padome piešķīra atbalstu dažā-
diem jaunatnes pasākumiem 
un projektiem. Atbalstu piešķīra 
Gaŗezera Vasaras vidusskolai, 
Sagatavošanas skolai, bērnu 
vasaras nometnei un bērnu-
dārzam, Saulgriežu Vasaras vi -
dusskolai Latvijā, bērnu no  met-
nēm Latvijā, Okupācijas mū  ze-
jam, Skautu un gaidu mū  zejam 
Ogrē, un ģen. Kārļa Goppera 
dzimšanas māja-mūzeja uz -
turēšanai Plāņu pagasta „Mas -
katos”. Līdzekļi tika piešķirti arī 
Latvijas skautu un gaidu cen-
trālai organizācijai simtgades 
nometnes atbalstam, Dacei 
Ķezberei, lai atbalstītu tēva un 
skautu vadītāja Kārļa Ķezbera 
grāmatu “Ar domu par Latviju” 
un Mārai Pelēcei filmas “Trimda 
dimd” izdošanai.

Goppera fonda padome sir-
snīgi pateicas ikvienam par 
atbalstu un par ziedojumiem 
un cer uz pastiprinātu atbalstu 
nākotnē.

Ģen. Kārļa Goppera 
fonda padome

pulcējās pavasaŗa
 sēdēDACE COPELAND

Baltā galdauta svētki 4.maijā –
par godu laimei, augstai un lielai!

Vai atceraties, kur bijāt 1990. ga -
da 4. maijā? Mājās? Ar drau-
giem? Pie Saeimas? Mēs toreiz 
dzīvojām dienā, kas kļuva par 
Latvijas valsts vēsturi. Mēs bi -
jām tie laimīgie, kas piedzīvoja 
lielu un svētu visas tautas laimes 
brīdi. Dainis Īvāns saka: „At  ce-
ros 4.maiju kā dienu, kad pēc 
balsojuma, izejot ārā uz ielas, 
tie cilvēku tūkstoši, kas mūs 
gaidīja, ņēma deputātus un mē -
ģināja nest viņus uz pleciem ... 
Tā laime bija ārkārtīgi augsta 
un liela. Nekad, cik vien es 
dzīvoju uz šīs pasaules, neesmu 
redzējis Latvijā tik daudz smai -
došu un laimīgu seju kā 4. mai-
 jā.” Vai atceraties?

Padomju Savienību 80. gados 
raksturo totāla stagnācija – kā 
ekonomiska, tā morāla un po  -
lītiska. Katra stagnācija nozīmē 
lēnu sabrukumu, un, to sapro-
tot, par PSRS vadītāju tiek 
ievēlēts Michails Gorbačovs, 
kuŗa uzdevums bija ar mēre-
nām reformām panākt radikālu 
ekonomikas un dzīves veida 
uzlabošanos. Gorbačova vadībā 
sākas pārmaiņu procesi, ko drīz 
vien iedēvē par glasnostj un 
perestroika. Ar to arī pietiek, lai 
tautā gruzdošajā neapmieri-
nātībā uzpūstu cerības dzirk-
steli, kas aug, attīstās un kļūst 
par īstu brīvības centienu 
liesmu. 

Latvijā viss sākas ar protes-
tiem pret Daugavpils HES celt-
niecību 1986. gadā, tam strauji 
seko grupas “Helsinki – 86” 

TAIRA
ZOLDNERE

izveide Liepājā, Vides Aizsar-
dzības kluba nodibināšana un 
citas sabiedrības aktīvitātes. 
1988. gadā notiek Radošo sa -
vienību plēnums, kur pirmo 
reizi izskan atziņa, ka Latvija 
1941. gadā tika okupēta. Par 
neatkarību tautā vēl skaļi ne -
runā, bet gaiss ir sakustināts, 
un dienas gaismā tiek celti 
nacionālie simboli. 1988. gada 
vasarā pirmo reizi publiski pa -
rādās sarkanbaltsarkanais ka -
rogs. Atceros, ka biju Cēsu pils 
parka estrādē uz kādu vasaras 
koncertu, un no lielā Cēsu pils 
torņa tika noritināts milzīgs 
sarkanbaltsarkanais karogs visa 
torņa gaŗumā. Koncertu vairs 
neatceros, bet milzīgais karogs 
un pāriplūstošā laimes un lep-
numa sajūta vēl tik skaidra 
manā atmiņā. 

1988. gada oktobrī tiek no -
dibināta Latvijas Tautas Fronte 
(LTF) un par tās priekšsēdētāju 
ievēlēts Dainis Īvāns. Seko 
pretspars – 1989. gada janvārī 
nodibina Darbaļaužu Interna-
cionālo Fronti (Interfronti) 
cīņai pret Latvijas neatkarības 
centieniem. Tomēr tas neko 
daudz nelīdz, un 1989. gada 
maijā toreizējā Latvijas PSR 
Augstākā padome pieņem li -
kumu par Valsts valodas sta -
tusa piešķiršanu latviešu valo-
dai. Tā paša gada 23. augustā 
seko lielākā starptautiski at -
pazīstamā Baltijas neatkarības 
akcija – Baltijas ceļš. Tolaik biju 
jauna māmiņa ar diviem bēr-

niem, un visi trīs autobusā 
braucām uz lauku mājām Lim-
bažu pusē, kad nedaudz aiz 
Berģiem autobuss apstājas, jo 
ceļu bloķē nepārtraukta ma -
šīnu un cilvēku straume. Arī 
mēs visi kāpjam ārā un sado-
damies rokās ar cilvēkiem, kas 
jau stāv dzīvajā Baltijas ceļa 
ķēdē. Tā lēmis liktenis, ka mēs 
ar bērniem kļūstam par Baltijas 
ceļa un pasaules vēstures daļu. 
Tajā laikā katra diena nesa jau-
nas vēsmas: 1989. gada 18. no  -
vembrī Daugavmalā notiek 
milzīga tautas manifestācija 
“Par neatkarīgu Latviju”, sa  vu -
kārt 1990. gada februārī Latvi-
jas PSR Augstākā padome ap -
stiprina atjaunotos Latvijas 
valsts simbolus – sarkanbalt-
sarkano karogu, himnu “Dievs, 
svētī Latviju!” un Latvijas valsts 
ģerboni. Tas viss pirms vēl 
atjaunota valsts neatkarība! 

1990. gada 4. maijs – Latvijas 
PSR Augstākās padomes sesija, 
kur dienas kārtībā tikai viens 
jautājums: vai Latvija pieņems 
Deklarāciju “Par Latvijas Re -
publikas neatkarības atjau no-
šanu”? Sesijā piedalās 201 ie  vē-
lēts deputāts. Deklarācijas pie -
ņemšanai vajadzīgas 2/3 balsu 
jeb 134 balsis. Jau kopš 2. maija 
pie Saeimas ēkas pulcējas ne -
atkarības atbalstītāji, turpat 
blakus arī Interfrontieši un 
Padomju Savienības armijas 
virsnieki, bet tie šoreiz klusi un 
maz pamanāmi. Latvijas tauta 
“pielipusi” televizoriem vai ra -

dioaparātiem, un ne tikai Lat-
vijā, bet visur pasaulē. 4. maijā 
notiek arī Amerikas latviešu 
apvienības 39. kongress San-
francisko, un ziņas no Latvijas 
kongresa delegāti saņem pa 
telefonu. Balsošana par Dek la-
rāciju notiek atklāti un, kad ir 
pienācis brīdis “Būt vai nebūt?”, 
mēs aizturam elpu. IR! Ar 138 
balsīm “Par”, vienam atturoties 
un 57 deputātiem nebalsojot, 
Latvijas Neatkarības atjau no-
šanas deklarācija ir pieņemta. 
Tikai 4 balsis ir nodrošinājušas 
nepieciešamās divas trešdaļas 
balsu deklarācijas pieņemša-
nai. Latvijas Saeimas ēkā pirmo 
reizi pēc piecdesmit gadiem 
atkal skan himna “Dievs, svētī 
Latviju!”. Par Neatkarības dek-
larācijas pieņemšanu nobalso-
jušie Augstākās padomes de -
putāti iznāk no AP ēkas un tiek 
sagaidīti ar milzīgām ovācijām. 
Vakarā notiek grandioza tautas 
manifestācija Daugavmalā. Sa -
vukārt ALAs 39. kongresa de -
legāti Sanfrancisko, turpat sēžu 
zālē dzeŗ šampanieti: “Latvija ir 
brīva!” Tautieši visā pasaulē 
dzied himnu, svin, un jūtas it 
kā atkal no jauna saradoti ar 
ģimenēm, radiem un draugiem 
Latvijā. 

Tā laika aptaujas rāda, ka par 
Latvijas neatkarību iestājās 73% 
iedzīvotāju – tātad ne tikai et -
niskie latvieši, bet arī citu 
tautību pārstāvji. Latvijas nea-
karība bija Latvijas tautas griba. 
Ikdienas sadzīves un konfliktu 

mākti, piemirstam, ka 4.maijs 
ir Latvijas tautas kopības svētki. 
Tā ir jaunākā Valsts svētku 
diena Latvijas vēsturē, un Lat-
vijas Simtgades svinību rīkotāji 
2016.gadā nāca klajā ar jaunu 
iniciātīvu šo dienu svinēt kā 
“Baltā galdauta svētkus”. Kul-
tūras ministre Dace Melbārde 
uzsveŗ: “Mūsu tautas folklora 
vēsta par visu četru galda stūru 
simbolisko nozīmi dzīvesziņas 
veidošanā – gluži kā katrs galda 
stūris ir vajadzīgs, tā arī katrs 
latvietis ir piederīgs Latvijai un 
ikviens saimes galds – Baltā 
galdauta svētkiem.”

Ar Amerikas latviešu ap  vie-
nības Kultūras nozares iniciā-
tīvu, šogad, 4. maijā ALAs 66. 
kongresa priekšvakarā Čikāgā 
tiks klāti balti galdauti, lai visi 
– Čikāgas tautieši, kongresa 
delegāti un Latvijas viesi varētu 
kopā atzīmēt Latvijas otro 
dzimšanas dienu – neatkarības 
atjaunošanu 1990. gada 4. mai jā. 
Baltā galdauta svētkos Čikāgā 
viesosies arī Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis, kuŗš 
bija viens no 138 deputātiem, 
kas balsoja par Neatkarības 
deklarācijas pieņemšanu.

Latvijas patrioti Latvijā un 
pasaulē! Svinēsim kopā Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gada-
dienu 4. maijā – ar ģimenēm, 
draugiem, darba biedriem, kai -
miņiem un svešiniekiem, ku -
ŗiem vienmēr varam pastāstīt 
par mūsu skaisto, darbīgo un 
brīvo tēvzemi Latviju!

Savā 99 gadu jubilejā 
Marija Vidbergs, pazīstamā 
mākslinieka Sigismunda 
Vidberga vedekla, patiešām 
bija savas pilsētas Eseksas 
(CT) karaliene. 12. martā, 
kad jubilāre ap plkst. 11 no 
rīta ieradās Main Street, ap -
sveicēji vinu sagaidīja ar zie -
diem un „kronēja” ar dia dē-
mu. Ģimene bija sa  gā dā jusi 
Marijai elegantu pār stei-
gumu – izbraucienu div jūgā 
pa pilsētas Galveno ielu 
(Main Street) līdz Gris wold 
Inn. Ledusaukstajā dienā vi -
sus sildīja laimīgās jubi lāres 
gaišais, sirsnīgais smaids.

Latviešu karaliene baltā zirgā
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 Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais ordeņa brālis un draugs
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

ALBERTS LEGZDIŅŠ
Dzimis 1933. gada 1. maijā Rīgā,

miris 2017. gada 18. martā Lombard, IL, ASV
Piemiņas svētbrīdis 25. martā Sv. Pētera ev.–lut. draudzes baznīcā Wood Dale

Izvadīšana uz Oak Ridge kapiem

Mūžīgā piemiņā viņu paturēs
GODA KONSULS ROBERTS BLUMBERGS,

ILMĀRS BERGMANIS ČIKĀGĀ UN
ZIGURDS RĪDERS KLĪVLANDĒ

Es nevaru ne dzimt, ne mirt,
Es varu tikai iedegties un izdzist –
Kā zvaigzne skaidrā mēness naktī...
/J. Kronenbergs/

S A R Ī KOJ U M I  /  DI E V K A L P OJ U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

ŅUJORKA (NY)
11.aprīlī 18:15-19:30 Starp tau-

tiskais Sieviešu forums (Women’s 
International Forum) sadarbībā 
ar Latvijas pastāvīgo pārstāv-
niecību ANO aicina uz Vairas 
Vīķes-Freibergas lekciju ’’Trīs 
posmi sievietes profesionālajā 
dzīvē: profesore un pasniedzēja, 
Latvijas prezidente, sabiedriskā 
aktīviste’’.

 PRIEDAINE (NJ)
15.aprīlī 13:00 Lieldienas Prie-

daines mežiņā! Liepājas leļļu 
teātŗa aktieŗu miniizrāde ’’Liel-
dienu jampadracis’’. Nodarbības 
bērniem: olu krāsošana, olu mek-
 lēšana, olu cīņas, olu ripināšana, 
Lieldienu šūpoles, loterija! Pus-
dienās zupa, cepumi, kafija. Ieeja 
pret ziedojumiem.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle 
WA 98125)

9.aprīlī 12:00 Latviešu biedrī-
bas pilnsapulce.

11.aprīlī 12:00 Pensionāru pus-
  dienas ar programmu.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka pārtrauc savu dar bī-
bu un grāmatu ziedojumus vairs 
nepieņem. Par vēlmi izņemt grā-
matas lasīšanai, lūdzu, zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-941.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
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.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994.. 
Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi   -
cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
ka  fijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek 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). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
9.aprīlī Pūpolu svētd. Dievk. No -
darbības bērniem. 14.aprīlī 17:00 
Lielās piektd. dievk. 16.aprīlī 
Kristus Augšāmcelšanās svētku 
Dievk. Lieldienu brokastis. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. 16.aprīlī 
9:00 laju vadīts Kristus Augšām-
celšanās Dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvienī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con -
gregational Parish of Norton (2 W 
Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. 
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, 
draudzes sekretāre Zigrida Kruč-
kova, 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 Dzelz-
galvis. Dievk. notiek 11:00. 9.ap -
rīlī Pūpolu svētd. Dievk. ar Sv. vak. 
Valdes ievešana amatā. 13.aprīlī 
14:00 Zaļās ce  turtd. Dievk. ar Sv. 
vak. 14.aprīlī 19:00 Lielās piek-
td. Dievk. ar Sv. vak. 16.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. Lieldienu 
brokastis groziņu veidā.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 7.aprīlī 
11:00 lūgšanas grupa ’’Aka’’ bazn.
lejas telpās. 9.aprīlī 10:00 Pūpolu 
svētd. Dievk. ar dievg. Toronto 
koŗa ’’Dzirksts’’ koncerts Cen trā. 
14.aprīlī 6:00 Lielās Piektd. Dievk. 
ar dievg. 16.aprīlī 8:00 Lieldienu 
Dievk. ar dievg. Liel dienu bro-
kastis (groziņi). 19.ap rīlī 11:00 
Bībeles stunda ciemā ’’Latvija’’.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net

• 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. no  tiek 
1.un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd. 

Dievk. angļu valodā. Pensionāru 
saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. 8.aprīlī 11:00 Dievk. 
ar dievg. Diak. Linda Sniedze Tagg-
art. Lieldienas ievada sarīko jums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 
414-258-8070. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 9.ap -
rīlī Pūpolu svētd. Dievk. ar Sv.vak. 
Atzīmēs koŗa 65 gadu jubileju; 
bērnu uzruna un svētdienas 
skola, ko vadīs Vilnis Štolcers. Sa   -
draudzība, Sarmas Strautmanes 
iestudēta luga ’’Baznīcas himnas: 
toreiz un tagad’’ un sadzie dā ša-
nās koŗa vadībā. 13.aprīlī 18:00 
Zaļās ceturtd. Dievk ar Sv. vak. 
14.aprīlī 18:00 Lielās piektd. 
Dievk. ar Sv.vak. Dievk. kuplinās 
čellists Timothy Perry un pava-
dītāja Polly Cartford. 16.aprīlī 
8:00 Kristus Augšāmcelšanās 
svētku Dievk. ar Sv.vak. – Lieel-
die nas. Dievk. kuplinās draudzes 
koris. Sprediķis angļu valodā. 
Pēc Dievk. dr. jauno vīru sarū-
pētas Liee\ldienu brokastis. Visi 
mīļi aicināti!

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@drau dze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Mācītāja vieta 
vakanta! 14.aprīlī 15:00 Lielās 
piektd. Dievk. Māc. Zvirgzds. 
16.aprīlī 8:00 (AM) Lieldienu 
rīta Dievk. 

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:00, Centrā – 13.aprīlī.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 14.aprīlī 17:00 Lielās piek-
td. Dievk. ar dievg. 16.aprīlī 8:00 
Lieldienu rīta Dievk.. Brokastis.

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

Ln,Yonkers NY).

 St. Andrew Lutheran Church 
(335 Reynolds Ave, Parsippany NJ).

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

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY)

8.aprīlī 11:30 Holy Cross bazn. 
Springfield NJ skolas telpās Dievk. 
pūpolu svētd.zīmē. Māc. Saivars.

9.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. Pū -
polu svētd. Dievk. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. Pūpolu svētd. 
Dievk. Māc. Saliņš.

13.aprīlī 11:00 Īstoranžā Zaļās 
cet. Dievk. ar dievg. Diak. Kaņeps.

14.aprīlī 19:00 Jonkeru bazn. 
Lielās piektd. Dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars.

19:00 Salas bazn. Lielās piektd. 
Dievk. ar dievg. Māc. Saliņš.

16.aprīlī 8:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk. Māc. Saivars. 
Lieldienu brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu dievk. 
Māc. Saliņš.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 
Atonement Lutheran Church (1900 
Westfall Rd, Rochester NY 14450). 
Dievk. notiek 14:00. Diakone 
Linda Sniedze-Taggart. 16.aprīlī 
Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievk. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon takt-
persona Mary Beth Dzirnis: 989-
781-1163,e-pasts: dzirnis@char-
termi.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. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
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. sa  iets 
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. Prāv. 
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 9.aprīlī 
Pūpolu svētd. Dievk. ar dievg. 
13.aprīlī 14:00 Takomā Zaļās 
cet. Dievk. ar dievg. 14.aprīlī 
19:00 Lielās piektd. Dievk. ar 
dievg. 16.aprīlī Kristus Augšām-
celšanās Dievk.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, 
FL 33707). Bībeles stundas no -
tiek Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs 1. svētdienas 
Dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 

9.aprīlī Bībeles stunda. 14.
aprīlī 16:00 Lielās piektd. Dievk. 
baznīcā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@bell-
net.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York 
ON M2H 2S1), tālr: 647-986-
5604, E-pasts: grietins@gmail.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. 
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur ley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. Dievk. notiek 11:00. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 12:30 
iesvētes mācība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 15.aprīlī 12:00 Lieldienu 
Dievk. ar dievg. Diak. Indriķis 
Kaņeps. Lieldienu azaids.

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Anna Ābele, Arnolds Ābele, Juris Āboliņš, Māris Āboliņš, Zane Āboliņš, Skaidrīte Ābeltiņš, Juris Abrenietis, Biruta un Dzintars Abuli, Aija Māra Accatino, Kārlis Ādamsons, 
Aija un Rolands Ādamsoni, Rebecca un Pēteris Aizupītis, Gunārs Andersons, anonims, Biruta Anthony, Ilze un Ēriks Antoni, Dace un Gundars Aperāni, Ināra un Jānis Apiņi, 
Daina Apple, Ilma un Džems Apsīši, Liega Arnett, Maija un Jānis Atvari, Kārlis Augenbergs, Rasma un Gvido Augusti, Gaida Aulis, Nilss Aume, Lilita un Miķelis Austriņi, 
Jānis Auziņš, Aija un Egils Avoti, Dzintra un Andrejs Baidiņi, Alvīna Bajārs, Ēriks Bajārs, Nikolajs Balabkins, Brigita Balaram, Aina Balodis, Paul Balodis, Vilnis un Lidija 
Baloži, Ruta un Oļģerts Baloži, Andris Baltiņš, Vidvuds Bandrevics,  Luiza Barr, Inta un Edgars Bāri, Anita un Roberts Bataragi, Guntis Bebrekārklis, Andrejs Bēdelis, Gunārs 
Bekmans, Maija un Vilnis Baumaņi, Andrejs Bēdelis, Ruta un Gunārs Beķeri, Gunārs Bekmans, Māra un Vitauts Beldavi, Linda un Osvalds Beltes, Jānis Benjamiņš, Gita Berg, 
Antra Berger, Kristīne Bergmane, Nikolajs Berkholtz, Dace Berton, Evarists Bērziņš (†), Gunārs Bērziņš, Ilze un Gunārs Bērziņi, Velta un Kredo Bērziņi, Jānis Bērziņš, Juris 
George Bērziņš, Ilze un Juris Bērziņi, Vaironis Bērziņš, Irma Berzinskis, Māra Bērztīss, Laila un Jānis Bībelnieki, Biruta Bičevskis, Līvija un Jānis Bičevski, Anita un Elmārs 
Bilsēni, Maija un Gunārs Bilsēni, Silvija un Gunārs Birkerti, Vita Bite, Aina Blāķe, Danny Blake, Aija Blitte, Arvids Bļodnieks, Juris Bļodnieks, Uldis Bluķis, Anna un Ēriks 
Blumbergi, Marta un Edvīns Blumbergi, Laura un Pēteris Blumbergi, Roberts Blumbergs, Susan un Jānis Blūmentāli, Anda Bockis, Vilma Bolšteins, Dzintra Bond, Rota un 
Gunārs Boršteini, Maija un Bruno Borisi, Edīte Bosch, Olga Bošs, Silvija Bottomley, Vija Bowles, Elza un Armands Brachmaņi, Judīte Brachmanis, Harijs Brakmanis, Ramona 
un Christopher Braun, Maija Braunfelds, Ruta Brēmanis, Agnes Brenson, Irēne un John Brieži, Andrejs Brošs, Ieva Broks, Uldis Brošs, Ināra un Valfrīds  Brozovski, Diāna un 
Guntis Bruni, Diāna Budy, Valija Bumbulis, Maira Bundža, Juris Buņķis, Pēteris Burģelis, Pēteris Butleris, Mārīte Butners, Velta Butvila, Peter Byron, Oļģerts Cakars, Andris 
Camerota, Dzintra un Marģers Caunes, Māra un Aivars Celmiņi, Vija Celmiņš, Vidvuds Celtnieks, Nora Ceriņš, Peter Chereson, Daira un Juris Ciļņi, Aija un Olafs Cimermaņi, 
Līvija un Edvīns Circeņi, Diāne Citron, Edīte Civičs, Ērika Clawson, Generosa Collins, Anita Collister, Inese Conklin, Anda Cook, Dace un Thomas Copeland, Silvija un 
Douglas Copeland, Astra Covell, Dagmāra Cowan, Rita un Marģers Čubiņi, Ērika Currier, Diāna un Uldis Daigas, Mārtiņš Daiga, Pēteris Dajevskis, Juris Dakters, Staņislava 
un Ēriks Dambergi, Vera un Ilmārs Dambergi, Maruta un Kārlis Dankeri, Ingrīda un Arnis Dārznieki, Vija un Arvīds Dāvidsoni, Markus Delvers, Pēteris Delvigs, Ruta 
Demants, Paulis Dermanis, Ruta Dexter, Velta un Ilmārs Didrichsoni, Božena un Jānis Dimanti, Walter Dimitrijevs, Christine un Arturs Dinbergi, Rasma Dinbergs, Biruta un 
Raymond Ditrichs, Anita Dittrich, Gaida Drava, Rita Drone, Ilga Dudziak, Linda un Mārtiņš Duhms, Biruta Duļevskis, Alfrēds Dundurs, Susan un Egons Duneni, Ruta un 
Andris Dzelmes, Ieva un Ints Dzelzgalvji, Dorothea Dzenis, Ruta Dzenis, Visvaldis Dzenis, Inta un Harry Eckerson, Andrejs Eglīte, Dace Eglīte, Ārons Eglītis, Raits Eglītis, 
Gunta un Lauris Eglīši, Ilga un Andrejs Eglīši, Ruta Eichenfelds, Ivars un Patricia Eichvaldi, Iveta un Indulis Eilandi, Līvija Eikstrems, Aldis Ejups, Rasma Ekmanis, Dzidra 
Elias, Hana Eliashzon, Gunta Emmons, Irēne un Jānis Ercumi, John Ericson,  Paul Erikson, Kristīna un Pēteris Eriņi, Dagmāra Ernstsons, Inta Ertel, Andrew Ertmanis, Leons 
Ertons, Edīte un Herberts Eversi, Artūrs Ezeriņš, Andris Faltens, Malda un Joseph Farnham, Laimdota Inguna Fauser, John Ferliņš, Marija Fine, Rasma un John Finlayson, 
Ina Fogels, Anda Foster, Vanda France, Armands Freibergs, Ilga Freibergs, Ingrid Freidenbergs,  Linda Freivalds, Maiga Friess, Aija un Sigurds Fromholdi, Daina Gailis, Eva 
un Viesturs Gāles, Valija un Modris Galenieki, Kārlis Galēns, Nora un Ivars Galiņi, Austra Gauger, Mary Catherine un Dzintars Gendrikovi, Christine un Jānis Gercāns, Dzidra 
Ģērmanis, Vilnis Ģiga, Baiba Gillard, Guntis Gobiņš, Ilze Golts, Līga Gonzalez, Aija Gotti, Dace Blaumanis un Jānis Grāmatiņš, Ireta un Māris Graubes, Pēteris Graube, Inese 
un Ivars Graudiņi, Maria Grauds, Ausma un Artūrs Gravas, Inta un Jānis Grāvīši, Astrīda Greco, Guna Gregors, Ilze Kaņepa-Greene, Karen Greever, Maija Grendze, Silvija 
Griffin, Astra un Gints Grīnbergi, Marta Grīnbergs, Astra Grīnmanis, Maija Grinbush, Veronika un Maksis Grīni, Astra Grīnvalds, Dzidra Grīnvalds, Melodie un Pauls 
Grīnvaldi, Vitauts Grīnvalds, Vitauts Grīnvalds, Inta un Andrejs Groti, Vera Grotuss, Gunārs Grubaums, Baiba Grūbe, Gunta un Gunārs Grūbes, Deborah Grundmanis, Zeltīte 
un Leons Gudrie, Irēne Gunther, Iveta un Alvis Hāgeļi, Skaidrīte Hāgelis, Skaidrīte Haller, Ilga Harrington, Ruta Harrington, Ieva Hartman, Skaidrīte Hatfield, Anita un 
Daumants Hāzneri, Vitauts Hāzners, Uldis Heisters, Barbara un Alberts Heniņi, Ivars Heniņš, Inese un Edvīns Hincenbergi, Maija Hinkle, Silvija Hoag, Valdis Hodkevičs, Eve 
Hohly, Brigita Holley, Astra Holmes, Kim un James Hombs, Valda Hopwood, Aija Horton, Vija Hosp, Nadīne Hummel, Harijs Hunters, Ilze Ibrahim, Maija un Imants 
Ikstrumi, Vilis Inde, Valdis Indzers, Terēze un Roberts Inveisi, Ingrīda Irani, Edīte Irbe, Gunārs Jakobsons, Astrīda un Vilnis Jakobsoni, Dzintra un Jānis Janavi, Janīna 
Janševics, Mudīte un Juris Jansoni, Olga Jansons,  Gunārs Jēkabsons, Alvis Jordāns, Ruta Jordāns, Ruta Jostsons, Ivars Jozus, Anita un Māris Juberti, Marta Juchna, Gunta un 
Juris Jurbergi, Vitauts Jurēvičs, James Kade, Lisa Kahraman, Vita Kākulis, Karen un Ints Kalepi, Elmārs Kalnaraups, Dzintra un Arturs Kalniņi, Dagmāra un Ilmārs Kalniņi, 
Ruta un Imants Kalniņi, Dorothy un Imants Kalniņi, Imants Kalniņš, Ruta un Jānis Kalniņi, Irēne Kalniņš, Jānis Kalniņš, Juris Kalniņš, Marija Kalniņš, Valda Kalniņš-Levy, 
Rūdolfs Kalnmals, Kalvis Kampe, Kampes fonds, Ilze un Jānis Kancāni, Marcel Kārkliņš, Tija Kārklis, Valdis Kārklis, Justs Karlsons, Karen un Jānis Karpi, Ārija Kats, Juris 
Kauls, Linda Kauls, Zigurds Kauls, Margita Kay, Pēteris Kazāks, Bertrams Keire, Biruta un Herbert Kelley, Juris Kelley, Valdis Ķeris, Dace Ķezbers, Artūrs Ķilkuts, Dace un 
Arnis Kīni, Olita un Juris Kīni, Inta Kipper, Kārlis Ķirsis, Rita Kirst, Andrejs Kiršteins, Ilona Ķīsis, Andis Ķizāns, Ilona un Visvaldis Klasoni, Inese Kļaviņš, John Kļaviņš, 
Marietta un Imants Klingbergi, Dzidra Knecht, Gunārs Knoff, Gaļina Kolbs, Aivars Krasts, Rasma un Ilmārs Krasti, Rasma Kraulis, Harijs Krēsliņš, Dagnija un Kaspars 
Krēsliņi, Aivars Krūmiņš, Aivars Krieviņš, Rainis Krigens, Tija Krūmiņš, Ināra un Ēriks Krūmiņi, Tija un Maigonis Krūmiņi, Ligita un Ēriks Krūmkalni, Mārīte un Pēteris 
Krūzes, Oļģerts Kubuliņš, Aija un Jānis Kukaiņi, Māris Kukainis, Liene un Roberts Kukaiņi, Velta Kukainis, Dzintra un Vilmārs (†) Kukaiņi, Zinta un Arvids Kūlīši, Ludmila 
un Francis Kuprisi,  Pauls Kupsis, Peter Kurtiss, Vija un Harold Lacey, Gatiņš Lācis, Lāču ģimenes fonds, Ilze Lakstīgala, Dagnija un Māris Lapiņi, Pēteris Lazdāns, Vēsma un 
Ivars Lazdiņi, Christina un Juris Lazdiņi, Daina Lediņš, Skaidrīte un Alberts (†) Legzdiņi, Inese un Jānis Leimaņi, Aldis Lemesis, Ruta Leon, Vivita Leonard, Biruta LePoullouin, 
Dzidra Lesiņš, Asja Viviana Līders, Līga Līdums, Jānis Lielais, Arvīds Lielkājs, Aira Lielzuika, Vija un Leons Liepas, Baiba Liepiņa, Ārijs Liepiņš, Sarma Muižniece un Jānis 
Liepiņš, Jānis Liepnieks, Vija Lincis, Benita Linde, Jānis Lipacis, Silvija Lizlovs, Biruta Lowther, Agnese un Jēkabs Lubji, Daina un Jānis Luci, Alfrēds Lukevičs, Sandra un Ojārs 
Lūres, Marta MacKenzie, Edward Mackus, Juris Macs, Laimdota Maizītis, Ruta Majumdar, Pauls Maldutis, Zinta un Vidis Malēji, Astra Maliņš, Austris Mangulis, Māris 
Mantenieks, Anna Marasco, Inese Markman, Alexander Markons, Atis un Vija Markovi, Pauls Markovs, Maija Martin, Sylvia Martin, Eva Mateus, Vilnis Matisons, Silvija 
Matthews, Velta Matulis, Anita un Alfons Medņi, Maija un Modris Medņi, John Medveckis, Daina Melbārdis, Ivars Mellups, Māra un Roberts Memeņi, Gunar Meneks, Astrīda 
Meņģelis, Māris Mežs, Aldonis Mežsēts, Nora Mičule, Ingrīda un Juris Miemji, Miervaldis Mieriņš, Ārija Miķelsons, Roberts Miķelsons, Juris Mindenbergs, Skaidrīte Moates, 
Anita Molander, Astra un James (†) Moori, Vija Morton, Daira Moruss, Ruta un Juris Morusi, Ilze Kļaviņa Mueller, Lailita Muižniece, Guna Mundheim, Manfreds Munters, 
John Nagla, Silvija Nash, George Neimanis, Laura Nichols, Ēriks Niedrītis, Laila un Uģis Nīgali, Valda Nikolic, Ausma Nonacs, Māris Nora, Arvīds Noriņš, Biruta Norrell, Aina 
Oatley, Mirdza Odiņš, Māra Ogle, Vitolds Olshevskis, Andrejs Olte, Lelda un Guntis Ores, Ruta un Vilnis Ores, Zenta Ore, Oļģerts Orleāns, Silvija un Juris Orles, Ieva 
O’Rourke, Vicki un Laimonis Oši, Skarleta un Aivars Osvaldi, Valda Otaņķis, Egils Otlāns, Ingrīda un Maigonis Otto, Andrew Ozoliņš, Laimons Ozoliņš, Aija un Juris Ozoliņi, 
Andris Ozols, Gundega Ozols, Benita un Gunārs Ozoli, Māra un Andris Padegi, Gita Padegs, Ēriks Paegle, Maija un Tālivaldis Paegles, Vaira un Viesturs Paegles, Antra un 
Andrejs Pakalni, Gunta un Ārijs Pakalni, Ausma Pakalns, Lidija Palks, Aina Pamovskis, Irēne Paskovskis, Sandra Passarelli, Dace un Valdis Pavlovski, Agris Pavlovskis, Ilze 
Peabody, Aija un Andrejs Pelšes, Dace Pencis, Gundega un Jānis Peniķi, Māris Persidskis, Anita Pētersone, Ilze Pētersons, Jānis Pētersons, Selga Pētersons, Leonija Petraska, 
Valdis Petrītis, Kaija Petrovska, Zaiga Phillips, Nora Pillanders, Austra Piņķis, Valts Pladars, Jānis Plāte, Māris Pļaviņš, Anda un Egons Pļavnieki, Staņislavs Plēpis, Antoņina 
Plinte, Gunta Plostnieks, Mārīte Plūme, Minjona un Gatis Plūmes, Rita Podnieks, Māra un Eugenijs Poči, Jānis Pogulis, Austris Polis, Lūcija Pommers, Arnis Pone, Elga Pone, 
Jānis Pone, Aija un Gunārs Potapous, Astra Pourzan, Ruta Prauliņa, Andris Priede, Inna Priede, Rasma un Jānis Priedes, Ina un Elmārs Priedīši, Evija Pružinskis, Ilga Pubulis, 
Āra Pumpurs, Ģirts Pupons, Jānis Purgalis, Pēteris Purgalis, Guntis Puriņš, Kristīna un Mārtiņš Puteņi, Vitolds Rācenis, Ligita un Māris Rafaeli, Ludmila Raisters, Andris 
Ramāns, Astrīda Ramrath, Ieva Rasmussen, Beatrise un Edvīns Rasumi, Maruta un Leonīds Ratermaņi, Marģers Raudzēns, Andrejs Rāve, Anda Rebensal, Dzidra Reimanis, 
Velta Reimanis, Inta Reinis, Janīna Reinsons, Austra Reiters, Sigrida Renigere, Alex Reņķis, Biruta Repecka, Sarma Retchloff, Ārija Retsema, Valdis Rēvalds, Valija Rēvalds, 
Maija Reznick, Jānis Richters, Valda Richters, Zinta Rickert, Benita Riekstiņš, Jānis M. Riekstiņš, Uldis Riekstiņš, Gunārs Rieksts, Vizbulīte Ries, Ina Ritchings, Lolita Ritmane, 
Asja un Andris Ritmaņi, Dace un Ivars Roberti, Andrejs Robiņš, Brigita Robiņš, Laila Robiņš, Ilga Robinson, Christa Rodums, Ināra un Andris Rogaiņi, Daina Romualdi, Elga 
Ronis, Valdis Ronis, Mirdza Rosāns, Nelson Rosit, Gerda Roze, Irisa Roze, Māris Roze, Aina Rozenbergs, Lynn un John Rosental, Vaira Rozentāls, Dainis Rudzītis, Velga 
Rukuts, Ilmārs Rumpēters, Ināra un Arvīds Rupeiki, Ilze un Ints Rupneri, Tamāra un Edvīns Rūši, Elfa Russell, Elly Russell, Ranta Russell, Andrejs Rutkis, Indulis Rutks, 
Dzintra Sabia, Māra Sakenfelde, Jalna un Andris Salnīši, Inta Sams, Maruta Schnur, Līga Schubach, Biruta Schultz, Ilze un Richard Schwartz, Vija Schwartz, Aija Sedlak, Maija 
Sedzielarz, Rita Sēja, Zigrīda Sekste, Edvīns Selga, Vija Sherman, Anita Shrederis, Elizabeth un Ints Siliņi, Lolita Silva, Aldis Simsons, Valtrauta un Pēteris Simsoni, Jānis Sinka, 
Fricis Sīpols, Sandra Kronītis un Uldis Sīpols, Viktors Šķirmanis, Gaida un Pēteris Skultes, Māra Skulte, Maija un Juris Šleseri, Jānis Slīpais, Ieva Slokenbergs, Imants Smildziņš, 
Andrejs Smiltārs, Irēna un Ilmārs Smiltiņi, Rasma Sockis, Liene Sorenson, Dace Spanier, Ivars Spechts, Dzidra un Gunārs Spielbergi, Gunārs Spons, Jane un Ēriks Sprennes, 
Lūcija Sprenne, Biruta un Laimonis Sproģi,  Ivars Sproģis, Biruta un Andris Sprūdi, Rita Sprūdžs, Skaidrīte Spūle, Vija un Valfrīds Spunteļi, Arnis Šrāders, Inta Šrāders, Anda 
Staab, Ilze Stalis, Līga Stam, Irina un Dailonis Stauveri, Elisa Steele, Nora Steele, Baiba Stepe, Velta Straume, Austra Strautmanis, Irja Strautmanis, Sigurds Strautmanis, Astrīda 
un Gundars Strautnieki, Gints Strautnieks, Jānis Strautnieks, Vija Strazdiņš, Elmārs Strazds, Aija Streips, Maija un Vilnis Strēlnieki, Andris Strēlnieks, Salvins Strods, Zigurds 
Stūrītis, Līga un Indulis Šulci, Velta Šulcs, Sanita Šūmane, Imants Švāns, Franciska Sventeckis, Lidija un Vitālijs Tarbunas, Aina Tarziers, Anita Tērauds, Nāra Thacher, Aina 
Thomas, Antra Thrasher, Gundars Tīlmanis, Apolonija un Imants Timroti, Aivars Tone, Benita un Glenn Trapses, Astrīda un Toms Trautmaņi, Biruta Treibergs, Linda Treija, 
Antoņina un Leo Trinkuni, Zaiga un Edvīns Tumi, Jānis Turkopuls, Daina un Andris Ūdŗi, Ilze un Juris Upatnieki, Valentīne Upāts, Ivars Upens, Velta un Jānis Upeslāči, Ināra 
un Normunds Upītes, Edvīns Upītis, Rasma Upmanis, Elvīra Vācietis, John Vaivods, Juris Valainis, Edgars Valdmanis, Dzintris Vallis, Eduard Vanags, Aldis Vanders, Aija un 
Uldis VanPatten, Irēna Vanuška, Jana Varlejs, Biruta Vārsbergs, Biruta Vasers, Jānis Vaskis, Martin Vasmanis, Vija Vazquez, Maija Veide, Māris Veidemanis, Dace Venters, Peter 
Videnieks, Ieva Vidners, Ausma un Alberts Vīgants, Regīna Vijums, Gunta un Jānis Vilciņi, Jūlijs Vilde, Ramona un Ārijs Vilemsoni, Aivars Vilemsons, Ilmārs Vilmanis, Raita 
Vilniņš, Vaida un Valdis Vipuļi, Egils Virsnieks, Daina Vitin, Andris Vītiņš, Ilga Vītiņš, Augusts Vītoliņš, Vitauts Vītoliņš, Jānis Vītols, Laimonis U. Vītols, Rasma Vītols, 
Elizabete Vittands, Vitolds Vītums, Inta Vodopals, Inta un Douglas Walker, Sandra Walter, Ida Weir, Renāta Whitaker, Alda un Alan Whitt, Inta un Richard Wiest, Baiba 
Wilson, Maija Wolf, Ludmila Yamrone, Ārija Young, Paulīne un Zigfrīds Zadvinski, John Zaļais, Irma Zālīte, Gunārs Zālītis, Mirdza Zaļums, Andrejs Zāmelis, Irēne un Aivars 
Zandbergi, Pēteris Zarēvičs, Laima un Bertram Zariņi, Jānis Zariņš, Laima Dzintra Zariņš, Indulis Zariņš, Olga Zariņš (†), Juris Zars, Juris Zēbergs, Ausma un Imants Zeidlicki, 
Gene Zelcs, Valda Zemesarājs, Dace un Roberts Zemmeri, Astra Zemzars, Māra Zibrin, Māra un Gunārs Ziediņi, Ansis Zilgalvis, Guna un Leonīds Zīverti, Lilija Zīverts, 
Manfreds Zīverts, Taira Zoldnere, Andra Zommere, Māra Zommere, Biruta un Jānis Zommeri, George Zundo, Laimons Zvaigzne, Andra un Jānis Zvārguļi, Mintauts Zvirbulis, 
Rasma Zvirbulis.

Amerikas latviešu apvienība sirsnīgi pateicas visiem ALAs biedriem un atbalstītājiem!
2016. gadā ALAs darbu ar ziedojumiem atbalstīja:
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Pērkam visā Latvijā mežus, 
cirsmas un izstrādātus īpa-
šumus. Var būt ar lauk saim-
niecības zemi. Piedāvājumus 
un dokumentus par īpašumu 
lūgums sūtīt uz e-pastu
mezuipasumi@inbox.lv. 
Piedāvājumu izvērtēšana
3-5 darba dienu laikā.
Tālr. 28308131.

PĒRK

Tālr: 973-746-3075

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA    APSAIMNIEKOŠANA

 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E. 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel.: (616) 975-2705 
zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Milwaukee, Wisconsin
Unit J, 53221
Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā
aicina uz Lielās Dienas svētkiem

šā gada 16.aprīlī plkst. 15:00 DV namā.
Lielo Dienu ar mums kopā svinēs, spēlēs un dziedās

Liepājas Leļļu teātŗa aktieŗi
Agnese Kuplēna, Inga Majore un Normunds Karpičs.

Pēc koncerta saviesīgs vakars mūsu mājīgajā kamīnzālē.
Nāc pats un aicini draugus!
Adrese:115 W 183rd STR,

Bronx, NY 10453

When Soviet invasion of their homeland forces
an extended Latvian family into exile in 1944,
the young and the elderly must pull together 
against seemingly impossible challenges to 

maintain survival and to nurture hopes for the 
rebirth of their homeland. Flight from Latvia
is a true story of the resilience and survival

of displaced persons, and also of those
who fought for their homeland in a time

of tragedy and loss. 

The book is available for purchase at
Amazon.com.

Flight from Latvia: a Six-Year Chronicle

When Soviet invasion of their homeland forces

g
A historical memoir by Dagnija Neimane
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē
Porziņģim 22 punkti 

Knicks revanšā
pret Heat 

Kristaps Porziņģis guva 22 
punktus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē, bet viņa 
pārstāvētā Ņujorkas Knicks vie-
sos ar rezultātu 98:94 pārspēja 
Maiami Heat vienību.

Kocha kļūst par 
Eiropas vicečempioni
Talantīgā Latvijas svarcēlāja 

Rebeka Kocha Horvatijas pilsētā 
Splitā kļuva par Eiropas vice-
čempioni, pievienojot sudrabu 
pērn izcīnītajai Vecā kontinenta 
bronzas medaļai.

Ņujorkas komanda pēdējās 
trīs spēlēs izcīnījusi divas uzva-
ras, bet iepriekšējā spēlē, kuŗā 
tika ciests zaudējums ‒ 88:105 
tiem pašiem Heat basketbolistiem, 
Knicks oficiāli zaudējis izredzes 
iekļūt izslēgšanas turnīrā. Por ziņ-
ģis trīs spēlēs pēc kārtas guvis 20 
un vairāk punktus. Šāda serija 
viņam padevusies piekto reizi 
sezonā.

Deniss Vasiļjevs

Angelina Kučvaļska

Bobs Hārtlijs

Kaspars Daugaviņš

Pēc olimpiskās 
ceļazīmes

Helsinkos pasaules meistar sa-
cīkstēs daiļslidošanā Latvijas daiļ-
slidotājs Deniss Vasiļjevs pēc īsās 
programmas ierindojās 14. vietā.

Lat   viju olimpiskajai ceļazīmei.
Izvēles programmu Vasiļjevs 

sāka ar lielisku trīskāršo akseli, 
tomēr uzreiz pēc tam viņš mē -
ģināja izpildīt vēl vienu, bet pie -
zemējoties tika piedzīvots kri-
tiens. Priekšnesuma turpinā jums 
Latvijas sportistam bija gana 
veiksmīgs un pārliecinošs, sek-
mīgi izpildot vairākus lēcienus, 

tostarp trīskāršo flipu no soļiem. 
Summā tikai 17 gadus vecais Lat -
vijas sportists, sasniedzot jaunu 
valsts rekordu, ieguva tieši 239 
punktus un izcīnīja 14. vietu un 
ceļazīmi uz Phjončhanas Olim-
piskajām spēlēm.

***
Latvijas labākā daiļslidotāja An -

gelina Kučvaļska Helsinkos pa -
saules meistarsacīkstēs īsajā pro-
grammā ierin dojās 21. vietā. Kuč-
vaļska savu slidojumu aizva dīja bez 
acīmre dzamām kļūdām, no ties-
nešiem saņemot 55,92 punktus.

Kocha, startējot svara katē go-
rijā līdz 58 kilogramiem, summā 
pacēla 213 kilogramus, raušanā 
pievarējot 95, bet grūšanā 118 
kilogramus smagu stieni. Rau ša-
nā Rebeka izcīnīja mazo zelta 
medaļu, bet grūšanā ierindojās 
otrajā vietā. 

Vasiļjevs startēja ceturtajā 
grupā. Viņš bez kļūdām izpildīja 
lēcienus un izpelnījās skaļas at -
balstītāju ovācijas. Tiesneši viņa 
sniegumu novērtēja ar 81,73 punk-
tiem, kas ir viņa perso nis kais re -
kords. Šis sniegums De  nisam ļāva 
kvalificēties nāka  majam sacen-
sību segmentam un pietuvot 

Šis Kučvaļskas rezultāts par 
trim punktiem atpaliek no per-
soniskā rekorda, kas tika sas-
niegts pērnā gada sākumā Ei -
ropas meistarsacīkstēs. Sum mē-
jot īso un izvēles programmu, 
kopumā tika iegūti 155,02 pun -
kti, kas Angelinai deva 22. vietu. 
Angelina Kučvaļska ar pasaules 
meistarsacīkstēs iegūtu 22. vietu 
arī nodrošināja mums vienu ce -
ļazīmi uz Olimpiskajām spēlēm. 

Speciālistu ieskatā par An  ge-
linu Kučvaļsku noteikti tika tu -
rēti daudzi īkšķi, jo, lai gan viņa 
spēj izpildīt tīru programmu, arī 
viņai raksturīgi slidot sacensībās 
visnotaļ nestabili un neparedza-
mi. Pati programma bija izteik-
smīga, piruetes labas un izpil-
dījums skaists, bet kļūdas dēļ, 
kad trīskāršā lēciena vietā tika 
izpildīts dubultais, Kučvaļska 
mē  ģināja to labot, bet rezultātā 
izpildīja lieku elementu. Ja pie -
ļauta kļūda, to izlabot nav nemaz 
tik viegli, jo nevar vienkārši at -
kārtot to pašu lēcienu. Notei-
kumos ir noteikts lēcienu skaits, 
kombināciju skaits, kas ir jāiz-
pilda, un ir jādomā ātri, lai pār-
rēķinātu un izplānotu turpmāko 
programmu, tāpēc bieži vien 
labāk ir neko nemainīt. Katrā 
ziņā Kučvaļskai ir nepieciešams 
progress un jāatrod veids, kā no -
stabilizēt savu slidojumu.

Lai gan sākotnēji nebija zināma 
precīza vieta, kāda nepieciešama 
olimpiskās ceļazīmes iegūšanai, 
noslēgumā izrādījās, ka ar 22. vie-
 tu pasaules meistarsacīkstēs ir 
pietiekami, lai nodrošinātu Lat-
vijai sieviešu konkurencē vienu 
dalībnieces vietu Phjončhanas 
Olimpiadā. Tiesa, tas gan ne  no-
zīmē, ka to automātiski iegūst 
Kučvaļska, jo viņas vietā var do -
ties arī cita Latvijas daiļslidotāja.

Latvijas hokeja
izlase gatavojas 

Latvijas hokeja izlases kan di-
dāti Hārtlija un viņa palīga Žaka 
Klutjē vadībā pasaules meis tar-
sacīkstēm gatavojas jau ilgāku. 
Lat vijas izlase aizvadīs desmit 
pārbaudes spēles. Pirmās divas 
spēles notika Arēnā Rīga pret 
Krievijas otro jeb olimpisko iz -
lasi.

Par gatavošanos pasaules meis-
tarsacīkstēm stāsta izlases galve-
nais treneris Bobs Hārtlijs: “Tre -
niņnometne risinās ļoti labi, 
hokejisti gaida spēles ar Krieviju. 
Esmu drošs, ka arī fani vēlas 
redzēt šīs spēles. Galējais sastāvs 
vēl, protams, ka nav, bet puišu 
ieguldījums komandā ir ļoti liels. 
Katrā spēlētājā redzam progresu, 
viņiem ir lieliska attieksme,” pre-
ses konferencē teica Hārtlijs. 
“Tagad katru nedēļu būs divas 
pārbaudes spēles, kurā pārbau-
dīsim spēlētājus, labosim kļūdas. 
Tās mums būs ļoti noderīgas,” 
piebilda treneris. “Katrs, kuŗš 
treniņā  bija uz ledus, piedalīsies 
vismaz vienā spēlē. Esam atskai-
tījuši tikai 2 ‒3 spēlētājus, bet 
pā  rējos turam sastāvā, jo viņi 
parādījuši lielisku attieksmi. 
Cenšamies radīt jaunu izlases 
struktūru. Cilvēki Latvijā mīl 
hokeju, bet varam un vajag dar-
boties vēl labāk. Jāparāda visiem, 
ka hokejs ir lielisks sporta veids,” 
uzsvēra kanadiešu speciālists.

Valstsvienībai pievienojies ko -
mandas kapteinis Kaspars  Dau -
gaviņš, kurš atgūstas pēc rokas 
traumas, līdz ar to viņš darbojas 
individuāli svaru zālē. “Dauga-
viņš ir cīnītājs, kurš vēlas spēlēt. 
Viņš vēl nav gatavs trenēties, bet 
vēlas būt uz ledus. Viņš ir izlases 
sirds un dvēsele. Arī Kristaps 
Sotnieks ir ar komandu. Esam 
daudz labāka komanda, kad 
Kaspars ir uz ledus,” skaidroja 
Hārtlijs.

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) prezidents Aigars Kalvītis 
stāstīja, ka gaidot izlasē Mārtiņu 

Karsumu, kuŗš pasaules meis-
tarsacīkstēs  nav piedalījies kopš 
2010. gada, kā arī Andri Džeriņu, 
kuŗš gan Čechijas meistarsacīkšu 
pusfināla pirmajā spēlē guvis 
traumu. Savukārt aizsargs Os -
kars Bārtulis aģentūrai LETA 
pastāstīja, ka potītes traumas dēļ 
nepaspēs atveseļoties līdz pa -
saules meistarsacīkstēm.

Gatavojoties pasaules meis tar-
sacīkstēm, Latvijas izlase aiz va-
dīja divas pārbaudes spēles ar 
Krievijas otro jeb olimpisko ko -
mandu. Boba Hārtlija debijas 
spēlē  mūsu hokejisti  ar rezultā-
tu 0:5 (0:2, 0:3, 0:0) pārliecinoši 
piekāpās Krievijas valstsvienī bai. 
Jāņa Kalniņa sargātajos vārtos 
sabira daudz ripu, bet viesu 
vienības vārtsargs pasvīst dabūja 
tikai pēdējā periodā. Treniņu no -
lūkos abas komandas pēc spēles 
aizvadīja pēcspēles metienu seri-
ju, kurā Latvijas izlase izcīnīja 
uzvaru, vienīgo reizi precīzi 
metot Mikam Indrašim.

Abu vienību otrajā spēlē Lat-
vijas hokejisti zaudēja ar rezul-
tātu 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). Latvijas 
izlases labā vienīgos vārtus guva 
uzbrucējs Edgars Kulda.

107 kilometru 
labdarības ultramara-

tons Rīga–Valmiera

1. aprīlī, tieši pusnaktī no piekt-
dienas uz sestdienu 145 ultragaŗo 
distanču skrējēji uzsāka ceļu no 
Brīvības pieminekļa Rīgā līdz 
Svētā Sīmaņa baznīcai Valmierā. 
Latvijas garākajā šosejas skrē-
jienā Rīga–Valmiera starp dalīb-
niekiem no 10 valstīm bija gan 
74 gadus vecais trases rekordists 
Georgs Jermolajevs, gan kurl mē-
mais skrējējs Jānis Kopmanis. 

Skrējēju kopbilde pie Brīvības pieminekļa

Latvijā vienīgā labdarības 
skrējiena dalībnieki un brīv prā-
tīgie šogad vāc līdzekļus Burt-
nieku novada pusaudzes Lās-
mas Zukures ārstēšanai reha bi-
litācijas centrā “Poga”. Atjauno-
tais skrējiensoļojums notika ce -
turto gadu pēc kārtas un 2017. 
gadā sasniedza nebijušu starp-
tautisku līmeni, jo tajā piedalījās 
10 valstu ultramaratonisti. Matē-
matiski treses rekords nosacīti 
pielīdzināms maratona distancei 
2 stundās un 30 minūtēs vai 50 
kilometriem teju Latvijas re -
korda līmenī, taču konkrētajā 
distancē jārēķinās gan ar šosejas 
reljefu, gan cilvēka fiziskajām 
spējām un dažādām ultramara-
tona īpatnībām.

Radēviča ievēlēta
par Vieglatlētikas 

savienības
prezidenti

Bijusī tāllēcēja Ineta Radēviča 
29. martā oficiāli tika ievēlēta 
par Latvijas Vieglatlētikas savie-
nības (LVS) prezidenti, amatā 
nomainot Gunti Zālīti.

LVS kongresā par 35 gadus 
veco Radēviču aizklātajās vēlē-
šanās nobalsoja 51 biedrs, bet 
Zālītis saņēma 18 balsis. „Kad pie -
ņēmu lēmumu kandidēt, svarī-
gākais bija aizbraukt un uzklau-
sīt jūsu viedokļus. Mani brīdi-
nāja, ka būs sarežģīti un grūti, 
taču sapratu, ja strādāsim un 
sadarbosimies, viss izdosies. Ai -
cinu būt vienotiem,” pēc stāšanās 
amatā teica jaunā LVS prezi-
dente. 50 gadus vecais Zālītis par 
LVS prezidentu strādāja kopš 
2005. gada. „Sporta centrālā fi -
gūra ir ģimene. Būtisku lomu 
spēlēs sporta skolas, kur svarīga 
ir savstarpējā komūnikācija starp 
tām un LVS. Pēc ievēlēšanas pre-
zidenta amatā dibināšu fondu, 
kurā ieguldīšu arī savus līdzek-
ļus,” uzrunā teica Radēviča. „At -
tīstīsim infrastruktūras tīklu un 
cieši sekosim situācijai ar Dau-
gavas stadiona rekonstrukciju. 
Veicināsim treneru tālāku attīs-
tību un pilnveidosim vieglat-
lētikas sacensību sistēmu un 

stiprināsim sporta veida tēlu.”
Pašlaik 35 gadus vecā Radēviča 

sportistes karjēru beidza 2012. 
gadā, pēdējos gados pievēršoties 
arī TV žurnālistikai, tomēr no 
vieglatlētikas viņa nekur tālu nav 
aizgājusi. Vēl šī gada sākumā Ra -
dēviča pēc konkurentes dis kva-
lifikācijas par aizliegto vielu lie -
tošanu kļuva par 2011. gada pa -
saules vicečempioni, lai gan sā -
kotnēji viņa bija izcīnījusi bronzu. 
Viņas tobrīd izcīnītā medaļa kļuva 
par Latvijai pirmo godalgu neat-
karīgas valsts vēsturē pasau les 
meistarsacīkstēs. 2012. gada Lon-
donas Olimpiskajās spēlēs Ra  dē-
viča ierindojās ceturtajā vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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LIGITA KOVTUNA

L A T V I E Š I  C E Ļ O

Ar pasaules apceļojumu aprakstiem nu jau nevienu 
nepārsteigsi, tā tas ir. Bet, izrādās, var ceļot arī citādi, 
individuāli, un populārajā ceļojumu tūrisma industrijā 
var atrast veidus, kā zemes un pilsētas, cittautu kultūru 
un interesantas vietas var skatīt citām acīm, iepazīt 
cilvēkus, kam Latvijas vārds ir pazīstams, kas ir 
ieinteresēti iepazīties tuvāk ar mūsu kultūru, pastāstīt 
un parādīt vairāk par to, kas izlasāms un apskatāms 
ceļvežu grāmatās. Tāds bija šis brauciens mums, divām 
lat vietēm, man un tekstilmāksliniecei Dzintrai Vilks. 

Italija. Savām acīm, tuvplānā

Mazmazītņais auto jūs ievedīs arī tādās ieliņās, kuŗās neiesprauk-
sies pat ne klasiskā Toyota, nerunājot nemaz par Lamborgini. Un šīs 
Italijas vecpilsētām tik raksturīgās ieliņas tiešām ir vērts redzēt un 
izbaudīt. Alvise mūs aizvedīs uz parku, kuŗā slejas pīnijas un 
aizvadītā gada augļiem pilni apelsīnu koki. Pēc pāris nedēļām 
sprāgšot vaļā jaunie ziedi. Vecie augļi labi derot apelsīnu mar-
melādēm.

Alvise jūs aizvedīs arī uz citām 
Romas vietām, kur tūristus 
parasti neved. Piemēram, uz 
kādu senu strādnieku māju 
rajonu, kas tagad pārtapis īstā 
bagātnieku rajonā, kur kād rei-
zējās nabaga ļaužu mājas pār-
tapušas lepnās rezidencēs. Te 
ieslēpušās arī baznīciņas ar gad-
simtiem veciem elementiem, kā, 
piemēram, šīs durvis. Caur arku 
redzami bagātu ļaužu nami, un 
te rit klusa bezsteigas italiskā 
sadzīve.

Ar brīnišķīgo, Cute Fiat 500 
(skat. augšējā attēlā) mūs izvizi-
nāja pats firmas Rome 500 exp 
īpaš nieks Alvise di Giulio. Viņš ir 
ļoti zinīgs un atraktīvs pavadon-
is, īstens romietis, kas ļoti mīl 
savu pilsētu, dievina tās vēsturi 
un prot pastāstīt to, ko parastam 
tūristam parasti nestāsta. Runā 
skaidrā, skaistā angļu valodā un 
uzreiz „uzķer”, kas ceļotājam 
īpaši interesē. Kā citkārt italietis, 

Alvise zina aizvest arī uz vietu, kur pa atslēgas caurumu (patiešām!) 
var vērot Vatikānu caur zaļu aleju.

prot būt tīkams džentlmenis un 
divām ceļiniecēm uzsauc kapu čī-
no ar mīlestības pilniem šo  ko lā-
des vārdiņiem kafijas putās. Pro-
tams, neaizmirstot arī par savas 
firmas reklāmu... Tas nu tā, bet 
Alvises zināšanas ir cieņas vērtas. 
Ja esat ceļošanas „fein šme kers” 
un jūs neinteresē vietas, kur ne -
pulcējas „klasiskie” tū  risti,” no sirds 
iesaku Alvises tūri ar Fiat 500. 
(www.rome500exp.com)

No parka terases citādā rakursā nekā tūrisma ceļvežos skatām 
Viktora Emanuēla pieminekli Romas Venēcijas laukumā, sauktu 
Il Vittariano, ko 1911. gadā atklāja, godinot Savojas Viktoru 
Emanuelu II, apvienotās Italijas pirmo karali. Šo ēku sauc gan par 
„kāzu torti”, gan par „rakstāmmašīnu”, to dēvē par „uzpūtīgās un 
neiejūtīgas architektūras” paraugu, bet savās fotoatmiņās tomēr visi 
to ie  mūžina, un nama pakājē rit spraiga dzīve ar tūristu pulkiem, 
kafejnīcām un visu, kas piederas Italijas noskaņai.

Alvise prot sagādāt arī gluži 
bērnišķīgus pārsteigumus. Aiz-
ved mūs pie Džuzepes Garibaldi, 
izcilā kaŗavadoņa cīņās pret 
franču kaŗaspēku 1849. gadā, 
pieminekļa. Tas uzcelts Jānikula 
kalnā, un tā pamatni rotā uz -
raksts „Roma vai nāve”. Ik dienu 
pulksten 12 sens lielgabals izšauj 
zalvi ar īstu pulvera patronu, 
ceremonijai asistē īsti mūsdienu 

italiešu kareivji. Todien, kad mēs 
tur bijām, arī jauna meitene. 
Tūristu pulki ir sajūsmā! Bet 
Alvise izstāsta joku – puisēns, 
kuŗu tētis kopš mazotnes vedis 
pie Garibaldi pieminekļa, kļuvis 
pusaudzis, jautā – bet, kas tas 
par vīru, kas sēž zirga mugurā? 
Nu, Garibaldi taču... Bet puisēns 
domājis, ka te galvenais ir zirgs. 
Vārdā  Garibaldi.

Pa mūsu viesnīcas logu pavē-
rās skats uz Forumu. Ja savlai-
kus atrod un piesaka viesnīcu 
Romā, var par nelielu samaksu 
baudīt fantastiskas viesnīcas 
pašā Romas vēsturiskajā centrā. 
Tai pašā rajonā, Guiglio ielā arī 
viesnīcu Indigo ar SPA un ro -
miešu pirtīm. Interjerā lielfor-
māta foto ar jau pieminēto cute 
Fiat 500 un kafijas automāts, kas 
uzvāra īstu espresso. Vakarā ne -
vajag nekur iet – viesnīcas res-
torānā ir lieliskas itāļu ēdienu 
vakariņas ar izcilu vīnu par 
demokratisku cenu. No rīta bro-
kastis, kas notiek trīs (!) zālēs... 
Itāliešu virtuve ir tiešām nepār-
spējama.

Turpmāk vēl.
Ceļosim uz Florenci, Luku, 

Sjēnu, Sandžiminjano, kur var 
nogaršot pasaulē garšīgāko sal-
dējumu...  
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MĀRIS BINDERS

MARISS JANSONS
Vācija
11., 12. maijs Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Her  ku-
lessaal, München

13. maijs Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bay er i-
schen Rundfunks, Kongresshalle, 
Augsburg

18., 19. maijs Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay e-
rischen Rundfunks, Gasteig, 
München

20. maijs Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayer i -
schen Rundfunks, Elbphil har mo-
nie, Hamburg

Mūsējie pasaulē

ANDRIS NELSONS
ASV
20., 21., 22., 27., 28., 29. ap -

rīlis; 2., 4., 5., 6. maijs Andris 
Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Boston Symphony 
Hall, MA

Austrija
25. maijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Musikverein Wien

26. maijs Andris Nelsons, 
Kristīne Opolais un Gewand-
hausorchester Leipzig, Musik ve-
rein Wien

Vācija
11., 12., 13. maijs Andris Nel-

 sons un Gewandhausorchester 
Leipzig, Gewandhaus zu Leipzig

18., 19., 21. maijs Andris Nel-
sons, Kristīne Opolais un Ge -
wand hausorchester Leipzig, Ge -
w andhaus zu Leipzig

1., 2. jūnijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

3. jūnijs Andris Nelsons, Kris-
tīne Opolais un Gewand-
hausorchester Leipzig, Konzert-
haus Dortmund

15., 18., 23. jūnijs Diriģents 
Andris Nelsons. Kristīne Opolais 
Nāras lomā Antonīna Dvoržāka 
operā “Nāra”. Bayerische Staat s-
oper, München

KRISTĪNE OPOLAIS
ASV
4., 5., 6. maijs Kristīne Opo-

lais, Andris Nelsons un Boston 
Symphony Orchestra, Boston 
Symphony Hall, MA

7. maijs Kristīne Opolais 
Metropolitan Opera 50. gadadie-
nas Galā koncertā, Metropolitan 
Opera, New York, NY

Puertoriko
29. aprīlis Kristīne Opolais 

koncertā ar Orquesta Sinfónica 
de Puerto, Conservatorio de 
Música de Puerto Rico

Vācija
22. aprīlis Kristīne Opolais 

Toskas lomā Džakomo Pučīni 
operas “Toska” koncertuz  ve du-
mā, Berliner Philharmonie

18., 19., 21. maijs Andris 
Nelsons, Kristīne Opolais un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

3. jūnijs Andris Nelsons, 
Kristīne Opolais un Gew and-
hausorchester Leipzig, Konzert-
haus Dortmund

15., 18., 23. jūnijs Kristīne 
Opolais Nāras lomā Antonīna 
Dvoržāka operā “Nāra”, diriģents 
Andris Nelsons, Bayerische 
Staatsoper, München

ELĪNA GARANČA
ASV
17., 21., 24., 28. aprīlis; 1., 5., 

9., 13. maijs Elīna Garanča, 
atvadoties no Oktaviāna lomas, 
Richarda Štrausa operā “Rožu 
kavalieris”, Carnegie Hall, New 
York, NY

7. maijs Elīna Garanča Met-
ropolitan Opera 50. gadadienas 
Galā koncertā, Metropolitan 
Opera, New York, NY

18., 19., 20., 21. maijs Elīna 
Garanča izpilda Gustava Mālera 
“Rikerta dziesmas”, diriģents 
Gustavo Dudamels, Walt Disney 
Concert Hall, Los Angeles, CA

MARINA REBEKA
ASV
26., 29. aprīlis; 3., 6., 11. maijs 

Marina Rebeka Donnas Elvīras 
lomā Volfganga Amadeja Mo -
carta operā “Dons Žuans”, diri -
ģents Plasido Domingo, Met-
ropolitan Opera, New York, NY

LIENE KINČA
Šveice
23., 27., 30. aprīlis Liene Kinča 

Elizabetes lomā Richarda Vāg-
nera operā “Tanheizers”, Konzert 
Theater Bern

ZANDA ŠVĒDE
ASV
31. maijs; 6., 9., 14., 18., 22. jū -

nijs Zanda Švēde Madalēnas 
lomā Džuzpes Verdi operā “Ri -
goleto”, San Francisco Opera, CA

11. jūnijs Zanda Švēde Me  rola 
operas 60.gadadienas Galā kon -
certā, Herbst Theatre, CA

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO

Vācija
28. maijs Aleksandrs Anto-

ņenko Kavaradosi lomā Dža -
komo Pučīni operā „Toska”, 
Deutsche Oper Berlin

PĒTERIS VASKS
ASV
28. aprīlis Pēteris Vasks, “Tālā 

gaisma”, atskaņo University of 
Washington Orchester, Meany 
Theater, Seattle, WA

Čechija
27. aprīlis Pēteris Vasks, 

„Viatore” stīgu orķestrim, at -
skaņo Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Dům kultury města, 
Ostrava

Šveice
3. jūnijs Pēteris Vasks, “The 

Fruit of Silence”, atskaņo Ensemble 
Fratres, Eglise des Jésuites, Brig 

Vācija
6., 20. maijs; 2., 8. jūnijs 

Pēteris Vasks, „Musica adventus 
stīgu orķestrim”, Opernhaus, 
Dortmund 

16. jūnijs Pēteris Vasks, Kon -
certs, atskaņo Festival Strings 
Lucerne, Residenz, Kaisersaal, 
Würzburg

ALVIS HERMANIS
Austrija
16. aprīlis Richarda Vāgnera 

opera “Parsifāls”, režisors Alvis 
Hermanis, Wiener Staatsoper

VALSTS 
AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”

Vācija
28.,30. aprīlis; 1. maijs VAK 

“Latvija”, Gustava Mālera 8. sim-
fonija, Elbphilarmonie Hamburg

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
17. aprīlis Ēriks Ešenvalds 

„Ziemeļblāzma”, izpilda bērnu 
un jauniešu koŗi, t.sk. Rīgas 
Doma zēnu koris, Royal Festival 
Hall, London

Zviedrija
17., 18. maijs Ēriks Ešenvalds 

“The New Moon”, izpilda Sveriges 
Radios Symfoniorkester, Ber-
wald hallen, Stokholm

Orkiestra Filharmonii Narodowej, 
Filharmonia Narodowa, Warsaw

Vācija
27. aprīlis Baiba Skride, Lauma 

Skride (klavieres), Stadthalle 
Germaring

15. jūnijs Baiba Skride, Lauma 
Skride (klavieres), Staatstheater 
Darmstadt

18. jūnijs Baiba Skride, Lauma 
Skride (klavieres), Festspielhaus 
Baden-Baden

Zviedrija
20.,22. aprīlis Baiba Skride un 

Kungliga Filharmonikerna, 
Stockholms Konserthus

IVETA APKALNA
ASV
21. maijs Iveta Apkalna, Walt 

Disney Concert Hall, Los Angles, 
CA

Vācija
5. maijs Iveta Apkalna, Alte 

Oper Frankfurt

BAIBA SKRIDE, 
LAUMA SKRIDE

Austrālija
10., 12., 13. maijs Baiba Skride 

un Sydney Symphony Orchestra, 
Sydney Opera House

Austrija
26. aprīlis Baiba Skride, Lau -

ma Skride (klavieres), Musik-
vereinsaal, Wien

Kanada
10., 11., 12. jūnijs Baiba Skri -

de un Vancouver Symphony Or -
chestra, Orpheum Vancouver, 
BC

Monako
2. jūnijs Baiba Skride un 

Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, Auditorium Rainier 
III, Monte Carlo

Polija
26., 27. maijs Baiba Skride un 

KSENIJA SIDOROVA
Honkonga
12.,13. maijs Ksenija Sidorova, 

Hong Kong Cultural Centre
Turcija
19. aprīlis Ksenija Sidorova, İş 

Sanat Kültür Merkezi, Istanbul
Vācija
30. maijs Ksenija Sidorova, 

Konzerthaus Dortmund

KREMERATA 
BALTICA

Nīderlande
25. aprīlis Kremerata Baltica, 

Muziekgebouw Frits Philips 
Eindhoven

Portugāle
17. aprīlis Kremerata Baltica, 

The Calouste Gulbenkian Foun-
dation, Lisbon

Vācija
23. aprīlis Kremerata Baltica, 

Musikfestspiele Sanssouci und 
Nikolaisaal Potsdam

24. aprīlis Kremerata Baltica, 
Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld

VOKĀLĀ GRUPA 
“LATVIAN VOICES”

Somija
7. jūnijs Latvian Voices Tam-

peres à Capella festivālā, Tampere 
Hall

EGILS SILIŅŠ
Apvienotā Karaliste
26. aprīlis Egils Siliņš koncertā 

kopā ar London Philharmonic 
Orchestra, Royal Festival Hall, 
London

Spānija
18., 22., 26., 28. maijs Egils 

Siliņš Holandieša lomā Richar -
da Vāgnera operā “Klīstošais 
holandietis”, Gran Teatre del 
Liceu, Barcelona

Vācija
27. aprīlis Egils Siliņš Votāna 

lomā Richarda Vāgnera operā 
“Valkīra”, Hessisches Staatstheater 
Wiesbaden
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Piecus gadu tu biji Nacio - 
nā lās elektronisko plašsaziņas 
līdz ekļu padomes (NEPLP) 
lo  ceklis, kas Latvijā atbildīga 
par Latvijas Radio un Latvijas 
Tele vīziju, kā arī vienlaikus 
veic re  gulātora funkcijas. Kādi 
bija būtiskākie uzdevumi tev, 
pado mes loceklim? 

Padomē mēs bijām iekšēji 
vie nojušies par atbildības jo -
mām. Es biju atbildīgs par Lat-
vijas Ra  dio (LR) attīstību un 
radio noza ri kopumā. Šajā laikā 
ir izdevies nodrošināt, ka LR 
aizvien ir viens no iecienī tā-
kajiem plašsa zi ņas līdzekļiem 
valstī. Kopējais uzticēšanās in -
dekss ir 82%. 2017. gadam pa -
nācu, ka valsts atbalsts LR teh-
niskajam nodrošināju m am un 
satura veidošanai pie auga par 
900 000 eiro. 

Latvijas informātīvas telpas 
stiprināšana pašreizējā ģeopo lī-
tiskajā situācijā bija manas dar-
bī bas virsmērķis, tāpēc pastip-
rināti pievērsu uzmanību fi  nan-
cējuma garantēšanai, ko padome 
kon kur sa kārtā piešķīra radio 
un TV stacijām Latgalē, kā arī 
latviešu diasporas producentu 
grupām. Kā ļoti svarīgu saska-
tīju uzdevumu nodrošināt Lat-
vijas Radio apraidi pierobežā.

Vai visu, ko biji iecerējis, 
varēji paveikt ?

Es saskaitīju tos uzdevumus, 
kas ir uzdoti un veicami Pado-
mei, kopā sanāca 33. Atšķirībā 
no citām Eiropas valstīm, kur 
re  gulātors ir atdalīts no sabied -
ris  kā medija padomes. Latvijā 
visus šos uzdevumus veica pieci 
pa  domes locekļi un desmit dar-
bi nieki, no tiem puse strādāja 
mo  nitoringa centrā. Parallēli 
šiem uzdevumiem padome, at -
šķirībā no iepriekšējās, iesaistī-
jās mediju polītikas veidošanā, 
jo Latvijā līdz mediju polītikas 
nodaļas iz  veidošanas Kultūras 
ministrijā netika veikta mērķ-
tiecīga elektronisko mediju 
politīka.

Viens no padomes mērķiem 
bija Latvijas Televīzijas (LTV) un 
Lat vi jas Radio apvie nošana. Vie -
nota sabiedriskā medija izveide. 
To  rei  zējais tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns valdības sēdē pa -
ziņoja, ka šis jautājums jālemj 
nevis valdībai, bet Saeimai. Un 
tā kaut kur starp Ministru kabi-
netu un Saeimu šis projekts arī 
iestrēga. Ar šādu neizlēmību 
padome sa  skārās bieži. Taču 
NEPLP iz  de   v ās izveidot LTV un 
LR kopīgo ziņu portālu www.
lsm.lv. 

Kas skaŗ manu darbību, tad 
esmu gandarīts, ka izstrādāju un 
ieviesu apraides atļauju piešķir-
šanas kārtību komercradio sta-
ci jām. Izstrādāju Latgales elek-
tro nisko mediju programmu. 
Izvei doju Latvijas radio studiju 
Lat galē, kas ir ļoti būtisks solis 
in  formātīvās telpas stiprinā šanā.

Vēl varu minēt likuma grozī-
jumus, kas bija vērsti, lai iz -
skaustu slēpto retranslāciju no 
Krie vijas mūsu valstī reģis trē-

Stiprināt Latvijas informātīvo telpu
Ligitas Kovtunas saruna ar Daini Mjartānu

tajās ra diostacijās. Diemžēl 
NEPLP darbību traucēja polī-
tiķu ambī cijas un neizpratne 
par šīs neatkarīgās institūcijas 
funk ci jām, nemaz nerunājot 
par des truktīvo pretdarbību, 
kuŗu iz  vērsa Saeimas deputāts 
Artuss Kaimiņš, radio stacija 
Super FM un raidorganizāciju 
asociācijas izpilddirektore Gunta 
Līdaka. Tas bija nožēlojami. 

Kas tavuprāt ir galvenie uz -
devumi Latvijas informātīvās 
telpas stiprināšanai?

LTV ir izveidojusi atsevišķu 
interneta televīzijas kanālu dia-
sporas auditorijai, taču vai 
mums nevajadzētu spert nāka-
mo soli un pēc Lietuvas parauga 
nodro šināt satelītapraidi, daļu 
raidīju mu subtitrēt angļu va  lo dā, 
rosin ot starptautisko interesi 
par Lat viju? Mūsos ir tāds ma -
zas valsts sindroms, taču jā -
mācās pasniegt Latvijas “maigo 
varu”.

Arī starptautiskajā arēnā jābūt 
ar stingru mugurkaulu, cīnoties 
par to, lai Eiropas Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīvā 
tiktu iestrādāti Latvijai intere   -
sēm atbilstoši nosacījumi.

Apsveicama ir Mediju fonda 
izveide, paredzot vairāk nekā 
mil jons eiro komerciālo radio, 
TV un preses atbalstam. Taču 
ļoti svarīgi, ar kādu mērķi mēs 
piešķiŗam šos līdzekļus. Manā 
ieskatā virsmērķim jābūt – ziņu 
un analītiskā satura veidošana 
ar uzsvaru uz starptautisko no -
tikumu plašāku atspoguļojumu, 
kā arī analizēt valsts drošības 
jautā jumus un ārvalstu mediju 
ie  spaidu uz Latvijas sabiedrību.

Kas skar sabiedrisko mediju 
attīstību, tad būtiski palielināt 
LTV oriģinālsaturam pieejamo 
financējumu (saistot ar iziešanu 
no reklāmas tirgus), samazinot 
ārvalstu satura iepirkuma daļu. 
Nodrošināt Latvijas satura ra -
žo šanu, piesaistot neatkarīgos 
producentus un pašmāju vie-
tējās un reģionālās televīzijas. 

Beidzot arī būtu jāpieņem lē -
m ums, kā mēs komunicēsim ar 
au  ditoriju, kas ikdienā patērē 
me   dijus krievu valodā. Attīs tī-
sim savu TV, darīsim to sa  dar-
bībā ar citām Baltijas valstīm? 
Pašlaik mēs mīņājamies uz vie-
tas, un ir nepieciešams polītisks 
lēmums, kādā virzienā mēs 
ejam.

Mūsdienās nekas nestāv uz 
vietas. Mediju vide attīstās ļoti 
strauji. Radio jomā aizvien vai-
rāk klausītāju pāries uz digitālā 
satura lietošanu informācijas 
ie  gūšanai. Tātad mums jācenšas 
sasniegt to sabiedrības daļu, kas 
radio ikdienā nepatērē. Jāno-
dro  šina radio satura sasnie dza-
mību sociālajos medijos. Gados 
jau nāku auditoriju uzrunā – 
skaņa, bilde, video.

Tavu rūpju lokā vienmēr 
bijusi Latgale. 

Mums jācīnās par katru radio 
un TV skatītāju Latgalē, lai to 
paturētu mūsu valsts infor mā-
tīvajā telpā un to ir iespējams 
iz  darīt, piedāvājot kvalitatīvu 
un interesantu vietējo saturu. 
Jūs teiksiet – tas ir saprotami un 
vien kārši, taču mana pieredze 
rāda, ka tas ir grūts darbs, pār-
liecinot polītiķus, cīnoties par 
financējumu, strādājot pie sa -
biedriskā pasūtījuma. 

Runas Saeimā ir bijušas visai 
gaŗas, taču darbs – īss. Divus 
ga  dus padome centās mainīt 
poli tīķu izpratni un gūt atbalstu 
La t gales elektronisko mediju 
programmas iedzīvināšanai, kas 
ir viens no paliekošiem darba 
rezultātiem, ļaujot ar samēro-
jamu ieguldījumu palielināt sa -
biedrisko mediju auditoriju 
Lat galē, kā arī stiprināt reģiona 
identitāti un latgaliešu valodu. 
Jaunajai NEPLP šī programma 
būtu jāattīsta tālāk.

Mēs esam tik stipri, cik stiprs 
ir mūsu vājākais ķēdes posms. 
Sva rīgi ir parādīt valsts attiek-
smi pret Latgali. Latvijas Radio 
stu  dijas izveide Rēzeknē rada 

pozi tīvu “klātbūtnes efektu”. Lu -
dzas iedzīvotājam svarīgi zināt 
un sajust, ka tepat blakus strādā 
žur nālisti, kas interesējas par 
viņu pilsētu, novadu, Latgali 
kopumā.

 Kādus prognozē pašvaldību 
vēlēšanu rezultātus Latgalē un 
kā tie varētu ietekmēt turp-
māko dzīvi šeit?

Mēdz uzskatīt, ka pašvaldības 
deputātu uzdevums ir rūpēties 
par saimnieciskajiem, ne tik 
daudz par polītiskiem jautāju-
m iem. Latgales kontekstā situā-
cija jāvērtē savādāk. Rēzeknē 
pie va  ras ir Saskaņa un nacio-
nālajiem spēkiem nebūs viegli 
gāzt iesīk stējušo polītisko spēku, 
kas sek mīgi koķetē ar latgaliešu 
simpā tijām. 

Daugavpilī situācija ir ļoti sa -
springta. Vairāki polītiskie spē-
ki un to līdeŗi ar mediju palī-
dzību veic bezkompromisa priekš-
vēlē šanu cīņu. Pašlaik pie varas 
ir Latgales partija, vai tai izdo-
sies saglabāt pilsētas galvas 
krēslu? Viegli nebūs.

Manā skatījumā sevi ļoti labi 
Balvu novadā ir apliecinājis An -
d ris Kazinovskis un Rēzeknes 
novadā Monvīds Švarcs. Viņiem 
var novēlēt turpināt iesākto 
darbu.

Kas jauns tavā otrajā darbī-
bas laukā – diasporas mākslas 
centrā Cēsīs?

Par visām aktīvitātēm cenšos 
regulāri informēt Laika lasītājus. 
Varu pateikt, ka pašlaik ceļā no 
ASV uz Latviju ir divu ļoti inte-
resantu mākslinieku Volde mā ra 
Dārznieka un Rolanda Kaņepa 
darbi, kuŗi plašākai publikai 
Latvijā nav pazīstami. Jūlija sā -
kumā atklāsim izstādi, kur pa -
matu veidos Sīpoliņa fonda 
(Ka  nada) ziedotie darbi, bet 
kopš aprīļa beigām Ripas ģi  me-
nes galerijā būs apskatāma iz -
stāde “Trimdas ainavas” ar mū  su 
no  dibinājumam laika gaitā zie-
do tajiem darbiem. 

Pašlaik mūsu mākslinieku re -

z i dencē Cēsīs uzturas ASV lat-
viešu māksliniece Rita Grendze, 
kas veido instalāciju Latvijas 
Na  cionālajai bibliotēkai. Dzies-
mu svētku laikā Baltimorā plā-
nojam aicināt interesentus uz in -
for mā tīvu sarīkojumu, lai tu  vāk 
pa  stā stītu par PLMC darbu. 
Savukārt 22. aprīlī aicinu visus 
uz talku Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6.

Kādi ir tavi nākotnes plāni, 
darbojoties profesionālajā un 
sabiedriskajā laukā?

Jau tagad es konsultēju atse-
viš ķus medijus, lai gan laika lie -
lā ko daļu pašlaik aizņem sa  bied-
riskais darbs. Darbojos biedrības 
“Latga les tradicionālās kultūras 
centrs “Latgaļu sāta”” projektos. 
Šogad mums ir vairākas ieceres, 
kā piemēram A. Jūrdža fonda 
pa  st marku kataloga un Latgales 
dzies minieka Vinsenta Kūkoja 
dziesmu albuma izdošana. 20. mai-
 jā Varakļānu mūzejā atklā s im 
diasporas latviešu mākslas 
izstādi. Tā kā darbojos 2x2 no -
metnes padomē, tad aicinu pie-
teikties uz nometni, kas šovasar 
notiks Vidzemē.

Maija sākumā Latgalē sāksies 
Latvijas simtgades svinības. 
Vai tu varētu pastāstīt lasītā-
jiem izsmeļošāk?

Notikumu epicentrā būs Rē   -
zek ne, kur  notiks plašas Latgales 
kongresa simtgades svinības. 
1917. gadā tieši Latgales latvieši 
spēra pirmo soli, virzot ideju par 
kopīgas Latvijas valsts izveidi.  
Pa  redzēta plaša konference, in  te  -
resenti var pieteikties līdz 20. ap -
rīlim. Tajā piedalīsies dažādu 
jomu praktiķi un teorētiķi – gan 
ar referātiem, gan lietišķām te -
m ām diskusijām. Konferences  
gaitā tiks izstrādāti un apspri-
esti rezo lūcijas pamatpunkti un 
konkrēti priekšlikumi tautsaim-
niecības, drošības, kultūras, iz -
glītības, valodas un plašsaziņas 
līdzekļu polī ti kas attīstībai. Es 
domāju, ka ļoti nozīmīga būs 
zinātniskā diskusi ja “1917. gada 
Rēzeknes kongresa vēsturiskā un 
juridiskā nozīme un loma Lat-
vijas valstiskumā un Satversmē”. 
Cik man zināms, savu dalību 
apstiprinājis arī Eiropas Savie-
nības tiesas tiesnesis Egils Le -
vits, kā arī citi Latvijā pazīstami 
juristi. Koncerti un apbalvojuma 
“Laiks Ziedonim” ceremonija no -
  tiks Rēzeknes koncertzālē GORS.

Vispār maija pirmajā nedēļā 
iesaku katram doties uz Latgali,    
jo sarīkojumi būs visnotaļ inte-
re santi. Preiļos 3. maijā  notiks 
grā matas “Latgalietis XXI gad-
simtā” atvēršana. 5. maijā Rē  zek-
nē atklā sim pieminekli Latgales 
kongresa vēsturiskajā vietā, lat-
galiešu valodas naktī varēsiet 
piedzīvot Latga les rokgrupu kon-
  certus. Daugav pilī  6. maijā būs 
iespējams noska tīties mūzikālu 
izrādi – Francis Trasuns „No -
grimusī pils”, savukārt 7. maijā  
no podnieka Voldemāra Voguļa 
cepļa  tiks izņemti 100 Lat gales 
podi. Latvijas banka par go  du 
kongresa simtgadei izdos spe-
ciāli veltītu monētu.
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Rit trešais PLMC galerijas dar-
ba gads Cēsīs. Aizgājušajā gadā 
(no maija līdz decembrim) pie 
mums viesojušies vairāk nekā 
tūkstotis apmeklētāju. Šogad ne -
daudz mazāk nekā iepriekšējos 
gados esam uzņēmuši ciemiņus 
no ārvalstīm, tomēr mūs apmek-
lējuši viesi no ASV, Anglijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, 
Austrijas, Igaunijas, Krievijas un 
pat no Turcijas. 

Ir interesanti ieskatīties viesu 
grāmatā  un uzklausīt apmeklē-
tāju domas.

“Liels pārsteigums ir izstāde 
“Kalmītes stāsts”. Divas paau dzes, 
divas pasaules, un viena zeme, 
viena dzīvesziņa. Kā viens vese-
lums. Suģestē Jāņa Kalmītes rija, 
arkls – kas no simbola pārau dzis 
vēsturiskā artefaktā ar smag -
nēju, krāšņu pārdzīvojumu. Su -
ģestē Leldes Kalmītes ugunīgie, 
slēptie vulkāna spēki, kas izkāpj 
no zemes dzīlēm un tiek iespros-
toti intelektuālā režģī. Arī vēs tu-
riski artefakti. Divas pasaules, kas 
pastāv paralēli, papildina vie na 
otru, izaug viena no otras. Spēcīgs 
intelektuāli glezniecisks priekšne-
sums.” (Rita Šmagre- Žīgure)

“Fascinējoša ir tikšanās ar vēr-
tīgu, piesātinātu glezniecību. Jā  ņa 
Kalmītes krāsu spēks un trie piena 

Kopš 2014. gada Cēsīs darbojas 
“Pasaules latviešu mākslas centrs” 
(PLMC), kura misija ir to mākslas 
vērtību saglabāšana, ko radījuši 
latviešu mākslinieki trimdā, kā arī 
ārzemēs dzīvojošā jaunā paaudze.  
PLMC sniedz sistemātisku, pa -
dzi ļinātu un visaptverošu ieskatu 
trimdas mākslas attīstībā un 
daudzveidībā visplašākajai audi-
torijai Latvijā. Jaunais 2016. gads 
mūsu dzīvē iesākās ar ceļojošās 
izstādes atklāšanu Krāslavas Vēstu-
res un mākslas muzejā un noslē-
dzās ar izstādi Ludzas Novad-
pētniecības muzejā. 

2017. gads PLMC nesīs jaunus 
izaicinājumus. 23. aprīlī  durvis 
vērs izstāde "Trimdas ainavas". Ša  -
jā izstādē atspoguļosies latviešu 
mākslinieku skatījums uz dabu un 
apkārtējo vidi viņu mītņu zemēs. 

Izstāžu zāles pārzines Baibas 
Eglītes izkārtojumā marta mēnesī 
notika vairāki sarīkojumi,  iesais-
tot bērnus un jauniešus no visas 
Vidzemes un baudot Cēsu mūzi-
kas vidusskolas audzēkņu kon-
certu.

PLMC telpās šogad paredzēta 
arī Cēsu mākslas skolas audzēkņu 
izstāde, savukārt ceļojošā izstāde 
maija mēnesī tiks atklāta Varakļā-
nu novada muzejā. Tajā apkopotie 
mākslas darbi, kas ziedoti PLMC 
kolekcijai. Izstādes apmeklētāji va -
rēs iepazīt vienu no pirmajiem 
Prof. Augusta Anussa emigrācijā 
Vācijā tapušajiem darbiem, kā arī 
Laimoņa Mieriņa (Anglija), Jāņa 

Par padarīto un
jauniem izaicinājumiem

Kalmītes, Jāņa Gaiļa, Ģirta Puriņa, 
Voldemāra Avena, Annas Hagen- 
Annusas, Jāņa Stroda, Leldes Vin-
ters Ores (ASV), Jāņa Annusa  
(Vā  cija), Niklāva Strunkes (Zvied-
rija)  Māra Raudziņa, Jāņa Šēn-
berga (Austrālija) u.c. daiļradi.  Kā 
norāda PLMC izstāžu kuratore 
Dr.art. Lelde Kalmīte: “Izstāde 
parāda tikai daļu no daudz šķaut-
nainās diasporas latviešu mākslas, 
kas vērtējama pasaules mākslas 
norišu kontekstā.”

Aizgājušajā gadā PLMC sasnie-
dza plaša diasporas latviešu māk-
slas kolekcija, ko ziedoja Klāva 
Sīpoliņa fonds (Kanāda). Ar skatu 
uz Latvijas simtgadi plašākai au -
ditorijai kolekcijas darbi būs 
apskatāmi sākot ar 2017. gada jū -
liju. Pateicoties Andas Sīpoliņas 
(Kanāda) un Kārļa Kanderovska 
(ASV) pūlēm, PLMC telpu trešajā 
stāvā izveidota moderna mākslas 
darbu glabātuve. Nākamais posms 
ir PLMC mākslas kolekcijas elek-
troniskā kataloga izveide.

Ar optimismu raugāmies uz 
sadarbību ar ASV bezpeļņas orga-
nizāciju "Pasaules latviešu mākslas 
savienība", kuras vadību no  Leldes 
Kalmītes pārņēmusi Vija Zunta -
ka-Bērziņa. Notikušas būtiskas 
izmaiņas nodibinājuma valdes sa -
stāvā. PLMC izsaka Inārai Sī  ma-
nei un Jurim Ubānam sirsnīgu  
paldies par viņu nesavtīgo iegul-
dījumu un apsveic A. Sīpoliņu ar 
vēlmi darboties PLMC izaugsmes 
labā.

Priecē, ka šogad PLMC māk-
slinieku rezidences telpās Cēsīs 
plāno uzturēties ASV latviešu 
māk slinieki Rita Grendze un 
Kārlis Rēkevics.

PLMC arī plāno tikties ar mūsu 
atbalstītājiem ASV latvie šu Dzies-
mu un deju svētkos Baltimorā.

PLMC telpu rekonstrukcija un 
tehniskā nodrošinājuma iegāde 
prasīja lielākus ieguldījumus, ne -
kā bijām plānojuši. Kultūras mi -
nist rijas sniegtais atbalsts mākslas 
darbu transportēšanai, komunā -
lo maksājumu segšanai u.c. ir     
ļoti nozīmīgs, taču pilnībā neno-
sedz visus operatīvos izdevumus, 
tāpēc aicinu mākslas draugus 
atbalstīt PLMC darbību ar savu 
artavu. 

Sagaidot Latvijas simtgadi plā-
nojam plašu mākslas izstādi, tā  -
pēc aicinām tautiešus un latviešu 
organizācijas ziedot trimdas lat-
viešu mākslinieku darbus.

Lai Cēsīs izveidotos diasporas 
latviešu mākslas vēstures centrs, 
lūdzam  ziedot grāmatas, izstāžu 
katalogus, plakātus un fotoattē -
lus, kas ataino trimdas latviešu 
mākslas dzīvi. Ar mums var sazi nā -
ties, rakstot uz plmc@inbox.lv, vai 
arī L. Kalmītei leldekalmite81@
gmail.com

Pasaules latviešu mākslas centra 
adrese ir Lielā Skolas iela 6, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101, Latvija. 
Galerija atvērta no trešdienas līdz 
svētdienai. Tālrunis +371 20281728

Apmeklētāji sak paldiesBAIBA EGLĪTE,
PLMC izstāžu zāles pārzine

vēziens aizvien kāpis pāri ieloga 
robežām. Vispār robežām. Māk-
slā, pieņēmumos, izpratnē par lai-
ku, simboliku. Paldies Lel dei, ka 
atkal līdz detaļām pār lie cinoši 
veidojusi mākslas darbu kārto-
jumu.” (Ingrīda Burāne)

“Vissirsnīgākie sveicieni un pa -
teicība par ieguldīto sirdi lat viešu 
radošuma daudzinājumā”. (Alvils 
Rozentāls, Jaņa Rozentāla maz-
mazdēls)

“Ar saviļņojumu Cēsīs satikām 
ZigaSapieša darbus, auru un 
Paulu! Tā bija viņa lielā vēlēšanās 
mūsu sarunās Edinburgā.” (Sar-
mīte un Alise  Pīka)

“Zigis woud has come home  to 
this belowed Latvia. Thank You 
for Your warm response to me as 
his wife”. (Paula Sapietis)

“Paldies par iespēju redzēt šos 
darbus, paldies par to, ka šāds 
centrs mums ir. Svētību jums visos 
Jūsu ceļos”. (Inese Kurtiņa)

“Kalmītes (tēva un meitas) 
darbi ir tik dziļi, ka dvēselisko 
pacilātību grūti vārdos izteikt”. 
(Mirdza Voske - Lase)

“Jānis dzīvo arī manā mājā 
Čikāgā – goda vietā”. (Māris Roze)

“J. Kalmītes māksla raisa lielas 
lepnuma jūtas par Latvieti. Par 
spēku, par talantu un spēju radīt. 
Paldies par vēlmi dalīties ar ba -
gātību, kas pieder Jums”. (Sarmīte 
Sīle)

“Paldies par tik skaisti sakoptu 
un bagātīgi iekārtotu vietu. Pal-
dies daudzajiem dāvinātājiem, jo 
eksponāti ir ļoti interesanti”. (Bi -
ruta, Inese, Marta Bozes)

“Cēsis ir Latvijas karoga dzim-

tene. Gribas cerēt, ka arī visu 
klaida latviešu mākslas dzimtene. 
Paldies šajā sniegainajā rudens 
dienā par mākslas siltumu un uz -
ņemšanas laipnību.” (Pensio nā ru 
grupa no Ogres)

“Dzīvoju Cēsīs 31 gadu, vienmēr 
ir patikusi šī apkaime ap baznīcu! 
Šorīt, pastaigājoties pa pilsētu ar 
savu burvīgo sievu, nogriezāmies 
ielejā, kur pamanījām mākslas 
darbu, kurš mūs uzrunāja J. Min-
tika instalāciju PLMC pagalmā. 

Nebūtu iedomājies, ka šeit ir 
mākslas galerija – tik bagātīga un 
tik pilna ar stāstiem. Mums šo -
dien paveicās, jo bija unikāla 
iespēja dzirdēt un redzēt vairāk, 
nekā vienkārši ienākot iekšā. Liels 
paldies, ka ieaicinājāt un ievedāt 
mūs šajā mākslas pasaulē un 
stāstā”. (Andris un Madara)

Pensionāri ir čakli mūsu gale-
rijas apmeklētāji. Viņi ierodas 
grupās, no dažādām Latvijas pil-
sētām. Grupās galeriju apmeklē 
arī skolēni, galvenokārt mākslas 
skolu audzēkņi. Jāsaka, ka iepa-
zīstināšanu ar mūsu galeriju 
māk slas skolas pedagogi izman-
to visai daudzveidīgi. Protams, 
ka primārais ir pamatīga darbu 
apskate, bet mākslas darba iz -
pētes padziļināšanai audzēkņ -
iem tiek doti radoši uzdevumi 
savās kompozīcijās iesaistīt Jāņa 
Kalmītes darbu motīvus. Aiz kus-
tinoši PLMC viesi bija 2 – 3 ga -
dīgo bērnudārza audzēkņu gru-
piņa. Mulsinošs uzdevums man – 
kā pietuvināt ļoti nopietnos 
mākslas darbus tik jauneklīgai 
auditorijai. Un te atsauksme: 
“Paldies par jauko mākslas pa -
saules izrādīšanu Cēsu Pirmsko-
las pilsētas dārziņa pašas mazā-
kās grupiņas Rūķīšiem”.

Gaidām jūs ciemos 2017. 
gadā!

Pēc svinīgās Skotijas latviešu mākslinieka Zigfrīda Sapieša darbu 
pārvešanas ceremonijas Cēsīs. No kreisās – Dainis Mjartāns 
(PLMC), Baiba Eglīte PLMC izstāžu zāļu pārzine, Paula Sapietis, 
Latvijas goda konsuls Skotijā Džons Makgregors, kultūras mi -
nistre Dace Melbārde un Melisa Grenfella.

Cēsu pilsētas iedzīvotāji un viesi ir ievērojuši savulaik Jaunmeksikā 
(ASV) dzīvojošā latviešu mākslinieka Jāņa Mintika instalāciju 
PLMC pagalmā Lielā Skolas ielā.

DAINIS
MJARTĀNS,

Nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs”
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