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Apmeklēsim AABS konferenci Stenforda 
universitātē 1.–3. jūnijā!

Stenforda universitāte Kalifor-
nijā sadarbībā ar Baltijas studiju 
attīstības asociāciju (Association for 
the Advancement of Baltic Studies 
vai AABS) rīko vērie nī gāko Bal  ti-
jas valstu simtgadei veltīto pasā ku mu 
ASV, ar plašu atbalsi arī pa  saulē. 
Aicinām ap  meklēt XXV AABS 
konferenci, kas notiks no 1. līdz 
3. jūnijam un atzīmēs arī AABS 
dibināšanas piecdesmito jubileju.

Kas tad ir AABS jeb Baltijas 
studiju attīstības asociācija? Tā ir 
pasaulē vadošā akadēmiskā bied-
rība Baltijas valstu studiju pēt-
niecības jomā, kuŗā apvienojušies 
pētnieki no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, ASV, Kanadas, Aus trā-
lijas, Izraēlas, Japānas un Eiropas 
valstīm. Asociācija dibināta 
1968. gadā Merilendas uni ver-
sitātē, ASV. Tās darbības mērķis 
ir atbalstīt plaša spektra zināt-
niskos pētījumus un izglītības 
programmas par trīs Baltijas val-
stu vēsturi, kultūru, kā arī sociāli-
politisko un ekonomisko attīs-
tību. AABS nodrošina regulāras 

zinātniskas konferences Baltijas 
pētījumu jomā, sniedz atbalstu 
Baltijas valstu pētnieku zināt nis-
kajām programmām, stipen di-
jām, godalgām, balvām. Asociā-
cija publicē arī divus regulārus 
iz  devumus: “Baltijas studiju žur-
nāls” (Journal of Baltic Studies) 
un “Baltijas studiju apkārtraksts” 
(Baltic Studies Newsletter). Šos 
izdevumus iespējams abonēt 
AABS mājas lapā: http://aabs-
balticstudies.org/. AABS direktoru 
padomē Latviju pašreiz pārstāv: 
Ivars Ījabs (Latvijas Uni versitāte), 
Māra Lazda (Ņujorkas pilsētas 
universitāte) un Guntis Šmid-
hens (Vašingtonas Univer sitāte).

Konferences trīs dienās Sten-
forda universitātē paredzētas 11 
darba sesijas, veltītas visplašā ka-
jam jautājumu lokam, kas skaŗ 
Baltijas valstis. Tās ir: Baltijas 
valstu sasniegumi gadsimta ga -
ŗumā pēc neatkarības iegūšanas 
un 27 gadus pēc tās atgūšanas; 
jautājumi, kas saistīti ar reģiona 
vietu globālā kontekstā, veltot 

uzmanību Krievijas izraisītai ģeo-
polītiskai nestabilitātei. Uzma-
nība tiks pievērsta arī arvien 
pieaugošajai baltiešu diasporai 
pasaulē un Baltijas valstu sa  dar-
bībai ar tautiešiem ārvalstīs. Kon -
ferences ietvaros paredzēta arī 
plaša kultūras programma: 2. jū -
nijā notiks Baltijas kultūras va -
kars, un 3. jūnijā konferences 

noslēgumā skatīsimies filmu 
“Pelni sniegā”(Lietuva). 

Konference tiks atklāta ar Ei -
ropas Padomes cilvēktiesību ko -
misāra no Latvijas Nila Muiž-
nieka uzrunu “Baltijas valstis un 
cilvēktiesību jautājumi Eiropā”.

Sagaidāms, ka konferencē pie -
dalīsies ap trīs simti zinātnieku, 
pētnieku, studentu un sabiedris-

ko darbinieku. No Latvijas savu 
dalību jau pieteikuši Latvijas 
Universitātes, Daugavpils uni ver  -
sitātes, Ventspils universitātes 
profesori un mācībspēki, kā arī 
Latvijas okupācijas mūzeja pār -
stāvji, mediju, sabiedrisko un 
polītisko organizāciju pārstāvji. 
Liels paldies Ziemeļkalifornijas 
latviešu sabiedrībai par atsaucību, 
piedāvājot naktsmājas konferen-
ces dalībniekiem!

Konferences rīkotāji aicina ik -
vienu interesentu apmeklēt kon-
ferences pasākumus, iepazīt ak -
tuā litātes Baltijas valstu pētījumu 
jomā un baudīt Stenforda uni-
versitātes viesmīlību. Daudzi kon-
ferences pasākumi tiks piedāvāti 
bez maksas. Publikai reģistrācija 
konferencei sāksies 1. aprīlī; un 
aicinām reģistrēties savlaicīgi, jo 
daudzos pasākumos vietu skaits 
ir ierobežots. Plašāku informāciju 
par konferenci atradīsiet mājas 
lapā: http://aabs2018.stanford.edu/.

Uz tikšanos AABS konferencē 
1.jūnijā!

Eriks Ādamsons 

Pavasara dziesma

Kas pazūd ar sniegu?

Ar sniegu pazūd bēdas,

Kad kuslu un liegu

Acs pirmo asnu redz, ‒

Un izgaist ziemas pēdas,

Un zemi ziedi sedz.

Un atmiņas grūtas,

Kas sīvāk dzeļ par nātri,

Un vainas, kas gūtas

Pa gadalaiku šo,

Viss pazūd, izgaist ātri

Ar sniegu pēdējo.

Uz svētkiem es pošos

Ar pieticīgu prātu,

Es birztalās došos,

Kur dvēsele atspirgt zin,

Jo pavasars jau klātu –

Un tas ir jānosvin.

Pēc Klusās nedēļas, Lielās Piekt-
 dienas atskan gaviles: „Kristus ir 
augšāmcēlies, patiesi Viņš ir 
augšāmcēlies!” 

Kristīgā pasaule svin Kristus Aug-
 šāmcelšanos! Un kā ik gadu, mūs 
ikvienu nodarbina savas domas 
par Augšāmcelšanos, kā šis noti-
kums S vētajos Rakstos aprakstīts.

Ticēt, neticēt, saprast, nepū lē-
ties saprast, pieņemt, nepieņemt, 
kam taisnība, kam ne? Izklausās 
ķecerīgi, jo kā nekā mums (mūsu) 
Baznīca, ar lielo B, nosaka it kā 
mūsu ticības robežas – kam ticēt, 
kam ne – un kā! Vai Baznīca 
mani var piespiest ticēt tam, ko 
es neuzskatu pat patiesu un kas 
daļēji balstās senu mītu pasaulē?

Jo ja tā, tad kaut kas svarīgs 
aiziet zudumā, proti, ka Augšām 
celšanās nav mana individuālā 
attieksme ar Dievu un Augšām-
celšanās notikums tiek aprakstīts 
ikdienas ainās, kuŗas šķiet esam 
tikai aiz izziņas un pieredzes 
robežām (transcendentālas). Un 
augšām celšanās notikums re -
dzams pavisam citā gaismā, kā 
arī tukšais kaps.

Atskatoties uz pagājušajā gadā 

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši!
atzīmētajiem Reformācijas 500 
ga  diem, vācu teoloģijas profesore 
Claudia Janssen raksta, ka pie  ņē-
mums, ka cilvēki, modernam laik-
 metam sākoties, pasauli sāka skatīt 
pavisām citām acīm un tādējādi 
arī it kā nevarēja vairs Bībelē 
rakstītam ticēt, izrādījās nepa-
reizs. Notika pretējais – Bībeli 
lasīja jaunām acīm, un cilvēki 
bija spiesti tradicionālo pasaules 
redzējumu mainīt! Mainīt arī uz -
skatus par dzīvi un atgriezties pie 
atziņas avotiem.

Ne visiem tāda pati miesa, 
citāda ir cilvēkam, citāda – dzīv-
niekiem, citāda – putniem, citāda – 
zivīm. Ir gan debess ķermeņi, 
gan zemes ķermeņi, un citāda 
godība ir debess ķermeņiem un 
citāda – zemes ķermeņiem. Ci  tāds 
spožums ir saulei un citāds – 
mēnesim, un citāds spožums ir 
zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaig-
znes atšķiras pēc spožuma. Tāpat 
arī mirušo augšāmcelšanās – sēts 
top iznīcībā, bet augšāmceļas ne -
iznīcībā. Sēts top negodā, bet 
augšāmceļas godībā. Sēts top ne -
spēkā, bet augšāmceļas spēkā. 
Sēta top dabīga miesa, bet aug-

šām ceļas garīga miesa. Jo kā ir 
dabīga miesa, ir arī garīga miesa 
(1.Kor.15,39-44)

Ļoti skaisti un apustulim Pā -
vilam neparasti maigi vārdi par 
dzīves nepastāvību, kas poētiski 
apraksta cilvēka trauslumu un 
cieņu mūžības jautājuma priekšā, 
par miesas augšāmcelšnos: kā 
var mirušie augšāmcelties? Kādā 
miesā viņi nāks ? (1.Kor.15,35)

Un atbildi dod apustulis pats: 
Jūs esat līdz ar viņu apbedīti 

kristībā, kuŗā arī jūs caur ticību 
esat augšāmcelti Dieva spēkā, tā 
spēkā, kas viņu atmodināja no 
mirušajiem. (Kol.2,12)

Neredzamais – Dieva mūžīgais 
spēks un dievišķība – tas prātam 
atklājas Dieva redzamajos darbos, 
kas darīti kopš pasaules ra  dīša-
nas. (Rom.15,20)

Priecīgus Kristus Augšām cel-
šanās svētkus, lai kur jūs pasaulē 
būtu!

Jūsu prāvests
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Jauna vadība Latviešu kredītsabiedrībai Minesotā

Jāni Veseli atceroties

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Vēsture
un čekas maisi

Vēsturniekiem, kas tagad un 
nākotnē meklēs avotus no pa -
gātnes, lai zinātu un saprastu 
tautas traģiskos likteņa laikus, 
nevajadzētu atņemt vai ierobe-
žot šādu iespēju.

Tagadējās brīvās Latvijas 
valsts pienākums ir nodrošināt, 
ka šie baigo gadu perioda do -
kumenti tiktu pareizi saglabāti 
un ierakstīti moku un asaru 
pilno laiku Latvijas vēsturē.

Krēdo Bērziņš

Latviešu kredītsabiedrības Mi -

nesotā gada sapulcē 11. martā 

tika paziņota vadības maiņa. 

Ilggadīgais prezidents (CEO), 

Uldis Krēsliņš aiziet no kredīt-

sabiedrības, un viņa vietā stājas 

Santa Kalnīte, bet viņas – biroja 

vadītājas (Operations Manager) 

vietu pārņem Zinta Pone.

Revīzijas komisija ziņoja, ka 

visas grāmatas ir labā kārtībā. 

Jaunā vadība mudināja biedrus 

iegādāties un lietot latviešu 

kredītsabiedrības piedāvātās de -

bitkartes, kuŗas var lietot visur, 

kā arī veikt pirkumus Latvijā. 

Kā parasts, sapulces beigās visi 

klātesošie baudīja gardas pus-

dienas.

No kreisās: Santa Kalnīte, Uldis Krēsliņš, Zinta Pone
// FOTO: Kaspars Kalnītis

Augšzemniekam Jānim Ve -
selim (01.04.1896-18.05.1962) 
tuvojas jubileja. Pāršķirstot sa -
vas jaunības gadu piezīmes, 
atradu mazu tālo 1942. – 1943. 
gadu piedzīvojumu stāstiņu. 
Varbūt tas noderēs, lai godi -
nātu rakstnieka piemiņu.

Pie Baltā nama durvīm
Ir 1942. – 1943. gads. Nacio-

nālajā operā – Alfrēda Kalniņa 
„Baņuta”. Ļaudis plūst iekšā 
namā. Stāvu pie ieejas durvīm, 
galvu ierāvis mēteļa apkaklē, 
nosalušu degunu. Laikam jau 
mana lūdzēja poza ir nožē lo-
jama. Strauji tuvojas izrādes 
sākuma laiks. Cerības pamazām 
zūd.

– Zoniņ, gribi iekšā tikt?
Gribētu gan.
Nāc līdz!
Aicinājums skan kā debesu 

dāvana, kad cerības jau zudušas. 
Aicinātājs ir vidēja auguma, 
paplats plecos, vidējos gados. 
Kaut kur tā kā redzēts. Smai-
došs, pētošu skatu. Sēžam 4. – 5. 
rindā, un jūtos kā sep  tītajās 
debesīs. Līdz šim zemāk par 
otro balkonu neesmu ticis. 

Starpbrīdī foajē ejam blakus! 
Gandrīz katrs otrais pretim-

nācējs mūs sveicina. Sveicina 
arī mans blakusgājējs. Jūtos 
svarīgs un ievērojams – savā 
salāpītā „pletētā un pārpletētā” 
skolnieka formas uzvalciņā. 

Pēc izrādes mans labdaris uz -
aicina mani pastaigāties. Sa -
tumsušais Vērmaņdārzs. Vai es 
arī lasot, un kādu literātūru? 
Saku, ka lasu daudz un visvairāk 
latviešu rakstniekus. Tas labi, 
un kādus autorus? Nosaucu 
klasiķus un vairākus mūsdienu 
autorus. Tieku izprašņāts, kuŗš 
patīk un kuŗš ne tik. Staigājam 
ilgi un runājam daudz. Runā-
tājs gan galvenokārt mans līdz-
biedrs. 

Nu, un kā patika „Baņuta”? 
Viszinīgi klāstu savas atziņas, 

ka man ļoti patika mūzika, bet 
operas librets ne visai. 

Tā, tā, šito es pastāstīšu Al -
frēdam Kalniņam!

Sarokojamies un šķiramies. 
Mans labdaris dzīvojot tepat 
dārza malā, Elizabetes ielā.

Vēl to pašu nakti šķirstu 
Tēvijas žurnāla lapaspuses ar 
okupācijas laika retajiem lite -
rārās dzīves atspoguļojumiem 
un vēl retākajiem mūsu kultūras 
darbinieku attēliem to lappusēs. 
Atrodu! Jānis Veselis!

Ar cieņu Harijs Astra,
Vandzenē, Latvijā
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Baltic Duo bagātina
Kultūras dienas Ņujorkā

ar baltiešu kamermūzikuDACE
APERĀNEANDA SŪNA COOK

Aija un Ilona kopā ar Daci Aperāni un 
Silviju Padegu Grendzi

“Caur sidraba birzi gāju” // FOTO: Ināra Liepa

No kreisās: Jolanta Kaņeps, Grant Harris, Gundars Aperāns 
un Laila Saliņa

Izcilās “Baltic Duo” mūziķes, 
flautiste Ilona Kudiņa un vijol-
niece Aija Rēķe, bija sagata vo-
jušas krāšņu baltiešu kamer mū-
zikas programmu Ņujorkas Kul -
tūras dienas koncertam 28. jan -
vārī. Skaņdarbu izvēle skaisti 
papildināja ASV Kongresa biblio-
tēkas Eiropas nodaļas vadītāja 
Grant Harris priekšlasījumu par 
baltiešu krājumiem Kongresa 

sacerējusi īpaši Baltic Duo 
māksliniecēm un Kultūras die  nas 
koncertam, piedzīvoja spilg  tu 
pirmatskaņojumu. Šajā darbā 
tautas mūzikas motīvi efektīgi 
savijās ar rapsodiskajām melo-
dijām, Ilonas Kudiņas un Aijas 
Rēķes smalkjūtīgajā priekšne-
sumā.

Lietuviešu komponistes No -
medas Valančiūtes opuss “Inkrus-

lirisko opusu. H. Pavasara d arbā, 
tāpat kā visā koncerta pro gram-
mā, Ilona Kudiņas un Aijas 
Rēķes degsmes pilnā kamer-
mūzicēšana izpelnījās apmek lē-
tāju nedalītu uzmanību un 
ilgus, sirsnīgus aplausus kon-
certa beigās.

Februāŗa un marta mēnešos 
Baltic Duo mūziķes savu bal-
tiešu mūzikas programmu at -

bibliotēkā. (Eleonoras Šturmas 
apraksts par Kultūras dienām 
sekos.)

Koncerta ieskaņā dzirdējām 
Imanta Zemzaŗa tēlaino opusu 
“Gaišie avoti” Aijas Rēķes un 
Ilonas Kudiņas izjustā inter pre-
tācijā. Vijoles un flautas tembri 
izskanēja samtaini un ar medi-
tātīvu noskaņu. Mūziķes spēlēja 
katru frazi kā “vienā elpā”, ie  vez-
damas klausītājus komponista 
radošajā pasaulē, kur Latvijas 
daba koši atmirdz mūzikas 
skaņās.

Latviešu tautas mūzikas ele-
menti pavīdēja kontrastā ar 
oriģinālām temām Mārītes Dom-
brovskas un Anitas Kuprisas 
ekspresiju pilnos skaņdarbos. 
Anitas Kuprisas opusā “Pagānu 
atmiņas” flautai solo ar CD, 
Ilona Kudiņa dinamiski no  spē-
lēja tautiskos un citus motīvus 
mijiedarbībā ar elektronikas vir -
mojošām skaņām. Mārītes Dom -
brov skas opuss “Latvietis Ņu -
jorkā”, kuŗu komponiste bija 

tācija” (oriģināli rakstīts obojai 
un vijolei), šoreiz flautas un vi -
joles pārlikumā, sagādāja hip-
notisku mūzikālu pārdzī vo ju mu, 
abām mūziķēm spēlējot nemi-
tīgi atkārtojošus toņus dažādās 
dinamiskās gradācijās un tem-
pos. Igauņu komponista Tēnu 
Korvitsa kompozicija “Sapņo tāji”, 
arī flautas un vijoles pārlikumā, 
izcēlās ar eksotisku skanējumu, 
Ilonai Kudiņai spēlējot savu 
flautu ar neparastu bambusa 
kokā darinātu iemutni.

No latviešu skaņdarbiem kon-
certā vēl skanēja Jāņa Porieša 
darbs vijolei solo “Monologs”. 
Šajā aizkustinošajā opusā Aija 
Rēķe smalkjūtīgi interpretēja 
mūzikas iekšējo drāmatismu, 
kā arī skaņdarbā iekļauto tau-
tasdziesmas melodiju.“Tumša 
nakte, zaļa zāle”.

Koncerts spoži izskanēja, abām 
māksliniecēm atskaņojot Hel -
mera Pavasara “Duetu vijolei un 
flautai”, kas brīnišķīgi sasaucās 
ar agrāk dzirdēto I. Zemzaŗa 

skaņoja vairākās Bostonas kon-
certzālēs un amerikāņu baznīcu 
koncertu serijās, iepazīstinot 
amerikāņu klausītājus ar daudz-
veidīgo latviešu, igauņu un lie-
tuviešu kamermūzikas reper-
tuāru flautai un vijolei. Nosau-
kums Baltic Duo reprezentē gan 
abu mūziķu – Aijas Rēķes un 
Ilonas Kudiņas –  identitāti, gan 
galveno tā ideju – populārizēt 
flautai un vijolei rakstītu lat-
viešu un baltiešu kamermūziku 
pasaulē. Duets dibināts 2015. 
gadā Bostonā. Mūziķes ir uz -
stājušās Bostonas slavenajā 
“King’s Chapel” , kā arī Durbes 
pils mūzeja 25 gadu jubilejas 
koncertā un starptautiskajā fes -
tivālā “Mūzikālais augusts” Dau-
gavpilī, Latvijā. Aija Rēķe un 
Ilona Kudiņa ir studējušas Bos-
tonā, aktīvi iesaistījušās latviešu 
sabiedrībā un piedalījušās da -
žādos mūzikālos projektos, to -
starp Kanadas latviešu Dziesmu 
svētku kamerorķestrī Hamil-
tonā (2014).

Ak, cik brīnumains skats pa -
vērās, ieejot Klīvlandes latviešu 
draudzes zālē! Klīvlandes latviešu 
biedrības izkārtojumā 83. Drau-
dzigā aicinājuma atcere bija apvie-
nota ar ceļojošo latviešu cimdu 
skati, un šis spilgto kultūras iz -
pausmju klāsts bija tiešām ap  bu-
rošs. Krāšņums rakstos, kuŗi at -
spoguļo Latvijas novadu īpat nī-
bas, ir paaudžu paaudzēs izkopta 

Cimdi, cimdi, dūrainīši 
un Draudzīgais aicinājums 

Klīvlandē

novēlējumus skoliņai un dejotā jiem 
tikpat sekmīgi turpināt darbu. 

Pēc Līgas Zemzarājas klavieŗu 
pavadītās dziesmas „Nevis slin-
kojot un pūstot”, skatuvi dziedot 
un dejojot pārņēma skolēni ar 
saviem priekšnesumiem. It se -
višķi jauki bija redzēt arī skolēnu 
tēvus, ņemot dalību un skaisti  
vadot priekšnesumus...

Andas Prātiņas interesantais 

prasme izvēlēties dabā skatītās 
krāsas. Tā vien likās, ka ap  stai-
gājot un apbrīnojot cimdu burvī-
gumu, tam līdzi nāca reibinoša 
vēsma no kādas tālīnas pļavas. 

Apbrīnojams bija skates izkār-
tojums. Mākslinieciski apdāvi-
nātie Silvija un Kārlis Blūmi bija 
izveidojuši sastatnes, kuŗas atgā-
dināja tautasdziesmu “Caur sid-
raba birzi gāju”. Skatei pievienoti 
bija arī Klīvlandes latviešu pūra 
lādē glabātie cimdi un Zentas 
Apīnes latviski tērptās lelles.

Marks Liepa, atklājot sarīko-
jumu, atgādināja Latvijas prezi-
denta Kārļa Ulmaņa 1935. gada 
vēlējumu tautiešiem dāvāt grā-
matas savām skolām. 83 gadu ga -
ŗumā šī tradicija ir noturējusies, 
un veltes tiek sniegtas skoliņām 
un jauniešu grupām vēl tagad. 
Klīvlandes latviešu organizācijas 
cita pēc citas pasniedza aplok-
snītes Katrīnei Strautniecei, Klīv-
landes draudzes skoliņas pār zi-
nei, un Karīnai Foltzer, Klīvlandes 
tautasdeju grupas Pastalnieki va -
dītājai. Ilze Hāznere, (Klīvlandes 
Daugavas Vanadzes), Jānis Resnis, 
(Klīvlandes Pensionāru grupa), 
Zenta Apīne, (Klīvlandes latviešu 
luterāņu apvienotā draudze), Baiba 
Apele (Dāmu komiteja) un Ha -
ralds Mazzariņš (Klīvlandes lat-
viešu biedrība) izteica sirsnīgus 

pārskats par latviešu izrakstī ta -
jiem cimdiem atgādināja, cik liela 
loma tiem ir latviešu dzīvē un 
tradicijās. Folkloristu pētījumos 
nav atrasta neviena cita tauta, kuŗa 
tik daudz cimdu būtu darinājusi.  
Cimdi tika dāvāti jauniem pui-
šiem, un jaunas meitas sacentās 
izrakstīšanas mākā. Cimdi, zeķes, 
villainītes pildīja pūrlādes, un puiši 
novērtēja to skaistumu līgaviņu 
meklēdami. Meita paliek bez brūt-
 gāna, ja dvieļi ir bez galiem un 
cimdi bez īkšķiem. Adīt vaja dzēja 
daudz, jo puišiem vajadzēja barona 
atļauju, lai varētu izre dzēto meitu 
precēt. Lai piela bi nātos, vajadzēja 
ņemt līdzi cimdus,  skaistus jo 
skais tus. Cimdus vajadzēja arī 
mui žas kalpiem, mācītājam, ve -
dējam un ērģel niekam. 

Mācītāja, Dr. Sarma Eglīte iz -
lūdzās Dieva svētību visiem 
darba darītājiem, un mielastam, 
par kuŗu bija gādājušas Baueru 
un Rešņu ģimenes.

Cimdu izstāde bija izsludināta 
arī plašākā sabiedrībā ar aici nā-
jumu to apmeklēt. Atnāca vairāk 
nekā pāris duču cilvēku, kuŗi bija 
lielā sajūsmā par cimdu skaistumu 
un dažādību. Daudzi bija iein-
teresēti uzzināt kaut ko vairāk 
par Latviju.

Svinot Latvijas Simtgadi, turpi-
nāsim rūpēties, lai mūs saredzētu!

Domājam par nometņošanu vasarāANITA
BATARAGA,

nometnes padomes priekšsēde

Ņujorkas draudzes 2018. gada 
vasaras bērnu nometnes Kat-
skiļos reģistrāciju uzsākam ar 
trešdienu, 28. martu. Saistībā ar 
to, ka iespēja piedzīvot Latviju 
Simtgades vasarā mudina dau-
dzus piedalīties vai apmeklēt 
Latvijas Simtgades Dziesmu un 
deju svētkus, šī nometņošanas 
vasara veidojas ļoti neprogno-
zējama: cik būs dalībnieku, cik 

pieteiksies personāla? Atsau co-
ties uz vajadzību ātrāk noskaid-
rot atbildes šiem jautājumiem 
par dalībnieku skaitu un sais-
tītās personāla vajadzības, 1. un 
2. perioda reģistrāciju slēgsim 
15. maijā. Heritage nometnes 
reģistrācija turpināsies vēl pēc 
šī datuma. Meklējam medmāsu 
(RN ar tiesībām strādāt Ņu -
jorkas pavalstī), dzīvības sargus 

un grupu audzinātājus laika 
posmam no 30. jūnija līdz jūlija 
beigām. Aicinām pieteikties uz 
nedēļu, vai arī uz visu mēnesi, 
rakstot Ievai Alversonei uz: al -
verson.ieva@gmail.com. No  met-
nes reģistrācija un va  saras ka -
lendārs atrodami Ņu  jorkas drau -
dzes nometnes mājas lapā: http://
www.katskiluno  metne.org/. 
Ikgadējā jautrā nometnes lab da -

rības vakara “Melnais Lācis” da -
tu mu izzi ņosim, kad zināsim 
dalībnieku skaitu 1. un 2. periodā.

Nometnes latviešu periodu 
vadītājas Ieva Alversone un Tija 
Ore-Budkēvica, kopā ar Īkšķīšu 
programmu vadītājām  Māru 
Rupneri un Britu Stepi gatavo 
plašu programmu. Heritage no -
metnes vadītāja Elisa Millere 
neparedz “Mantojuma” periodu 

dalībnieku vai personāla skaita 
svārstības, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, jo līdz augusta 
sākumam, kad sāksies Heritage 
periods, visi jau būs atgriezušies 
no vasaras priekiem Latvijā.

Gaidām! Šī varbūt ir tā vasara, 
kad pieteikties patīkamam dar-
bam, par kuŗu esat jau sen 
domājuši, bet līdz šim nav 
izdevies to  piedzīvot.
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Latvijas Simtgadei
tuvojoties

Dzintra Erliha

Varat iegādāties Latvijas operas ģildes

labvēļa ieejas karti rezervētām vietām

visiem koncertiem par $100.

Būs ierobežots vietu skaits.

Labvēļi saņems arī Maijas Kovaļevskas,

Dzintras Erlihas un Krišjāņa Norviļa jaunizdoto CD.

Pēc koncertiem sekos pieņemšana ar atspirdzinājumiem

un tikšanās ar māksliniecēm.

Pēc 1. jūnija neizpārdotās vietas būs pieejamas

par pazeminātu cenu pie attiecīgo koncertu rīkotājiem.

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku!

Mūsu šarmantā pasaulslavenā operdziedātāja
Maija Kovaļevska dodas pasaules koncerttūrē

Kanadā, Austrālijā, Latvijā, ASV!
Kopā ar izcilo pianisti Dzintru Erlihu viņas dāvās

savus talantus tautiešiem Simtgadē ....

Foto: Polina Viljun 

Piektdien, 28. septembrī – Bostonā, plkst. 7:00 vakarā
Bostonas latv. ev. lut.Trimdas draudze
58 Irving Street, Brookline, MA 02445
Marcis Voldiņš – 1- 617-969-2310
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Svētdien, 30. septembrī – Vašingtonā D.C., plkst.3:00
Vašingtonas latv. ev. lut. draudze
400 Hurley Ave. Rockville, MD 20850
Anita Juberte -1-301-814-1080
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Trešdien, 3.oktobrī – Klīvlandē, plkst. 6:30 vakarā
Klīvlandes Latviešu Koncertapvienība
1385 Andrews Ave , Lakewood, OH, 44107
Anda Sūna Cook - 1-216-651-0486
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Piektdien, 5. oktobrī, Priedainē, NJ, plkst. 7:00 vakarā
Ņudžersijas Latviešu Biedrība
1017 Hwy. 33 East, Freehold, NJ 07728
Jānis Students - 1-732-836-9750
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Svētdien, 7. oktobrī – Ņujorkā, NY, 4:00 pēcpusdienā
Kosciuszko Foundation – LNOG
15 East 65th Street, NYC, NY 10021
Aija Pelše – 1-516-319-9491
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Čeks par labvēļu kartēm visiem koncertiem rakstāms uz
“Latvian National Opera Guild” vārda un nosūtāms:
LNOG c/o A. Padegs 2 Merry Hill Rd.
Poughkeepsie, NY 12603

Maijas Kovaļevskas 
koncerti Amerikā

Šo vērienīgo  notikumu mēs, 
latvieši, svinēsim piecus gadus. 
Svinību  programma aptveŗ laik-
posmu no 2017. gada maija līdz 
2021. gada janvārim ar vairāk 
ne   kā 800 dažādām norisēm Lat -
vijā un 70 pasaules valstīs.

Latvijas Simtgades svinēšanā 
aicināts iesaistīties ikviens, bet 
Latvijas Nacionālās operas ģilde 
gatavojas atzīmēt svētkus ar oper-
mūzikas koncertu seriju Austrum-
krastā, kuŗos uzstāsies Maija Ko -
vaļevska, soprāns, un Dzintra 
Erliha, klavieres. Latviešu sa  bied-
rībai  būs iespēja baudīt tuvplānā 
skanīgas operu ārijas un latviešu 
komponistu mūziku pasaulslavenu 
un  izcilu  mākslinieku sniegumā.  

Aija Pelše, LNOĢ priekšsēde 
un koncerta rīkotāja,  izteica ce -
rību, ka Sasauksimies Simtgadē 
ar Maiju Kovaļevsku – tas būs lat-
 viešu sabiedrības crescendo kalngals 
pirms lielās jubilejas 18. no  vem brī. 

Un tagad iepazīsimies ar pia-
nisti Dzintru Erlihu.

Dzintra ar izcilu vērtējumu 
absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas maģistran-
tūru profesora Arņa Zandmaņa 
klavieŗu klasē. Viņa ir ne tikai 
pianiste, bet 2013. gadā ieguvusi 
arī mākslas zinātņu doktora gra  du 
par promocijas darbu  Lūcijas 
Garūtas kamermūzika: biografis-
kais konteksts, stils un inter pre-
tācija (darba vadītāja prof. Baiba 
Jaunslaviete). Dzintra ir kļuvusi 
par laureāti vairākos starptautis-
kos pianistu konkursos: Balio 
Dvarionas starptautiskajā pia-
nistu konkursā Lietuvā (1997, 
diploms), starptautiskajā pianis-
tu konkursā  Roma-1997  Italijā 
(1997, 1. vieta); starptautiskajā 
Ludmilas Kņezkovas-Hasijas (Lud-
mila Knezkova-Hussey) pianistu 
konkursā Kanadā (1998, 3. vieta), 
starptautiskajā Nikolaja Rubin-
šteina pianistu konkursā Francijā 
(1999, 1. vieta). Viņa arī studējusi 
Kanadā pie mūsu izcilā pianista 
Artura Ozoliņa, ko nodrošināja 
piešķirtā Martas Kundrātes-Tū -
teres piemiņas fonda stipendija. 
Viņa ir papildinājusi zināšanas 
starptautiskās pianistu meistar-
klasēs pie profesoriem Lazara 
Bermana, Barija Duglasa (Barry 
Douglas), Viktora Jeresko, Igora 
Lazko, Filipa Džuzjāno (Philippe 
Giusiano), Birgitas Vollenvēberes 
(Birgitta Wollenweber), Zjū Hjao 
Mei (Zhu-Xiao-Mei), Oļega Man -
tura, Mūzas Rubackītes, Aldonas 
Dvarionaites u. c.

Dzintra ir koncertējusi Latvijā 
un daudzkārt pasaulē: Brazīlijā, 
Kanadā, Islandē, Francijā, So -
mijā, Polijā, Ukrainā. 

Pianistei jau ir izdoti vairāki 
mūzikas albumi: Zvaigznes ska-
tiens (Olivjē Mesiāna un Lūcijas 
Garūtas klavieŗmūzika), 2008, Tilts 
pār jūrām / The Bridge across 
the Seas (veltījums Tālivaldim 
Ķeniņam, izdots Kanadā), 2010, 
Kvēlot, liesmot, sadegt (Lūcijas 
Garūtas vokālā un instrumentālā 
kamermūzika), 2010, Citādas krā -
sas (latviešu komponistu kamer-
mūzika flautai un klavierēm) 
2016. Šobrīd Dzintra gatavojas 
jauna solo albuma ieskaņošanai, 
kas būs veltīts gan latviešu, gan cit-
  tautu komponistu klavieŗ mū zikai.

Kopā ar Maiju Kovaļevsku 
Dzintra koncertējusi jau iepriekš 
gan Latvijā, gan arī ārzemēs – 

kas sniedz mierinājumu un ga -
rīgu spēku. Šo skaņdarbu nesen 
atskaņoju koncerttūrē Islandē; 

ANDA GERDENA

2005. gadā bija vairāki koncerti 
Islandē, tostarp ievērojamā Salurinn 
koncertzālē. Savukārt 2018. gadā, 
godinot Latvijas Simtgadi, Maija 
Kovaļevska un Dzintra Erliha ne 
tikai sniegs kopīgus koncertus 
Austrālijā (aprīlī/maijā), Latvijā 
(jūnijā) un ASV (septembrī/ok  -
tobrī), bet arī izdos kopīgu albumu, 
kuŗā, pieaicinot izcilo Latvijas 
Nacionālās Operas solistu Kriš-
jāni Norveli, ieskaņota latviešu 
komponistu kamermūzika.

Gatavojot rakstu par Dzintru, 
uzdevu viņai dažus jautājumus:

Īpaša in  te rese jums bijusi par 
Lūcijas Garūtas daiļradi – kas 
tajā jūs  uzrunājis?

D.E. Ar Lūcijas Garūtas mū -
ziku esmu bijusi saistīta jau vai -
rāk kā desmit gadus. Ilgstoši dar-
bojos Lūcijas Garūtas fondā un 
esmu centusies populārizēt un 
atskaņot koncertos L. Garūtas 
skaņdarbus gan Latvijā, gan 
ārzemēs – Islandē, Kanadā, Bra -
zīlijā, Francijā, Somijā, Polijā...
Mani ļoti saista ne tikai Garūtas 
klavieŗmūzika, bet arī solodzies-
mas un instrumentālie kamer-
darbi. Esmu ieskaņojusi L. Ga  rū-
 t   as un O. Mesiāna klavieŗmūzikai 
veltītu CD Zvaigznes skatiens, kuŗā 
skan liela daļa Garūtas klavieŗ-
darbu,kā arī vokālajai un instru-
mentālajai kamermūzikai veltītu 
albumu Kvēlot, liesmot, sadegt.

Garūtas mūzika mani ļoti saista 
ar savu dvēseliskumu, aizrautību, 
reizēm pat vīrišķīgo skanējumu 
(interesanti, ka (1928. gadā), kad 
L. Garūta studēja Parīzē kom  po-
zīciju pie izcilā franču komponi-
sta Pola Dikā (Paul Dukas), kom-
 ponists bijis pārsteigts, ka Ga -
rūtas skaņdarbi ir vīrišķīgāki un 
spēcīgāki par pārējo topošo 
komponistu darbiem).

Vai ir kādi skaņdarbi, kas 
jums īpaši mīļi vai nozīmīgi, 
pie kuŗiem vēlaties atgriezties? 

D.E. Pirmām kārtām mana 
sirds pieder latviešu komponistu 
mūzikai. Esmu iemīļojusi Lūcijas 
Garūtas, Jāņa Mediņa, Jāņa Iva-
nova klavieŗdarbus, kā arī ļoti 
tuva man ir izcilā komponista 
Pēteŗa Vaska klavieŗmūzika. Ne -
reti koncertos iekļauju Vaska kla-
  vieŗfantāziju “Izdegušās zemes 
ainavas”. Tā ir ļoti emocionāli 
spēcīga mūzika, drāmatiska, tā 
stāsta par globālām problēmām, 
izmisumu, ciešanām, taču skaņ-
darba nobeigumā skan korālis, 

koncerti tika veltīti Latvijas Simt-
gadei, un īpašs prieks, ka klau-
sītāju vidū bija arī Jons Baldvins 
Hanibalsons (Jón Baldvin Hanni-
balsson) – islandiešu ārlietu mi -
nistrs, kuŗš 1991. gadā pirmais 
atzina Latvijas neatkarību.

Mani interesē arī jauno kom-
ponistu veikums, tostarp talan tī go 
jaunās paaudzes komponistu – 
Andŗa Dzenīša, Gundegas Šmi-
tes, Santas Bušs skaņdarbi. Arī 
Santas Bušs skaņdarbs klavierēm 
solo TransparenT manā inter pre-
tācijā tikko ar lielu klausītāju 
atsaucību izskanēja koncertos 
Islandē, par ko man bija liels 
gandarījums. Mūsdienu mūzika 
ir pavisam cita pasaule – tās ir 
spēles ar skaņu, tembrālām no -
krāsām; jauni meklējumi instru-
menta pielietojumā. Nesen uz -
stājos latviešu mūzikas festivālā 
Jaunās mūzikas dienas, kur duetā 
ar flautisti Ilonu Meiju atska ņo-
jām Mārītes Dombrov skas un 
Imanta Zem zaŗa kompozicijas, 
bet, pieaicinot vēl klāt obojisti 
Janu Zeļensku, mūsu izpildījumā 
skanēja brī niš ķīgs Daces Ape rā-
nes skaņdarbs – Abstrakcijas 
flau tai, obojai un klavierēm.

No ārzemju komponistiem 
man ļoti tuva ir franču mūzika, 
sevišķi O. Mesiāna (Olivier Me -
ssiaen) klavieŗdarbi. Mani ļoti 
iedvesmoja klavieŗspēles stundas 
Parīzē pie izcilās pianistes Mūzas 
Rubackītes (Muza Rubackyte, Lie -
tuva/Francija), kas man palīdzēja 
sagatavot atsevišķas daļas no 
grandiozā O. Mesiāna cikla kla -
vierēm Divdesmit skatieni uz Jēzus 
bērnu. Pianiste man atklāja dau-
dzus spēles paņēmienus un franču 
mūzikas interpretācijas nianses, 
kā, piemēram, ļoti precīza un 
niansēta pedālizācija. Tas man 
lieti noderēja, arī strādājot pie 
citiem klavieŗdarbiem.

Esat uzstājusies gan kā soliste, 
gan arī kā pavadītāja citiem 
māksliniekiem. Vai būt pava dī-
tājam ir grūtāk nekā spēlēt solo? 
Kas nepieciešams veik smīgai sa -
skaņai starp solistu un pava dī-
tāju? Vai ir kādi mākslinieki ar 
kuŗiem jums ir īpaši veiksmīga 
sadarbība?

D.E. Mani ļoti saista gan solo 
mūzicēšana, gan pavadījumi. Esot 
solistam, protams, vari justies brī -
vāk, skatuve pieder tev vienam. 

(turpināts 5. lpp.)
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(Turpināts no 4. lpp.)

MĀRA
CELLE

Latvijas Simtgadei tuvojoties

Fragmenti no Māras Celles topošās grāmatas

„Lemts uzaugt Amerikā”
Mana māte, ar profesiju „dzej-

niece”, nebija īsti kvalificēta ne -
kādam darbam. Tomēr par kal-
poni vai sētnieci jau vienmēr var 
būt, kaut ar tādu algu nebūtu 
bijis iespējams uzturēt sevi un vēl 
divus bērnus. Mūsu ģimeni spon-
sorēja kāda presbiterāņu draudze 
Betlēmes pilsētā Pensilvānijā. Tā 
bija izkārtojusi, ka māte (dzej-
niece) strādās par kalponi kādā 
pārtikušā amerikāņu ģimenē, bet 
mūs ar Lalitu uz vienu gadu savās 
mājās pieņems cita ģimene.

Tā nu mēs zinājām, ka doda-
mies uz Betlēmi. Likās savādi, ka 
Amerikā ir pilsēta ar tieši tādu 
nosaukumu, kam nebija nekāda 
sakara ar vietu Palestīnā, kur dzi-
mis Pestītājs. Tomēr šai Pensil-
vānijas Betlēmē darbojās daudz 
dažādu konfesiju kristiešu baz-
nīcu, ieskaitot jau minēto pres-
biterāņu. 

Kāpām uz kuģa 1950. gada 30. 
maijā. Līdzīgi kā tas kuģis, ar 
kuŗu izbraucām no Rīgas pirms 
gandrīz sešiem gadiem, arī šis 
bija kalpojis par kaŗavīru trans-
porta kuģi, to sauca „General 
Stewart”. Kuģa vēderā bija trīs-
stāvu guļamlažas. Ceļojums pāri 
okeanam bija paredzēts vismaz 
nedēļu, varbūt ilgāk, atkarībā no 
laika apstākļiem.

Pirmā diena man pagāja, iz  lož-
ņājot visas kuģa maliņas, priecīgi 
skraidot apkārt ar tikko iepa zī-
tiem līdzaudžiem un dažiem jau 
iepriekš pazīstamiem. Kad kuģis 
bija ceļā, varbūt jau izbraucis 
caur Lamanšu, uzausa pirmais rīts. 
Tas bija pārsteigums ne vienam 
vien ceļotājam. Sākās jūŗas sli mī ba. 
Cilvēki zaļganiem ģīmjiem strei-
puļoja pa visiem klājiem, pa brī -
žam piestājot pie borta, lai at  brī-
votos no visa, kas varētu būt vēl 
patvēries kuņģī. Kuģa kāpņu tel-
pās vienmēr dvakoja skābena 
vēmekļu smaka, kuŗu jūtu vēl 
līdz šai dienai, kad gadījies būt uz 
kāda kuģa. Bija arī laimīgie, kuŗus 
jūŗas slimība vispār neskāra. Bija 
tie, kuŗi nelabo dūšu uzveica 
dažu dienu laikā. Bet tad bija tādi 
kā es, kas caurām dienām sēdēja 
segā satinušies kādā neuzkrītošā 
stūrī uz klāja, cīnīdamies ar slik-
tu dūšu un tikai ar mokām spēja 
uzņemt kādu šķidrumu. Es vairs 
nedomāju ne par bijušajiem vai 
nākamajiem laikiem un draugiem, 
bet tikai gaidīju un cerēju, kaut 
atgrieztos ēstgriba un labsajūta. 

No šī ceļojuma lielākās daļas 
neatceros nevienu jauku brīdi.

Vēlāk sarakstījos ar Noru Šics 
(tagad Šmits), kuŗu pazinu no 
tiem laikiem, kad vairākus gadus 
bēgļu nometnē bijām klases bied-
renes. Par braucienu ar kuģi, es 
viņai, cita starpā, rakstu: „Nā  ka-
mā dienā jutu, ka galva smaga un 
riebīga sajūta. Kā uzgāju uz klāja, 
tā sākās koļķēšana. Tas gan bija 
šausmīgi. Es okeanu vairs nekad 
negribu redzēt...” 

Man jaukie brīži uz kuģa sākās 
tikai pēdējā dienā, kad tuvojāmies 
Amerikas krastam. Beidzot biju 

šos bez mājām palikušos, šos 
vētrās svaidītos. Es paceļu savu 
laternu pie zeltītām durvīm!”

Mammīte mani jau bija saģēr-
busi smalkākajās drēbēs – gaiši 
rožainos svārciņos un jaciņā. 
Svārciņi pārslīdēja pār maniem 
miesu zaudējušajiem gurniem un 
nokrita zemē, vajadzēja sprauž-
amadatas, lai tos saturētu. Tā 
saposta, es pievienojos pa kuģa 
klājiem skraidošajam, jautrajam 
bērnu baram un piemirsu, ka man 
taču jāturas kopā ar mam mīti, lai 
pieklājīgā formā un no  skaņo-
jumā ierastos jaunajā pa  saulē. 

dāmies uz smalkajām mēbelēm 
dzīvojamā istabā. Esmu lasījusi, 
kā mammīte vēstulē savai māsai 
notēlojusi šo tikšanos, ar viņai 
raksturīgo, mazliet sarkastisko 
humoru. Es it kā esot, „degunu 
rakņājot”, stāvējusi apstulbusi un, 
ieraugot gludo, spīdīgo parketa 
grīdu, pat nolaidusies uz dibena. 
Neko tādu neatceros. Tāds pa 
reizei varēja būt mammītes hu -
mors, un es gadu gaitā iemācījos 
to attiecīgi pieņemt un pati par to 
pasmieties.

Drīz vien Hofmaņa kundze aiz -
veda mammīti atpakaļ uz savām 

lejā un prasītu: „Kur ir brokas-
tis?”

Pēc nepilnas stundas bijām pa -
ēdušas un gatavas dienas gaitām. 
Tā kā dzīvojām tālu ārpus pilsētas 
robežām, Veinlanda kungs, kas 
katru rītu brauca pavadīt visu 
dienu savā lielveikalā Betlēmes 
centrā, ar savu gaiši zaļo div-
durvju ševroletu, kas bija kāda 
1949. gada modelis, mūs ar Lalitu 
aizveda uz mūsu attiecīgajām sko-
 lām Betlēmes pilsētā. Lalitas skola 
saucās „Liberty Senior High School”, 
tajā mācījās skolēni no 10. līdz 
12. klasei, pavisam kopā ap divi 

Māra un Lalita Betlēmē, Pensilvānijā 1950. gada 
vasarā

Mēs ar Lalitu ar Veinlandu pāri 1951. gada pavasarī

pārvarējusi slikto dūšu. Pievie no-
jos bērnu baram, kas skraidīja no 
viena klāja uz citu un ar aiz rau-
tību vēroja un sekoja līdzi li  do-
jošo zivju bariem. Pie horizonta 
jau vīdēja Ņujorkas debesskrāpju 
torņi un laipni māja Brīvības sta-
 tuja – diža sieviete ar gaišu lāpu 
izslietajā rokā. Nekā nezi nāju par 
Emmas Lazarus slaveno dzeju, 
kas iegravēta statujas pamatā: 

“Give me your tired, your poor, 
Your huddled masses yearning 
to breathe free, The wretched 
refuse of your teeming shore. 
Send these, the homeless, tem-
pest-tost to me, I lift my lamp 
beside the golden door!”

Teksts latviski: „Dod man sa -
vus nogurušos, savus nabagus, 
savas drūzmējošās masas, kas 
ilgojas elpot brīvi, šos nelaimīgos 
no dzīves izstumtos, kas izsviesti 
ņudzošā krastmalā. Sūti man 

Kad mammīte mani no  tvēra, es 
dabūju kārtīgas „braņas” par savu 
neatbildību, pēc tam man vēl 
pēdējo reizi uznāca slikta dūša.

Rakstu atkal Norai: „Man ne -
kas nav palicis atmiņā, tikai sta -
tuja, kuŗai mēs braucām gaŗām 
ap pieciem. Tad es, klupdama, 
krizdama, uz dibena braukdama, 
noskrēju lejā pa trepēm un iz -
ņēmu no somas savus vienīgos 
piecus feniņus, ko biju paņēmusi 
līdzi. Es tos iemetu jūrā, jo ticēju, 
ka tas, kas, braucot gaŗām Brī-
vības statujai, iemet jūrā naudu, 
tas taps bagāts.”

xxx
Mūsu pirmā tikšanās ar Vein-

landiem bija samērā formāla, ie -
spējams mazliet stīva. Bēgļu māte 
bija atvedusi savus vienīgos divus 
bērnus, savas meitenes, lai tās uz 
veselu gadu atdotu dzīvošanai 
citā ģimenē. Mēs noteikti apsē-

mājām, lai viņa turpina pildīt sa -
vus kalpones pienākumus. Mums 
ar Lalitu ierādīja guļamistabu 
otrā stāvā. Tur bija tikai viena, 
paplata gulta. Tur mēs abas 
pārgulējām katru nakti, līdz 
nākamā gada vasarai.

Norai es rakstu: „Es Tev saku, 
Mušiņ, mēs esam pie miljo nā-
riem. Viņiem ir 17 lieli persiešu 
paklāji. Vai Tu zini, ko tie maksā? 
Tie visi ir ar roku taisīti. Vai Tu 
maz zini, kādi tie izskatās? Lai 
Tava mamma Tev pastāsta. Vein-
landiem ir apmēram 2 km² liels 
dārzs ar neskaitāmiem augļu ko -
kiem un puķēm. Uz viņu ze  mes 
dzīvo divas fermeru ģimenes 
savās mājās un apkopj zemi. Tur 
ir milzīgs kukurūzas lauks. Vienu 
dienu es gribēju to izmērīt. Ku -
kurūzas stādi ir divreiz gaŗāki 
par mani. Es skrēju kādu kilo-
metru, bet vēl laukam gals ne  tu-
vojās. Tad es skrēju atpakaļ, bet 
apmaldījos. Skrēju kādu stundu 
ar izmisuma pilnām acīm, kamēr 
izlīdu laukā kādā pilnīgi svešā 
malā. Kamēr sameklēju mājas, 
pagāja atkal kāda stunda. Mana 
baltā kleita bija kļuvusi melna un 
kurpēm bija pusmetru augsti 
dubļu papēži. Es jau nu gan tur 
iekšā vairāk nelīdīšu.”

Katru darbdienas rītu septiņos, 
kad mēs ar Lalitu vēl bijām saldā 
miegā, Veinlanda kungs, pats vēl 
tērpies rītasvārkā un čībās, ie -
šļūca mūsu istabā, ar lielu sparu 
norāva uz leju visu nakti augšā 
stāvējušo loga rāmi un skaļi no -
bļāvās: „Breakfast!” (Brokas tis!). 
Pats tūliņ izšļūca ārā no mūsu 
istabas. Mēs ar Lalitu klusi no -
smējāmies un kādreiz fanta zē jām, 
diez’ kas notiktu, ja mēs momentā 
mestos ārā no gultas, noskrietu 

ANDA GERDENA

Taču ļoti saistoši ir arī mūzicēt 
kopā ar vēl kādu mākslinieku, jo 
tas paveŗ durvis jaunām sajūtām, 
jaunām interpretācijas iespējām. 
Labam pavadītājam, manuprāt, 
jābūt ļoti elastīgam, jāsajūt sava 
skatuves partneŗa emocijas, var-
būt pat negaidītus pavērsienus 
interpretācijā. Bet tieši tas ir ļoti 
aizraujoši!

Pēdējā laikā man ir bijusi brī-
nišķīga sadarbība ar flautisti Ilonu 
Meiju (2016 gadā iznāca mūsu 
kopīgs albums Citādas krāsas, 
čellistu Ivaru Bezprozvanovu, sop -

rānu Kristīni Gailīti. Protams, 
izcilie solisti Maija Kovaļevska 
un Krišjānis Norvelis, ar kuŗiem 
tikko ieskaņots kopīgs albums Ar 
sirds siltumu, veltīts latviešu ka -
mermūzikai. CD prezentācijas 
koncerts Latvijā notiks 1.jūnijā, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē, taču paši pirmie 
koncerti notiks aprīlī, koncert-
tūrē Austrālijā.

Zinot jūsu aizņemto grafiku, 
vēlos jautāt, vai jums atliek 
laika arī kādiem vaļaspriekiem?

D.E. Tā kā viens no maniem 
hobijiem ir ceļošana, to varu lie -
liski apvienot ar mūziķes  karjēru. 

Bet visu brīvo laiku veltu savām 
burvīgajām meitiņām – Kristīnei 
un Evelīnai. Kristīne iet 3. klasē 
Rīgas Franču licejā un darbojas 
teātŗa grupā Francijas Kultūras 
centrā, savukārt mazā Evelīna 
apmeklē dziedāšanas stundas vo -
kālajā ansamblī Knīpas un Knauķi.

Koncerti ASV būs rudens pusē, 
kad Latvijas Dziesmu svētku pa -
tīkamais satraukums jau norimis 
un Latvijas 100. dzimšanas diena 
teju vai klāt. Latvijas Nacionālās 
operas ģilde cer, ka koncertu ap -
meklētājiem būs iespēja justies 
tuvāk Latvijai tās nozīmīgajā 
svētku reizē.

tūkstoši. Lalitu uzņēma 10. klasē. 
Mani pieteica 7. klasē, un mana 
skola saucās „Benjamin Franklin 
Junior High School” ar apmēram 
650 skolēniem.

Veinlanda kungs mani izlaida 
pie skolas kādu pusstundu pirms 
mācību sākuma, kad gandrīz ne -
viens cits skolēns vēl nebija ie   ra-
dies. Man bija gaŗlaicīgi vienai 
pašai kaut kur vienkārši sēdēt. 
Drīz radās interesants atrisinā-
jums. Tieši otrpus ielai atradās 
mums jau pazīstamā presbiterā -
ņu baznīca, tai blakus draudzes 
nams, kuŗa vienā istabā bija kla-
vieres. Rīta stundā tur neviena 
nebija. Man atvēlēja šo pusstundu 
pirms skolas tur iet un spēlēt. Es 
spēlēju savas ierastās, mīļās lat-
viešu tautasdziesmas, pa vidu kādu 
bugī vugī, tad kādu skumjāku 
dziesmu minorā, kā, piemēram, 
„Miglā asaro logs” vai latgaliešu 
„Aiz ezera melni meži”. Gammas 
nekad nespēlēju.

Desmitajā septembrī es rakstu 
Norai: „Esmu septītajā klasē. Ceru, 
ka ap Ziemassvētkiem aizplēsīšos 
uz astoto, jo man tur vienkārši nav 
ko darīt. Ģeografijā viņi mācās, 
kur katrs kontinents atrodas un cik 
tādu ir. Kas ir Āzija? Viens puika 
pateica, ka pilsēta. Cits centās no -
saukt visus 48 ASV štatus – Pen-
silvānija, Ņudžersija utt. – tad 
Francija, Eiropa, Āzija, Vācija un 
Āfrika. Daļa klases smējās, bet 
citi grozīja galvas, laikam domāja, 
ka pareizi vien ir. Matemātikā 
viņi mācās par parallēlām, hori-
zontālām un vertikālām līnijām. 
Mākslā viņi zīmē tādas ķebur-
kājas, kādas mēs zīmējām pir-
majā klasē. Taisni jāsmejas par 
tādiem muļķiem. ...”

(Turpmāk vēl)
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Laiks pastāvēs! 
Atpakaļ pie saknēm

1. APRĪLĪ LASĀMĀ LAPA

PARAMAHANSA
ARMANDANDA
Laiks jaunais korespodents 
Indijā

Meklēdami veidu, kā paaug-

stināt apmeklētāju skaitu un 

ieņēmumus latviešu sarīkoju-

mos, ČLOA jeb Čikāgas Lat-

viešu organizāciju apvienība ir 

atklājusi trīs vienkāršus, viegli 

izpildāmus, bet efektīgus paņē-

mienus. Ar tiem redakcija vēlas 

iepazīstināt jūs, cienījamie la -

sītāji, kas parasti ir arī aktīvākie 

latviešu sarīkojumu organiza-

tori un dalībnieki.

Tātad pirmais – katrā sarīko-

jumā jāpārdod garšīgie pīrāgi.

Otrkārt – pēc konsultēšanās 

ar naudas vākšanas ekspertiem, 

ieteikta naudas vākšanas akcija, 

kur katram tautietim, kuŗš 

mutiski, rakstiski vai citādi kri-

tizē citu latvieti, organizāciju 

vai sarīkojumu, ir jāmaksā kri-

tizēšanas sods $10.00. Eksperti 

konstatē, ka šādā veidā nepie-

Smelsimies
Čikāgas pieredzi!

ciešamos miljonus varētu ievākt 

apmērām trīs mēnešu laikā.

Trešais – lai savāktu naudu 

par ko braukt šovasar uz 

Dziesmu svētkiem Latvijā, pie -

mēram, deju kopa „Mantinieki” 

gatavo kalendārus. Uz viena būs 

redzami kopas vīri peldkos-

tīmos. Kalendāru, kuŗu tirgos 

arī cittautiešiem, sauc „The Men 

of Mantinieki“. Iepriekšpār do-

šanā pieteikušies jau 25 pircēji. 

Kopas dāmas, arī peldkostīmos, 

izdos savu kalendāru, kuŗu 

sauks „Hot Mantinieku Babes 

Chillin’in Skimpy Swimsuits 

Calendar“. Iepriekšpārdošanā 

pieteikušies 3689 pircēju. „Man-

tinieku” vadība arī paziņojusi, 

ka uz Dziesmu svētkiem dāmas 

lidos business class, bet vīri – 

Economy.

Red. 

Dziesmu svētki! Latvju tautas 
dziesmotais kultūras kronis! 
Īpaša vērtība un vēsturiska 
nozīme ir šiem svētkiem, kuŗi 
noritēs šī gada vasarā, Latvijas 
Simtgadē! Liekas, katrs latvietis 
gribētu tos apmeklēt, bet pro-
tams, tas nav iespējams. Kā zi -
nām, svētku biļetes izpirka ļoti 
ātri un daudzi palika bez bi  ļe-
tēm vai nedabūja visu, ko bija 
vēlējušies. Tirgū bija apmēram 
94 tūkstoši biļešu, bet pircēju 
skaits esot pārsniedzis miljonu. 
Vēloties atsaukties uz milzīgo 
biļešu pieprasījumu, Latvijas val-
dība sadarbībā ar Kultūras mi -
nistriju, ANO, PBLA, ALA un 
citām organizācijām visā pa -
saulē, vienojusies par nelielu, 
tomēr nozīmīgu soli pareizā 
virzienā. Proti, Kultūras minis-
trija izstrādāja plānu, saskaņā ar 
kuŗu un sadabībā ar ANO un 
trimdas valstu vēstniecībām, 
visi lielā Noslēguma kopkoŗa 
koncerta dalībnieki aizbrauktu 
uz kādu trimdas lielpilsētu, un 
nedēļu pēc koncerta Rīgā, Me -
žaparkā, tur nodziedātu šo kon-
certu pilnībā! Lapiņas ar visu 
pretendentu pilsētu nosauku-
miem ielika vienā aubē, un 
Latvijas valsts prezidents izvilka 
vienas pilsētas vārdu. Laimīgā 
loze kritusi Čikāgai! Tā nu či  kā-
gieši varēs par brīvu apmeklēt 
Noslēgumu koncertu savas pil-
sētas, Millenium parka brīv-
dabas estrādē, kuŗu uz vienu 
dienu Čikāga oficiāli nosauks 
par „The Honorary Mežaparks 
Millenium Estrade“! Dziesmu 
svētki Latvijā noslēgsies 8. jū -
lijā, nedēļu vēlāk 11 tūkstoši 

„Ja tauta netiek uz svētkiem, tad 
svētki nāks pie tautas“

Dziesmu svētku Noslēguma koncerts Čikāgā!

dziedātāju, 24 diriģenti, pilns 
pavadošais orķestris, 50 kok lē-
tāji u. d. c. lidos uz Čikāgu, kur 
Noslēguma koncerts izskanēs 
14. jūlijā. Šo koncertu atbalsta 
Apvienotās Nācijas (ANO), jo 
Dziesmu svētki ir UNESCO 
kultūras vērtība. ANO ir izkār-
tojusi lidojumus visiem dalīb-
niekiem. Vienīgais jautājums, 
kas jāatrisina vietējiem latvie-
šiem, ir naktsmājas visiem 11 
tūkstošiem dziedātāju, 24 diri-
ģentiem, orķestrim, 50 koklētā-
jiem u. d. c., ČLOA līdzpriekš-
sēdētāji Gundega Puidza un 
Armands Birkens lūdz tautiešus 
pieteikties un uzņemt savās 
mājās dalībniekus, teikdami, ka 
būs noderīga katra gulta, katrs 
dīvāns! Dalībnieki Latvijā, uz -
zinot, ka brauks uz Čikāgu, jau 
izteica vēlmes nofotografēties 
pie Millenium parka „Pupas“, kā 
arī uzbraukt visos iespējamos 
pilsētas torņos.

Uz Noslēguma koncertu Či -
kāgā ieradīsies Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis, Latvijas Kul-
tūras ministre Dace Melbārde, 
kā arī pilns ASV polītiķu kom-
plekts, ar Prezidentu Donaldu 
Trampu priekšgalā, kuŗš, saņe-
mot ielūgumu uz koncertu, at -
saucās, kā parasti, tviterī, teik-
dams: „I really want to make the 
Latvian Song Festival great 
again! The Latinos are a great 
people! Love their music! Will be 
there!”

Čikāgas pilsētas galva Rahm 
Emmanuel būs pasākuma Goda 
patrons, un viņš jau paziņojis, 

ka tajā dienā Čikāgas upi krā-
sošot Latvijas karoga krāsās. 
Pirms koncerta būs parāde pa 
pilsētas lielo Michigan Ave., 
kuŗā dosies visi dalībnieki. Lat-
vieši no visas ASV un Kanadas 
braukšot uz šo reto, pirmo 
iespēju vēsturē dzirdēt Noslē-
guma koncertu ārpus Latvijas. 
Ja šis projekts izdosies, Kultū ras 
ministrija teikusi, ka to pašu 
darīšot pēc katriem Latvijas 
dziesmu svētkiem. Šajā pirmajā 
reizē laimējās Čikāgai. Nākamā 
pilsēta varētu atrasties Eiropā, 
Austrālijā, Dienvidamerikā, 
Afrikā vai citur. 

Rīkotāji skaidrojuši ASV pre-
sei, ka šis būs kaut kas līdzīgs 
ASV leģendārajam mūzikas 
festi vālam Woodstock aizv. gs. 
70-tajos gados. Šī varētu būt 
lielākā sapulcētā publika Mille-
nium parka vēsturē (varbūt at -
skaitot, kad tur 1979. gadā vie-
sojās katoļu Pāvests Jānis Pāvils II).

Ir bijis patīkami un iedves-
mojuši redzēt, cik ātri Latvijas 
valdība ir atsaukusies uz šo va -
jadzību un cik ātri un efektīgi 
daudzas organizācijas abos 
okeāna krastos ir sadarbojušās, 
lai sarīkotu šo skaisto Noslē-
guma koncertu Čikāgā. Sarī ko-
juma jaunā devīze: „Ja tauta 
netiek uz svētkiem, tad svētki 
nāks pie tautas!”

Gatavojamies! Novēlu visiem 
skanīgu koncertu!

Raitis Pūtvējiņš,
Latvijas Kultūras ministrijas 

preses atašejs.
 2018. g. 1. aprīlī, Rīgā

Laika redakcijā cerība vēl spēt 
turpināt izdot mūsu avīzi strauji 
augusi, saņemot ziņu, ka va -
došo interesi jeb kontrolpaketi 
avīzē iepirkusi milzīgā indiešu 
mediju firma India Press and 
Publications (IPP)! 

Visas avīzes cīnas ar to, ka 
abonementu skaits ar katru 
gadu paliek mazāks, līdz ar ko 
paliek arvien grūtāk turpināt to 
izdošanu. Laimīgā kārtā indiešu 
firmai IPP iet ļoti labi, pateico-
ties tam, ka Indijā vairums cil-
vēki vēl lasa drukātās avīzes. 
IPP jau gadiem ilgi izrādījusi 
interesi par citām avīzēm, kuŗas 
izdod indoeiropiešu tautas, jo 
visiem zināma senā saite indie-
šiem ar indoeiropiešu tautām, 
to skaitā latviešiem.

Uzzinot, ka avīzei Laiks draud 
briesmas pārtraukt savu ilgga-
dīgo darbību mazā abonētāju 
skaita dēļ, IPP prezidents Kriš-

Latvijas valdība saņēmusi ziņu, 
ka Apvienoto nāciju (ANO) ģeo-
grafijas nozare, United Nations 
Special Committee for Special 
Geography (UNSCSG), kopā ar 
citām nodaļām nonākusi pie 
nozīmīga slēdziena: šogad, sa -
karā ar visu triju Baltijas valstu 
neatkarības simtgades jubilejām, 
un atsaucoties uz visu triju 
Baltijas valstu ilggadīgo, īpašo un 
bagātīgo koŗu dziedāšanas tradi-
ciju, sākot ar šī gada 1. aprīli, 
jūra, kuŗa līdz šim pazīstama kā 
Baltijas jūra, tiks pārdēvēta un 
turpmāk saukta par The Choral 
Sea. Latviski – Koŗu jūra. Šo 
maiņu apstiprinājusi World Geo-
graphic Society (WGS) un karšu 
izdevniecība Rand McNalley 
(RM). 

Saņemot šīs ziņas, Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis ar asarām acīs izteicis savu 
sajūsmu un pateicies ANO par 
šo milzu atzinību. Latvijas kul-
tūras ministre Dace Melbārde, ar 
dziesmu sirdī, arī izteikusi savu 
sajūsmu, teikdama, ka patiešām 
mūzikas cienītāji visā pasaulē zin 
un atzīst Latvijas burvīgo koŗu 

Pie jūras dzīve mūsu!
mūzikas tradiciju. Viņa nevarot 
vien sagaidīt to dienu, kad varēs 
mūsu mīļoto jūru saukt jaunajā 
nosaukumā. Sākšoties Latvijai un 
Baltijai jauns, vēsturisks posms!

Lai atzīmētu šo vienreizīgo 
notikumu, Latvijas valdība Kul -
tūras ministrijas vadībā rīkos 
vērienīgas svinības tieši Latvijas 
Jūrmalā. Piedalīsies koŗi no visas 
Latvijas, dziedot sešu stundu 
gaŗu koncertu, iekļaujot koŗa 
dziesmas no visas Latvijas vēs-
tures. Būs arī runas no ANO 
UNSCSG, WGS, RM, PBLA, ES, 
NATO, ELA un Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas valdībām. Koncerta 
noslēgumā būs stundu gaŗa ugu-
ņošana. Pasākumu visā pasaulē 
varēs noskatīties tiešraidē Lat-
vijas Televīzijā, un noklausīties 
tiešraidē Latvijas Radio.

Kultūras ministrija uzreiz iz -
sludināja konkursu, aicinot Lat-
vijas komponistus rakstīt jaunas 
dziesmas, īpaši godinot jauno 
Choral Sea. Vadošie komponisti 
jau iesnieguši vairākas dziesmas: 
„Pie Koŗu jūras“, „Es gribu Koŗu  
jūrā brist“, „Es dziedāšu par tevi, 
Koŗu jūra“, „Dievs, sargi mūsu 

Koŗu jūru“, „Es atnācu šai vietā 
savu dziesmu izdziedāti“, „Saule, 
pērkons, Koŗu jūra“, „Koŗu jūriņ` 
prasa smalku dziesmu“, un „Pie 
Koŗu jūras dzīve mana“.

Augustā koristi no visām 
Baltijas valstīm veidos koristu 
ķēdi, kuŗa stiepsies visu trīs val-
stu jūrmalu gaŗumā, no Lietuvas 
dienvidiem līdz Igaunijas zieme-
ļiem. Koristi, iebriduši Koŗu jūrā 
līdz vēderam, nostāsies gaŗā rindā 
un, rokās sadevušies, se  cībā no -
dziedās visas trīs Baltijas valstu 
himnas, un tad ilgāku laiku sa -
jūsmā nevaldāmā skaļi kliegs!

Latvijas institūts (LI) izdevis 
preses relīzi, sakot, ka būšot vieg-
li pārslēgties no vecā uz jauno 
nosaukumu, jo dziedāšana koŗos 
ir katram latvietim genās. 

Cik skaisti, ka pasaule mums 
sniegusi šādu ievērojamu atzi-
nību tieši Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas simtgadē un gadā, kad 
Latvija baudīs savus vēsturiskos 
Dziesmu svētkus! 

Uz tikšanos pie Koŗu jūras!
AB, speciāli šai avīzei,
no Koŗu jūras krasta,

2018. gada 1. aprīlī

nasvāmī Ponmalai (Krishna-
swami Ponmalai) skaidro, ka 
viņš nav varējis vienaldzīgi klu-
sēt un paziņojis, ka IPP ieguldīs  
milzu naudas summas avīzē 
Laiks.

Šampaniešu un Melnā (upe-
ņu) balzama korķi sprāga aiz 
sajūsmas Laika birojā Rīgā, sa -
ņemot ziņu, ka avīzei uzradies 
glābējs. „Mūsu glābējs ir klāt, 
drukāt nav ko stāt!“ sajūsmā tei-
kusi avīzes redaktore Ligita Kov-
tuna, kuŗa drīzi vien lidos uz 
Mumbaju (Mumbai), kur pie-
dalīsies līguma parakstīša nas aktā 
un tuvāk iepazīsies ar Krišna-
svamī. Pēc tam Ligita pavadīs 
trīs nedēļas atvaļinājumā Pun -
džābas (Punjab) rajonā, par ko 
sen esot sapņojusi. Ligita sajūs mā 
tei  kusi: „Man ļoti garšo rīsi!“

No savas puses Krišnasvāmi 
skaidrojis: „We Indo-Europeans 
must stick together! Latvians are 
an old and cultured people, and 
we old and cultured people must 
stick together! Your paper is our 
paper! We love you too much, we 
want you too much, and we are 
looking so forward to many years 
working together!“

Avīzi Laiks, arī katru nedēļu tul-
 kos indiešu valodā un pārdos In -
dijā, kur avīzi sauks “Latvian Time“.

Redziet, kā laiku pa laikam 
gadās arī labas, pozitīvas ziņas! 

Ir pienācis laiks atgriezties pie 
savām senajām saitēm indoei-
ropiešu saimē! Esam tagad dār-
gām saitēm sieti!

Laiks abonēt Laiku!
Novēlu visiem mieru un garī-

gu līdzsvaru!
Namaste!
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

“Laiki mainās, un mēs mainā-
mies līdz ar tiem” – šis teiciens, 
kas radās senajā Romā, attiecas 
arī uz mūsu priekšstatiem par 
reālitāti, kuŗā dzīvojam. Ņem s im, 
piemēram, vārdu un jēdzie nu 
“diaspora”. Līdz pat pēdējam gad  -
simta ceturksnim latviešiem ne -
bija diasporas “kā tādas”: bija 
1905. gada emigranti, kas rada 
pat vērumu, piemēram, Bostonā, 
bija baptisti, kas devās uz Brazī li-
ju, un bija, protams, ap 200 tūk - 
s tošiem, kuŗi devās trimdā, bēgot 
no otrreizējas nokļūšanas Staļina 
imperijas varā.

Taču – kāda ironija, kāds para-
dokss: taisni Latvijas neatkarības 
atjaunošana, iestāšanās Eiropas 
Savienībā, pārvietošanās brīvība 
noveda pie tā, ka patlaban ārpus 

Lai diaspora nezustu tēvzemei
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Latvijas mīt, ja nemaldos, gan-
drīz ceturtā daļa no latviešu tau-
tas. Tā nu ir diaspora.

Un te nu, lai saglabātu tautas 
genofondu, mazinātu asimilāciju 
jeb pārtautošanos, nu jau vairā-
kus gadus tiek īstenota jauna 
ierosme – jauniešu braucieni uz 
tēvzemi ar devīzi “Sveika, Lat-
vija!”. Jauniešiem, kas dzimuši  
un uzauguši ASV vai Kanadā, 
reizumis jau trešās trimdinieku 
paaudzes atvases, kas, var teikt, 
dzīvo, studē un strādā angļu v a -
lodas telpā, tiek dota iespēja reizi 
gadā uz, ja nemaldos, desmit 
dienām iepazīt Latviju, tās dabu, 
tās ļaudis, visapkārt skanot lat-
viešu valodai.

Varētu teikt, ka šie braucieni 
domāti vispirms t.s. vecās trim-

das jaunākajai paaudzei, bet jā -
ņem vērā, ka pēc PSRS sabruku-
ma un Dzelzs priekškara kriša-
nas un masveida emigrācijas sā -
kuma nu jau arī Lielbritanijā, 
Īrijā, Vācijā un arī aiz okeana 
uzaug jaunieši un jaunietes, kas 
daļēji jau sāk atsvešināties, ne -
raugoties uz zibenīgas komūni -
kā cijas iespējām ar Latviju. Aug 
jaukto laulību skaits, un saikne 
sāk sairt. Tātad “Sveika, Latvija!” 
tūres arī šai diasporas daļai kļūst 
aktuālas.

Ne jau tāpēc kā es, vecais rīdzi-
nieks, kopš 1972. gada dzīvoju 
Izraēlā – savā nacionālajā valstī, 
bet intereses labad daru zināmu 
lasītajiem, ka “Sveika, Latvija!” 
smēlusies ierosmi no kustības 
Taglit/Birthright, kuŗas ietvaros 

ik gadu tūkstošiem ebrēju jau-
n iešu no mūsu pašas jau ļoti senās 
diasporas, īpaši no Ziemeļ ame-
rikas, dodas uz Izraēlu, lai iepazī-
tos ar savu senču zemi, kas pār-
tapusi manas tautas nacionālajā 
valstī, kur plaukst un virmo at -
dzīvinātā senā valoda – ivrits. Šīs 
tūres financē vairāki ebrēju iz -
celsmes uzņēmēji un daļēji Izra-
ēlas valdība. Un ik gadus šo brau-
cienu dalībnieku vidū ir tādi,   
kas nolemj apmesties Izraēlā uz 
pastāvīgu dzīvi.

Spriežot pēc informācijas, ko 
sniedz portāls tabletmag.com, 
Taglit/Birthright priekšzīme radī-
jusi sekotājus ne tikai Latvijā. Sa -
vienotajas Valstīs dzīvo miljon iem 
īru, kuŗus vieno varbūt tikai tra-
dicionālais Sv. Patrika gājiens 

Ņujorkā, jo viņu senči sākuši 
“amerikanizēties” jau 19. gadsim-
ta vidū. Un nu Dublinā darbojas 
organizācija Diaspora Matter, 
kas rīko aizjūras jauniešu tūres 
uz “zaļo salu”. Ārpus Grieķijas 
mīt, šķiet, ne mazāk grieķu kā 
tēvzemē, un viņiem National 
Hellenic Society organizē tūres ar 
devīzi Heritage Grēce”. Un  gāru 
izcelsmes jauniešus uz tēv zemi 
ciemoties sūta biedrība Re -
Connect Hungary. Vissekmīgāk 
Taglit/Birthright priekšzīmei se  ko 
Birthright Armenia, kuŗas pūliņi 
ir sevišķi aktuāli, jo armēņu dias-
pora skaitliski vairākkārt pār-
sniedz Armēnijas Republikas pa -
matnāciju.

Lai diaspora nezustu Tēvzemei – 
to prasa “tie laiki, kas mainās”...

“Uzsākt pakāpenisku pāreju”. 
Tāds bija formulējums likum-
projektā, kuŗu Latvijas Repub-
likas Saeima pagājušajā ceturt-
dienā, 22. martā, pieņēma treša-
jā, tātad – galvenajā lasījumā. Uz 
ko tad tiks pakāpeniski pāriets? 
Uz mācībām latviešu valodā Lat-
vijas skolās! Jau redzu, ka daži 
mū su lasītāji rauc uzacis neiz-
pratnē – vai tad Latvijas skolās 
mācības jau tagad nenotiek lat-
viešu valodā? Savukārt tie lasītāji, 
kuŗi seko polītikai mūsu valstī, 
zina, ka ne, tā dēvētajās mazā-
kum tautību skolās nenotiek vis. 
Jau kopš 2004. gada sistēma biju-
si tāda, ka konkrēts procents mā -
cību vielas šādās skolās ir jāmāca 
latviešu valodā, pārējo var mācīt 
citā (ar ko, protams, sapratīsim, 
ka domāta krievu, nevis beļģu 
vai hotentotu valoda), turklāt 
pati skola var izdomāt, ko mācīt 
tai vienā un ko – tai otrā valodā. 
Savukārt nu tiks “uzsākta pakā-
pe niska pāreja” uz situāciju, kuŗā 
tas tā vairs nebūs. Pārsvarā visi 
priekšmeti arī mazākumtautību 
skolās tiks pasniegti latviešu va -
lo dā, izņēmums būs mazākum-
tautības valoda, literātūra, kā arī 
ar kultūru un vēsturi saistīti 
priekšmeti. “Labāk vēlāk nekā 
nekad.” Tā par Saeimas apstip ri-
nā  tajiem grozījumiem pateica iz -
glītības ministrs Kārlis Šadurskis.

Tā tas ir gan – labāk vēlāk nekā 
nekad. Tikai paturēsim prātā, ka 
tas “vēlāk” ir pienācis 14 (!) gadus 
pēc reformām, kuŗas ieviesa mi -
nēto sadalījumu starp mācībām 
latviešu valodā un mācībām krie-
vu valodā. Vēl vairāk – tas “vēlāk” 
ir pienācis 26 gadus, septiņus 
mēnešus un četras dienas pēc 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas. Visu šo gadu gaŗumā mums 
ir bijusi tikai viena valsts valoda, 
un tā ir latviešu valoda. Lasītāji 
atcerēsies, 2012. gadā par to bija 

Pakāpeniskā uzsākšana

referendums, jautājums bija, vai 
arī krievu valodai mūsu valstī 
piešķirt valsts valodas statusu. 
Tas bija rets gadījums, ka refe-
rendumā piedalījās pietiekami 
daudz vēlētāju, lai nodrošinātu 
kvorumu, taču ar rezultātu 74,80% 
pret, Latvijas pilsoņi domai par 
otru valsts valodu pateica stingru 
nē. Vien izglītības sistēmai kaut 
kā  visus šos gadus ir atļauts būt 
ārpus jēdziena “viena vienīga 
valsts valoda.”

Protesti būs arī šoreiz. Visai bē -
dīgi slavenā Tatjana Ždanoka pat 
atteicās no mandāta Eiropas par-
lamentā, lai palīdzētu savai Lat -
v ijas Krievu asociācijai gatavo-
ties šārudens Saeimas vēlēšanām. 
Parlamentā jau pārstāvētā Saska-
ņa, sociāldemokratiska partija, 
kā ne īpaši gramatiski tā sevi 
sauc, piedāvāja dažādus grozīju-
mus likumprojektam gan atbildī-
gajā komisijā, gan arī plenārsēdē. 
Tie visi tika noraidīti. Jau izska-
nē juši aicinājumi Valsts prezi-
dentam Raimondam Vējonim 
gro zījumus neizsludināt. Polīti-
kā censties kaut ko paredzēt ar 
simt procentīgu pārliecību ne  kad 
nav prāta darbs, taču man nu -
dien grū ti iedomāties, ka viņš tā 
da  rītu. Viņa kādreiz pārstāvēto 
“za  ļo zemnieku” elektorāts va -
rētu nesaprast lēmumu. Protams, 
T. Ždanoka un viņai līdzīgie gri-
bētu atteikties no latviešu valo-
das vispār, taču – Dievs ar Tat ja-
nu un viņējiem! Gribas cerēt, ka 
Valsts prezidents grozījumus iz -
sludinās un pakāpeniskais pro-
cess varēs beidzot sākties.

Tiesa, viena nianse tajos mani 
dara uzmanīgu, proti, atzinums, 
ka arī turpmāk mazākumtautību 
skolās varēs būt moduļi, kuŗos 
vēsture tiek mācīta svešvalodā. 
Nevienam nebūs pārsteigums, 
ka tā ir joma, kuŗā varianti var 
būt dažādi, tajā skaitā vienā ne -

latviešu spārnā sabiedrībā jopro-
jām dzīva ir pārliecība, ka mūsu 
valsts Padomju savienībā iestājās 
brīvprātīgi un nekāda okupācija 
nenotika. Katrā gadījumā Krie-
vijas federācija pēdējo gadu un 
gadu desmitu laikā ir darījusi  
ļoti daudz, lai censtos pārrakstīt 
vēs turi, un, visticamāk, arī šogad 
9. maijā pie tā dēvētā Uzvaras 
pieminekļa pulcēsies ievērojams 
skaits cilvēku, lai atbalstītu do -
mu, ka PSRS Otrajā pasaules 
kaŗā uzvarēja viena pati un lat-
viešiem jābūt pateicīgiem, ka 
varonīgā Sarkanarmija tos izglā-
ba no nacistu jūga. Jācer, ka Iz -
glītības ministrija stingri pārrau-
dzīs, kā par vēsturi tiek runāts 
citā, ne valsts valodā.

Bet kopumā šī pa -
kāpeniskā pāreja ir 
laba lieta. Man vien-
mēr ir licies – ja pir-
majos gados pēc ne -
atkarības atjaunoša-
nas visi lat vieši būtu 
“aizmirsu ši”,  ka viņi 
prot krievu valodu, 
tad nebūtu tā, ka vai -
r āk nekā gadsimta ce -
turt daļu vēlāk jopro-
jām tiek lauzti šķēpi 
par valodu lie tošanu 
vispār un iz  glītības 
sistēmā īpaši. Blakus-
efekts tam, ka jopro-
jām krievu valodai 
Latvijā ir zināms sta-
tuss, ir tas, ka darba 
sludinājumos no kan-
didātiem tiek prasītas 
krievu valodas zinā-
šanas arī tad, ja attie-
cīgais darbs ir, tā teikt, 
aizkulisēs un komū-
nikācijas ar klientiem 
nav. Latvijā patlaban 
aug jau otrā paaudze, 
kuŗai krievu valoda 
skolā ir svešvaloda, 

ne obligāts mācību priekš mets. 
Arī šī ir joma, kuŗā Saeimā no -
tiek diskusijas, un ceru, ka rezul-
tāts tam būs likums, kuŗā ir no -
teikts, ka prasīt svešvalodas zin ā-
šanas no darba ņēmējiem nav 
pareizi. Protams, tādiem darbi-
niekiem, kuŗiem ir kontakti ar 
klientiem, piemēram, viesmī - 
ļ iem,  ‒  jo vai r  āk valodu zināmas, 
jo labāk, taču no apkopējas, kuŗa 
pēc restorāna darbalaika nāk 
izmazgāt grīdu, nav iemesla 
prasīt to pašu.

Es uzaugu Amerikā un, kad 
piecu gadu vecumā ierados bēr-
nu dārzā, nepratu ne vārda angļu 
valodā. Audzinātāja mammu pa -
matīgi nostrostēja – bērns ir 

ame rikānis, viņam jārunā angļu 
valodā! Mamma pieklājīgi smai-
dīja, taču mājās mēs turpinājām 
runāt latviešu valodā. Mācījos 
Krišjāņa Barona latviešu skolā, 
Gaŗezerā, arī Minsteres latviešu 
ģimnazijā, taču pamatizglītību 
biju ieguvis angļu valodā. Arī 
Latvijas Republikas skolās tai jā -
būt apgūstamai valsts – latviešu 
valodā. Krievu, poļu, baltkrievu, 
ukraiņu vai jebkuŗa cita valoda 
var būt mājas, kā arī sestdienas, 
svētdienas vai vasaras skolās 
lietota valoda.

Latvijas Republikā ir tikai vie na 
valsts valoda, un tam tā arī ir jābūt 
skolās. Pat tad, ja tas atbilst jē   - 
dz ienam “labāk vēlu nekā ne  kad.”

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS
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Kas, jūsuprāt, šobrīd apdraud 
Latviju?

Nācijai un valstij, lai tās pa -
stāvētu, ir ne tikai jāapzinās sava 
pagātne, bet, galvenais – tai ir ne -
pieciešama griba veidot savu nā -
kotni. Tā ir kopīga griba. Sat ver-
smē tā ir apzīmēta par “valstsgri-
bu”, un tā ir pastāvīgi jāuztur. Lai 
veidotu nācijas un valsts nākot -  
ni, ir jābūt cerībai, pārliecībai par 
nākotni. Tieši šī pārliecība mums 
patlaban zināmā mērā tiek apšau-
bīta. To vājināt palīdz arī Kremļa 
propaganda, kas gūst dzirdīgas 
ausis mūsu sabiedrības tumso nī-
gākajos slāņos. Starp citu, dīvaini, 
ka arī valsts kontrolēts uzņēm ums 
ar savu TV programmu pie dā-
vājumu dod tur savu ārtavu. 

Vai šos draudus var novērst?
Katrs sportists zina, cik nozī mī-

ga ir griba, lai sasniegtu mērķi. Ja 
viņš nešaubās, bet mērķtiecīgi iet 
uz priekšu, tad panākumi neiz -
paliek. Tas attiecas arī uz nāciju un 
tās valstsgribu. Valsts, kuŗā ir tikai 
divi miljoni iedzīvotāju, ir ļoti 
labi pārvaldāma, tā var attīstīties 
daudz ātrāk nekā liela valsts – ja 
vien nācijas valstsgriba ir pietie-
kami stipra. No tās izriet viss pārē-
jais – iesaiste sabiedriskajā, polī tis-
kajā, kultūras, ekonomiskajā dzī-
vē. Tas savukārt ir priekšnotei  - 
k ums, lai no  vērstu pastāvošos 
trū    kumus, rastu innovatīvus, pa -
sau lē vēl nebijušus risinājumus.

Domāju, ka latvieši, ar atvēr -   
tām acīm, bez negātīviem aiz-
sprie dum iem paraugoties apkārt, 
saprot, ka daudz kas jau ir sa -
sniegts un ka ar mērķtiecīgu rīcību 
vēl labāka valsts ir iespējama. Un 
pirmais konkrētais, lielais mūsu 
pil soņu uzdevums tagad ir – 
ievēlēt jēdzīgu Saeimu. 

Vai Latvija ir uzskatāma par 
tiesisku un demokratisku valsti?

Eiropas Savienības dalībvalstu 
demokratijas un tiesiskuma stan-
darts ir noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību preambulā un 
2. pantā. Tur ir atklātas ES un tās 
dalībvalstu pamatvērtības, uz ku  -
ŗ ām jābalstās demokratiskai kon-
sti tūcionālai valstij. Satversmes Ie -
vadā un pārējos noteikumos no -
teiktais standarts tam atbilst, un 
dažos gadījumos ir augstāks. No -
virzes no šī standarta uz leju, ja 
lielos vilcienos valsts tomēr paliek 
demokratiska un tiesiska, ir “de -
mo kratijas un tiesiskuma defekti”. 
Šīs novirzes var būt gan apzinātas, 
iestrādātas likumdošanā, gan ne -
apzinātas un slēptas, kas īstenojas 
šim standartam neatbilstošā praksē. 

Eiropas Savienība var funk cio nēt 
tikai tad, ja visas valstis šo stan dar-
tu ievēro. Kādas dalībvalsts pārāk 
lieli defekti ietekmē visu ES. Tādēļ 
ES rīcībā ir Līguma 7. pants, kas 
paredz sankcijas pret dalībvalsti, 
kuŗa “ilgstoši un nopietni” atkā-
pusies no šī standarta. Patlaban ir 
ierosināts process pret vienu da  līb -
valsti – Poliju, kuŗai tiek pār mests, 
ka tā pārkāpj vienu šī standarta 
elementu – nenodrošina ties nešu 
neatkarību pietiekamā lī  menī. 

Savukārt, jā šādas novirzes ir pā -
rāk lielas, tad tā vispār vairs nav 
demokratiska un tiesiska, bet gan 
autoritāra vai totālitāra valsts. Tā -
das mums nav tālu jāmeklē. 

Kas rada robus demokratijā 
un tiesiskumā, ja ar likumiem 

Kāpēc mums jābūt polītiski izglītotiem?
Jurists un polītologs Egils Levits intervijā Sallijai Benfeldei

vismaz teorētiski viss ir kārtībā? 
Varas un sabiedrības neizpratne, 
pieredzes trūkums vai savtīgas 
intereses?

Latvijas demokratijai un tiesis -
k umam, salīdzinot ar minēto stan-
dartu, ir daži defekti. Tos var ie -
dalīt divās lielās grupās: ļaunprā-
tīgie radītie un sistēmiskie defekti. 
Divi galvenie ļaunprātīgie defekti, 
manuprāt, ir: pirmkārt, “naudas-
maisu” pārmērīgā ietekme uz po -
lī  tiku. Savtīgas, tātad neleģitīmas 
intereses tiek īstenotas ar legāliem 
līdzekļiem, bieži vien attiecīgi ie -
tekmējot likumdošanu. Tā ir tā 
saucamā “valsts nozagšana”. Saei-
mas izmeklēšanas komisijas farss 
diemžēl to apstiprina. 

Otrkārt, “parastās”, kriminālās 
korupcijas līmenis. Neraugoties 
uz atsevišķiem skaļiem gadīju - 
m iem, šķiet, ka tas tomēr mazinās. 

partijām jātiek financētām – un 
pietiekamā, to darbību nodroši-
nošā – apmērā no valsts budžeta. 
Jāizbeidz arī juridisko personu 
“zie dojumi” partijām – polītisks 
vie doklis par atbalstu kādai par-
tijai var būt tikai reāliem cilvē - 
k iem, nevis uzņēmumiem.

Arī partiju iekšējā darbība, sa -
prātīgu ideju ģenerēšana partijās 
ir nepietiekama. Tās necenšas pie-
saistīt sabiedrības aktīvākos, pa  t-
rio   tiskākos, saprātīgākos cilvē kus,  
tāpēc arī polītikas un polītiķu 
pres tižs sabiedrībā ir zems. Taču 
parlamentārā demokratija bez   
ak  tīvām, saprātīgām idejām bagā-
tām, no apšaubāmiem “naudas-
maisiem” neatkarīgām partijām 
nevar labi funkcionēt. 

Treškārt, lai arī valsts pārvaldes 
(un arī tiesu) darbības kvalitātes 
līmenis, kopš Latvija ir ES dalīb-

rutīnas procedūras – kā pareizi un 
precīzi komūnicēt ar sabiedrību, 
saglabāt polītisko virsvadību pēk -
š ņas krizes situācijās. Pieņemu, ka 
valdība tagad nopietni strādās, lai 
stiprinātu  krizes vadības mecha-
nismu.

Vai, mainot Saeimas vēlēšanu 
sistēmu un Valsts prezidenta ie -
vēlēšanas kārtību, var “paaug - 
s tināt” demokratijas līmeni Lat-
vijā? Cik lielā mērā vēlētāju ie -
saistīšanās vēlēšanās kaut ko spēj 
mainīt esošajā varas sistēmā?

Mainot Saeimas vēlēšanu sistē-
mu (no proporcionālās uz mažori-
tāro vai jaukto) vai Valsts prezi-
denta ievēlēšanas kārtību (piemē -
r am, tautas vēlēts prezidents), tātad 
mainot vienu demokratijas varia n-
tu uz citu, demokratijas un tiesis-
kuma līmenis nepaaugstināsies. 
Demokratijas un tiesiskuma lī  me-

jot līdzi polītikai, tas pēc zināma 
laika kļūst diezgan redzams. Starp 
citu, svarīgi ir paturēt Saeimas 
deputātu “atslēgas balsojumu” iz -
drukas. 

Protams, tas ir tikai pilsoniskā 
pienākuma minimums. Nākamā 
pakāpe ir tā, ka tiem pilsoņiem, 
kuriem sava valsts, sabiedrība, ģi -
mene, sava personīgā vide ir pa -
tiesi svarīga, ir jāizmanto savas 
Satversmē garantētās demokra tis-
kās brīvības un aktīvi jāiesaistās 
sabiedriskajā un polītiskajā dzīvē – 
arī polītiskās partijās.

Kā zināms, Latvijā daudzi it kā 
nacionāli un patriotiski noska-
ņoti cilvēki uzskata, ka visa ne -
laime slēpjas liberālismā. Vai, 
jū  suprāt, liberālisms tiešām ir 
visa ļaunuma sakne?

Šis jēdziens tiek lietots vietā un 
nevietā, turklāt ar dažādām nozī  - 
m ēm. Vispirms jānošķir liberā-
lisms kā valsts iekārtas princips   
un kā ideoloģija. 

Rietumu tipa demokratiskā val-
sts iekārta ir pēc savas būtības 
liberāla. Kā valsts iekārtas princips 
tas nozīmē, ka visi cilvēki ir tie - 
s iski vienlīdzīgi (tas nenozīmē fak-
tisku vienlīdzību!) un ka tiesiskajā 
ietvarā katram ir maksimāli liela 
brīvība, kas beidzas tur, kur tā ie -
robežo cita cilvēka brīvību. Arī 
Satversmē noteiktā valsts iekārta 
šādā izpratnē ir liberāli demokra-
tiska. 

Savukārt kā ideoloģija liberā-
lisms – kopā ar sociālismu, kon-
ser vatīvismu un nacionālismu – ir 
viena no Rietumu pasaules čet - 
r ām lielām polītiskām ideoloģi-
jām. To idejas turpina ietekmēt cil-
vēku pasaules uzskatu un valsts 
aktuālo polītiku. Praksē mūsdienu 
demokratisko valstu polītika satur 
visu šo četru ideoloģiju elemen -
tus. Arī Satversmē noteiktie mūsu 
valsts iekārtas virsprincipi – Lat vi-
ja kā demokratiska, tiesiska valsts, 
sociāli atbildīga valsts un nacio-
nāla valsts – pamatā izriet no šīm 
ideoloģiskajām nostādnēm. 

Taču ja kāda no šīm ideoloģi -
jām tiktu absolutizēta un īstenota 
“tīrā” veidā, pilnībā ignorējot pā -
rējo ideoloģiju nostādnes, tad mēs 
nonāktu pie ideoloģiskas šaur pie-
rības, ekstrēmisma, un tā vairs ne -
būtu mūsdienīga demokratiska 
valsts. Praktiskajā polītikā svarīgs 
ir līdzsvars. Tas pastāvīgi mainās, 
un par to notiek cīņa starp dažādi 
orientētiem polītiskiem spēkiem. 

Liberālisms – tāpat kā pārējās 
minētās ideoloģijas – savukārt sa -
stāv no vairākiem novirzieniem. 
Latvijas kontekstā ir sevišķi sva -
rīgi divi, savstarpēji daļēji pret ru-
nīgi novirzieni: neoliberālisms un 
ekstrēmi kreisais liberālisms. 

Neoliberālisms grib “atbrīvot” ka   -
pitālistisko ekonomiku no val sts 
“žņaugiem”, samazinot valsts lomu 
līdz minimumam, visu mē  rīt tikai 
ekonomiskās katēgorijās, veicināt 
konkurenci un globāli zā ciju. Tas, 
protams, veicina nevien līdzību. 
Neoliberālisms noved pie tā, ka 
bagātie kļūst vēl bagātāki un ie -
gūst vēl lielāku varu, taču eko-
nomika attīstās samērā strauji. 
Šā  dā griezumā Latvijas attīstība 
pēc valsts atjaunošanas ir bijusi 
neoliberāla.

Un galvenie sistēmiskie defekti? 
Pirmkārt, Latvijas informātīvās 

un demokratiskā diskursa telpas 
vājums. To lielā mērā “pārklāj” un 
manipulē Krievijas informātīvā tel-
pa. Tas nozīmē, ka tā aktīvi līdz-
veido mūsu sabiedrisko dzīvi un 
līdz ar to ietekmē Latvijas polītiku. 

Otrkārt, Latvijas partiju sistē-
mas vājums. Slikti, ka ar ierobežo-
jumiem jaunu partiju dibināšanai 
un līdzdalībai vēlēšanās faktiski ir 
radīts stagnāciju veicinošs partiju 
kartelis. Ne katrs vēlētājs pašreizē-
jā partiju kartelī varēs atrast savu 
partiju, par ko balsot. Tādēļ būtu 
vēlams pārdomāt arī augsto 5% 
barjēru. To varētu samazināt uz 
4% ‒ kā 5. Saeimas vēlēšanās 1993. 
gadā.

Partijas joprojām nav pietiekamā 
mērā financētas no valsts budžeta, 
to atkarība no privātiem “ziedo-
jumiem” joprojām ir pārāk liela. 
Lai arī tas tautā nav populāri, 

valsts, ir krietni uzlabojies, civil-
dienestā joprojām ir nopietni si  s-
tēmiski trūkumi. Taču noraidāms 
ir populistiskais viedoklis, ka vien-
kārši mechaniski jāsamazina ie -
rēd ņu skaits, rūpīgi nepārbaudot, 
kādu ietekmi tas atstās uz valsts 
pakalpojumiem, kuŗus sabiedrība 
no tās sagaida.

Kā jūs vērtējat pēdējos noti-
kumus banku sektorā?

Situācija ir neskaidra, un nav 
jēgas spekulēt. Taču – neatkarīgi 
no konkrētās problēmas – mums 
jārada apstākļi, lai piesaistītu kva-
litātīvas, uz ražošanu un techno-
loģiju orientētas investīcijas no 
Eiropas Savienības un citām Rie-
tum valstīm, nevis pievilktu “netī-
ru” naudu no apšaubāmiem re -
ģioniem, kas aptraipa mūsu eko-
nomiku. Starp citu, tas ir arī tiesis-
kuma jautājums.

Nesenie notikumi arī atklāja, ka 
valdībai ne pārāk labi sekmējas 

ni var paaugstināt, vien novēr š ot 
iepriekšminētos trūkumus.

Neviena valsts nav un nekad 
nebūs perfekta. Tāpēc pastāvīga 
savas valsts “pielabošana” ir labi 
funkcionējošas demokratijas sa -
stāvdaļa. 

Minētos trūkumus varētu diez-
gan vienkārši mazināt vai novērst, 
ja būtu polītiskā griba to darīt. Un 
nedrīkst krist pānikā, plēst sev 
matus no galvas un vaimanāt, cik 
valsts ir vāja un neizdevusies. Tur-
klāt šai polītiskajai gribai jānāk no 
valsts paša pamata – pilsoņu ko -
puma. Tas savukārt nozīmē, ka 
pilsoņiem ir jāpiedalās vēlēšanās 
un balsojot jāievēro “polītiskā hi -
giēna”, – tātad nedrīkst balsot par 
partijām un polītiķiem, kas, pirm-
kārt, ir apšaubāmi no demokra-
tiskas, nacionālas Latvijas valsts 
viedokļa un, otrkārt, ir “inficēti” ar 
korupcijas vai valsts nozagšanas 
vīrusu. Pastāvīgi un kritiski seko-

Foto: Karīna Miezāja

Egils Levits: “Domāju, ka latvieši, ar atvērtām acīm, bez negā-
tīviem aizspriedumiem paraugoties apkārt, saprot, ka daudz 
kas jau ir sasniegts un ka ar mērķtiecīgu rīcību vēl labāka 
valsts ir iespējama. Un pirmais konkrētais, lielais mūsu pilsoņu 
uzdevums tagad ir – ievēlēt jēdzīgu Saeimu.” 

(Turpinājums 9. lpp.)
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cija diezin vai kaut ko dos. Efek-
tīvāk būtu papildus jau ieviesta-
jiem konvencijas priekšlikumiem 
sagatavot nacionālu programmu, 
kas palīdzētu risināt tieši Latvijas 
sabiedrības specifiskās problēmas 
šajā jomā. 

Konvencijas pretinieki, protams, 
arī ir pret vardarbību. Taču tie 
bažījas, ka atsevišķi formulējumi 
konvencijas tekstā, aizbildinoties 
ar cīņu pret vardarbību, varētu tikt 
izmantoti, lai, apejot demokratis-
ko diskusiju mūsu sabiedrībā, pa -
nāktu jebkādu dzimumu atšķirī -
bu nolīdzināšanu (lai gan liela daļa 
sabiedrības – kā sievietes, tā vīrieši – 
vēlas tās saglabāt), viendzimuma 
laulību ieviešanu utt. 

Juridiski korekta konvencijas in -
terpretācija šīs bažas, šķiet, neap-
stiprina. Tomēr, ņemot vērā to, ka 
tās ratifikācija vardarbības līmeni 
Latvijā diez vai samazinās, jo var-
darbības galveno cēloni tā nemaz 
neskar, profesore Ausma Cimdiņa 
Latvijas presē ir uzdevusi būtisku 
jautājumu ‒ vai tiešām mums jā -
paraksta viss, ko mums liek 
priekšā, arī ja tas faktiski ir “pa 
tukšo”? Tagad jautājums par kon-
vencijas atbilstību Satversmei ir 
nodots Satversmes tiesai. Taču 
kop  savilkumā jāsaka – Stambulas 
konvencija mūsu sabiedrībai ne  -
ko nedos, bet arī neko neatņems. 

cībā uz tradicionālo dzīvesstilu vēl 
nepadara tos par Kremļa troļļiem, 
putinistiem. Arī pie daudziem li -
berālo un kreiso uzskatu pārstāv-
jiem pastāv paralēlisms ar Kremļa 
uzstādījumiem, turklāt atšķirībā 
no dzīvesstila jautājumiem te runa 
ir par Latvijas valstiskumam tie-
šām nozīmīgām jomām kā valsts 
valodas vai pilsonības jautāju-
m iem. Tādēļ tas, vai kādu uzskatu 
pārstāvis kļūst par Kremlim no -
derīgu idiotu, ir atkarīgs no kon-
teksta un jautājuma nozīmes Lat-
vijas nacionālajam valstiskumam 
un tās izvēlētajai Rietumu orien-
tācijai. Sabiedrībai ir svarīgi precīzi 
atpazīt šādus polītiskos uzstādī-
jumus un to paudējus – lai varētu 
tos atmaskot un apzināti ignorēt. 

Kāpēc, jūsuprāt, Latvijā ir tik 
spē cīga pretestība Stambulas 
kon  vencijai? Vai tā ir tikai nezi-
nāšana un neizpratne, kas tajā 
kādu var ap  draudēt?

Jautājuma nozīme ir pārspīlēta. 
Stambulas konvencija satur vir - 
k -ni priekšlikumu, no kuŗiem, kā 
to konstatējusi Labklājības minis - 
t rija, 80% Latvijā jau ir ieviesti. Tas 
nozīmē, ka atliek ieviest vēl pārējos 
20% un tad pievērsties galvena - 
j am vardarbības cēlonim Latvijā – 
alkoholismam, kam Stambulas 
kon vencija vispār nepieskaras. No  -
pietnai cīņai pret vardarbību kon-
krēti Latvijā konvencijas ratifikā-

mērā neliela mazākuma – eks trē-
mi kreiso liberāļu – bubuli lie lāku, 
nekā tas faktiski ir, un tad uzme-
toties par sabiedrības vairākumam 
pieņemamā, tradicionālā dzīves-
stila aizstāvi, tas Rietumos iegūst 
jaunus “draugus” visai plašā polī-
tiskā spektrā, it sevišķi pie labē  - 
j iem populistiem. Šāda taktika ir 
efektīvāka nekā agrākā PSRS tak-
tika, kas toreiz savus piekritējus 
Rietumos rekrutēja tikai starp 
krei sajiem, kamēr centristi un 
labējie ideoloģisku iemeslu dēļ 
bija PSRS uzticamie pretinieki. 

Tas sarežģī situāciju Latvijai un 
abām pārējām Baltijas valstīm, 
kuŗas Kremlis cenšas atgūt savā 
paspārnē. Savos centienos preto-
ties Kremļa imperiālismam tās 
vairs nevar paļauties uz līdz šim 
tradicionālo atbalstu no Rietumu 
labējo spēku puses. Šķiet, ka pat-
laban Rietumos viskritiskākie pret 
Krieviju varētu būt tieši mēreni 
liberālie spēki, kam principiālu 
iemeslu dēļ nav pieņemams tās 
autoritārais režīms. Baltijas val-
stīm savu interešu nodrošināšanai 
tagad ir pastāvīgi jāmeklē jauni 
sabiedrotie dažādos Rietumu po -
lītiskā spektra nogriežņos. 

Jāatzīmē, ka konservatīvo un 
nacionālo uzskatu piekritēji tepat 
Latvijā ļoti labi apzinās Kremļa 
tīkojumus un nepakļaujas tiem. 
Paralēlisms dažās nostādnēs attie-

g   ram mas un rīcības petrunas po -
pulistiem nerūp un netraucē. 

Krievija apgalvo, ka tieši libe-
rā lisms iznīcina tautas un to na -
cio nālo pašapziņu. Kāds ir šāda 
ap  galvojuma mērķis?

Kremlis izmanto jebkuŗu Rietu-
mu vājumu. Aktuāls jautājums 
Rietumos ir ekstrēmi kreisā libe-
rālisma bieži vien agresīvi formu-
lētās prasības mainīt vairākuma 
dzīvesstilu. Šīs prasības parasti ir 
sapārotas ar ārkārtīgu jūtelīgumu 
pret kritiku no citu uzskatu pie-
kritēju puses. Tikmēr vairākums, 
ieskaitot “mērenos” liberāļus, ak -
ceptē savu dzīvesveidu un stilu kā 
pierastu, kā daļu no cilvēka iden-
titāti veidojošās tradicijas, un ne -
vēlas pieņemt šādu neiecietīgu, 
paštaisnu “kultūrtrēģerismu”. Pa -
pil du problēma ir arī tā, ka, izman-
tojot pārmērīgu polītkorektumu, 
kreisie liberāļi metas uzraudzīt, 
kāds viedoklis drīkst un kāds ne -
drīkst tikt publiski pausts. Turklāt 
vairākuma uzskatu pārstāvjiem 
dažkārt tiek liegta iespēja izteikt 
savu viedokli, aizstāvēt savu līdz 
šim akceptēto dzīvesstilu, ko tas 
uzskata par labu un pareizu. 

Vairākuma atbilde uz šādiem, 
dažkārt jocīgiem ekstrēmi kreiso 
liberāļu uzstādījumiem bieži vien 
ir nevis pašapzinīga ironija, bet 
gan aizkaitināts populisms. Un 
tieši to Kremlis gaida! Uzpūšot sa -

Pilnīgi citāds ir ekstrēmi krei - 
s ais liberālisma virziens. Tā fo  kusā 
ir sabiedrības dzīvesstils, kultūra, 
kuŗu tas vēlas mainīt atbilstoši 
sav ām ideoloģiskajām nostād - 
n ēm. Tā mērķis ir nolīdzināt dažā-
das sabiedrības grupu un indivī -
du atšķirības, veicinot dažādas 
īstas un izdomātas minoritātes, 
izravēt smalkas, mūsdienās paras-
ti nepamanītas pagātnes netais  -
nī bu un nevienlīdzības paliekas 
(piemēram, dzimumu attiecībās, 
valodā utt.). Ekstrēmā variantā 
(ko, protams, nebūt nepārstāv visi 
kreisā liberālisma piekritēji), abso-
lutizējot faktisko vienlīdzību, tā 
nonāk pretrunā ar brīvību un 
kļūst par (uzspiestu) vienādību, 
kas ir totalitārisma elements. 

Vai populisms nav jauna mūs-
dienu ideoloģija? 

Nē, populisms nav ideoloģija, jo 
tas nav iekšēji saskanīgs. Popu-
lisms ir polītikas stils un motī vā-
cija, kuŗu raksturo uzstādījums,  
ka populisti ir (īstā) “tauta”, kas 
cīnās ar (korupto) “eliti”. Populistu 
programma sastāv no polītisko 
jautājumu ekstrēmiem vienkāršo-
jumiem. Populisms var “savieno-
ties” (arī vienlaikus) ar jebkuŗu   
no minētajām četrām lielajām 
ideo  lo ģijām, pārņemt kādu no to 
saukļiem. Angļu polītologs Frī -
dens (Freeden) tādēļ to ir apzīmējis 
par “parazītideoloģiju”. Savas pro -

Kāpēc mums jābūt polītiski izglītotiem?
(Turpināts no 8 lpp.)

1928. gada 28. februāris ir sest-
diena, Sigulda izrotāta ar karogiem, 
vakarā plkst. 17.30 domnieki pul-
cējas pilsētas valdes telpās uz pē  dējo 
Siguldas miesta domes sēdi, kuŗā 
pieņem lēmumu, ka ar 25. februā-
ri beidzas miesta pašvaldība un  
tās vietā stājas pilsētas pašvaldība. 
Plkst. 18 Siguldas iedzīvotāji pul-
cējas uz svinīgo dievkalpojumu 
Si  guldas baznīcā, kur mācītājs Brē -
dermans sāk uzrunu ar vārdiem: 
“Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt 
apslēpta...”, un aicina jaunās pil sē-
tas pašvaldības darbiniekus strā - 
d āt pēc labākās sirdsapziņas... Pēc 
aizlūguma pasākuma dalībnieki ar 
ugunsdzēsēju gvardi priekšgalā, 
spēlējot orķestrim, dodas lāpu gā -
j ienā uz Lakstīgalas pansiju, kur 
zālē tiek atklāta pirmā ārkārtas 
Siguldas pilsētas domes sēde, ku -
ŗu pabeidz kopīgi dziedāta himna 
“Dievs, svētī Latviju...”, kam seko 
apsveikumi. Pēc tam Dr. O. Vīks -
n iņš pilsētas valdei sniedz pārska - 
tu par Siguldas miesta līdzšinējo 
darbību, kuŗā liela nozīme bijusi 
vietējo iedzīvotāju enerģijai (īpaši, 
atjaunojot pilsētu pēc kaŗa postī-
jumiem) un cerot arī nākotnē uz 
pilsētas atbalstu…

Šis vēsturiskās dienas norišu 
apraksts ievada izzinošu izstādi 
“Siguldai – 90. Pilsētas vadība lai-
kā no 1928. līdz 2018. gadam”, 
ku  ŗu sagatavojuši Turaidas mūzej-
rezervāta speciālisti sadarbībā ar 
Siguldas novada bibliotēku un Si -
guldas zonālo archīvu, tā godinot 
savu pilsētu tās dibināšanas nozī-
mīgajā jubilejā. Ekspozīcija sada-
līta 10 vēsturiski chronoloģiskos 
posmos, atspoguļojot t.s. Vidze-
mes Šveices kā pilsētas izaugsmi. 

“Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta …”  jeb 
Siguldas pilsētai – 90 gadu jubileja

Siguldas novada bibliotēkā kat - 
r am interesentam bija iespēja iz -
stādi skatīt mēnesi – tagad tā jau 
ceļo pa visu novadu. Saistībā ar šo 
projektu bibliotēkas darbinieki sa -
rīkoja arī pilsētas vēstures pētnie-
cībai veltītu pēcpusdienu, uz kuŗu 
ar priekšlasījumu uzaicināja LU 
Vēstures un filozofijas fakultātes 
studenti Lauru Kļaviņu. 

Lauras profesionālajā izaugsmē 
šobrīd ir tas vērtīgais posms, kad 
viņa aizrautīgi apgūst vēstures 
pēt niecības teorētiskos pamatus – 
un lieliski, ka tas tiek darīts sasaistē 
ar dzimtās pilsētas vēsturi no 
1928. gada līdz padomju okupā-
cijas sākumam. 

Jaunā vēsturniece vēstures ar  chī-
vos pētījusi pirmavotus, no kuŗ iem 
lielākā daļa klasificējami kā liet-
vedības dokumenti, jo tie atspo-
guļojot gandrīz visas dzīves parā-
dības un dodot iespēju izprast dzī-
ves tempu. Nozīmīgākie bijuši Si -
guldas pašvaldības valdes un do -
mes sēžu protokoli, kas ļāvuši 
spriest par siguldiešu tā laika ak -
tīvitātēm. Secinājums – Siguldas 
pilsētas valde tolaik diezgan daudz 
laika veltīja dažādu birokratisku 
izziņu sniegšanai (atbildes uz sū -
dzībām, priekšlikumiem, lūgu - 
m iem par nodokļu atlaidēm... utt.). 

Nozīmīgs vēstures avots ir pe -
riodika. Siguldā tie bijuši divi laik-
raksti – “Siguldas Ziņas“ un “Vid-
zemes Šveice”. Lauras komentārs: 
Lai gan visos laikos periodiskā 
prese sevi pozicionē kā sabied-
riskās domas paudēju, ikvienam 
pētniekam ir jāatceras, ka presei 
vienmēr ir saimnieks. Labākajā 
gadījumā tā var atspoguļot kādas 
konkrētas sabiedrības grupas in -

tereses, avīzes izdevēja intereses, 
bet ne visu sabiedrisko domu... Zī -
mīgs fakts – Kārlis Etners (Si  gul-
das pilsētas galva no 1931. gada 
29. marta līdz 1934. gada 15. mai-
j am) bija avīzes “Siguldas Ziņas” 
redaktors. Priekšvēlēšanu kampa-
ņā par mēra amatu viņš izvērsis 
asu savu polītisko pretinieku kri-
tizēšanu paša vadītajā laikrakstā. 

Pie sarežģītajiem vēstures pēt-
niecības avotiem pieskaitāmi sta-
tis tikas dati, jo tajos paustās ziņas 
ne vienmēr ir patiesas, tāpēc tās 
vēlams rūpīgi pārbaudīt, izman-
tojot vēl citus vēstures avotus. 
Laura: Man nozīmīgākais avots, 
ko izmantoju pētījumos par paš-
valdību, bija statistikas dati Kārļa 
Apiņa 1931. gada izdotajā pētīju-
mā “Latvijas pilsētu vēsture”, kuŗā 
apkopota informācija par 58 pil-
sētām, to vēsturi, arī par Siguldas 
kā pilsētas veidošanos gadsimtu 
gaitā. Statistikas datu analīze ļāva 
konstatēt divus interesantus fak -

tus – 20. gadu beigās Sigulda bijusi 
viena no vislatviskākajām Vidze-
mes pilsētām, kā arī, izpētot datus 
par Latvijas pilsētu budžetiem, ka 
Siguldas pilsētas pašvaldība at  šķi-
rībā no citām tai iedzīvotāju skaita 
ziņā līdzīgām pilsētām savos pir-
majos pastāvēšanas gados bijusi 
saimnieciska un iztikusi bez pa -
rādiem. Statistikas dati arī lieci - 
na, ka Siguldas pilsētā 90 gados 
vadība mainījusies 28 reizes.

Laura: Mūsdienās viens no no  zī-
mīgākajiem vēstures izpētes avo-
tiem ir kļuvušas fotografijas – vi -
zuālais apstiprinājums dažādiem 
svarīgiem un konkrēti manā ga -
dījumā ar pašvaldības darbu sai s-
tītiem notikumiem. Fotografijas 
meklēju Turaidas mūzejrezervāta 
krājumu nodaļā un novadpētnie-
ka Egila Jemeļjanova privātkol - 
l ek cijā. Un te nu atklājas Siguldas 
stāsti – Zviedrijas karalis Kārlis 
Gus tavs V kopā ar Siguldas paš-
val dības darbiniekiem un koris-

tiem uz Siguldas dzelzceļa stacijas 
perona (1929. gada 26. jūnijā), 
pirmās Siguldas dziesmu dienas 
(1933. gada 16. jūnijā Gaujas lejā 
pie Līcīšiem), Gaujas tilta atklā ša-
na 1937. gada 23. jūlijā, 1938. gadā 
pie Rakstnieku un žurnālistu pils 
tiek atklāts piemineklis Kronval  -
d am. Fotografijās vaigā varam ska-
t  īt Siguldas pilsētas galvas, piemē-
r am – no 1928. gada 25. februāra 
līdz 1929. gada 9. aprīlim Oskars 
Vīksniņš – ārsts, beidzis Vīnes uni-
versitāti, darbojies Latvijas Sar ka-
najā Krustā, miris trimdā 1957. 
gada oktobrī; pilsētas galva no 
1929. līdz 1931. gadam. Alfrēds 
Rubins – ārsts, beidzis Tērbatas 
universitāti, bijis pirmais Siguldas 
miesta pagaidu valdes priekšsē -
dis, miris 1968. gada 21. jūnijā 
Floridā, ASV. 

Un vēl viens vēstures avots, kas 
sniedz informāciju par Siguldu, ir 
atmiņas, kuŗas pierakstījuši Tu  -
rai das mūzejrezervāta darbinieki. 
Lau ra: … bet pētnieks nevar uz -
skat īt tās par zinātnisku vēstures 
avotu, jo tās balstās tikai uz autora 
atmiņu un iespaidu, ko konkrē -
tais notikums ir atstājis uz autoru. 
Bet iespaidi, kā zināms, ir indivi-
duāli, un katrs autors pēc saviem 
ieskatiem gan atlasa faktisko ma -
teriālu, gan dod tam savu vērtē-
jumu. 

Atmiņas ir vissubjektīvākie vēs-
tures avoti, un zinātniskā pētījumā 
tos var izmantot tikai kā palīg-
materiālu. Taču tie palīdz dzīvāk 
uztvert vēsturisko procesu, tātad 
var noderēt par fonu, lai rekons-
truētu laikmeta noskaņojumu, 
laik meta raksturu, bet, galvenais, 
raksturo pašu autoru… 

INESE RAUBIŠĶE

Gūtmaņala Siguldā
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr.11) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Paskvilas. 

10. Galaktika. 12. Seklas. 
13. Traķi. 14. Skadra. 15. 
Bifelis. 16. Karalis. 17. Pra-
do. 20. Bakas. 24. Plāns. 26. 
Laukumi. 27. Lauva. 28. 
Kvota. 30. Vaidava. 32. Ir -
bes. 33. Esene. 35. Sekas. 

38. Alūksne. 40. Salates. 44. Re -
dute. 45. Ritms. 46. Dainis. 47. 
Diližanss. 48. Saimnieks.  

Stateniski. 1. Baterijas. 2. 
Skulte. 3. Cirslis. 4. Rauts. 5. Ka -
ķis. 6. Lauskas. 7. Atkala. 8. 
Skorpions. 11. Čalma. 18. Rau-
dive. 19. “Daugava”. 21. Agave. 
22. Slava. 23. Rikas. 25. Lotes. 29. 
Trilleris. 31. Annenieki. 34. An -
tenas. 36. Krēta. 37. Laidumi.     
39. Krupis. 41. Apinis. 42. Prosa. 
43. Ostas.

Līmeniski. 4. Tēls R. Blaumaņa 
lugā “Skroderdienas Silmačos”.  
5. Ļoti īsi laika sprīži. 7. Latvijā 
augošs kukaiņēdājs augs. 10. Bī -
beles personāžs. 11. Priekšmetu 
kopumi, ko pārvieto nesot. 12. 
Vīrieša vārds (okt.). 13. Līdzsvars. 
16. Vairāku dažāda augstuma 
skaņu kopskaņa. 19. Valsts Rie-
tumafrikā. 22. Zirgu vilkmes 
transporta līdzeklis. 23. Sace rē-
tājs, radītājs. 24. Baumot. 25.       
Ž. Bizē opera. 26. Zivju skeleta 

kauli. 28. Valsts galvaspilsēta 
Rietumafrikā. 30. Reakcionāra 
ideoloģija. 35. Monētas vai me -
da ļas priekšpuse. 37. Taisnspār-
ņu kārtas kukaiņi. 38. Zilupes 
pieteka. 39. Spāniešu muižnieks. 
40. Plēsīga saldūdens zivs. 41. 
Rēzeknes pieteka.  

Stateniski. 1. Fantastisks daiļli-
terātūras sacerējums. 2. Vārnu 
dzimtas putns. 3. Zvaigžņu attā-
luma mērvienība. 5. Valsts Eiro-
pā. 6. Pilsēta Bulgārijā. 8. Franču 

rakstnieks (1895-1971). 9. 
Neparasti svešzemju augi 
vai dzīvnieki. 14. Franču 
dabas pētnieks (1744-
1829). 15. Norvēģu polār-
pētnieks (1861-1930). 17. 
Žurnāls Latvijā. 18. Cietā 
kurināmā sausās pārtvai-
ces produkts. 20. Arāliju 
dzimtas krūms. 21. Cēlgā ze. 
27. Ostas pilsēta Latvijā. 
29. Pilsēta ASV dienvidos. 
31. Atzinums, ko pieņem 
par patiesu bez pierādī-
jum iem. 32. Akūta bērnu 
infekcijas slimība. 33. Gal-
venais islāma centrs. 34. 
Spožākā zvaigzne Liras 
zvaigznājā. 36. Valodas iz -
teiksmes īpatnības.

Pavasarim atnākot un gāju 
putniem atgriežoties, arī Mūzeja 
pagaidu mītnē es vēroju lielāku 
rosību. Šaurajā vestibilā reizēm 
pat gariņam ir grūti izspraukties 
cauri skolēnu bariem. Te no Lie-
pājas, te no Preiļiem, te tepat no 
Rīgas. Kādreiz viņi sēdēja un mā  -
cījās izstāžu zālē. Tagad pa  grabā 
iekārtota atsevišķa istaba, kur arī 
var darboties. Kad uzbūvēs Nā -
kot  nes namu, būs pavisam lielis-
ki, jo skolēniem būs atsevišķa mā -
cību telpa blakus izstāžu zāl ēm. 
Mūzejs ir lepns par savu Izglītības 
nodaļu.

Atceros, kā tas viss sākās. Tas 
bija 1996. gadā. Toreiz mani uz -
jautrināja kāds gadījums. Mūzeja 
izpilddirektore bija satraukusies, 
ka skolēni tik tā vien skraidot pa 
zāli. Neesot nekādas disciplīnas. 
Tas mani interesēja – kā gan tā? 
Un, šausmas! Tik tiešām skraidīja 
no stenda uz stendu ar lapiņām 
rokā un visu laiku ko pierakstīja. 
Tad sanāca kopā ar Mūzeja sko-
lotāju Ievu un sāka aizgūtnēm 
cits caur citu stāstīt, ko atraduši 
un ko tas viss nozīmē. Izrādās, ka 
viņiem stendos bija jāatrod de -
portēto mantiņas, kas viņus inte-
resē, un jāpastāsta, kā tās viņiem 
varēja palīdzēt izsūtījumā. Man 
toreiz likās, ka tā viņi, kopā strā-
dājot, iemācījās daudz vairāk par 
Sibiriju, nekā solos sēžot un lek-
ciju klausoties. 

12. Skolēni, deputāti un Latvijas dārgumi Mūzejā

Tā arī tagad. Viņdien bija jo -
cīgi. Mācību telpā sēž Saeimas 
deputāti un spēlē skolēnus! Visa 
Saeimas Pilsonības, migrācijas 
un sabiedrības saliedētības ko -
mi  sija. Arī viņiem bija jāapskata 
piemiņas lietas, kuŗas gan viņi 
drīkstēja paņemt rokās un ap -
taustīt. Un arī viņi, cerams, kaut 
ko labu iemācījās gan par Mū -
zeju, gan par to, cik svarīga tautai 
sava valsts, kas tautu pasargā un 
par to gādā. Bet visvairāk par to, 
ka tieši viņi par to ir atbildīgi. 

Taču šais dienās jau otru gadu 
notiek kas pavisam sevišķs, un 
turklāt ne tikai Mūzejā Rīgā. 
Mūzejs rīko konkursu “Cilvēki – 
Latvijas novadu dārgumi,” kas 

veltīts Latvijas Simtgadei. Jaunieši 
visās Latvijas malās meklē šos 
Simtgades dārgumus, par viņiem 
vāc materiālus, liecības, piemiņas 
lietas un ļoti radošos veidos iz -
stāsta viņu stāstus. Tie ir bijuši 
vai ir cilvēki, kas veikuši labus 
darbus savā novadā un izrādī ju -
š ies par piemēru citiem. Šogad 
novadu žūrijas tiekas Liepājā, 
Iecavā, Valmierā un Daugavpilī. 
Un maijā – Mūzejā. 

Arī pagājušajā gadā konkursa 
finālisti bija Mūzejā – stāstīja un 
rādīja. Mani ļoti aizkustināja visi, 
bet sevišķi divi. Kurzemniece Kat-
 rīna Ližbovska stāstīja par savu 
vecvectēvu Ernestu Laumani, 
kuŗš dienējis Latvijas armijā un 

Latviešu leģionā, padomju laikā 
divreiz notiesāts un ieslodzīts 
so  da nometnēs. No nometnes 
viņš rakstījis vēstules savai mei -
tai Brigitai, Katrīnas vecmātei. 
Mans gariņa gars iesila, lasot: 
“Mor dovijā, Vasarsvētkos 1962. 
Mīļo, mīļo gariņ!” To visu varat 
apskatīt Mūzeja mājaslapā. 

Un tad pavisam dzīvs gars, ga -
rīdznieks, Baltinavas katoļu baz-

Ar Izglītības nodaļas darbu varat iepazīties Mūzeja mājaslapā: okupacijas-
muzejs.lv/lv/skolam.

Par Ernestu Laumani: okupacijasmuzejs.lv/konkurss/atklaj-dargumus/Ernests-
Laumanis-15

Par Staņislavu Prikuli: prezi.com/4quvkgolnvti/cilveki-novada-dargumi

Novadu skolu apmeklējumus Mūzejā atbalsta Skolu atbalsta programma: 
okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/skolu-atbalsta-programma

Skolu atbalsta programmu pirms 20 gadiem ierosināja ASV Daugavas Vanadzes. Tai 
var ziedot gan Mūzejā, gan Mūzeja mājaslapā, gan pie Mūzeja pārstāvjiem ārzemēs.

nīcas priesteris Staņislavs Priku-
lis. Par viņu stāstīja Agrita Luīze 
Kušnire. Viņš, liekas, ir Baltinavas 
dvēsele un cilvēks, kas domā un 
gādā par jauno paaudzi: organizē 
sportu, vada skautus un gaidas. 
Cilvēks, kas ar savu garu iejūs-
mina. Viņš pats bija klāt, kad 
Agrita stāstīja. Es nodomāju – ir, 
ir mums ne tikai varoņi pagātnē. 
Viņi nekad nebeidzas. Mūsu lat-
viskais gars ir dzīvs. 

Daugavpilī 19. aprīlī plkst. 18 Vienības nama koncertzālē 
SINFONIETTA RĪGA ar koncertprogrammu “Mocarts un poļu 
klasiķi”. Diriģents Zbigņevs Graca atgriežas ar programmu, kuŗā 
meklē līdzīgo un atšķirīgo starp dižā Vīnes klasiķa meistardarbiem – 
leģendāro 40. simfoniju un viņa liriski romantiskajām un dzirksto-
šajām operu ārijām – un savu tautiešu mūziku. Polijas skaņu un poļu 
pasaules redzējumu maestro te uzbur caur tautiskos toņos krāsoto 
Vitolda Lutoslavska “Mazo svītu”, romantiskas jūsmas caurausto Me -
čis lava Karloviča Serenādi stīginstrumentiem un viduslaiku noska-
ņas apvītajiem Tadeuša Berda “Četriem mīlas sonetiem”, kuŗos ieaus-
tās šekspīriskās kaislības izdziedās poļu basbaritons Jaroslavs Breks.

Daugavpils biedrība “Latvijai –100” valde ir sākusi ziedojumu 
vāk šanas akciju Latvijas Simtgades piemineklim. Ar žūrijas komisi-
jas lēmumu un Daugavpils iedzīvotāju atbalstu par labāko tika atzīts 
architekta Ivara Mailīša pieminekļa mets “Saules kalnā”. Piemi-
nek lis attēlos 100 stabules par godu Latvijas Simtgadei, uz kuŗām būs 
iegravēti ievērojamāko daugavpiliešu vārdi, tādi kā Andrejs Pumpurs, 
Jānis Rainis, Richards Zariņš, Meletijs Kaļistratovs u.c. Biedrība 
“Lat  vijai – 100”, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils,  Reģ. Nr. 
4000821123, Swedbanka, Konts:   LV30HABA0551039011616. 
Tālrunis: +371 29461765.  

Kokneses novada Bebru pamatskolā 25. martā  notika 1949. gada 
deportācijai uz Sibiriju atceres sarīkojums, kur vēs turisku ieskatu 
Bebru un Iršu pagasta Pērses sākumskolas vecāko klašu skolēniem 
sniedza Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Exupery internation-
al school (Starptautiskās Ekziperī vidusskolas) vēstures skolotājs 
Edgars Bērziņš. Atcere turpinājās pie piemiņas akmens. Sarīkojumā 
klāt bija arī  režisore Dzintra Geka un Aivars Lubānietis. 

Bauskas Centrālajā bibliotēkā notika 1 000 lappušu biezā krāju-
ma „Ikvienam no mums ir vai ir bijis savs sapnis” atvēršanas svētki. 
Autors Zigurds Beinerts strādājis piecarpus gadus, apkopojot izdevu-
mā stāstus par 51 dzimtu, kopā pieminēts aptuveni 8 000 personu. 
Grāmatu papildina aptuveni 900 fotografiju. Starp grāmatā pieminē-
tajām personībām rodami dzejnieka Viļa Plūdoņa, izglītības ministra, 
profesora Edmunda Ziemeļa, premjerministra Ādolfa Bļodnieka, 
diplomātu brāļu Tepferu, dzejnieka Stērstu Andreja un Elzas Stērstes, 
kā arī vēl daudzu citu ievērojamu cilvēku vārdi. 

Jelgavā 25. martā Svētbirzē tradicionāli  pie memoriāla pulcējās 
sabiedrība un polītiski represēto biedrības “Staburadze” dalībnieki. 
Uzrunāja Jelgavas pilsētas un novada un Ozolnieku novada vadības 
pārstāvji, kā arī pensionētais LLU profesors Jānis Ābele. Viņš aicināja 
neaizmirst dzīvos un vientuļos, vecumā nespēcīgos polītiski rep resētos.

Nīcas novadā izdota apjomīga Brigitas Bušmanes Nīcas izlok - 
s nes vārdnīcas 1. daļas elektroniskā versija (no A līdz I), kuŗā ie -
kļauti vārdi no 17. gs. līdz mūsdienām. Seno vārdu krājumā savākts 
materiāls no teicējām gan agrāk, gan arī tagad, kā arī iekļauti Spodras 
Dīķes un Māras Dinnes skolas un studiju gados apkopotie materiāli 
skolotājas Birutas Bumbules vadībā. Vārdnīca pieejama Latviešu 
valodas institūta interneta vietnē. Tās vāku rotā Anetes Veideles foto. 

Valkā rit parakstu vākšana, lai paglābtu no slēgšanas Valgas 
slimnīcas dzemdību nodaļu. Tā nolēmusi Igaunijas Slimokase. 
Parakstīties var Valkas novada domē,  rotaļu un attīstības centrā 
„Mana kabatiņa” un citviet. Petīcija tīmeklī:  www.petitsioon.com 24. 
martā notika publiskā akcija pie Valgas slimnīcas pret tās slēgšanu. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Apvienotā Karaliste
7. aprīlis Ēriks Ešenvalds, ”The 

Earthly Rose”, “Who can Sail Without 
the Wind?”, St Katharine Cree, Lon-
 don

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, St Margaret the Queen 
Church London

26.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Evening”, “Long Road”, St John’s 
Smith Square, London 

27.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗ  mūzika, Princess Alexandra 
Auditorium Yarm 

28.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, St. Romald’s Church, 
County Durham

5.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, St Endellion Parish 
Church, Cornwall

6.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Fowey Parish Church

19.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, Christ Church 
Centre, Henley-on-Thames

2. jūnijs Ēriks Ešenvalds, “Stars”, 
Wesley-Knox Church, London

9.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, All Saints’ Parish Church,
Bingley

10.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, United Reformed 
Church, Guildford

ASV
1. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “Tri-

nity Te Deum”, Cathedral of St. 
Philip, Atlanta, GA

1. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “Tri-
nity Te Deum”, Fifth Avenue Pres-
byterian Church, New York, NY

6.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Mag nificat”, St. Patrick’s Cathe d-
ral New York, NY

7.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Ama zing Grace”, First Baptist 
Church Palo Alto, CA

8.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Ama zing Grace”, Christ the Good 
Shepherd Church, San Jose, CA

14.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“There Will Come Soft Rains”, 
Kresge Recital Hall, Knox College, 
Galesburg, IL

14.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, Old Cabell Hall, 
Charlottesville, VA

15.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“There Will Come Soft Rains”,      
St. Paul Lutheran Church, Daven-
port, IA

15. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “A 
Woman and Her Bear” – pasaules 
pirmatskaņojums, University of 
Richmond, Modlin Center for the 
Arts Richmond, VA

20.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, St Stephen Martyr 
Lutheran Church, Canton, OH

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Tāls ceļš”, College Street 
Congregational Church, Bur ling-
ton, VT

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, St. Mark’s Episcopal 
Church, Columbus, OH

22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Trinity Te Deum”, St. Paul’s Epis-
copal Church , Indianapolis, IN

22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, St. Mary of the Assumption 
Catholic Church, Lancaster, OH 

22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Faith Lutheran 
Church, Akron, OH

26., 28. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”, Bridges Hall of 
Music, Claremont, CA

28.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, Sonoma Valley 
Woman’s Club, Sonoma, CA

28., 29. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“The Clouds”, “My Song”, Trinity 
St. Peter’s Episcopal Church, San 
Francisco, CA

28.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Long Road”, Burlington 
Choral Society, Burlington, VT

28.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Hudson First Congre-
gational Church, Hudson, OH

29.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, St. Andrew Pres-
byterian Church, Sonoma, CA 

29.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Tate Hall at Central Pied-
mont Community College, Char-
lotte, NC

2.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Love’s theme”, atskaņo Māŗa 
Briežkalna kvintets, Baryshnikov 
Arts Center, New York, NY

5. maijs Ēriks Ešenvalds, “Nort h-
ern Lights”, Performing Arts Cen-
ter – Concert Hall, Greensburg, PA

5.  maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, First Church in Cam-
bridge, Cambridge, MA

6.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Only in Sleep”, Lancaster 
Church of the Brethren, Lancaster, 
PA

12.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, Bridges Hall of 
Music, Claremont, CA

19.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Only in Sleep”, “O Salu-
taris Hostia”, St James’ Episcopal 
Church, Leesburg, VA

19. maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, Congregational Church 
of Birmingham, Bloomfield Hills, MI

20.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Hempstead House, Sands 
Point, NY

20. maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, St. Clare of Assisi Epis-
copal Church, Ann Arbor, MI

20.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Only in Sleep”, “O Salu-
taris Hostia”, Our Savior’s Way 
Lutheran Church, Ashburn, VA

13.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Rutgers Presbyterian 
Church, New York, NY

20., 22. jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
jaundarba pirmatskaņojums, Jay 
Pritzker Pavilion, Chicago, IL

20., 22., 24. jūnijs Ēriks Ešen-
valds, “Stars”, Orion Performing 
Arts Center, Topsham, ME

Austrālija
18., 20. maijs Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, Wesley of Warragul

Austrija
5. maijs Ēriks Ešenvalds, “Stars”, 

Friedenskirche, Linz

Beļģija
27. maijs Ēriks Ešenvalds, “The 

Time Has Come”, Hogeschool Gent

Čehija
2. maijs Ēriks Ešenvalds, “Only 

in Sleep”, Maiselova synagoga, 
Praha

Dānija
14.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”, Houlkær Kirke, 
Viborg

Francija
14., 15. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, “Magnificat”, “Nunc Di -
mittis”, “Only in Sleep”, Église St. 
Fiacre, Nancy

Itālija
15.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Mag nificat”, “Nunc Dimittis”, 
Chie sa di San Paolo entro le Mura, 
Rome

6. maijs Ēriks Ešenvalds, “Mag-
nificat”, “Nunc Dimittis”, Farfa 
Abbey, Farfa

Īrija
25.  maijs Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, Church in Caragh

Jaunzēlande
7.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, St. Matthäus, Auckland

Kanāda
14., 15. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Amazing grace”, St. Andrew’s 
Uni ted Church, Nanaimo, BC

14.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “Only in Sleep”, Central 
United Church, Lunenburg, NS

28.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, St. Thomas Anglican 
Church St. Cathari nes, ON

29.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“There Will Come Soft Rains”, St. 
Anne’s Anglican Church, Toronto, 
ON

5. maijs, Ēriks Ešenvalds, kor-
mūzika, Grace Church on-the-Hill, 
Toronto, ON

3.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, All Saints Anglican 
Ca t hedral, Edmonton, AB

30.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Nordic Light Symphony”, The Arts 
and Culture Centre, St. John’s, NL

Nīderlande
14. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “Stars”, 

Doopsgezinde Kerk, Haar lem
15.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”, “O Salutaris Hos-
tia”, Dorpskerk Rheden

19. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Oudhoornse Kerk, 
Alphen ad Rijn

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Nieuwe Kerk, Haar lem

22. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Waalse Kerk, Amster-
dam

22.  aprīlis  Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, “O Salutaris Hos-
tia”, A. van Paduakerk in Nijme gen

25.  maijs Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Cultuurkoepel, Heiloo

26.  maijs Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Tuindorpkerk, Utrecht

27.  maijs Ēriks Ešenvalds, “In 
Paradisum”, Hofkerk, Amsterdam

2.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Zuiderkerk, Amsterdam

3.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Paradiso, Amsterdam

29. jūnijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, Pieterskerk, Utrecht

Norvēģija
19. aprīlis Ēriks Ešenvalds, “O 

Salutaris Hostia”, Grieghallen, 
Bergen

Polija
17.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 

“Magnificat”, Narodowe Forum 
Muzyki, Wrocław

Portugāle
22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, Grand Auditorium, Lisboa

Slovēnija
13.  maijs Ēriks Ešenvalds, 

“Magnificat”, Marjan Kozina 
Hall, Ljubljana

Somija
7.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, “O Salutaris Hostia”, Hä -
meenlinnan kirkko

8.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “O Salutaris Hostia”, Tam-
pereen tuomiokirkko, Tampere

20.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗ mūzika, Balderin talo, Hel-
sinki

21.  aprīlis, Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Hietsun paviljonki, 
Helsinki

18.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “O Salutaris Hostia”, Kall-
ion kirkko , Helsinki

Šveice
1. aprīlis Ēriks Ešenvalds “Stars”, 

Katholische Kirche Nossadonna
Savognin

1.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, “O 
Salutaris Hostia”, “Passion and 
Resurrection”, Abbatiale de 
Payerne

21., 22., 29.  aprīlis Ēriks 
Ešenvalds, “Stars”, Martinskirche, 
Basel

3., 4.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Long Road”, ”In Paradisum”, 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, 
“Only in Sleep”, Petruskirche, 
Bern

5.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Long Road”, ”In Paradisum”, “O 
Salu taris Hostia”, “Stars”, “Only 
in Sleep”, Kirche Oberstrass, 
Zürich

6.  maijs Ēriks Ešenvalds, “O 
Salutaris Hostia”, Singknaben 
der St.-Ursen-Kathedrale Solo - 
t hurn

17.  jūnijs Ēriks Ešenvaldŗs, 
koŗ mūzika, Klosterkirche Urban

Vācija
8.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, “O 

Salutaris Hostia”, St. Marien 
Kevelaer

20.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Magnificat”, UNESCO Welterbe 
Zollverein, Salzlager, Essen

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Magnificat”, Christuskirche, 
Boch um

21.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Trees”, Kulturetage Messestadt, 
München

22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Forum der Musikschule, 
Lüneburg

22.  aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
“Magnificat”, Sankt Reinoldi kir-
che, Dortmund

5.  maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, Konzerthaus, Freiburg

12.  maijs Ēriks Ešenvalds, 
“Trees”, Bürgerhaus Neukeferloh, 
Grasbrunn

19. maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, Nikodemuskirche, Nürn-
berg

27. maijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, St. Johannis, Lüneburg

15. jūnijs Ēriks Ešenvalds, koŗ-
mūzika, St. Agatha, Dorsten

23.  jūnijs Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Dr Hoch’s Konservatorium, 
Frankfurt am Main

MĀRIS BINDERS

MŪSĒJIE PASAULĒ
Ēriks Ešenvalds
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 13. lpp.)

V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Latvijā piemin 1949. gada 
25. marta deportāciju upuŗus

25. martā, pieminot 1949. gada 
marta Latvijas iedzīvotāju depor-
tāciju un komūnistiskā genocīda 
upuŗus, visā Latvijā noritēja svi-
nīgi sarīkojumi – piemiņas brīži, 
gājieni, koncerti, ziedu nolikšana. 
Šajā dienā pie ēkām bija  jāizkar 
valsts karogs sēru noformējumā.

Latvijā 25. marts ir sēru diena. 
Šajā dienā 1949. gadā sākās mas-
veida Latvijas iedzīvotāju izsūtīš a-
na uz Sibiriju un citiem attāliem 
Padomju Savienības reģioniem, 
kas turpinājās līdz 29. martam. 
Deportāciju pirmajā dienā, 25. 
martā, notika visplašākā iedzīvo-
tāju izsūtīšana. No Latvijas tika 
deportēti 42 125 cilvēki. Tās bija 
13 248 ģimenes, 11 316 vīrieši,     
19 822 sievietes un 10 987 bērni 
līdz 16 gadu vecumam. Ceļā un 
izsūtījumā dzimušie bērni – 211. 
Kopumā tika deportēti 2,2 % Lat-
vijas iedzīvotāju. Vēlāk no nome-
tinājuma atbrīvoti 38 902 cilvēki, 
izsūtījumā miris 5231 cilvēks, par 
138 ziņu nav. Ešeloni ar depor tē-
tajiem no Latvijas piestāja lielākās 
vai mazākās stacijās starp Urāliem 
un Kluso okeanu – Sibirijā. Izsē di-
nāti ar savu trūcīgo līdzpaņemto 
iedzīvi un pārtiku, deportētie tur-
pināja ceļu vēršu, traktoru un auto 
vezumos. Viņi tika aizvesti un no -
metināti trūcīgos kolchozos un 
sovchozos. Tiem, kam pēc dau-
dz iem gadiem izdevās atgriezties 
mājās, bija sabojāta veselība, pa -
zau dēts īpašums un ierobežotas 
iespējas veidot normālu dzīvi. 
Dau dzi no šiem cilvēkiem bija 
mo  rāli un fiziski sagrauti. Pa -
domju režīms pret viņiem iztu rē-
jās ar aizdomām, radot šķēršļus 
viņu tālākai karjērai, traucējot 
iegūt izglītību, pat izvēlēties pro -
fesiju un dzīvesvietu. 1949. gada 
25. marta deportācijas skāra ap -
mēram 2,28% no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Kopumā izsūtāmo 
sarakstā tika iekļautas 9000 ģi  me-
ņu. Saraksts tika sagatavots jau 
1949. gada 17. martā. 1956. gadā 
Latvijā no gandrīz 43 000 izsūtīto 
atgriezās tikai 31 600 cilvēku.

Saeimas priekšsē de Ināra Mūr-
niece, Valsts prezidents Rai -
m onds Vējonis un Mi  nistru pre-
zidents Māris Kučins kis noliek 
ziedus pie Brīvības pieminekļa 
par godu komū nis tiskā genocī-
da upuŗu piemiņas dienai // 
Foto: president.lv

Pēc svinīgās goda sardzes mai-
ņas Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis teica uzrunu. Viņš uz  svē-
ra, ka, pateicoties iepriekšējo pa -
audžu liecībām, iespējams atrast 
spēku, lai arī šodien valsts spētu 
izšķirošās situācijās pieņemt lē -
m u mus.

“Mēs varam mācīties, ko nozī-
mē piederēt Latvijai. Vienmēr nest 
sirdī Latvijas ideju, svešumā sargāt 
un kopt savu valodu un kultūru, 
svinēt savus svētkus, kā arī nodot 
nākamajām paaudzēm savas tra-
di  cijas. Tāpēc godināsim Latvijas 
brīvību, atceroties 42 322 mūsu 
līdzcilvēkus, tautiešus, vecākus un 
vecvecākus, bērnus un kaimiņus,” 
teica Vējonis. 

Prezidents pēc ziedu nolikšanas 
kopā ar Rīgas polītiski represēto 
biedrības priekšsēdi Jāni Lapiņu 
devās aprunāties ar sirmgalvjiem, 
kuŗi apmeklēja sarīkojumu. Saru-
nu laikā seniori prezidentam pau-
da sašutumu par piemiņas gājiena 
nobeigumu, kad aiz tā nostājas 
policijas darbinieki, liedzot pie-
vienoties ziedu nolikšanai kopā ar 
citiem cilvēkiem, kuŗi piedalījās 
gājienā no paša sākuma. Vējonis 
Lapiņam sacīja, ka nākamgad šo 
problēmu sarīkojuma rīkotājiem 
nepieciešams atrisināt.

Pulcēšanās pie Okupācijas mū -
zeja ēkas, lai dotos gājienā līdz 
Brīvības piemineklim ziedu no -
likšanai

Rīgā, pieminot deportāciju un 
komūnistiskā genocīda upurus, 
sarīkojumi sākās pulksten 10 ar 
piemiņas brīdi pie Šķirotavas sta-
cijas. Tālāk notika gājiens no Lat-
vijas Okupācijas mūzeja līdz Brī-
vības piemineklim, kur pulksten 
13 notika svinīgā godasardzes mai-
ņa un ziedu nolikšanas ceremo ni-
ja. Latvijas Kaŗa mūzejā pulksten 
15 skanēja koncerts “Tēvu zeme 
dārgā”, piedaloties Kultūras un tau-
tas mākslas centra “Ritums” vī  ru 
korim “Tēvzeme”, Latvijas Uni ver-
sitātes sieviešu korim “Minjona”, 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas 
skolas zēnu korim un solistam 
Jurģim Marcinkevičam. Kultūras 
centrā “Mazā ģilde” pulksten 16 
skanēja koncerts jauktā koŗa So -
nore izpildījumā  “Tici, Tava zeme 
paliks…” . Rīgas domā pulksten 
19 skanēja koncerts “Apokalip-
tiskā simfonija”.

Cēsīs, Pils laukumā, pie 1949. 
gada deportācijās cietušo piemi-
ņas plāksnes pulksten 13 noritēja 
komūnistiskā genocīda upuru 
pie miņas brīdis, svētbrīdis. Pēc tā 

Cēsu Izstāžu namā notika Gata 
Liepiņa lekcija par VDK izpētes 
komisijas darbu. Jēkabpilī pulk-
sten 10 notika piemiņas dievkal-
pojums Krustpils ev. lut. Baznīcā, 
un pulksten 12 – piemiņas brīdis 
pie pieminekļa komūnistiskā ge -
nocīda upuŗiem. Jēkabpils Galve-
najā bibliotēkā skatāma tematiskā 
izstāde “To nedrīkst aizmirst – 25. 
marts”. Jelgavā pulksten 11 Svēt-
birzī (Kalnciema ceļa un Vecā ceļa 
krustojumā) noturēja piemiņas brī-
di komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņai. Pulksten 14 no Svētās 
Trīsvienības baznīcas torņa sākās 
ekskursija ciklā “Jelgavas likteņ-
stāsti”. Pulksten 16 Jelgavas Svētās 
Annas ev. lut. Baznīcā skanēja Jel-
gavas kamerorķestra koncerts 
Stabat Mater.

Maestro Raimonds Pauls 
viesojas Viļņā

22. martā Lietuvas Mūzikas un 
teātra akadēmijas rektors Zbig-
ņevs Ibelgaupts pasniedza goda 
apbalvojumu Maestro Raimon -
d am Paulam Lietuvas valstiskuma 
atjaunošanas Simtgades gadā. Ap -
balvošanas ceremonijā piedalījās 
Lietuvas Mūzikas un teātŗa aka-
dēmijas rektors un senāta locekļi.

Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars 
Semanis sveica Maestro Raim on-
du Paulu, uzsverot mūsu prieku 
un lepnumu par R. Paula apbrī-
nojamo un iedvesmojošo mūzikas 
meistarību un garīgo spēku, se -
višķi šogad – Latvijas un Lietuvas 
Simtgades gadā. Ceremonijas no -
beigumā Lietuvas Mūzikas un 
teātŗa akadēmijas Džeza departa-
menta vadītājs Artūrs Anusausks 
izpildīja džeza interpretāciju par 
R. Paula skaņdarbu “Ilgais ceļš 
kāpās”.

Maestro Raimonds Pauls, Lat  vi-
jas Radio Bigband vadītājs M. Briež-
kalns, džeza izpildītāja Kristīne 
Prauliņa un Lietuvas Mūzikas un 
teātŗa akadēmijas valdes priekš-
sēdis Raimonds Dargis  viesojās 
arī Latvijas vēstniecībā Lietuvā. 
Iepriekšējā reize, kad maestro        
R. Pauls viesojās Latvijas vēstnie-
cībā Lietuvā, bija tālajā 1996. gadā, 
kad viņš kopā ar toreizējo Lietu -
vas prezidentu Aļģirdu Brazaus -
ku  svinēja savu 60 gadu jubileju. 
Vakarā maestro kopā ar māksli-
niekiem no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas sniedza džeza koncertu 
Lietuvas Nacionālajā drāmas teāt-
rī, ko apmeklēja vairāk nekā 600 
cilvēku, tai skaitā vairāki Lietuvas 
valdības ministri, parlamenta de -
putāti, Viļņas un Kauņas mēri, 
biznesa un kultūras aprindu pār-
stāvji, ārvalstu vēstnieki u. c. Kon-
certs apliecināja, ka Lietuvas pub-
lika joprojām atceras un mīl 
maestro R. Paula mūziku.

INDIJA. 24. martā Simtgades svinību ietvaros ar Latvijas dalību 
Ņūdeli Starptautiskajā filmu festivālā (Habitat International Film Festi-
val) tika atklātas “Latvijas Filmu dienas Indijā”. Festivālā tiek izrādītas 
divas latviešu 2017. gada filmas – režisora Aika Karapetjana filma “Pirm-
 dzimtais” un režisores Astras Zoldneres dokumentālā filma “Melleņu 
gari”. Atklājot “Latvijas Filmu dienas Indijā”, klātesošos ar uzrunu sveica 
Latvijas vēstnieks Indijā Aivars Groza un Nacionālā kino centra vadī-
tāja Dita Rietuma, kuŗa projekta ietvaros viesojas Indijā.

BRAZĪLIJA. No 19. līdz 24. martam Latvijas nerezidējošā vēst-
niece Alda Vanaga uzturējās vizītē Brazīlijā, kuŗas laikā tikās ar Brazī -
lijas Ārlietu un Tieslietu ministrijas amatpersonām, lai apspriestu div-
pusējo sadarbību, kā arī pārstāvēja Latviju 8. Pasaules ūdens forumā 
(8th World Water Forum). Vēstniecei bija paredzētas sarunas arī ar lat-
viešu diasporas pārstāvjiem. Tikšanās laikā ar Brazīlijas Ārlietu minis-
trijas Eiropas departamenta direktoru Karlusu Perisu  tika apspriestas 
divpusējo attiecību aktuālitātes, kā arī Latvijas un Brazīlijas sadarbība 
starptautiskajās organizācijās. Vēstniece A. Vanaga aicināja Brazīliju ie -
spējami ātrāk pabeigt Latvijas uzņēmumu sertifikācijas procesu mūsu 
zivju produkcijas eksportam uz Brazīliju. Puses atzinīgi novērtēja labo 
sadarbību augtākās izglītības un zinātnes jomā un bija vienisprātis, ka 
sadarbību nepieciešams vēl vairāk stiprināt. Brazīlijas puse tuvākajā 
laikā iesniegs priekšlikumus Latvijas un Brazīlijas līgumprojektam par 
sadarbību izglītības un zinātnes jomā. Līdzīgi Latvija sagatavos savus 
priekšlikumus līgumprojektam par sadarbību policijas jomā.

ITALIJA. 21. martā Latvijas vēstniecība Italijā Boloņas priekšpilsē-
tas Kastenazo teātrī, rīkoja Latvijas Simtgadei veltītu vakaru, kuŗā tul-
kotājs Paolo Pantaleo stāstīja par Latvijas valsti un kultūru, īpaši pie-
vēršoties italiešu valodā tulkotajai Imanta Ziedoņa un Knuta Skujenieka 
dzejai.  P. Pantaleo uzsvēra latviešu literātūras nozīmi, veidojot inte lek-
tuālu opozīciju padomju režīmam. Klātesošos sarīkojuma dalībniekus 
uzrunāja Latvijas vēstnieks Italijā Artis Bērtulis, kuŗš uzsvēra ciešo Lat-
vijas un Italijas saikni aizvadītā gadsimta gaŗumā, kā arī šobrīd notie-
košo aktīvo sadarbību. Italijai bija nozīmīga loma Latvijas valstiskuma 
atzīšanā. Klātesošos sveica arī Kastenazo pilsētas mērs Stefano Serme-
negi  un pilsētas Domes padomnieks kultūras jautājumos Pjerfrančes-
ko Prata.

DĀNIJA. 21. martā Baltijas valstu vēstniecības Dānijā kopā ar 
Baltijas attīstības forumu (Baltic Development Forum) rīkoja publisku 
diskusiju, atceroties Baltijas valstu Simtgadi. Viena no diskusijas galve-
najām temām bija jauniešu iesaiste un pienesums Baltijas un Zie meļ-
valstu attiecību nākotnē. Semināru ievadīja Dānijas ārlietu ministrs 
Anderss Samuelsens, runājot par Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadar-
bī bas nākotni. Pēc tam uzstājās bijušais Dānijas ārlietu ministrs un Bal-
tijas attīstības foruma dibinātājs Uffe Ellemans-Jensens, atskatoties uz 
Baltijas valstu sasniegumiem kopš to dibināšanas. Pēc ievadrunām no -
tika paneļdiskusija starp Baltijas valstu polītiķiem un Dānijas jaunatnes 
organizācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu, kā jaunā paaudze var iesaistī-
ties Baltijas jūras reģiona attīstībā un stiprināt Baltijas valstu un Zie meļ-
valstu sadarbību reģionāli un arī ES un NATO mērogā.  Diskusiju vadīja 
Kopenhāgenas universitātes profesors Mikels Velbī Rasmusens, un no 
Latvijas tajā uzstājās Eiropas parlamenta deputāts un bijušais Latvijas 
ārlietu ministrs Artis Pabriks. Semināru pabeidza Baltijas attīstības fo -
ru ma vadītāja, bijusī Dānijas ārlietu ministre Lēne Espersena. Seminārs 
notika Dānijas Ārlietu ministrijas telpās, un tajā piedalījās aptuveni 200 
cilvēku. Seminārs ir viens no Latvijas valsts Simtgades Latvijas Ārlietu 
ministrijas koordinētās Publiskās diplomātijas programmas norisēm.

SOMIJA. 1. martā Latvijas vēstniecību Somijā apmeklēja orga ni-
zācijas JCI Keskuspuisto – Central Park Junior Chamber Helsinki (Junior 
Chamber International) delegācija. Tikšanās laikā vēstnieks Uģis Bambe 
informēja par Latvijas Simtgades aktīvitātēm Latvijā un Somijā, kā arī 
pastāstīja par Latvijas vēstniecības Somijā vēsturi un darbību šobrīd. 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA pārstāvniecības Somijā 
vadītāja Alise Barvika iepazīstināja klātesošos ar tirdzniecības aktīvitā-
tēm starp Latviju un Somiju. Organizācijas Helsinki pārstāvji informēja 
par organizācijas aktīvitātēm, kā arī minēja plānoto dalību JCI Eiropas 
konferencē no šā gada 19. līdz 22. jūnijam Rīgā. JCI  ir starptautiska bez-
peļņas organizācija, kas apvieno aktīvus cilvēkus vecumā no 18 līdz 40 
gadiem vairāk nekā 100 pasaules valstīs.

IGAUNIJA. 21. martā notika vēstnieka Raimonda Jansona darba 
vizīte Narvā. Vizītes laikā vēstnieks tikās ar Narvas mēru Tarmo Tam-
miste. Tika pārrunāta Narvas un tās sadraudzības pilsētu līdzšinējā sa -
darbība, kā arī sadarbība ar pierobežas reģioniem. Vēstnieks ar Narvas 
mēru pārrunāja arī vēstniecības un pilsētas domes tālāko sadarbību 
latviešu brāļu kapu Narvā uzkopšanā un pieminekļa latviešu bēgļiem 
restaurēšanā. Darbu norisi detalizētāk vēstnieks apsprieda tikšanās 
laikā ar  Igaunijas Kultūras mantojuma aizsardzības dienesta un Narvas 
pilsētas Architektūras un pilsētplānošanas departamenta pārstāvjiem. 
Vēstnieks tikās ar Ziemeļvalstu Ministru Padomes Narvas biroja va  dī-
tāju Jevgeni Timoštšuk un pārrunāja biroja līdzšinējo darba pieredzi 
kopš tā izveidošanas 2014. gadā. Tāpat vizītes laikā vēstnieks apmeklēja 
Tartu universitātes Narvas kolledžu, iepazinās ar kolledžas piedāvā-
tajām mācību programmām, tajā skaitā ārvalstu studentiem. Vizītes 
ietvaros vēstnieks tikās arī ar  Igaunijas integrācijas fonda vadītāju Irene 
Käosaar. Tika pārrunāti integrācijas fonda projekti Narvā, igauņu va -
lodas apmācību programmu īstenošana un sadarbība ar Latvijas 
institūcijām labākās prakses pārņemšanā.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis uzrunā komūnistiskā terro-
ra upuŗu piemiņas dienas sarī-
kojuma dalībniekus // Foto: LETA

12



LAIKS2018. ga da 31. marts – 6. aprīlis

(Turpināts no 12. lpp.)

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

Sabiedrībā plaši pazīstamais biznesa cilvēks – baņķieris Ģirts 
Rungainis žurnālā Ieva izsaka savas domas par Latvijas attīstību 
nākotnē, par dažām mūsu problēmām, par dzīvošanu agrāk un 
tagad. Mūsu lasītāju ieskatam daži fragmenti no Rungaiņa intervijas.

Jāsaprot, ka latvieši, salīdzinot ar kai-
miņiem, vēsturiski bijuši daudz pri-

vileģēti. Tāpēc, ka mums bija Rīga, 
un tāpēc, ka mums bija Daugava. 
Kamēr parādījās dzelzceļš, preces 
transportēja pa ūdeni. Un tāpēc 
latviešu zemnieks dzīvoja labāk. 
Jo vaska ritulīti vai lina rulli va -
rēja pārdot Rīgas kungiem, kuŗi 

šurp atbrauca ar kuģiem. Šobrīd 
laiki mainījušies. Tāpēc, ja kāds 

saka – mums jāsaglabā tradicionālais 
dzīvesveids, es saku – šis cilvēks ir tautas 

ienaidnieks. Viņš grib, lai latvieši dzīvo naba-
dzī bā. Es turpretī domāju, ka latviešiem jābūt turīgiem un 
laimīgiem. Un, ja tāds tu vari būt pilsētā, tad jādzīvo tur. Nesaku, 
ka pilsētā jāpavada viss mūžs. Padzīvo te un tad pārcelies ārpus 
Rīgas. Jā  saprot. ka nevaram vairs dzīvot tā, kā dzīvoja mūsu 
vecvecāki. Pasaule ir mainījusies. (..).

Ir daudz nozaŗu, kur kopš padomju laikiem nekas īpaši nav mai-
nījies. Savā ziņā mums joprojām ir neatkarīga padomju Latvija. Jo 
šo Latviju veidoja postpadomju cilvēki – komjaunieši, komūnisti un 
čekisti. Cilvēki, kas savu kustību karjērā bija uzsākuši padomju 
sistēmas ietvaros un – apzināti vai ne – iesūkuši attiecīgas iemaņas 
un skatījumu uz lietām. Latvijas laiku elite savulaik tika pilnībā 
iznīcināta. Turpretim padomju laika elite netika ne nogalināta, ne 
aizdzīta, ne arī nomainīta. Tā pat netika lustrēta. Tā vienkārši no -
skurinājās un turpināja darboties. Arī es droši vien būtu kļuvis par 
ideālu padomju pilsoni un bijis kādā nomenklatūrā,  bet tad, kad 
sistēma mainījās, izrādījās – varu kļūt par labu kapitālistu.           

“Nevaram dzīvot 
pa vecam – 

pasaule ir mainījusies”

Eksprezidente piedalās 
Latvijas valsts Simtgades 
sarīkojumos Lielbritanijā

27. un 28. martā Apvienotajā 
Ka  ralistē uzturējās bijusī Latvijas 
Republikas Valsts prezidente 
(1999-2007) un tagadējā pasaules 
valstu līderu alianses “Madrides 
klubs” prezidente Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga, lai piedalītos Latvijas 
valsts Simtgades sarīkojumos Lon -
donā un Edinburgā, kuŗi veltīti 
Latvijas valsts pamatvērtībām – 
brīvībai, demokratijai un vienlī-
dzībai.

27. martā ar Dr. Vīķes-Frei ber-
gas runu tika atklāta augsta līme-
ņa diskusija “Sievietes, attīstība un 
demokratija”, ko rīko Latvijas vēst-
niecība Apvienotajā Karalistē sa -
darbībā ar Eiropas Rekonstrukci-
jas un attīstības banku (ERAB). 
Sarīkojuma ietvaros tika uzsvērta 
Latvijas pozitīvā pieredze vienlī-
dzīgas un līdztiesīgas sabiedrības 
veidošanā kopš Latvijas valsts di -
bināšanas 1918. gadā. Tika runāts 
arī par līdztiesības lomu moder-
nas iekļaujošas un ilgtspējīgas sa -
biedrības un ekonomikas attīstībā.   

V. Vīķe-Freiberga ir pirmā sie-
vie te, kas kļuva par prezidenti 
Cent rālās un Austrumeiropas val-
stī, kandidēja uz ANO ģenerāl-
sekretāra amatu un tagad ieņem 
“Madrides kluba” prezidentes ama-
tu; viņas piemērs turpina iedro-
šināt sievietes aktīvai līdzdalībai 
starptautiskās polītikas un aka-
dēmiskajās norisēs.

28. martā Dr. Vīķe-Freiberga 
devās uz Edinburgu, kur uzstājās 
ar lekciju “Vērtības un demokrati-
ja mūsdienu pasaulē” Edinburgas 
universitātē. Bijusī Latvijas valsts 
prezidente ar savu lekciju rosināja 
diskusiju par izaicinājumiem, ku -
ŗus nepieciešams pārvarēt, lai 
nodrošinātu demokratisko vērtī-
bu saglabāšanu un attīstību. Sarī-
kojums Edinburgas universitātē 
aizsāka Latvijas valsts Simtgades 
svinības Skotijā.

Latvijas Sauszemes spēku 
komandieris apmeklē 

vēstniecību Otavā
22. martā Latvijas vēstniecību 

Otavā apmeklēja un ar vēstnieku 
Kārli Eichenbaumu tikās Latvijas 
Sauszemes spēku komandieris 
pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš ar 
delegāciju.

Pulkvedis pateicās vēstniecībai 
par sirsnīgo uzņemšanu, lielisko 
sadarbību un nozīmīgo atbalstu, 
kas sniegts, padziļinot Nacionālo 
Bruņoto spēku sadarbību ar Ka -
na das Bruņotajiem spēkiem, it 
īpa ši tās vadītā NATO kaujas ba -
taljona izvietošanā Latvijā. Pulk-
vedis sniedza arī interviju Cana-
dian Press, kas 23. martā publicēta 

Konference 
“Latvijas Simtgade Eiropā” – 
Miķeļa Valtera ieguldījums 
Latvijas valsts dibināšanā

22. martā Latvijas vēstniecība 
Francijā sadarbībā ar Vidusjūras 
universitātes centru (CUM) rīkoja 
konferenci “Latvijas Simtgade Ei -
ro pā” (Un centenaire à l’heure de 
l’Europe. La Lettonie), kas veltīta 
Latvijas valstsvīra, domātāja un 
diplomāta Miķeļa Valtera iegul dī-
jumam Latvijas valsts veidošanā 
un dibināšanā, kā arī Latvijas un 
Francijas attiecību attīstībā. Šogad 
aprit 50 gadu kopš Miķeļa Valtera 
nāves, tāpēc Latvijas Simtgade ir 
pateicīgs brīdis, lai mēs atgādinātu 
par M. Valtera personību un viņa 
valstiskuma idejām, kuŗas jau 20. 
gadsimta pašā sākumā bija nelo-
kāmas un skaidras attiecībā uz 
Latvijas valsts pašnoteikšanos un 
neatkarību. M. Valters ir devis arī 
nozīmīgu atbalstu latviešu trim-
das dzīvei, dzīvodams Šveicē, Beļ-
ģijā un visbeidzot Francijā, un īpa-
ši Nicā, kur pavadījis savus pēdē-
jos dzīves gadus, turpat miris un 
apglabāts. Interesanti, ka vēl 1964. 
gadā, savā 90 gadu dzimšanas die-
nā,  M. Valters ir teicis šādus vār-
dus: ”Mūsu valsts būs atkal brīva! 
Lai dzīvo Latvija mūžu mūžos!”

Vēstnieks Imants Lieģis (pa labi) 
un Žiljēns Gelēns // Foto: latviesi.com

Vēsturnieks un Strasbūras na -
cio nālās bibliotēkas pētnieks Žil-
jēns Gelēns  savā uzstāšanās laikā 
īpaši uzsvēra M. Valtera ideju at -
tīstību un viņa “sapni par neat-
karību” jau 20. gs. sākumā, kad 
tāda nebija vēl ne iedomājama. 
Savukārt vēstnieks Imants Lieģis 
runāja par aktuālajiem ģeopolī-
tiskajiem izaicinājumiem, ar ku -
ŗ iem saskaras ne tikai Latvija, bet 
kopumā visa Eiropa, proti, drošī-
bas jautājumiem. Vēstnieks beidza 
savu runu ar bijušā Francijas vēst-
nieka Rīgā, ģeografa, grāmatu au -
tora Mišela Fušē  pausto atziņu: 
“Eiropas Savienības drošība nav 
dalāma un Francijai jāpaplašina 
sava ģeografiskā apziņa ar visas 
Eiropas solidāritātes ideju. 

*
21. martā Latvijas vēstnieks Fran-

cijā Imants Lieģis kā goda viesis 
pasniedza Frankofonijas bal vu lat-
vietei Liānai Radiņai, kuŗa, pie-
daloties Francijas institūta, franču 
alianses un Marseļas mērijas orga-
nizētajā konkursā, saņēma galve-
no balvu, proti, pavadīt vienu ne -
dēļu Francijā, Marseļā.  Šādu balvu 
piešķir katru gadu dažādu valstu 
pārstāvjiem. Latvijas Simtgades 
svi nību ietvaros ar Latvijas goda 
konsula Marseļā Žana de Peliso  
atbalstu pirmo reizi frankofoni - 
jas konkursā varēja piedalīties arī 
jaunieši no Latvijas. Konkursa uz -
varētāji pavada vienu nedēļu 
Marseļā, kur viņiem tiek piedāvāta 
daudzpusīga kultūras, valodas, 
tūrisma un sporta programma. 
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 
piedalījās arī Marseļas mēra viet-
nieki kultūras un attīstības jautā-
jumos, kā arī attiecīgo valstu goda 
konsuli.

Latvijas Simtgadei veltīts 
latviešu tradicionālās mūzikas 

vakars Vīnē
21. martā starptautiska simpozi-

ja European Voices laikā Vīnes 
Mū  zikas un izpildītājmākslu uni-
versitātē notika Latvijas Simtgadei 
veltīts latviešu tradicionālās mūzi-
kas vakars.  To ar uzrunām atklāja 
Latvijas vēstniece Austrijā Veroni-
ka Erte, Vīnes Mūzikas universi-
tātes Tautas mūzikas pētniecības 
un etnomūzikoloģijas institūta di -
rektore Dr. Urzula Hemeteka  un 
pētnieks Dr. Ardians Ahme daja.

Latvijas Mūzikas akadēmijas et -
nomūzikoloģe Dr. Anda Beitāne 
sniedza izvērstu latviešu tradicio-
nālās mūzikas raksturojumu, ie -
pazīstinot klātesošos ar savu jauno 
latviešu tradicionālās daudzbal sī-
gās dziedāšanas un tautas instru-
mentālās mūzikas disku un grā-
matu Notes from Latvia. Grāmatā 
ir dziesmu teksti latviešu un angļu 
valodā, kā arī apraksts par tradi-
cionālo kultūru. Ar šo mūzikas 
disku Vīnes Mūzikas un izpildītāj-
mākslu universitāte aizsāk jaunu 
starptautisku tradicionālās mūzi-
kas audiovizuālo izdevumu seriju. 
Sērijas pirmā publikācija ir tapusi, 
pateicoties Vīnes Mūzikas un iz -
pildītājmākslu universitātes iniciā-
tīvai un sadarbībai ar Latvijas Mū -
zikas akadēmiju, kā arī Valsts Kul-
tūrkapitāla atbalstam. 

Francijā atklāj Tukuma 
laukumu un ieskandina 

Dziesmu svētku repertuāru
17. martā par godu viena gada 

jubilejai, kopš tika noslēgts sadrau-
dzības līgums ar Tukuma pilsētu 
Parīzes piepilsētā Šenevjērā-pie-
Marnas (Chennevières-sur-Mar ne), 
notika Tukuma laukuma atklāša-
na, kuŗā piedalījās Latvijas vēst-
nieks Francijā Imants Lieģis, Tu -
kuma pilsētas mērs Ēriks Lukmans 
un citi pārstāvji no Tukuma pil sē-
tas domes. Sadarbība starp abām 
pilsētām jau aktīvi notiek vairāk 
nekā 10 gadus, tāpēc līguma no -
slēgšana pirms gada bija loģisks 
sadraudzības turpinājums. Šīs sa -
draudzības ietvaros Šenevjēras pil-
sētas mērija 18. martā rīkoja Parī-
zes latviešu koŗa LATVE koncertu 
pilsētas teātrī Roger Lafaille. Ko -
ris LATVE priecēja skatītājus ar 
Dziesmu svētku repertuāru un 
uzstājās tautastērpos, ko franču 
publika īpaši novērtēja.

Parīzes kori LATVE no 2016. 
gada septembŗa vada Ināra Braže, 
un tā sastāvā šobrīd ir 37 latviešu 
un franču izcelsmes dziedātāji. 
Koris sniedz koncertus ne tikai 
Francijā, bet arī sadarbojas ar ci -
tiem diasporas koriem.

CTV News, The Calgary Herald 
un The National Post.

*
20. martā Latvijas vēstnieks 

Kanadā Kārlis Eichenbaums, Lat-
vijas Sauszemes spēku koman-
dieris pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš 
un Kanadas Armijas komandieris 
ģenerālleitnants Pols Vinniks (LtG 
Paul Wynnyk, CMM, MSM, CD) 
nolika vainagu pie Nacionālā Kaŗa 
memoriāla Otavā.

Latvija izraida Krievijas 
vēstniecības otro sekretāru

Reaģējot uz ķīmisko uzbruku-
mu Krievijas dubultaģentam Ser-
ge jam Skripaļam Lielbritanijā, Lat -
vija izraida Krievijas vēstniecības 
otro sekretāru un melnajā sarak - 
s tā iekļāvusi Krievijas kompanijas 
pārstāvniecības vadītāju Latvijā, 
26. martā paziņojis ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība). Krie-
vijas vēstnieks Latvijā Jevge ņijs 
Lukjanovs atklājis, ka sarakstā 
iekļauts aviokompanijas Aeroflot 
darbinieks.

Skolās pakāpeniski pāries uz 
mācībām tikai latviešu valodā
Saeima 22. martā trešajā un 

galīgajā lasījumā atbalstīja grozī-
jumus Izglītības likumā un Vispā-
rējās izglītības likumā, kas paredz 
pakāpenisku pāreju uz vispārējās 
vidējās izglītības ieguvi tikai lat-
viešu valodā, procesu beidzot 
2021./ 2022. mācību gadā. Refor-
mu Saeimā pavadīja plašas deba-
tes, tomēr “pret” pakāpenisko pār-
eju uz mācībām latviešu valodā 
balsoja tikai Saskaņas deputāti.   
Par Vispārējās izglītības likuma 

grozījumiem balsoja 57 deputāti, 
16 bija pret. Grozījumus Izglītības 
likumā atbalstīja 58, pret 18. Ne -
vienā no abiem balsojumiem ne -
viens neatturējās.

Hosams Abu Meri (Vienotība) 
sacīja, ka būs pielikts punkts oku-
pācijas sekām un būs sperts plats 
solis pretī saliedētai sabiedrībai. 
“Es uzskatu, ka šodien ir svētki. (..) 
Mēs mīlam šo valsti, un šajā valstī 
ir tikai latviešu valoda,” teica Abu 
Meri.

Līdzīgu viedokli pauda arī Sa -
eimas deputāts Raivis Dzintars 
(Nacionālā apvienība). Viņš uz -
svēra, ka “latviešu valoda nav tikai 
latviešu tautas” īpašums. Pēc viņa 
teiktā, latviešu valoda ir Latvijas 
valoda, un tā nav drauds mazā-
kum tautībām.

Arī izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis (Vienotība) uz -
svēra, ka 22. marts ir diena, uz 
kuŗu iets gadiem. Pēc viņa teiktā, 
ir pašsaprotami, ka Latvijā mācī-
bas skolās notiek latviešu valodā. 
Šadurskis atzina, ka diskusijas, kas 
notiek Saeimā, līdz ar to ir dīvai-
nas. Viņaprāt, robežšķirtne šajā 
balsojumā ir “starp tiem, kas vēl 
Latvijai labu un tiem citiem”. Mi -
nistrs neslēpa, ka nav bijis pārlie-
cināts, ka, kļūstot par ministru, 
izdosies pāriet uz mācībām lat vie-
šu valodā, jo Latvijā ir vērojama 
pārlieku liela tolerance un iztapība. 
Tāpēc balsojums Saeimā par liku-
ma grozījumiem viņam ir liels 
prieks. (..) Mums vienreiz beigsies 
šīs bezjēdzīgās diskusijas par to, 
kādā valodā Latvijā ir jārunā, 
jādomā un jāraksta.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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LAIKS 2018. ga da 31. marts – 6. aprīlis

(Turpinājums 15. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA).
6.aprīlī 19:00 folkgrupas 

„Iman ta Dimanta un draugi” 
koncerts, „Treasures of Latvia” 
izstāde. Durvis atvērtas 18:00, 
atspirdzinājumi. Ieeja $ 10, bēr-
niem bez maksas. Rīko ALTS 
sadarbībā ar ALA. Kontakt per-
sonas: Aija Dreimane- Holohan, 
tālr: 781-558-3814 un Gita Lī -
gure, tālr: 508-369-8316.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 19123).
30.martā 14:00 rīkosim inter-

na cionālo tirdziņu vāciešu terasē. 
Būs iespēja iegādāties dažādu 
valstu ēdienus un darinājumus. 
Varēs apskatīt The Berlin Wall. 
Būs arī balvu izloze, atspirdzi-
nājumi no mūsu pašu bāra. Info: 
https://www.facebook.com/
events/351114935403954/ 

3.aprīlī 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme (groziņu 
veidā). Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un Ojāra 
Celles referāts par notikumiem 
Latvijā. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

On Thursday, May 3 we have a 
chance to meet our Senators and 
Representatives and make our 
Baltic voices heard in Congress.

The event coincides with ALA’s 
annual meeting, this year in 
Washington DC, May 4-6, so we 
will have a good crowd of par-
ticipants. 

LINKOLNA (NE) 
Linkolnas draudzes sabied ris-

kās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
28. martā 9:00 sākās Ņujorkas 

draudzes Īkšķīšu un bērnu no -
metnes reģistrācija saitē: http://
www.katskilunometne.org/ 
Meklējam medmāsiņas, dzīvības 
sargus un audzinātājus! Lai pie -
teiktos darbā: alverson.ieva@
gmail.com 

Parkside Lounge (317 East 
Houston St (corner Attorney St) 
NY 10002 (lower East Side).

4.aprīlī 22:00 koncerts ’’Imanta  
Dimanta & friends’’. 

’’Madison Square Garden” 
Ņujorkā

Consulate of Latvia in New 
York:

Mr. Daris G. Delins – 
Honorary Consul

Tālr: 1-646-230-0590, Fax: 
1-646-230-0591, e-mail: info@
latvia-newyork.org , mājas lapa: 
www.latvia-newyork.org 

Carnegie Hall (881 7th Ave, 
NY 10019).

 PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State RT- 

33, Freehold NJ 07728).
31.martā 13:00 - 17:00 Liel-

dienu lustes Priedaines mežiņā. 
Lieldienu zaķis un viņa draugi 
gaidīs ciemos lielus un mazus 

svinētājus! Būs olu krāsošanas 
darbnīca, Lieldienu masku pa -
rāde, jautras spēles un rotaļas, 
dziesmu dziedāšana, foto stūrītis, 
Lieldienu zupa un citi gardumi, 
kā arī darbosies Lieldienu tir-
dziņš. Pārdevēji laipni aicināti 
pieteikties, rakstot uz e-pastu: 
priedaine.nj@gmail.com vai prie-
daine@priedaine.com Ieeja pasā-
kumā par ziedojumiem.

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

kās telpas (128 N Elm St, Saginaw 
MI).

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

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

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

3.aprīlī 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

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: bostonastrimdasdrau -
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 - 18:00. Dievk. no -
tiek 11:00. 1.aprīlī 9:00 Lieldienu 
Dievk. Lieldienu brokastis.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago I L 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau -
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). 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. 1.aprīlī Lieldienu Dievk. 
ar dievg. Lieldienu brokastis. Pēc 
Dievk. koncerts – folkgrupa no 
Latvijas ’’Imanta Dimanta un 
draugi’’.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 1.ap  -
rīlis Cigužu ģimenes mājā. Info: 
561-246-4122.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 1.aprīlī 9:00 laju 
vadīts Kristus Augšāmcelšanās 
dievk.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 1.aprīlī 7:30 Lieldienu 
Dievk. Brokastis groziņu veidā.

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Bībeles 
stundas notiek 11:00. 1.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Lieldienu brokastis.

• 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.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors 
Safins. Dievk. notiek 11:00. 31.

martā Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Sarīkojums.

• 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. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 1.aprīlī Liel-
dienu Dievk. ar Sv.vak. Piedalīsies 
draudzes koris un ansamblis 
’’Dvēsele’’. Sprediķis būs angļu 
valodā. Pēc Dievk. draudzes 
jauno vīru sarūpētas brokastis.

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

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:30 (12.aprīlī). 1.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. Jānis Mateus. 
Lūgums ņemt līdzi groziņus!

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 13:30. 30.martā 17:00 Lielās 
Piektdienas Dievk. ar dievg. 1.ap -
rīlī 8:00 Lieldienu rīta Dievk. 
Brokastis.

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

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

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

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

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

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 10003). 
Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

1.aprīlī 9:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk. Koris. Lieldienu 
brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu Dievk.
 • Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze Taggart. 
1.aprīlī Kristus Augšāmcelšanās 
svētku Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. 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. Kal-
niņa. 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 1.aprīlī 
Lieldienu Dievk. Pēc Dievk. 
Trejdeksnītis aicina uz brokas-
tīm. Lūdzu pieteikties pie Ērikas 
Currier (erikacurr@gmail.com) vai 
Kristapa Kancāna (1-612-791-
8062). Cena: $25, bērniem $10.

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

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Baznīcā Dievkalpojumi tiks no -
turēti vienīgi Lielajā Piektdienā 
un Ziemsvētkos. 1.aprīlī Liel-
dienu svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Turpināsim tradīcijas 
– piedīsimies brokastīs ar pašu 
krāsotām olām, kas tiks vērtētas 
un godalgotas. Dāmas gaidām 
ierodamies cepurēs. Visi mīļi ai  -
cināti! 6.aprīlī dr. valdes sēde.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes sē -
des notiek 19:30 ceturtdienās (5.
aprīlī). 1.aprīlī 8:00 Lieldienu 
Dievk. Jānis Mateus. Lūdzu ņe -
miet līdz svētku groziņus!

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 
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Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā aicina uz

Latvijas SIMTGADES SVINĪBĀM un labdarības 

akciju DZINTARA UN MEDUS BALLI

Goda viesi:

Latvijas vēstnieks ASV – Andris Teikmanis

Goda konsuls – Daris Gunārs Dēliņš

Latvijas vēstnieks ANO – Jānis Mažeiks

Programmā:

Folk TRIO – Cinkuss, Rancāne, Šmite

3 LIVE PROJECT – elektroniskās un dzīvās mūzikas savienojums

Fotografēšanās ar pārsteiguma viesi, un daudz kas cits:

loterija, izsoles, Bišu Mātes Jautrais konkurss un dejas.

Nepalaidiet gaŗām iespēju kļūt par LATVIJAS SIMTGADES 

svinību dalībnieku un labdarības akcijas atbalstītāju!

Informācija un ieejas kartes

amberandhoneyball.com

lv100ny.com

Tiks uzsākta līdzekļu vākšanas kampaņa

trūcīgākajiem Latvijas sociālās aprūpes centriem.

Novecošana, iespējams, ir visgrūtākā mācībstunda mūsu

dzīvē – redzēt sevi izdziestam, jo īpaši, ja esi palicis viens.

Aicinām iepriecināt tos vecos ļaudis, kas ir dzīvojuši un

elpojuši Latvijai. Jūsu dāsnie ziedojumi apdāvinās tos,

par kuŗiem tik reti atminamies.

Svinēsim un pateiksimies paaudzei pirms mums!

Šo akciju Jūs varat atbalstīt, kļūstot par DZINTARA UN 

MEDUS BALLES viesi, vai arī citos veidos:

• Nopērkot biļetes uz balli – tās var nopirkt LV100NY.COM

• Izvietojot reklāmu mūsu pasākumā, kuŗa tiks rādīta 

vispasaules tīmeklī

• Piedāvājot produktus dāvanu groziņiem balles apmeklētājiem

• Ziedojot balvas Lielajai izlozei

• Ziedojot elektroniski, izmanojot info@lv100ny.com e-pastu;

• Ziedojumiem un citam atbalstam, lūdzu, sazināties : 

info@lv100ny.com vai 212-810-7178

• Čekus sūtīt “LV100NY”, 115 W 183rd ST, Bronx, NY 10453

Jūsu dāvana var ienest prieku daudzu dzīvē!

Paldies  Jums.

2 CEMETERY PLOTS FOR SALE
in the Latvian Cemetery in Elka Park NY,

next to Policarps Rundans, the only known survivor
of the Battle of Berlin buried in the United States.

Of the 520 men of the Latvian Volunteer 19th Division 
only 80 survived. Should a Latvian Patriot wish to be
buried next to a Latvian Hero of the Battle of Berlin?

This honor is now available to them.
$550,000 for 2 plots. 

e-mail jrundans@aol.com

ALA piedāvā darba iespēju!
Amerikas latviešu apvienība (ALA) meklē pilna laika ALAs Informācijas un

publikāciju lietvedi darbam ALAs birojā Rokvillē, Merilandē.
Kandidāta/es pienākumos ietilps organizēt organizācijas informācijas plūsmu gan drukas, 

gan sociālajos medijos un mājas lapā, sagatavot ALAs drukātos izdevumus,
kā arī palīdzēt uzturēt biedru datu bazi un veikt dažādas biedru akcijas.

Amata kandidātam/ei jābūt bakalaura (vai maģistra) gradam un spēcīgām latviešu un angļu 
valodas zināšanām gan rakstu, gan sarunvalodā. Vēlama orientēšanās ASV latviešu 
sabiedrības struktūrā un darbībā. Kandidātam jāpārvalda un jāspēj lietot galvenās
datorprogrammas (Word, Excel utt.), kā arī jābūt iemaņām darbā datu apstrādes, 

maketēšanas un foto apstrādes programmām (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator utml.) 
Jābūt prasmēm datu ievadīšanā un komunikācijā. Jābūt iemaņām preses ziņu gatavošanā

un sociālo mediju vidē, kā arī publiskās runas prasmei.

ALA ir lielākā sabiedriskā organizācija ārpus Latvijas ar vairāk nekā 5000 biedriem
un ievērojamu pamatkapitālu. Reizi mēnesī tiek sagatavots un izsūtīts ALAs elektroniskais 
ziņu izdevums – „ALAs Infogramma” (latviski un angliski), izdots drukātā formātā ALAs 

žurnāls “Latvian Dimensions” un ALAs darbības Gada pārskats, par kuŗu salikšanu un 
izdošanu kandidāts būtu atbildīgs. Tāpat atbildību lokā ietilptu publikācijas latviešu preses 

izdevumos, kā arī atbalsts ALAs nozarēm dažādu informācijas un līdzekļu vākšanas 
materiālu sagatavošanā un izsūtīšanā.

Pieteikuma vēstules, kuŗās izteikta interese par šo darba piedāvājumu, kopā ar CV
lūdzam sūtīt uz adresi ALAUSAjobs@gmail.com līdz 2018. gada 20. aprīlim.

Atlīdzība pēc pieredzes un savstarpējas vienošanās. Darba atļauja ASV absolūti nepieciešama.
Pilna laika darbiniekiem ALA piedāvā veselības apdrošināšanu un dalību pensijas plānā. 

*******************************************************************************************
ALA is hiring! 

The American Latvian Association (ALA) is hiring a full-time Information and Publications 
Coordinator. The person will be responsible for preparing content for ALA’s newsletter, 

annual report, website, social media and other publications including communications to our 
membership and articles about ALA for Latvian newspapers. The applicant will be tasked 
with other office management duties including data entry and database management. This 

position will be based in ALA’s headquarters in Rockville, Maryland. 

The applicant should possess strong Latvian and English language skills, both written and 
spoken. Applicant must possess knowledge of common computer programs

(Word, Excel), layout software (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator), and database
management programs. Applicant should have a bachelor’s degree (or graduate degrees)

with demonstrable writing and public speaking skills. Familiarity with
the American-Latvian community is desirable. 

The American Latvian Association with its 5000 me mbers is the largest Latvian
organization outside Latvia. We publish a monthly bilingual newsletter (ALAs Infogramma), 

the magazine Latvian Dimensions, and an Annual Report. 

Applications for the position should include a cover letter and resume and should
be sent to ALAUSAjobs@gmail.com by April 20, 2018. Salary and benefits are

negotiable and will be set at market rates. US work permit required.
Full time hires are eligible for health and retirement benefits.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-
0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. no -
tiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Māc. Igors Safins.

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

Kristaps Porziņģis: 
„Atgriezīšos 

laukumā labāks
un spēcīgāks”

Kā zināms, Ņujorkas Knicks 
komandu pārstāvošais Porziņģis 
7. februārī kārtējā NBA spēlē ne -
veiksmīgi nokrita un sarāva krei  sā 
ceļgala krusteniskās saites, kas viņu 
no basketbola atturēs uz ilgu laiku. 
Parasti atlabšana no šādām trau -
mām prasa vismaz pusgadu, bet 
bieži ieilgst arī aptuveni gada il -
gumā, turklāt klubs negrasoties 
sasteigt atlabšanas procesu un 
iespēlēt latvieti ātrāk par Ziem-
svētkiem.

// FOTO: AFP/Scanpix/LETA

Tūlīt tiks iedarbināti šacha pulksteņi

Andris Ronimoiss grūtajā 
distancē

Tiesa, pretējās domās ir ar Lat -
vijas spēlētāju strādājošais fizio-
terapeits Kerlons Kolkers, kuŗu 
savā rehabilitācijas procesā nolī-
dzis Porziņģis. “Protams, Knicks 
vadībai piederēs galavārds sais tī bā 
ar Porziņģa atgriešanos laukumā, 
bet es saku, ka viņš būs gatavs jau 
ar nākamās sezonas sākumu,” sa -
runā ar The New York Post sacīja 
Kolkers. Jau pagājušajā nedēļā 
sociālajos tīklos parādījās foto-
grafija, kuŗā Porziņģis redzams 
treniņlaukumā, izpildot raidī ju-
mus pa grozu no soda metienu 
līnijas atzīmes. “Visi saka, ka Por-
ziņģis nebūs gatavs līdz pat jan-
vārim. Es saku, ka viņš būs gatavs 
jau ar pašu sezonas sākumu. Pro-
tams, ja vadi komandu, nevēlies 
pieņemt sliktu lēmumu. Tomēr 
esmu pārliecināts: kad Kristaps 
atgriezīsies jau augusta beigās, 
viņš visus pārsteigs. Viņi nespēs 
noticēt, cik labā kondīcijā Por-
ziņģis būs. Viņš būs fenomenāls,” 
pārliecināts ir Kolkers.

Kolkers, kuŗš savulaik strādājis 
ar tādām sporta zvaigznēm kā 
Šakils O’Nīls un Andrē Agasi, 
norādīja, ka latvietis apzinīgi iz -
pildot visus viņa dotos norādī ju-
mus. “Kristapam jau tagad ļoti 
pietrūkst basketbola. Viņš ļoti 
grib atgriezties laukumā. Šobrīd 
Porziņģis drīkst uzkāpt uz lau-
kuma un sajust to zem savām 
kā jām, bet negribam, lai viņš 
skrietu un lēktu. Viņš var muļ-
ķoties un nekustoties izpildīt me -
tienus, bet ne pārāk tālus. Tikai 
tik vien, lai sajustu grozu un vai-
rogu,” uzsvēra Kolkers.

Kristaps Porziņģis pirmo reizi 
pēc ceļgala krustenisko saišu pār -
raušanas apmeklēja Ņujorkas 
Knicks spēli Madison Square Gar -
den arēnā, bet sarunā ar Ziemeļ-
amerikas žurnālistiem pastāstīja 
par savu rehabilitācijas procesu. 
“Nemaz nesatraucos, jo ticu, ka 
es laukumā atriezīšos labāks un 
spēcīgāks. Ja tam vajadzēja no -

tikt, labāk, lai tas notiek tagad, jo 
es varēšu atlikušos mēnešus šo -
sezon un visu starpsezonu strā -
dāt pie sava ķermeņa,” Porziņģa 
teiktais dzirdams ESPN žurnā-
lista Aiena Beglija publicētajā 
video. “Izmantošu iespēju, lai 
kļūtu lielāks un spēcīgāks. Es 
nezinu, cik mēneši man būs 
nepieciešami, bet es to mēģināšu 
izmantot pēc iespējas efektīvāk. 
Gribu atgriezties laukumā kā 
labāks spēlētājs.”

Porziņģis stāstīja, ka šajā laikā 
viņam, protams, svarīgākais būs 
nostiprināt savainoto ceļgalu, bet 
viņš arī jau strādā pie ķermeņa 
augšdaļas un dziļās muskulatūras 
nostiprināšanas. “Cenšos sevi no   -

darbināt, lai nebūtu pārāk daudz 
jādomā par traumu. Vēlos iz -
man tot šo laiku, lai laukumā 
atgrieztos spēcīgāks”. 

Deniss Vasiļjevs jau 
domā par nākamo 

Olimpiadu
Milānā risinājās pasaules meis-

 tarsacīkstes daiļslidošanā. Lat  vi-
jas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs 
pārliecinoši izpildīja īso pro  gram-
mu un tajā ierindojās devītajā 
vietā, nodrošinot iespēju sacen-
sties izvēles programmā.

Par savu priekšnesumu Vasiļ-
jevs nopelnīja 84,25 punktus, kas 
viņam sākotnēji ļāva būt tre ša-
jam, bet pēc viņa startēja vēl as -
toņi sportisti, sešiem no viņiem 
pārspējot Latvijas sportista rezul-
 tātu. 18 gadus vecais Deniss Va -
siļjevs izvēles programmā sa  ņē  ma 
170,61 punktu, kas bija piektais 
labākais rezultāts, bet summā ļāva 
pakāpties uz sesto vietu, sasnie-
dzot savu karjēras labāko rezultātu.

Vasiļjevs izvēles programmā 
savu šogad Eiropas meistar sa cīk-
stēs  sasniegto personīgo rekordu 
laboja par 18,2 punktiem. Vasiļ-
jevs sāka sekmīgi izpildīja pirmos 
lēcienus, kā arī viņam teicami 
padevās trīsarpus aksela lēciens, 

ar ko viņam bija problēmas pirms 
tam šosezon. Kopumā viņš no -
startēja bez lielām kļūdām.

Deniss bija ļoti priecīgs par šo 
panākumu: „Pēc abām pro  gram-
mām, kas izdevās gandrīz par 
simts procentiem, publika pie -
cēlās kājās, un man tas bija liels 
gods. Šīs sacensības man ir jauna 
darba cēliena ievads, sākums 
ceļam uz 2022. gada Ziemas olim-
piskajām spēlēm Pekinā.”     

Vasiļjevs februārī debitēja olim-
piskajās spēlēs, četrgades nozīmī-
gākajās sacensībās izcīnot 19. vietu. 
Tāpat viņš šogad izcīnīja augsto 
ceturto vietu Eiropas meistar sa-
cīkstēs. Par pasaules čempionu 
tika kronēts amerikāņu sensācija 
Neitans Čens.

Angelīna Kučvaļska īsajā pro-
grammā veica neveiksmīgu sli-
dojumu, kuŗā piedzīvoja kritienu, 
sacensības beidzot  pēdējā – 37. 
vietā –, netiekot pie iespējas iz -
pildīt izvēles programmu.

Rastorgujevs tuvu 
goda pjedestalam

Tjumeņā Pasaules kausa izcīņā 
biatlonā pēdējā –  devītā – posma 
10 km sprinta sacensībās Andrejs 
Rastorgujevs izcīnīja ceturto 
vietu. Viņš  sašāva visus mērķus, 
tomēr ar to nebija gana medaļai. 

Ceturtā vieta Rastorgujevam ir 
atkārtots otrais visu laiku labākais 
sasniegums Pasaules kausa izcī-
ņas sacensībās. Pirms tam viņš 
šādā līmenī uzreiz aiz goda pje -
destala bijis vēl četras reizes. 
Tāpat ceturtā vieta Rastor gu je-
vam ir otrais labākais sasniegums 
šajā Pasaules kausa izcīņā Ras-
torgujevu no goda pjedestala 
šķīra tikai 1,7 sekundes, bet no 
uzvarētāja francūža Furkada viņš 
atpalika 35,2 sekundes.

12,5 kilometru iedzīšanā Ras -
torgujevs pieļāva sešas kļūdas šau -
šanā un ieņēma 17. vietu.  Pa  sau-
les kausa kopvērtējumā uzvarēja 
Furkads, izcīnot 1116 punktus. 
Rastorgujevs ar 473 punktiem 
ierindojās 14., Oskars Muižnieks 
–93. vietā. 

Baiba Bendika sprintā  izcīnīja 
59., 10 km iedzīšanā (neaizvēra 
sešus mērķus) –53. vietu.

kais mūsu spēlētāju skaits tādos 
turnīros.

Batumi pie rūtotajiem galdi-
ņiem sēdušies GM Igors Kova-
ļenko (2642), GM Ņikita Meš -
kovs (2536), GM Toms Kantāns 
(2508), FM Arturs Bernotas (2436) 
un FM Dmitrijs Tokranovs (2375). 
Ja pirmie trīs jau spēlēja pagā-
jušajā gadā Minskā, tad Ber no-
tam un Tokranovam tā bija de  bija 
šāda līmeņa turnīros. 2016. gadā 

Kovaļenko izcīnīja Eiropas vice-
čempiona titulu. Eiropas meis tar-
sacīkstes ir pasaules šacha čem-
piona titula kvalifikācijas cikla 
sastāvdaļa, tādēļ 23 labākie spē-
lētāji iegūs tiesības spēlēta Pa -
saules kausa izcīņā.

Pēc deviņām kārtām Latvijas 
šachistiem bija šādi panākumi: 
Igors Kovaļenko un Ņikita Meš -
kovs – pa 5, Toms Kantāns – 4,5, 
Dmitrijs Tokranovs – 4 un Artūrs 
Bernotas – 3,5 punkti.

Ronimoiss izcīna 
ceturto vietu 

Parīzes Eco Trail
Latvijas vadošais taku skrējējs 

Andris Ronimoiss 80 kilometru 
dubļainajā trasē pavadīja vairāk 
nekā sešas stundas un Eifeļa torni 
Francijas galvaspilsētā sasniedza 
uzreiz aiz labākā trijnieka 2198 
dalībnieku konkurencē. Parīzes 
11. Eco Trail galveno favorītu vidū 
Andris Ronimoiss bija izlikts ar 
sesto numuru pēc Starptautiskās 
taku skriešanas asociācijas (ITRA) 
snieguma indeksa. Finišējot 6 
stun dās, 16 minūtēs un 2 sekun-
dēs, labākais Latvijas taku skrējējs 
no trešās vietas finišā atpalika 
tikai par 42 sekundēm.

jo sacensību gaitā izstājās katrs 
ceturtais dalībnieks, kas ir divreiz 
vairāk nekā vidējais rādītājs ie -
priekšējos gados. Solīto +6..+8 
gradu vietā skrējējus īsajās skrie-
šanas biksēs pārsteidza pat sniegs, 
kas pēdējos 50 kilometros brīžam 
sejā sitās pat visai sāpīgi.Andra 
Ronimoisa stiprā puse citkārt bi -
jusi spēja ātri skriet sacensību 
beidzamajā  fāzē, taču aukstums 
darīja savu, un temps gludajā 

posmā nokritās pat līdz 6 min/
km. Galvenais favorīts norvēģis 
Didriks Hermansens Eifeļa torņa 
pirmajā platformā finišēja trešais 
(6.15:20) un latvieti apsteidza par 
42 sekundēm.

Briedis vērtē
savas cīņas

“Es sevi neuzskatu par super-
varoni vai ko tamlīdzīgu,” inter-
vijā Boxing Monthly stāstīja Lat-
vijas labākais bokseris. “Esmu lai-
mīgs, ka Latvijas jaunieši, kuŗi 
seko manam piemēram, pirm-
kārt, spēj būt labi cilvēki. Vēlos 
viņiem rādīt pareizu piemēru. 
Dzīvē ir arī citas lietas, ko darīt, 
kā tikai visu dienu skatīties vied-
tālruņu ekrānos.”

Briedis atklāja, ka dažas lietas 
Pasaules Boksa superserijas pus -
finālā cīņā pret ukraini Olek-
sandru Usiku būtu darījis citā dāk. 
Viņš sacīja, ka cīņas tempu vaja-
dzēja paaugstināt ātrāk, brīdī, 
kad viņš jutis, ka Usiks sāk zaudēt 
enerģiju.

Aļona Ostapenko 
uzvar

Latvijas tenisa zvaigzne Aļona 
Ostapenko Maiami WTA Prem-
ier serijas turnīra trešās kārtas 
spēlē ar rezultātu 6:2, 7:6 (7:2) 
uzvarēja brazīlieti Beatrīsu Ada-
džu-Maju, iekļūstot sacensību 
astotdaļfinālā. Latvijas tenisiste pa -
nākumu guva pusotru stundu il -
gušā duelī, lieliski aizvadot pir mo 
setu, bet otrajā pretinieci pār -
spējot taibreikā. Ceturtdaļfinālā 
Ostapenko ar 7:6 (7:4), 6:3 uz -
varēja spēcīgo čechieti Petru 
Kvitovu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Eiropas 
meistarsacīkstes 

šachā
Gruzijas pilsētā Batumi risinās 

Eiropas meistarsacīkstes šachā 
vīriešiem, balvu fonds noteikts 
100 000 eiro. No 17. līdz 28. mar-
tam tiek aizvadītas vienpadsmit 
kārtas ar vienu brīvdienu. Latviju 
pārstāv pieci šahisti, kas ir lielā-

Nevienam skrējējam neizdevās 
noskriet aukstiem dubļiem klāto 
trasi ātrāk par sešām stundām, 
kaut konkurentu sastāvs bija spē-
 cīgāks nekā iepriekšējos gados 
un varēja cīnīties par rezultātu 
tuvu trases rekordam (5.25:27). 
Laika pstākļi ietekmēja ne tikai 
līderus, bet arī pārējos skrējējus, 
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Latvijas informatīvajā telpā Lat -
g ales vārds kļuvis pamanā māks, 
Latvijas Radio (LR) un Lat vijas 
TV biežāk dzirdama arī latgalie šu 
valoda. Lielā mērā par to jāpatei-
cas Latvijas Radio Latgales studi-
jai, kura pirms pusotra gada, pa -
teicoties Daiņa Mjartāna inicia -tī-
vai, tika izveidota Rēzeknē. Par 
LR Latgales studijas veikumu, 
turpmākajām iecerēm un klausī-
tāju noskaņojumu Guntim Ščer-
binskim stāsta studijas vadītāja 
Renāte Lazdiņa.

Latgales studijas atklāšanā 
2016. gada vasarā paudāt ce  rī-
bu, ka tā stiprinās Latgales sa -
saisti ar pārējo Latviju. 

Ar kolēģiem – žurnālistiem, 
producentiem, operatoriem – 
esam izstāstījuši daudz stāstu par 
Latgales uzņēmējiem, esam rīko-
juši vērtīgas diskusijas par Lat-
gales attīstību. Veidojam raidīju-
mu latgaliski “Kolnasāta” (LR1 
programmā), kur diskutējam par 
valodu, izglītību, lokālpatriotis-
mu un daudziem citiem jautā-
jum iem. Latgales studija iesaistās 
arī tādu Latvijas Radio klausītāju 
iecienītu raidījumu veidošanā kā 
“Labrīt”, “Krustpunktā” un “Ģi -
me nes studija”. Šī informācijas 
saliņa noteikti kļuvusi vēl notu-
rīgāka līdz ar “Latgolys stuņdi”. 
Ar saviem raidījumiem un infor-
māciju no Latgales aizvien vairāk 
ienākam visās Latvijas radio 
programmās un portālā “lsm.lv”, 
un tas apstiprina, ka ejam pareizā 
virzienā. Iepriecina, ka arī jaunā 
paaudze mūs ir pamanījusi – 
reģiona jaunieši, kas mācās ko -
munikāciju zinātni, saskata ie -
spēju īstenot savas ie  ceres mūsu 
studijā.

Vai Latgales stāsti Rīgā ir 
pieprasīti? 

Pieprasījums pēc Latgales in -
formācijas ir audzis. Varbūt pašā 
sākumā kolēģi vēl īsti nezināja, 
kāda ir mūsu profesionālā varē-
šana. Nu ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar LR raidījumu pro-
ducentiem. Mums uzticas, un 
mēs lielā mērā nosakām to, par 
kādiem Latgales reģionam būtis-
kiem jautājumiem ir svarīgi runāt 
visas valsts mērogā.

Mūsu saruna Latgales studijā 
Rēzeknē notiek piektdienas 
pēc pusdienā, kad Latgales re -
ģionā LR1 kanālā skan iknedē-
ļas “Latgales stunda”. Pastāstiet 
par raidījumu “Latgales stunda” 
cilvēkiem, kuri nedzīvo Latgalē.

“Latgolys stuņde” pieredzējušā 
žurnālista Jura Saukāna vadībā 
ēterā ir kopš pagājušās vasaras. 
Raidījums ik piektdienu no 15 
līdz 16 dzirdams LR1 programmā 
tikai Latgales reģionā, kamēr 
pārējā Latvijā skan ierastā pro-
gramma no Latvijas Radio studi-
jas Doma laukumā. Tiesa, rai dī-
jumu “Latgolys stuņde” ikvienam 
ir iespēja ne tikai noklausīties, bet 
arī noskatīties videoversijā inter-
netā. Šīs pārraides ideja ir būt 
tuvāk savam klausītajam Latgalē, 
runāt latgaliski, tātad iedzīvināt 
arī Valsts valodas likuma pantu 
par to, ka jāsaglabā latviešu valo-
das vēsturiskais paveids. Raidī ju-
mā runājam gan par sociāliem 

Publikāciju sagatavoja 
Guntis Ščerbinskis

Latgales balss Latvijā un Latvijas balss Latgalē

jautājumiem, gan par politiku un 
ekonomiku, par uzņēmējdarbī-
bu, reemigrāciju, izglītību un cit-
iem tematiem. Apspriežam to, 
kas ir svarīgs mums šeit uz vietas, 
un runājam mūsu valodā.

Vai programmai jau ir izvei-
dojies pastāvīgo klausītāju loks? 
Kādas atsauksmes saņemat, un 
ko rāda reitingi?

Par reitingiem spriest vēl ir pār-
agri. Lai pieradinātu auditoriju, 
nepieciešams laiks. Taču redzam, 
ka ir pietiekami daudz cilvēku, 
kas pārraidi noklausās ierakstā 
LR mājaslapā, gana daudzi to 
noklausās un noskatās Latgales 
studijas Facebook vietnē. Audito-
ri ja aug pamazām. Protams, klau-
sītāju skaits ir atkarīgs arī no tā, 
kāda ir konkrētā raidījuma tēma 
vai kādas personības ir aicinātas 
studijā. Atsauksmes no klausītā j-
iem ir pozitīvas. Iepriecina, ja rai    -
dījumā apspriestā tēma rosina 
cilvēkus tālākai diskusijai inter-
netā – tas nozīmē, ka esam trāpī-
juši īstajā vietā un īstajā laikā.

Kā noprotu, mērķis ir, lai 
katrs latgalietis ik piektdienu 
pulksten 15 noskaņojas uz LR1 
viļņa?

Tā varētu teikt. Turklāt ceram, 
ka “Latgolys stuņde” nākotnē kļūs 
par ikdienas raidījumu. Taču, 
lūkojoties plašāk, ir skaidrs, ka 
reģionā jāvairo kopējā LR1 pro-
grammas auditorija. Pašlaik Lat-
galē vairāk klausās LR4 kanālu, 
kas pamatā raida krievu valodā.

Pastāstiet par turpmākajām 
iecerēm!

Jau šogad būs vairāki intere-
santi saturiski jauni projekti, pie-
saistot arī jaunus autorus. Ļoti 
aktīvi iesaistāmies Latvijas Simt-
gades raidījumu veidošanā. Cer-
am jaunā kvalitātē attīstīt sadar-
bību ar LR5. Nākotnes iz  aicinā-
jums ir arī plašāka sa  darbība ar 
Latvijas Televīziju (LTV). 
Raugo ties tālejoši, viena no 
iespējām ir arī atsevišķas 
latgaliešu valodā raidošas LR re -
ģionālās programmas izveide. 
Šādu priekšlikumu septiņu Lat-

gales sabiedrisko or  ganizāciju 
vārdā pērn rosinājusi biedrība 
“Latgolys Saeima”.

Studijas darbībai mērķdo-
tācija piešķirta vēl diviem gad-
iem. Kas notiks pēc tam, cik 
droši esat par savu nākotni?

Uz Latgales studijas nākotni 
raugos cerīgi. Manuprāt, ir nepie-
ciešams domāt par kaut ko lī -
dzīgu arī citos Latvijas reģionos, 
piemēram, Kurzemē un Vidzemē, 
kas nodrošinātu pilnvērtīgāku 
informācijas balansu valstī ko -
pumā.

Jā, Latgale kļūst aizvien tukšāka, 
cilvēki aizbrauc. Tomēr laikā, kad 
reģionos tiek slēgtas valsts iestā-
des, mēs ejam pretējā virzienā – 
ne to pesimistisko ceļu, ka viss te 
izmirs. Mēs te esam, veidojam 
savu stabilu klausītāju loku un 
vairojam cilvēkos piederības 
sajūtu. Cilvēki te būs, un viņiem 
informācija būs vajadzīga! 

Jūsu misiju varētu formulēt 
tā: Latgales balss Latvijā un 
Latvijas balss Latgalē. Latvijas 
balss tādā ziņā, ka viens no 
studijas izveides mērķiem ir 
stiprināt informatīvo telpu re -
ģionā, kur jūtams liels kai miņ-
valsts mediju iespaids? Vai si -
tuā cija šajā ziņā Latgalē uzla-
bojas?

Pēc savas izjūtas varu teikt, ka 
kopējā aina ir krietni labāka, nekā 
dažkārt tā tiek zīmēta. Pieļauju, 
ka stāvokļa dramatizē šana savā 
ziņā ir arī politisks gāj iens. 
Piemēram, Rēzeknes pu  sē, 
manuprāt, vispār nevar runāt par 
milzīgu kaimiņvalsts mediju ie -
spaidu. Lielākā ietekme varētu 
būt pierobežā. Vienlaikus jāatzīst, 
ka, veidojot intervijas un tiekoties 
ar cilvēkiem, arī pierobežas 
iedzīvotājos jūtams patriotisms.

Latvijā daudz šķēpu lauzts par 
to, kā vietējiem medijiem 
uzrunāt krieviski runājošos. 
Ko, jūsuprāt, šajā jomā varētu 
darīt labāk?

Manuprāt, krietnu artavu kriev-
valodīgo iedzīvotāju uz  ru nāšanā 
dod LR4, kas visu diennakti raida 

pamatā krievu valodā. Klausīta j-
am nav jādomā par to, kurā stun-
dā skanēs viņa raidījums. Sabied-
riskajā televīzijā LTV7 saturs 
krie vu valodā ir tikai noteiktās 
stundās, un, manuprāt, šādā vei-
dā medijam ir krietni grūtāk 
pieradināt savu auditoriju. Ne  do-
māju, ka finansiāli mēs varam at -
ļauties atsevišķu sabiedriskā 
me dija TV kanālu krievu valodā, 
bet, manuprāt, laba ideja bija par 
kopīgu Baltijas valstu kanālu.

Jūsu studijā nesen bija disku-
sija par latgaliešu valodas iespē-
jām medijos. To pašu gribu jau t-
āt jums – kādas ir šīs iespējas?

Līdz ar LR Latgales studijas 
izveidi sabiedriskā radio ēterā 
aizvien vairāk skan latgaliešu va -
loda. Mēs to neizceļam kā kaut ko 
atsevišķu, bet pludinām to līdz ar 
kopīgo – latviešu – valodu. Lat-
galiešu valoda izskan gan zi  ņās, 
gan citos raidījumos, un, jo vairāk 
tas tā notiks, jo vairāk arī pārējā 
Latvija uztvers, ka tā ir mūsu 
sastāvdaļa, mūsu bagātība. Man, 
piemēram, ļoti gribētos, lai medi-
jos vairāk ieskanētos arī 
Kurzemes puses valodas krāš-
ņums. Iespējams, es visu nemaz 
nevarētu saprast, bet ir stāsti, kam 
tas piešķirtu krāsainību un kas 
parādītu, ka esam bagāti savā 
dažādībā.

Bet, runājot par latgaliešu valo-
du, tai Latgalē jānostiprinās aiz-
vien vairāk. Atsevišķas sabiedr is-
kā radio reģionālās programmas 
loma valodas nostiprināšanā bū  tu 
neatsverama, kā tas savulaik bija, 
uzsākot skanēt Latgales Radio, 
kur mūzika un saturs bija tikai 
latgaliski. Tas ļāva latgaliešiem 
atkal sajust savas valodas spēku 
un bagātību.

Vai Latgales skolās jāmāca 
latgaliešu valoda?

Strādājot žurnālistikā, esmu 
ļoti daudz uzzinājusi par mūsu 
reģiona vēsturi, kultūrvēsturi. 
Diemžēl skolā šādas zināšanas es 
nevarēju iegūt. Domāju, ka ir 
laiks to mainīt, uzlabojot mācību 
saturu. Reģiona skolās būtu jā -

māca arī latgaliešu valoda. Tās ir 
svarīgas zināšanas, kas veicina 
piederības sajūtu vispirms dzim-
tajai vietai un reģionam, pēc tam 
savai valstij kopumā.

Lai arī pati esmu no tiem 
bērniem, ar kuriem latgaliski ru -
nāja tikai vecvecāki, latgaliskā 
sajūta manī vienmēr ir bijusi. Un 
tagad man pašai jāmācās latga-
liešu valoda – apgūstu teikuma 
konstrukcijas, rakstību, galotnes 
un vārdu formas.

Jūs savā darbā aizvien cenša-
ties atrast iedvesmas stāstus, lai 
celtu gaismā radošus, talantīgus 
un uzņēmīgus Latgales cilvēkus. 
Vai nenākas saskarties ar to, ka 
ir šādu personību deficīts?

Latgale, protams, ir tik maza, 
cik nu ir, un iedzīvotāju skaits 
turpina sarukt. Jāatzīst, ka mūsu 
gaišie prāti bieži vien ir Rīgā. 
Tāpat nākas secināt, ka dažādas 
sabiedriskās aktivitātes ierasti 
pulcē jau pazīstamas un redzētas 
sejas. Tomēr mēs meklējam un 
atrodam aizvien jaunus stāstu 
varoņus Latgales novados. Un ir 
interesanti novērot, ka savulaik 
žurnālistu pamanīti un gaismā 
izcelti cilvēki vēlāk nonāk vietējo 
viedokļu līderu lokā.

Iemācīties ieraudzīt būtībā ir 
mūsu ikdienas  izaicinājums. Un 
tas attiecas ne tikai uz veiksmes 
stāstiem, svarīgi ir arī pastāstīt 
par rūgtu pieredzi vai pat vilša-
nos, tāpat kā pamanīt svarīgas 
problēmas, lai meklētu tām 
risinājumu.

Jūs esat iedvesmojošs piemērs. 
Pastāstiet, kas jūs pēc studijām 
Rīgā sauca atgriezties dzimtajā 
Rēzeknē un kas jūs te notur.

Kad pabeidzu studijas, pusgadu 
nodzīvoju Itālijā. Bet vienreiz ar 
draudzeni izdomājām, ka vaja-
dzētu kaut ko uzsākt tepat uz vie-
tas, Rēzeknē. Lai arī sākotnēji 
iecere likās kā avantūra, piekritu 
tai, un mēs izveidojām pirmo 
biznesa laikrakstu Latgalē, kurš 
pastāvēja septiņus mēnešus. Lai 
arī vēlāk laikrakstu finansiālu 
apsvērumu dēļ nācās slēgt, bijām 
guvušas labu treniņu, neatsvera-
mu pieredzi un vērtīgus kontak-
tus. Vēlāk strādāju Latgales Ra -
dio, kopā ar kolēģiem iesaistījos 
dažādos projektos, piemēram, 
veidojot raidījumus NEPLP sa -
bied riskā pasūtījuma programmā 
un tos piedāvājot vietējām radio-
stacijām. Tas nostiprināja domu, 
ka var arī šeit, var arī pašiem. Es 
tiešām tajā brīdī sapratu, ka nav 
jāvaimanā par to, ka te nekā nav, 
ir jārada pašam. Un šobrīd man ir 
nostiprinājusies sajūta, ka strādāt 
jau var jebkurā vietā, bet šeit ir 
manas mājas. Un manī ir tā 
pārliecība, ka te ir jāsaglabā lat-
galiskais!

Dainis Mjartāns Latvijas Radio multimediju studijas vadītāja Latgalē Renāte Lazdiņa
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Andryvs Jūrdžs daudziem pa -
zīstams kā izcils latgaliešu tau  - 
tas atmodas darbinieks, bet viņa 
vārdā nosauktais fonds vairs tikai 
vecākās paaudzes trimdas lat vie-
šu katoļiem, jo pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas nu jau 
pirms gandrīz 20 gadiem tā pē -
dējais vadītājs Dr. J. Dimants pa -
ziņoja, ka darbs labi padarīts un 
nu laiks to turpināt citiem. Lat-
galē un visā Latvijā tagad daudzi 
saglabā un tālāk virza latgalisko 
mantojumu, un, kā izrādās, arī 
trimdā paveiktais jau kļuvis par 
vēsturi, kuŗa piesaista uzmanību 
un tiek uzskatīta par vērtu to 
cildināt.

Rīgā, Latgales pārstāvniecībā,  
š. g.14. februārī biedrība Latgaļu 
sāta aicināja uz jaunas grāmatas 
atvēršanas svētkiem. Publikai 
tika prezentēts biedrības 2017. 
gadā izdotais Zigurda Sviķa sa -
stādītais “Andryva Jūrdža fonda 
pamarku katalogs ar skaidro ju - 
m   iem”. Sarīkojumu vadīja ag  r āk 
Vācijas trimdā aktīvie D. Mjar-
tāns un G. Spoģis, abi piedalījās 
arī grāmatas priekšvārda, ko  rek-
tūras un anglisko un vācisko 
skaidrojumu sastādīšanā.

Trimdā izdotas simtiem dažā-
du piemiņas vai t.s. pamarku, un 
Andryva Jūrdža fonda izdotās 
toreiz tika pamanītas tikai nelielā 
sabiedrības daļā, jo to metiens 
bija neliels. Tomēr tieši šis vei-
kums kā pirmais ieguvis savu 
speciālu krāšņu izdevumu, kuŗā 
apkopota svarīgākā informācija, 
un lasītājs vai precīzāk skatītājs 
tiek iepazīstināts ar 30 gadu dar-
bu, kuŗa laikā izdotas 42 dažādas 
pamarku loksnes. Piesaista, ka 
visas pamarkas apskatāmas krā-
sainos attēlos. Grāmatai ir tikai 
nedaudz vairāk nekā 60 lpp., un 
katras pamarkas loksnes attēlam 
un aprakstam veltīta vismaz vie-

VALDIS LABINSKIS
Skaista grāmata par lieliski padarītu darbu

na lappuse, kuŗā ir informācija 
par tās izmēriem, papīru, dažkārt 
spiestuvi, perforāciju, numerā ci-
ju, metieniem, pat bojājumiem, 
atšķirīgām krāsām, motīviem un 
māksliniekiem. Visvairāk šo mi -
niatūras mākslas darbu radījis 
toreiz Vācijā dzīvojošais J. Soi-
kāns, vienu arī viņa brālis Liel-
britanijā N. Soikāns, J. Trūps ASV 
un Kanadas latgaliešu aktīvisti     
J. Dekšņa un O. Zvīdris. 

Pirmā pamarka izdota 1963. 
gadā, un toreiz šī darba centrā 
atradās izcilais latgaliešu grāma-
tu izdevējs V. Lōcis Minchenē, tā 
tas turpinājās līdz viņa nāvei 
1984. gadā, kad darbu pārņēma 
A. Spoģis Minsterē, Vācijā un   
Dr. J. Dimants Mineapolē, ASV. 
Ja pirmās pamarkas tika veltītas 
latgaliešiem simboliskiem no -
tikumiem vai idejām, tad visai 
drīz jau pievienojās izciliem tau-
tas darbiniekiem veltīti motīvi, 
un šajā virknē pirmais bija pries-

teris un polītiķis F. Trasuns. Vē -
lāk pamarka tika veltīta arī 
pašam V. Lōcim. Ja sākotnēji pa  st-
 marku motīvos bija tikai jau  
mū  žībā aizgājušas personības,  
tad 1969. gadā pirmo reizi tā tika 
veltīta arī vēl dzīvai personībai – 
Latvijā esošajai izglītības un sa -
bied riskajai darbiniecei, bijušajai 
polītiķei V. Seilei. Būtu interesan-
ti noskaidrot, vai viņa pirms nā -
ves 1970. gadā vēl paspēja pama-
nīt šo viņas pagodināšanu. Par 
1981. gadā pāvestam Jānim Pā -
vilam II veltīto pamarku šajā sa -
karībā nebūtu īpaši jārunā. To -
mēr 1983. gadā tika godināti divi 
Latvijā esoši garīdznieki – Juli-
jāns kardināls Vaivods un pa -
dom ju varas iestāžu represētais 
bīskaps Kazimirs Duļbinskis. Nav 
šaubu, ka pamarka sasniedza kā 
viņus, tā arī padomju represīvos 
organus. Īpaši pēdējā pamarka 
bija ne tikai pašus iepriecinoša, 
pagodinoša, bet arī ārējās infor-

mācijas, pat propagandas līdz ek-
lis. Šī pamarka ar bīskapa por - 
t retu tika izdota vislielākajā me -
tienā, kuŗu sasniedza vairs tikai 
pati pēdējā, tā tika iespiesta des-
mit dažādās valodās un tika iz -
mantota trimdas latgaliešu aktī-
vistu polītiskās akcijas ietvaros, 
lai panāktu K. Duļbinska reha bi-
litāciju un viņš varētu Latvijā pil-
dīt visus garīdznieka pienāku-
mus. 

Sākotnēji pamarku metiens bija 
līdzīgs trimdas latgaliešu preses 
izdevumu metieniem, kuŗi laika 
gaitā arvien samazi nājās, līdz no -
krita līdz aptuveni 200 pārdo-
tiem un 200 archīvā izvietotiem 
eksemplāriem. Zīmīgi, ka ar 80. 
gadiem pamarku metiens pie -
auga, kas liecina, ka tās tika ar -
vien vairāk izmantotas arī ārpus 
šaurās trimdas latgaliešu saimes. 
Grāmatas 56. un 57. lappusē ir 
ievietotas vēstuļu aplokšņu re -
pro dukcijas, kuŗas apliecina, ka 
šīs pamarkas sākotnēji visbiežāk 
tika izmantotas  pašu latgaliešu 
aktīvistu savstarpējā sarakstē. 
Protams, varētu apgalvot, ka tas 
nebija lietderīgi – bija vairāk 
jāuzrunā vietējā sabiedrība, bet,  
izņemot K. Duļbinskim veltīto 
pamarku, tam nebija paredzēta 
šāda funkcija. Pamarkas tika for-
māli izdotas, lai tās pārdodot pie-
saistītu latgaliešu literatūrai un 
presei kaut nelielus papildu lī dz-
ekļus. Tomēr vēl svarīgāk, ‒ tās 
palīdzēja noturēt pašu motīvā-
ciju, jo laikā, kad trimdas lat vie-
šiem nebija ne sava radio, ne TV, 
par tīmekļa resursiem nemaz ne -
runājot, vēstules ar sev tuviem 
motīviem un pamarku uzrak-
stiem LATVIJA bija vai vienīgie 
vizuālie materiāli, kuŗi uzrunāja 
un priecēja katra sirdi. Pēdējā 
pamarka tika izdota jau pēc Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas   

ar pieminekļa “Latgolas Mōra” 
attēlu, tādēļ to kā vienīgo arī vairs 
nerotā lepnais uzraksts LAT VI JA.

Izdevums ir skaists un pārska-
tāms. Dažviet piemirsts atzīmēt 
kāda darbinieka miršanas datu-
mu. Kataloga apmēri un infor-
mā cijas samērīgais daudzums 
pieļāva arī citādu grafisko risi nā-
jumu. Saturiski varētu diskutēt 
vienīgi tikai attiecībā uz 1984. ga  dā 
izdoto Amerikas Latviešu Katoļu 
apvienības (ALKA) 30. ga    du pie  -
miņas marku vai tā ir Andryva 
Jūrdža izdota pamarka. Uz pašas 
pamarkas nav tādas atzīmes un 
vienīgais,  kas grā matas autoru 
varēja mudināt izvirzīt tādu ap -
galvojumu,  ir uz pamarkus lok-
snes vienas malas izvietotais cit ām 
fonda pamarkām līdzīgais aici-
nājums “Lyudzam atbaļsteit lat-
gaļu presi un literaturu”. Tomēr 
tuvāk patiesībai būs vērsija, ka 
izdevējs kā fiziskā persona, šajā 
gadījumā Dr. J. Dimants, ir viens 
un tas pats, bet viņš šajā gadīju-
mā tomēr rīkojies kā ALKA pār-
stāvis un izmantojis tikai fondā 
gūto pieredzi. Iekļaujot uz ALKA 
pamarkas latgalisko uzrakstu, 
tika mēģināts latgaliskajai lietai 
piesaistīt papildu atbalstu.

Izdevums “Andryva Jūrdža fon-
da pamarku katalogs ar skaid - 
 ro jumiem” nevar līdzināties ar 
1888. gada Terra Mariana mūs-
dienu reprodukciju, un tomēr  
arī šis katalogs ir liecība par gai-
šiem un piemiņas vērtiem pagāt-
nes sasniegumiem. Nav mums 
daudz šādu krāšņu izdevumu, 
kuŗi pagātnes notikumus ataino 
nevis drūmās nokrāsās, bet pa  rā-
da, ka atstātais mantojums var 
arī priecēt sirdi. Tādēļ šim ka -
talogam būtu jābūt katra pozitīvi 
noskaņota Latgales latvieša bi  b-
lio tēkas sastāvdaļai.

Grāmatas autors Zigurds Sviķis un Gregors Spoģis pārlapo trim-
das laika latgaliešu preses izdevumus

Atklāšanas pasākumā 2018. ga - 
  da 14. februārī Latgales pārstāv-
niecībā Rīgā pulcējās filatēlisti 
un citi interesenti, lai iepazītos ar 
A. Jūrdža fonda darbības un pa -
marku izstādi un biedrības “Lat-
gaļu sāta” prezentāciju.

1949. gada 3. martā Bavārijā, 
Vācijā no Latgales emigrējušie 
kultūras un sabiedriskie darbi-
nieki dibināja fondu, nosaucot to 
latgaliešu literāta un grāmatnie-
ka latīņu drukas aizlieguma laikā 
Andryva Jūrdža vārdā.

Kā norāda izdevuma autors, 
Valkā dzīvojošais kolekcionārs 
Zigurds Sviķis, A. Jūrdža fonds 
bija viens no pazīstamākajiem 
lat viešu pamarku izdevējiem ār -
pus Latvijas. Fonda statūtos bija 
noteikts mērķis celt gaismā un 
uzturēt dzīvu Latgales pirmo 

Klajā nācis izdevums 
“Andryva Jūrdža fonda pamarku katalogs 

ar skaidrojumiem”

kultūras celmlaužu piemiņu, sek  -
mēt latgaļu rakstnieku un zi  nāt-
nieku darbu izdošanu, gādāt par 
latgaļu izdevniecības pastā vē-
šanu un vismaz viena latgaļu lai-
kraksta uzturēšanu trimdā. Lai 
šo mērķu sasniegšanu vei cinātu, 
1963. gadā fonds uzsāka izdot 
pamarkas papildus līdzekļu ie -
gūšanai. A. Jūrdža fonds savu 
darbību ir beidzis, tādēļ ir ļoti 
svarīgi atspoguļot pamarku iz  -
do šanas laiku, tēmas, māksli-
niekus, kuri veidoja šīs pamar-
kas, tādā veidā aizpildot infor-
mācijas robu, kas līdz šim Latvijā 
pastāvēja šajā jomā.

Kataloga izdevēju, biedrības 
„Latgaļu sāta” pārstāvis Dainis 
Mjartāns skaidro, ka līdzās ar 
past marku kolekcionēšanu dau-
dzi krāj arī tā saucamās pamar-

kas, jeb aģitācijas un propogan-
das markas, ko izdod valsts, 
sabiedriskās organizācijas, kā arī 
atsevišķas privātpersonas. Ko -
pumā A.Jūrdža fonds izdeva 42 
pamarku loksnes ar 73 dažādām 
pamarkām. Izdošanu koordinē -
ja Vladislavs Lōcis Minhenē 
(Vācijā), bet sākot ar 1984. gadu 
Alberts Spoģis Minsterē (Vācijā). 
Pamarkas visvairāk veltītas ie  vē-
rojamu Latgales kultūras darbi-
nieku piemiņai, kā arī latviešiem 
nozīmīgu notikumu atzīmēša-
nai. Pie A. Jūrdža fonda pamar -
ku veidošanas galvenokārt ir 
strādājuši četri mākslinieki: Juris 
Soikans, Jānis Trūps, Jāzeps Deks -
nis un Antons Zvīdris.

A.Jūrdža fonda pamarkas tika 
izdotas mazloksnītēs, pa 4,8 vai 
10, atkarībā no pamarku lieluma. 

Šīs loksnītes ir interesantas un tās 
nevar sajaukt ar citām trimdā 
izdotām pamarkām, jo loksnītes 
malās ir uzraksts angļu, vācu, 
fran ču un latgaļu valodās “Lū   -
dz am Jūs atbalstīt latgaļu litera-
tū ru”. Atsevišķās loksnītēs katra 
pamarka ir savādāka, tādēļ ko -
lekcionāriem ieteicams krāt fon-
da pamarkas veselām loksnītēm.

Pēc Daiņa Mjartāna vārdiem 
katalogs kalpo vairākiem mēr - 
ķ iem, tas ir ceļvedis pamarku krā-
jējiem, izgaismo Vācijā un citās 
mītņu zemēs pēc otrā pasaules 
kara dzīvojošo latgaliešu kultūras 
un politiskos mērķus, kā arī dot 
iespēju plašākai auditorijai ie  pa-
zīt Latgales sabiedriskos, reli ģis-
kos, politiskos un kultūras dar bi-
niekus, kā arī nozīmīgākos vēs-
turiskos notikumus.

Katalogu iespējams 
iegādāties rakstot: 

latgalusata@inbox.lv

AGATE VUCINA
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K U L T Ū R A

Kad pavasaris Latvijā vēl tikai 
apdomā savu ziedu ceļu pa dārz-
iem, laukiem un asfalta sprau g-
ām, kurās pamanās uzziedēt pir-
mās pienenes, ir īstais brīdis ie -
skatīties dažās izstāžu telpās un 
iepazīties ar jauniem piedāvā ju-
miem vizuālajā mākslā.

Ja esat mazliet nosaluši vai arī 
snieglietus samērcēti, tad varat 
iegriezties K. Barona ielas nelie-
lajā galerijā Istaba, kur jūs sa  - 
gai dīs svelmaina pirts gaisotne. 
Glez notāja un pirts mīļotāja Gita 
Šmite, vienlīdz prasmīgi rīko-
damās kā ar bērza zaru slotu, tā 
ar eļļas krāsu otu, izstādījusi 
“pirtsstāstus”.

Latvieša mentalitātē pirts jau 
izsenis bijusi tā svētākā un no -
zīmīgākā vieta gan miesai, gan 
garam, atjaunotnes un veselības 
svētnīca. “Divas lietas, kuras man 
ļoti patīk, ir: gleznot un iet pirtī. 
Tās abas ir tuvas meditācijai. Sa -
gatavošanās, koncentrēšanās, at -
slēgšanās no liekā un ļaušanās 
ilgstošam procesam. Pirts, tā ir 
vieta, kur dvēsele dzied,” stāsta 
Gita, taču, lai arī miesai nebūtu 
auksti, vakara dzestrumā skri-
enot mājās no pirts, Gita piedāvā 
sava zīmola “meistarstiķi” – pirts 
mētelīšus. Ak, jā, ir vēl arī ami-
zantas filca pirts cepures dažādu 
dzīvnieciņu veidolā, kas tapušas 
sadarbībā ar cepurnieci Daci Ru -
dzīti. Pirts noskaņas bau dā mas 
līdz 8. aprīlim.

LIĀNA LOGINA

Pirts stāsti, nākotnes valsts un audekla vēstules
Jauno Laiks ielūkojas Rīgas izstāžu zālēs

Pēc sakarsētajām domām un 
sajūtām pirts stāstos atvēsinā-
jumu un vielu filozofiskām vai 
pat parapsiholoģiskām pārdom-
ām varat gūt galerijā Māksla XO 
Elizabetes ielā, izstādē “Artūrs 
Bērziņš. Patīknepatīkamība”. Pa -
stāstīt par šo piedāvājumu kaut 
ko konkrēti ir gandrīz neiespē-
jami, jo “izstādes priekšmets ir 
dvēsele”. To, kā dvēsele kļuvusi 
par izstādes priekšmetu, nāksies 
noskaidrot katram pašam. Pie-
bildīšu tikai to, ka autors savos 
darbos iekļāvis nosacītas Zorža 
Serā un Bruno Vasiļevska māk-
slas darbu kopijas.

Divas vērienīgas izstādes, vel-
tītas Latvijas Simtgadei, atvērtas 
pilsētas senākajā daļā. Izstāžu 

zālē Arsenāls, netālu no Rīgas 
pils, kuratore Elita Ansone uzde-
vusi māksliniekiem ļoti nopiet -
nu un grūti atbildamu jautāju-
mu: kāda jūsu iztēlē varētu būt 
nākotnes valsts? Divdesmit uzai-
cināto autoru atbildes ir visdažā-
dākās – gan mulsas, gan asprā-
tīgas, gan dziļi pārdomātas un 
nopietnas. Ir arī tādas, kas pie-
dāvā izvēlēties savu Noasa šķirsta 
modeli. Izstāde apskatāma līdz 
20. maijam.

Netālu no Melngalvju nama 
Rīgas Mākslas telpā jau tāda kā 
dziesmu svētku ieskaņa – laik-
metīgās tekstilmākslas izstāde 
Cilme. Dalībnieku skaits ir diez-
gan iespaidīgs. Kopā pulcējušies 
pāri par 50 dažādu paaudžu teks-

tilmākslinieki. Izstādes vieno -
jošā doma jeb koncepts – audums 
cauri laikiem, audums, ar kuru 
vai caur kuru mēs atpazīstam Lat-
viju. Izstādi iekārtojis māk slinieks 
Kristiāns Brekte, kā allaž intere-
santi un ar labu telpas izjūtu.

Pabijuši Vecrīgā, atgriezīsimies 
Latvijas Nacionālā mākslas mu -
zeja rajonā, proti, A.Pumpura ielā, 
jo galerijā Museum.lv māk sli-
niece Ērika Kumerova “atsūtījusi 
30 vēstules”. Vēstules mēdz būt 
visdažādākās: rakstītas ar roku 
uz papīra vai virtuālas, privātas, 
oficiālas un nekad nenosūtītās 
un neizlasītās vēstules sniegā, 
smiltīs, uz aizsvīdušas loga rūts. 
Ērika savējās uzgleznojusi uz 
auduma – tās ir audekla vēstules.

“Jebkura glezna ir informatī-
vais lauks, bet gleznojums ir vēs-
tule visās valodās.” Māksli niecei 
var piekrist un var arī nepiekrist. 
Protams, uzgleznotajam vēstī-
jumam nav parastās valodas bar-
jeras, taču katram gleznotajam  ir 
sava krāsu valoda, savs rok raksts 
– gleznošanas stils vai ma  niere. 
Ja skatītajs nav “iesvaidīts” šajā 
individuālajā valodā, uz  glez no-
tais, diemžēl, paliek neizlasīts un 
nesaprasts. 

Ērikas Kumerovas glezniecī -
bas valoda ir abstrakcija vai tuvu 
tai. Krāsu palete –  daudzveidīga 
un delikāta ar interesantiem krā-
su toņu salikumiem. Otas skrē - 
 j iens plastisks un vitāls, laba glez-

nas laukuma izjūta. Tēmas, kas 
rosinājušas autori “vēstuļu raks-
tīšanai”, ietvertas darbu nosauku-
mos. “Mežmalā”, “Pavasaris”, 
“Taureņa portrets”, “Prāta žogs”, 
“Putnu mājas”, “Ābeļziedu buras”, 
“Pļavā”, “Ārā snieg”, “Logs uz nā -
kotni” u.c. Paldies māksliniecei 
par vēstulēm!

Ja daudzās izstādes vēl nav jūs 
nogurdinājušas, varat iegriezties 
kādā no Rīgas grāmatu veikal-
iem, lai papētītu vai iegādātos 
jaunākos mākslas albumus un 
mo  nogrāfijas. Es iegriezos ap  gā-
da “Neputns” veikaliņā Tērbatas 
ielā un iegādājos jauniznākušo 
monogrāfiju par neparasto glez-
notāju Hildu Vīku. Viņas gājums 
dzīvē un mākslā cieši savijies ar 
visas Latvijas likteni, ir gan 20.
gad simta 20. – 30.gadu pacēlums, 
gan 40. gadu smagais kritiens. 
Grāmatā ievietots bagātīgs re -
pro dukciju materiāls un izsme-
ļoša informācija par mākslinieci 
un viņas laikabiedriem. 

Noslēdzot iespējamo mākslas 
baudījumu piedāvājumu, vēl 
viens kultūrvēsturisks rosinā-
jums. Ja radusies izdevība aiz-
braukt uz Tartu (Tērbatu), Igau-
nijā, tad tur Rakstniecības mu -
zejā līdz 30. aprīlim atvērta ļoti 
interesanta izstāde “Neiespē ja  -
m ais dzejnieks Eduards Veiden-
baums”. 

Uz tikšanos literatūras un 
mākslas pasaulē!

Gita Šmite. Pirts mētelīši.

“Skandinieki” izdod jaunu 
albumu Kāzas sēļu zemēs 

Folkloras draugu kopa „Skan-
dinieki” ir vadījusi un kuplināju-
si neskaitāmus kāzu godus visā 
Latvijā un nu vēlas parādīt spe-
cifisku materiālu kopumu, kas 
palīdzētu ļaudīm svinēt godus, 
dziedot savas puses dziesmas.

Latviešu kāzu tradīcijās ir iz -
veidojies zināms dziesmu ap -
joms, kas tiek dziedāts no kāzām 
uz kāzām dažādos novados un 
situācijās. Tas ierobežo gan kāzu 
repertuāru, gan samazina zinā-
mās kāzu dziesmas, turklāt no -
plicina novada mantojumu. Kat-
ra novada brīnišķā valoda un 
mu  zikālā unikalitāte ir mūsu 
īstenā bagātība, tāpēc vēl jo vai-
rāk gribas uzsvērt izloksnes bur-
vību un nepieciešamību to ne -
izmirst, nenoplicinot un nevien-
kāršojot visu līdz rakstu valodai. 
Tāpēc šajā albumā tiek piedāvā-

Jauno Laiks iesaka Latvijas mūzikas jaunumus
tas kāzu dziesmas tieši sēļu no -
vada izloksnēs. „Skandinieku” 
Sē  ļu kāzu albums parāda sēlisko 
izlokšņu areāla skaistās un prak-
tiski pielietojamās kāzu dzies-
mas, radot īpašu dziesmas valo-
das skanējumu, spēcīgas emoci-
jas dažādībā un kāzu norises 
spilgtāko momentu iezīmēšanā. 

Šis albums palīdzēs sēļiem un 
sēlisko izlokšņu areāla iedzīvo tā-
jiem vairāk apzināties savu iden-
titāti un vieglāk sevi integrēt tra-
dicionālās kultūras norisēs un 
izdarībās, dodot spēku, drosmi 
un zināšanas.

“Vētras saites” spēlē tiem, 
kas mīl Rīgu

Ansambļa “Vētras saites” otrais 
albums Rīga paliek veltīts visiem 
tiem, kas mīl Rīgu, Latviju un 
kuriem ir svarīgi, kas ar to notiek. 
Albumā iekļautas 11 kompo zī-
cijas, kuras caurvij ne tikai da -
žāda veida kokļu un ģitāras ska-
ņas, bet arī vokāls, pūšamie un 
ritma instrumenti. Katram skaņ-
darbam un dziesmai ir sava ra -
šanās vēsture, kuru ietekmējusi 
mūziķu attieksme pret dzīvi, da -
žādi notikumi un piedzī vo jumi. 

“Vētras saites” skanējumā do -
minē elektriskā kokle. Albumā  ir 
iekļautas dziesmas ar Raiņa, I. 
Zie   doņa, O. Vācieša. un P. Eliā ra 
dzeju. To iedziedāšanā pieda-
lījušies dziedātāji Jānis Buķelis, 
Līva Dumpe, vokālais kvartets 

Harmony 4 Riga un paši grupas 
dalībnieki.

Šis ir jau otrais grupas albums. 
Pirmais, ar nosaukumu “Teātra 
krustojums”, iznāca 2012. gadā 
un 2013. gadā tika izvirzīts Lat-
vijas Mūzikas ierakstu Gada bal-
vas nominācijai “Labākā debija”.

“Sovvaļnīks” 
izdod pirmo mūsdienu 

latgaliešu roka vinilplati
Pirms nepilniem diviem ga -

diem, 2016. gada decembrī tika 
izdots latgaliešu mūziķa Sovvaļ-
nīka trešais studijas albums Na -
paseitynuots. Tagad tas izdots arī 
vinila plates formātā. Platē ie -
kļautas 10 no 13 kompaktdiska 
versijā dzirdamajām dziesmām, 
šī būtu uzskatāma par pirmo 
mūs dienu latgaliešu mūzikas vi -
nila plati, jo savulaik vinila platēs 
izdota tikai latgaliešu  tautas 
mūzika.

Jau ar pirmo albumu Sūplouk 
(2009) mūziķis pievērsās latga-
liešu dzejniekiem, muzikāli me -
lanholiskā un vieglā roka apdarē, 
tad ar katru nākamo ierakstu Sov-
vaļnīks spēra soli uz priekšu - 
visas dziesmas latgaliešu valodā, 
tikai mazliet mainījies skanējums, 
tas kļuvis smagnējāks, balansējot 
uz folkmūzikas un alternatīvā 
roka robežas.

Jāatgādina, ka iepriekšējais al -
bums Bolts susātivs bija veltīts 
pazīstamam latgaliešu un lat-

viešu dzejniekam Antonam Kū -
ko jam un iznāca 2010. gada no -
galē.

Albums Napaseitynuots ir vel-
tīts izcilajai latgaliešu dzejniecei 
Annai Rancānei. 

Jauns grupas “Līvi” 
koncertalbums Bez štepseļiem

Ilggadējais grupas “Līvi” līderis 
un dziesmu autors Ainars Virga 
nācis klajā ar paziņojumu, ka at -
jauno grupas “Līvi” darbību un 
izsludināja akustisko koncertu 
Bez štepseļiem, kas 12. novembrī 
notika Liepājā. Koncerts tika 
fiksēts audio un video ierakstā. 
Tagad šī koncerta ieraksts izdots 
CD, kā arī tas ir pieejams visās 
mūzikas straumēšanas un lejup-
ielādes vietnēs visā pasaulē. Gru-
pas “Līvi” sastāvā šobrīd ir Ainars 
Virga, Guntars Mucenieks, viņa 
dēls Henrijs, dziedātājs Buku jeb 
Jānis Buķelis, basģitārists Edgars 
Silacērps un bundzinieks Māris 
Zīlmanis.

“Ilža” nāk pie klausītājiem 
ar savu trešo albumu

Priecīga vēsts visiem “Ilžas” 
cie nītājiem – saules gaismu ir ie -
raudzījis trešais albums Kuo deļ-
maņnadzeivuot.

Jaunajā albumā Kuodeļmaņ na-
dzeivuot iekļautas 16 Ciblas no -
vadā dziedātas dziesmas. Mate-
riālu darbam „Ilža” smeļas 20.gs. 
folkloras ekspedīciju pierakstos, 

kā arī pašu kopas dalībnieku 
1990. gadu vidū vāktajos mate-
riālos. Albumā var dzirdēt auten-
tisku dziedājumu un aranžēju mu 
mūsdienīgā izpildījumā, īpaši 
izceļams sulīgais vīru balsu ska -
nējums. 

Unikāla ir dziesma Kuodeļ-
maņ nadzeivuot, kas izvēlēta par 
CD galveno dziesmu. Tā ie  ska-
ņota oriģinālā, 1930. gadā Cib las 
novada Kaļvu ciemā folklorista 
Emiļa Melngaiļa pierakstītā trīs-
balsībā, kādu citur Latgalē neat-
rast. 

Ilžas dalībnieki apzina un pēta 
ne vien Ciblas novada mantoju-
mu, bet arī paši savas saknes. 
Pašlaik folkloras kopā muzicē   
11 dalībnieki, no tiem pieci ir Lu -
dzas igauņu pēcteči. Tādēļ li -
kumsakarīgi, ka albumā ie  kļa u ta 
arī dziesma Ludzas igauņu va -
lodā Čiri viri čirgukene. Ar šo 
dziesmu “Ilža” 2015. gadā uzsāka 
Ludzas igauņu muzikālā man -
tojuma izpēti un nu jau ir ap -
zinātas apmēram 10 Ludzas ig  au-
ņu dziesmas un melodijas – 
materiāls nākamajam albumam. 

Par sevi “Ilžas” dalībnieki saka:  
“Esam nerimtīgā radošo meklē-
jumu un attīstības ceļā, pilnvei-
dojam savu skanējumu un inst-
rumentu spēli, popularizējam 
lat galisko dzīvesziņu, īpaši izce ļ-
ot Ciblas novadam raksturīgo.”
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I Z L A S Ī S I M  K O P Ā  A R  B Ē R N I E M !

Šī grāmata Latvijā ir ļoti pie-
prasīta, izdota pat papildme tie-
nos, kas ir ļoti labs objektīvais 
rā  dītājs – tātad lasītāji ir novēr tē-
juši gan tās saturu, gan vizuālo 
noformējumu. Turklāt Latvijas 
bērni ir tiešām izlutināti ar skais-
tām grāmatām. Un ticiet man – 
Latvijā bērni tiešām ir lieli lasītāji 
un grāmatu draugi. To varu ap -
galvot arī pēc savas personīgās 
pieredzes – visas manas četras 
mazmeitas lasa un priecājas sa -
ņemt dāvanā grāmatas. To zina 
arī Irma Kalniņa, etiķetes un 
labu manieru speciāliste, kuŗa 
apmācījusi – un turpina skolot – 
polītiķus, māksliniekus, uzņē-
mējus un vienkārši interesentus, 
kas sapratuši, ka laba izskata un 
uzvedības pamatlikumu pārzi-
nāšana ir ļoti svarīga, dažkārt pat 
puse veiksmes. Arī pati esmu ap  -
meklējusi Irmas nodarbības un 
klausījusies viņas inteliģentajā 
un pārliecinošajā stāstā. Un, pro-
tams, daudz jauna uzzinājusi. At -
zīšos, ka, arī kopā ar mazmei tām 
izlasot šo grāmatu,  uzzināju 
dažu labu jaunumu vai atminē jos 
kaut ko piemirstu. Atminos, kā 
Irma teica kādā nodarbībā: „Ja 
jūs aizejot nodomāsiet – „bet es 
jau to zināju!” – arī tad mans 
mērķis būs sasniegts.” 

Ko tādu jaunu izlasīju grāma -
tā „Pie galda”? Pirmām kārtām 
vēsturiskus faktus par galda kul-
tūras pirmsākumiem, ko autore 
ir aprakstījusi asprātīgi, precīzi 
un – galvenais – bērniem tuvā un 
saprotamā valodā. Irma stāsta 
jeb raisa sarunu kā laba drau-
dzene, kuŗa vienkārši zina vairāk 
nekā mazais lasītājs. Dažkārt arī – 
kā lielais lasītājs. Mans pirmais 
„atklājums” bija pārsteidzošs, 
proti, bērnībā vienmēr mums at -
gādināja: ēšanas laikā nedrīkst 
runāties, kad ēd, tad „esi kurls un 
mēms”. Nekā! Tas, izrādās, pat ir 
nepieklājīgi. Kopīga mie lasta 
laikā piederas arī attiecī -  gas 
sarunas, un „lepsēt” klusējot 
īstenībā ir slikts tonis. Irma at -
minas no savas bērnības, ka tēvs 
viņai un brālim pat licis izdomāt, 
par kādu tematu vakariņās ri  si-
nās sarunu. Lūk, kā!

“Pie galda” – labu manieru ceļvedis 
Irma Kalniņa aicina apgūt labas manieres no agras bērnības.

Nebūs par skādi atkārtot arī mums, lielajiem, pašiem.

Bet izvērtēt grāmatu aicināju 
īstu ekspertu, grāmatas satura 
patieso adresātu – septiņus gadus 
veco pirmklasnieci Karlīnu. 
(Grā mata paredzēta bērniem no 
7 līdz 11 gadu vecumam, bet silti 
iesaku – lasiet vien! Pie viena arī 
pamācīsieties, kā vest draudzīgu 
un nepiespiestu sarunu ar mazo 
cilvēku.)

Karlīna.  Man ļoti patīk grā-
mata, tajā tik interesanti pastās -
tīts par dakšiņām, karotēm un 
salvetēm un par to, kā jāsēž pie 
galda. Nedrīkst atspiesties uz el -
koņiem, uz galda drīkst būt tikai 
divi kauli – manas rokas locītavas 
kauls un tas, kas ir uz šķīvja. Man 
patīk, ka pie galda var runāties. 

Vai tu tagad zini, ko kādreiz 
dari nepareizi?

Karlīna.  Salieku vairāk ēdamā 
nekā varu apēst. Un citreiz vici-
nos ar dakšiņu. 

Kā tu domā – kāpēc ir tik 
svarīgi labi uzvesties pie galda?

Karlīna. Ja kāds nesmuki ēd 
vai čāpstina muti, tad citiem var 
palikt nelabi. Un ja dīdās, tad var 
aizrīties. 

Vai tu kādreiz pie galda arī lasi 
grāmatu vai skaties tele fonā? 

Karlīna.  Man tētis un mamma 
neatļauj. 

Bet vai kādreiz gribas? 
Karlīna.  Jā, bet es jau zinu, ka 

neatļaus...
Ko tu dari, ja tev piedāvā 

ēdie nu, kas negaršo?

Karlīna.  Neēdu.
Un nesaki, piemēram, „pļē-ē-ē”?
Karlīna.  Nē, nesaku, tikai ne -

ēdu. Un man nepatīk, ja kāds pie 
galda muļļājas vai runā ar pilnu 
muti, ka šķīst pa gaisu.

Ko vēl jaunu tu uzzināji?
Karlīna.  Ka restorānā nevajag 

uzreiz prasīt saldo ēdienu, jo, kad 
būsim paēduši pusdienas, vies-
mīlis pats piedāvās. Vispār man 
ļoti patīk spēlēt „restorānos”, 
skais ti noformēt ēdienus un pie-
dāvāt citiem, man arī patīk ga -
tavot no īstiem produktiem. Ta -
gad zinu, ka kūka jāēd ar to ma  zo 
dakšiņu. Un ka suši var ēst arī ar 
pirkstiem.

Kā tev patika zīmējumi?  
(Grā   matas mākslinieks ir Reinis 
Pētersons. – L. K.)

 Karlīna. Ļoti! Tik interesanti, 
un daži tik smieklīgi! Kā tas 61. 
lappusē.

Izlasījām grāmatu, vēl ilgi abas 
pārrunājām, izvilku galda piede-
rumu kasti, kas diemžēl ikdie -  
nā netiek lietota... Un ar skumju 
smai du atcerējos, kā pirmoreiz 
Parīzes restorānā raudzīju tikt 
galā ar austerēm, gliemežiem un 
omāru – galvenokārt, skatoties 
riņķī, kā citi dara. Neveiklība ne -
ļāva pa pilnam izbaudīt šīs de -
likateses, bet kā gan es varēju zi -
nāt, ja ne teorijā, ne praksē neko 
nebiju apguvusi! Turklāt – biju 
taču augusi laikā (un apstākļos!), 
kur smalkas manieres un ēšanas 
kultūras nozīmību saistīja ar miet-
pilsonību. Manas paaudzes vec-
mā miņām Irma Kalniņa ar savu 

grāmatu noteikti ir sniegusi lielu 
palīdzību, un par to paldies!

Kas  mudināja sarakstīt šo 
grāmatu? – pajautāju autorei.

Irma Kalniņa. Latvijā es mācu 
etiķeti un komunikāciju jau 18 
gadus. Reiz korporatīvā  apmā-
cību starpbrīdī man pienāca klāt 
kāds no dalībniekiem un pajau-
tāja:  “Kalniņas kundze, ir lieliski, 
ka jūs mācāt par korporātīvām 
pusdienām, bet, kad pāriešu mā -
jās šovakar, skaidri zinu, ka v a -
kariņu laikā atkal būs cīņa ar 
manu bērnu par uzvešanos pie 
galda. Vai jūs, lūdzu, nevarētu 
uzrakstīt grāmatu par labām 
manierēm pie galda?” 

Kā tas dzīvē bieži notiek, mu -
dinājums nāca no tuva cilvēka:  
“Irma, dari, neviens cits tik labi 
tādu grāmatu neuzrakstīs, un ir 
brīnišķīga izdevēja, kuŗai tu 
varēsi 100% uzticēties un sadar-
boties.” Kristīne Morozova, iz -
devniecības “Droši un Koši” va -
dītāja kopā ar mākslinieku Reini 
Pētersonu palīdzēja man īstenot 
šo ideju. Paliek jautājums – kāpēc 
es vispār vēlējos ķerties klāt pie 
rakstīšanas manā vecumā, ne  bū-
dama rakstniece. Centos, kā va -
rēju, savas zināšanas nodot tālāk 
nākamajām paaudzēm,  palīdzēt 
cilvēkiem justies labāk un dro-
šākiem par sevi, celt pašapziņu 
un vairot zināšanas par to,  kā 
uzvesties dažādās situācijās, tur-
klāt dabīgi, sirsnīgi, nepārspīlē - 
j ot. No sirds vēlos, lai mūsu tauta 
būtu pieklājīga, godīga, iecietīga 
un labsirdīga. Man ir svarīgi, lai 
katrs bērns ikvienā ģimenē izaug 
ar labām manierēm un par labu 
pilsoni.  Tā kā esmu vec mā  miņa, 
sirdī man vistuvāk ir pašas trīs 
(šobrīd) mazdēli. Nik lāvs – 11; 
Laris – astoņrpus  un Vilis – trīs-
arpus gadus veci. Laba au  dzi-
nāšana nāk no ģimenes! Ne -
raugoties uz to,  vai mēs, vec-
vecāki, dzīvojam ASV, Kanadā 
vai Rīgā, ir taču skaisti, ka ar 
mū  su pieredzi, pacietību un mī -
lestību mēs varam palīdzēt iz  au-
dzināt mūsu mazbērniņus.

Īstenībā “Pie galda” rakstīju  kā 
veltījumu Latvijas Simtgadei.

Zinu, ka pēc jūsu meistar-
klasēm Latvijā ir liels piepra-
sījums – vai priecājaties par to 
un kā tiekat galā?

Man prieks, ka Latvijā vecāki 
ļoti vēlas,  lai viņu atvasītēm būtu 
labas manieres! Ir jauki, ka au -
dzināšanas stundā mani aicina 
novadīt apmācības par galda kul-
tūru un manierēm, jau sākot no 
3. klases. Rīkoju nodarbības, tā 
sauktās meistarklases tēviem un 
dēliem. Aprīlī, Jūrmalā, Baltic 
Beach Hotel, rīkosim nodarbī -
bas bērniem kopā ar vecākiem, 
kuŗās runāsim par labu uzvedību 
pie galda, restorānā, mājās un 
ciemos.

Ligita Kovtuna

P. S. Grāmatu varat iegā dā-
ties, nosūtot čeku par USD 20, - 
(t. sk. pasta izdevumi) Rasmai 
Adams, 114 4th Ave NW, Lar-
go, Fl 33770. Karlīna apgūst kūkas ēšanu

... un meistarklasē

Irma Kalniņa kopā ar mazdēliem grāmatas iznākšanas svētkos...
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