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No sirds uz sirdi, un visi kopā
par mieru virs zemes

18. martā Ādažu militārajā 
bazē, klātesot aizsardzības mi -
nis tram Artim Pabrikam, svi-
nīgā ceremonijā tika pasniegts 
Čikāgas Latviešu biedrības sarū-
pētais dāvinājums Latvijā dieno-
šajiem ASV kaŗavīriem. Dāvinā-
jumā – Latvijas vietējo ražotāju: 
SIA “Rūjienas saldējums”, SIA 
“Skrīveru Saldumi” (konfektes 
“Gotiņa”), SIA “Dimdiņi” (garšīgie 
skābētie kāposti), SIA “Valmier-
muižas alus”, SIA “Very Berry” 
(sīrupi un sulas), SIA “Lāči” 
(maize) un AS “Smiltenes piens” 
ražotā produkcija.

Savukārt SIA “Milzu!” bez ve -
selīgajām brokastu pārslām un 
sausajiem uzkodu maisījumiem, 
bija sarūpējis arī īstus veģetāro 
burgeru svētkus, ko pēc oficiālās 
ceremonijas baudījām visi kopā – 
ministrs ar savu komandu, Saus-
zemes spēku bataljona dienesta 
ļaudis, žurnālisti, dāvinātāji un, 
galvenais, – paši kaŗavīri, kas ne -
slēpa savu prieku draudzīgās 
sarunās. 

Šīs akcijas iecere pieder Lat-

vijas Goda konsulam (bijušajam 
un, iespējams, atkal nākamajam) 
Čikāgā Robertam Blumbergam.

“Mēs ļoti augstu novērtējam 
ASV kaŗavīru klātbūtni Latvijā un 
viņu ieguldījumu mūsu senču 
zemes sargāšanā, tāpēc vēlējā-
mies sagādāt Latvijā ražoto pro-
dukciju kā nelielu pateicību par 
viņu veikto darbu, šādi arī pa -
rādot, ka mēs par viņiem domā-
jam. Vairāki kaŗavīri ir arī no 
Čikāgas piepilsētām, daudzi ir 
nākuši uz Čikāgas Latviešu bied-
rību mācīties latviešu valodu. 
Vei  cot pasūtinājumus uzņēmu-

miem, tie, uzzinot, kādam mēr-
ķim viņu ražojumi ir paredzēti, 
uzstāja, ka vēlas savu preci zie-
dot. Esam pateicīgi šiem uzņē-
mumiem par dāsno un garšīgo 
ieguldījumu mūsu iniciatīvas at -
balstīšanā,” raksta R. Blumbergs.

Pasākuma laikā kaŗavīrus uz -
runāja aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks, Sauszemes spēku Mecha-
  nizētās kājnieku brigādes Kaujas 
atbalsta bataljona komandieris 
pulkvežleitnants Kaspars Lazdiņš, 
kā arī uzņēmumu pārstāvji.

“ASV ieguldījums Latvijas dro -
šības un aizsardzības nodroši-
nāšanā ir neatsverams. Lai gan 

Latvija apdraudējuma gadījumā 
ir gatava sevi aizstāvēt, tomēr 
pieaugošais ASV atbalsts un klāt-
būtne ir būtiska papildu drošī-
bas garantija. Esmu gandarīts, ka 
arī mūsu tautieši ASV novērtē šo 
ieguldījumu. Gan šis dāvinājums, 
gan ilggadējā un ciešā Latvijas 
un ASV sadarbība aizsardzības 
jomā vēlreiz apliecina to, ka mēs 
iestājamies par vienām un tām 
pašām vērtībām,” teica A. Pabriks.

Šobrīd Latvijā pastāvīgam 
dienestam izvietoti ap 500 ASV 
kaŗavīri.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
 6 mēnešiem ASV $100.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Nedēļas gudrība
“Nevis Kremļa imperijas apspiesto tautu nākotne ir atkarīga no ASV nostājas un rīcības, 

bet gan ASV un pārējo Rietumu valstu brīvība un nākotne guļ verdzināto Austrumeiropas 
tautu ziņā.”

Tālis Austrumnieks, latviešu izcelsmes ASV armijas kaŗavīrs, vēstulē no Korejas 1958. gadā 

Nedēļas teikums
“Rūgtā atziņa ir tāda, ka Putins nekad nebūtu uzdrošinājies uzbrukt Ukrainai, ja Rietumu 

pasauli vadītu nevis Merkeles un Makroni, bet gan Tečeres un Reigani.”

Žurnālists Juris Lorencs

Žurnāla 
“AKADĒMISKĀ 

DZĪVE”
57. numurs PROGRAMMA

LĀZA 75 – filma
Prezidenta uzruna
J. Tupeša vieslekcija
Mūzikāli pārsteigumi
Pusdienas
Sirsnīgas sarunas

75 GADU JUBILEJAS 
KONFERENCE
30.jūnijā no plkst. 12.30 līdz 16.00

InterContinental Saint Paul Riverfront Hotel 
Governors Room

11 East Kellog Boulevard Saint Paul MN 55101

Pieteikties līdz 1. jūnijam pie Ēika Niedrīša
1 917 797 8249 // erikniedritis@msn.com

LATVIEŠU ĀRSTU
UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA

To iespiež un izdod Latvijā, 
izplata apgāda pārstāvji.

“Akadēmiskās Dzīves” 57. nu -
muru var pasūtināt pie Jāņa J. 
Dimanta, Jr., M.D., 2330 In  ns
bruck Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 55412068 USA. Cena, 
sākot ar ziedojumu no $ 20.00. 
Čeku, lūdzu, rakstīt – “Akadē-
miskā Dzīve” un nosūtīt uz 
augšminēto adresi.

Pateicos katram no jums par 
katra veida atbalstu un pretim- 
nākšanu ar rakstiem, kas ba  gā-
tina un iepazīstina mūs pašus 
plašākā skatījumā. 

Prese ir viena no sabiedrības 
balstiem un stūŗakmeņiem, se -
višķi tagad, kad visi esam ap -
draudēti. Mums jābūt infor-
mētiem un zinošiem par no -
risēm Latvijā un diasporā. 
Turpināsim atbalstīt iespiesto 
vārdu latviešu valodā, pasū
tiniet laikrakstus – Laiks, 
Latvija Amerikā, žurnālus, 
grāmatas!

Jānis J. Dimants,
Jr., M.D.

“Centrālās vēlēšanu komisijas 
vēlētāju aptaujas liecina, ka no 
vēlēšanām uz vēlēšanām arvien 
pieaug to respondentu skaits, 
kuŗi atzīst, ka vēlēšanās nepie-
dalās, jo ir zaudējuši ti  cību tam, 
ka viņu balss spēj ko ietekmēt. 
Tā, protams, nav taisnība, jo 
vēlēšanu rezultātu veido katra 
vēlētāja balss, un katrās 
vēlēšanās ir situācijas, kad 
viena vai dažas balsis izšķir to, 
kuŗš deputātu kandidāts tiks 
ievēlēts. Aicinām aktīvāko sa -
biedrības daļu, tos vēlētājus, 
kuŗi ir pārliecināti, ka vēlēša-
nās jāpiedalās, dalīties ar savu 

Pošamies uz
14. Saeimas vēlēšanām

Kristīne Bērziņa: “Kas attiecas uz ārzemju tautiešiem –
ja jau vārdos apliecinām savu mīlestību Latvijai,

tad balsojums ir pavisam tiešs un praktisks apliecinājums 
tam, ka mīli un cieni savu valsti un esi gatavs tai palīdzēt,

arī tālumā dzīvojot.”

stāstu, viedokli, pieredzi, moti-
vāciju, kāpēc piedalīties vēlē-
šanās ir svarīgi. Un kas zina, 
varbūt kāds no šiem argumen-
tiem, stāstiem pārliecinās kādu 
draugu, paziņu, līdzcilvēku mai  -
nīt domas un izlemt piedalīties 
vēlēšanās šā gada oktobrī.” 

CVK priekšsēdētāja
Kris tīne Bērziņa

Aicinām sekot līdzi vēlēša
nu aktualitātēm mājaslapā 
www.cvk.lv un sociālo tīklu 
vietnēs – Facebook “CVK.lv”, 
Insta gram “CVK_zinas”, 
Twitter “CVK_zinas”.
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Sauszemes spēku bataljona preses un protokola darbinieces 
palīdzēja izvēlēties gardos Rūjienas saldējumus. Kārumu kaste 
novietota Ādažu bazes sporta centrā, un pēc atspirdzinošā 
našķa var atskriet, kad vien brīvs brīdis

Tribīnē uzņēmējs Enno Ence (SIA “Milzu”)

Aicinām ārzemju latviešus pieteikties 
Amerikas Latviešu apvienības izglītojošajiem 

ceļojumiem “Sveika, Latvija!”,
“Heritage Latvia”, “Sveika, dzimtene!”

un prakses programmām “Pavadi vasaru 
Latvijā” un “Pavadi vasaru ASV”!

Pieteikšanās termiņš visām programmām: 
2022. gada 15. aprīlis

Izglītojošie ceļojumi: 
Sveika, Latvija!
Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., 
kas absolvējuši latviešu skolu vai kas runā latviski.
2022.g. “Sveika, Latvija!” datumi: 5.-16. jūnijā, 12.-23. jūlijā, 
4.-15. augustā, 6.-17. augustā

Heritage Latvia
Izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jau-
niešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma 
,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā.
2022.g. “Heritage Latvia” datumi: 13.-24. jūlijā

Sveika, Dzimtene!
Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi 
no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm.
2022.g. “Sveika, Dzimtene!” datumi: 23. jūlijs – 1. augustam

Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://alausa.org/
musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

Prakses programmas:

Lai piedāvātu latviešu jauniešiem ASV vērtīgu darba pieredzi 
un jaunus piedzīvojumus, Amerikas Latviešu apvienība pie-
dāvā prakses darbus dažādās Latvijas valsts iestādēs un 
privātos uzņēmumos Latvijā. Piedāvājam prakses iespējas 
arī ASV ar Latviju saistītās organizācijās un iestādēs.  

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD 
stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, 
kur atrodas prakses vieta.

Pavadi vasaru Latvijā
Pavadi vasaru ASV

Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://alausa.org/
musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas/

Akcijas rīkošanā no Čikāgas 
Latviešu biedrības puses aktīvi 
iesaistījās daudzi cilvēki, viņu 
vidū arī Aiga Bērziņa un Dace 
Ķezbere.

varu padarīt dzimtenes labā. 
Tāpēc arī ikreiz dodos balsot 
vēlēšanās, rūpīgi sekojot, ko 
Latvijas polītiķi darījuši līdz šim. 
Darbojos arī vēlēšanu iecirknī 
Čikāgā. Šajā akcijā piedaloties, 
domāju par to, ka amerikāņu 
kaŗavīri, jauni puiši un meitas, ir 
tālu prom no mājām, svešā ze  mē, 
kā viņiem pietrūkst ģimeniskā 
siltuma, ko citkārt var dot kaut 
neliels sadzīvisks iepriecinājums. 

No sirds uz sirdi, un visi kopā
par mieru virs zemes

Wade ir no Teksasas, pirms tam dienējusi Beļģijā un Francijā. 
Viņa uzteic latviešu sirsnīgumu un draudzīgumu un, protams, 
slavē garšīgos Latvijas produktus

Aiga Bērziņa: “Čikāgā esam ļoti 
daudz latvieši. Daudzi no mums 
šeit ir dzimuši (kā, piemēram, 
Roberts Blumbergs, akcijas iece-
res autors), daudzi pārstāv jauno 
diasporu, kā, pie  mēram, es pati, 
bet mēs visi kopā esam latvieši! 
Latvieši, kas šobrīd dzīvo Ame-
rikā, bet viņi, amerikāņu kaŗa-
vīri, ir tur, MŪSU Latvijā, un 
viņi sargā mūsu zemi!

Akcija iesākumā bija domāta 
kā sirsnīga pateicība no Čikāgas 
latviešiem visiem tiem NATO 
kaŗavīriem, kas šobrīd atrodas 
Latvijā un sargā mūsu zemi un tās 
drošību. Gribējām, lai šie kaŗa-
vīri, esot tālu prom no mājām, 
sajūt mūsu draudzīgo plecu un, 
baudot Latvijā ražotos produktus, 
sajustu, ka neatkarīgi no tā, kuŗā 
pusē okeānam atrodamies, mums 
VISIEM ir kopējas vērtī bas, mēs 
visi gribam cīnīties par mieru un 
sapratni starp tautām, kultūrām, 
nācijām un to vado ņiem.”

Dace Ķezbere: “Dzīvojot tālu 
no Latvijas, sirdsmieru palīdz 
atrast katrs mazākais darbiņš, ko 

Un vēl – es pati personīgi labi 
zinu, ko izjūt māte, kad dēls ir 
militārā misijā svešā zemē. Savu-
laik mans dēls Juris Jauntirāns 
dienēja Irākā, bija helikoptera 
Black Hawk pilots…”

Paldies visiem, kas iecerēja, 
atbalstīja un īstenoja šo rosinošo 
akciju!

Ādažu militārajā bazē bija
L. KOVTUNA
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TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

Ziemeļkalifornijas latviešu biedrībai un skolai 
70 gadu jubileja – esam atkal kopā!

“Sveiks! Gribu visiem pa -
teik ties par mūsu vienoto lat-
viešu sabiedrību Ziemeļ ka li-
fornijā,” sacīja Ziemeļkali-
fornijas latviešu biedrības 
(ZKLB) priekšsēdis Normands 
Melbārdis latviešiem, mūsu 
ģimenes locekļiem, draugiem 
un viesiem, kad 5. martā kuplā 
skaitā atkal pulcējāmies  Lat-
viešu draudzes namā San fran-
cisko, lai svinētu ZKLB un ZK 
latviešu skolas 70 gadu jubileju. 
Biedrības jubilejā bija gods 
uzņemt arī ilgi gaidītus viesus: 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) valdi un priekšsēdi 
Mārtiņu Andersonu, Latvijas 
vēstnieka ASV vietnieku Juri 
Pēkali un diakoni Gunu Reins.

Aizejošā pandēmija un it 
īpaši Krievijas iebrukuma kaŗš 
Ukrainā bija visu sanākušo 
prātos un sirdīs, un tomēr – 
visstiprākie un vienotākie mēs 
esam tad, kad esam kopā, kad 
varam paskatīties cits citam 
acīs! Jubilejas svinībās ZKLB 
lūdza latviešu sabiedrību zie-
dot Ukrainas atbalstam. Zie-
do jumos tika savākti gandrīz 
5000 dolari, un ziedojumu 
vākšana turpināsies līdz 31. 
martam. Pēc tam visi līdzekļi 
tiks ieskaitīti Latvijas ziedot.lv 
kontā Ukrainas cilvēku atbal-
stam.

Savā uzrunā biedrības priekš-
sēdis N. Melbārdis atgādināja, 
ka biedrība tika dibināta 1951. 
gada 11. februārī Oklandē, 
Kalifornijā, ar nosaukumu Lat-
viešu apvienība Oklandē, bet 
jau 1958. gadā mainīja nosau-
kumu uz Ziemeļkalifornijas 
latviešu biedrību. Biedrības 
galvenais mērķis bija un vēl 
arvien ir uzturēt latviešu ko -
pienu, kultūru un valodu. 
“Pagājušais gads ir bijis izai-
cinājumu pilns mums visiem, 
bet, pateicoties Ziemeļkali for-
nijas latviešu baznīcas drau-
dzei, latviešu skolai, korim, 
Sanfrancisko Jaunajam teāt-
rim, tautasdeju grupai “Rite-
nītis” un it sevišķi visiem Zie -
meļkalifornijas Latviešu bied-
rības ļaudīm, mēs esam veik-
smīgi turpinājuši, lai mūsu sa -
dzīve būtu pilnvērtīga gan ar 
kulturāliem, gan sabiedriski 
no  zīmīgiem notikumiem. ”

ZK latviešu skolas pārzinis 
Edgars Kalns izteica prieku un 
gandarījumu par to, ka lat-
viešu skola ik gadu 70 gadu 
gaŗumā ir uzņēmusi skolēnus 
un skolas darbs turpinājās arī 
pandēmijas laikā. Pašreiz tiek 
plānots arvien vairāk nodar-
bību noturēt klātienē. Viņš iz -
teica pateicību visiem skolas 
pārziņiem un skolotājiem, kuŗi 
šo gadu gaŗumā nesavtīgi strā-
dājuši ZK latviešu skolā.

Biedrību un skolu jubilejā 
sveica arī ZK latviešu drau dzes 
priekšsēdis Kārlis Vei  lands. 
Viņš pauda patiesu prieku par 
to, ka latviešu dzīve namā ir 
atjaunojusies, un draudzes 
padomes sēžu laikā “atkal var 
dzirdēt mazas pē  diņas, kas 
skraida pa skatuvi pirmajā 
stāvā”. K.Veilands arī atgādinā-
ja, ka visi mīļi aicināti uz ZK 

pārstāv arī Una Veilande, bet 
iepriekš ALA ir strādājuši 
Andris Ramāns, Taira Zold-
nere un Filips Andersons.

Māra Linde, kas uzņēmās 
jubilejas rīkošanu, stāstīja, ka 
“…vismokošākā bija neziņa – 
cerējām, ka Covid situācija līdz 
martam paliks labāka, jo ne -
gribējām ne sevi, ne viesus 
pakļaut riskiem. Vienu nedēļu 
pirms sarīkojuma mūs satrieca 
ziņas no Ukrainas. Nolēmām 
rīkot svinības, bet visus zie-
dojumus novirzīt Ukrainai. 
Sabiedrībai atgriežoties mūsu 
namā pēc divu gadu pārtrau-
kuma, iecerējām šīs svinības 
kā mājas viesības, ar ēdienu uz 
katra galda. Ļoti izbaudīju to, 
ka bija gaišs iemesls sazvanīties 
ar mūsu darītājiem, kopīgi 
sapņot un plānot. Prieks, ka 
tik daudzi mūsējie atnāca un 
pielika roku.”

Bija liels gandarījums, ka 
pandēmijas laiks nav mazinā-
jis  latviešu sabiedrības prieku 
būt un darboties kopā. Sarī-
kojumā uzstājās ZK latviešu 
skola un koklētāju ansamblis 
(Māras Lindes vadībā), ZK lat-
viešu koris (diriģents Kārlis 
Veilands), tautasdeju kopa “Ri -
te nītis” (vadītāja Ilze Nagaine), 
jaunizveidotā folkloras kopa 
“Sanfrancisko migla” (Māra 
Linde, Natālija DaCruz, Ka -
rīna Vasiļevska-Das) un San-
francisko jaunais teātris (reži-
sore Māra Luisa). 

Una Veilande, ZKLB sek-
retāre un ALAs Revīzijas ko -
mitejas locekle, sacīja, ka bija 
liels prieks un lepnums uzņemt 
ciemiņus no ALAs un vēstnie-
cības un parādīt, cik mums ir 
kupla un talantīga sabiedrība.  

Māra Linde vēl piebilda: 
“Mans mīļākais moments  ir 
piecas minūtes pēc paredzētā 
sākuma, kad apstājos pārpil-
dītas zāles vidū domājot, vai ir 
laiks sākt vai vēl kādu minūti 
jāpagaida, klausījos saposušos 
viesu priecīgo balsu murdoņā, 
bērnu čalās un atkalredzēšanās 
priekā un ļoti gribēju, kaut 
būtu tāda burvju podziņa, lai 
šo mirkli ierakstītu. Kad viss 
bija tā, kā mūsu namā jābūt.”

Īpaša pateicība ZKLB jubile-
jas rīkošanā: Sallijai Filicai, 
Anitai Greenband, Rasmai 
Bīns, Mārai Vildei, Rūtai 
Grand, Tairai Zoldnerei, Unai 
Veilandei, Kārlim Veilandam, 
Edgaram Kalnam, Ievai Mel-
bārdei, Gvido Bergmanim, 
Natālijai Da Cruz, Karīnai 
Vasiļevskai-Das, Maritai Vasi-
ļev skai, Mārai Luisai, Ilzei 
Nagainei, Filipam Anderso-
nam, Lotei Veilandei, Madarai 
Lindei, Sandijai Lindei, Ģirtam 
Lindem, Džoannai Pāvuliņai, 
Artai Jēkabsonei, Sintijai Gri-
gorjevai, Richardam Kolma-
nim, Andrejam Gulbim, Conroy 
Jinx, visiem teātŗa dalībnie-
kiem, koristiem, dejotājiem, 
skolas bērniem, mūzikantiem – 
visiem, kuŗi uzstājās un 
palīdzēja!

Dejo tautas deju kopa “Ritenītis” // FOTO: ZKLB arhīvs

Sanfrancisko Jaunais teātris. “Anšlavs un Veronika” izrāde pēc Raimonda Staprāna lugas 
motīviem // FOTO: ZKLB arhīvs

Uzstājas Latviešu skola. 2.rindā vidū skolas pārzinis Edgars Kalns // FOTO: ZKLB arhīvs

Una un Kārlis Veilandi ar ziedojumiem Ukrainai
// FOTO: ZKLB arhīvs

latviešu draudzes jubilejas 
svinībām šī gada 21. maijā.

Latvijas vēstnieka ASV viet-
nieks Juris Pēkalis jubilejā 
ZKLB un ZK latviešu skolai 
uzdāvināja grāmatas “Latvijas 
diplomātijas gadsimts”, un, kas 
zina, – varbūt patiesi ZK lat-
viešu skolā aug nākamie dip-
lomāti un valsts darbinieki.

ZKLB jubilejā sveica arī 
bijušais biedrības, bet tagadē-
jais ALAs priekšsēdis Mārtiņš 
Andersons,  paužot gandarīju-
mu par to, ka pirmā ALAs val-
des sēde šajā gadā notika 
Sanfrancisko un bija iespēja 
tikties ar tik plašu Ziemeļ-
kalifornijas latviešu sabiedrī-
bu. Šobrīd  Ziemeļkalifornijas 
latviešu kopienu ALAs valdē 
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Valsts prezidents Gustavs 
Zemgals, Latvija, 20. gs. 20.
30. gadi

Gustava Zemgala eseju konkursa 3.vietas ieguvējas darbs

“Demokratija ir sargājama un kopjama”
Mārtiņa Andersona uzruna eseju konkursa dalibniekiem

2021. gada novembŗa vidū 
tika izsludināts Gustava Zem
gala eseju konkurss, kurā ai 
cināja piedalīties 1. – 4. kursu 
audzēkņus, 9. – 12. klašu sko
lēnus un diasporas latviešu 
skolēnus, rakstot par Gustava 
Zemgala un viņa laikabiedru 
devumu Latvijai. Konkursa 
pirmās vietas ieguvēja ir 
Marta Annija Mažeika no 
Aknīstes, kas iegūst balvu 500 
eiro, otro vietu ieguva Kristīne 
Bumbiere no Jelgavas, bet 
trešo vietu – Madara Sirvide 
no Ozolniekiem. 

Konkursa mecenāts ir Gus
tava Zemgala ģimene, bet or 
ganizātori – Latvijas Univer
sitātes (LU) fonds un Latvijas 
Nacionālais vēstures mūzejs 
(LNVM). Atbalstītāji (part
neŗi) – Vēstures un sociālo 
zinību skolotāju biedrība, kā 
arī Latvijas Universitātes Vēs

tures un filozofijas fakultāte. 
Darbus vērtēja Toms Ķikuts, 
LNVM direktora vietnieks 
zinātniskajā darbā; Laila Kun
dziņa, Latvijas Universitātes 
fonda izpilddirektore; Ēriks 
Jēkabsons, LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes profe
sors; Roberts Ķipurs, Vēstures 
un sociālo zinību skolotāju 
biedrības valdes loceklis; As 
trīda Burbicka, LNVM Izglī
tības un komunikācijas depar
tamenta vadītāja. Piedāvājam 
mūsu lasītājiem uzvarētāju 
esejas.

Man ir liels prieks jūs uzrunāt 
konkursa noslēgumā. Esmu ār -
kārtīgi gandarīts par jūsu atsau-
cību! Tas, ka tika iesniegtas 66 
esejas no 44 skolām visās Latvijas 
malās, pierāda, ka esejas tēma – 
“Gustavs Zemgals un laikabiedri: 
vēsturiskais devums un vērtības 
nākotnei” – radījusi plašu rezo-
nanci. Esmu pārliecināts, ka manu 
vecvectēvu tas ļoti prie cētu. 
Viņš, būdams krietns demokrats, 
vienmēr centās savā profesionā-
lajā dzīvē saliedēt cilvēkus un 
uzrunāt visus sabiedrības slāņus.

Ideja atbalstīt šo konkursu 
man radās jau pirms vairākiem 
gadiem, bet tā sāka izkristali-
zēties 2018. gadā, kad mēs svinē-
jām 100 gadus kopš Latvijas 
Republikas pasludināšanas un 
atkal skatījām vēsturisko 1918. 
gadā 18. novembŗa foto – mirkli, 
kas tika iemūžināts mums vi  siem 
pazīstamajā Viļa Rīdze nieka uz -
ņemtajā vienīgajā foto grāfijā. 

Jubilejas ietvaros Latvijas Na -
cionālais vēstures mūzejs sagata-
 voja biografisku eseju krājumu 
un izstādi ar nosaukumu “Lat-
vijas valsts dibinātāji” par tām 39 
personībām, kas redzamas šajā 
fotografijā, tostarp pašā centrā 
arī mans vecvectēvs Gustavs 
Zemgals. Es tiku pagodināts ar 

ielūgumu uz grāmatas atklāšanas 
pasākumu, kur sīkāk iepazinos 
ar tās tapšanas tezi – retorisks 
jautājums: cik labi “vidējais lat-
vietis” pazīst šos dižos valsts di -
binātājus?

Šo tezi saliku kopā ar savu 
ideju par iespējamo eseju kon-
kursu un, sadarbībā ar mūzeja 
darbiniekiem mana vecvectēva 
150. jubilejas atzīmēšanas ietva-
ros, izstrādājām konkursa mērķi – 
ne tikai mudināt dalībniekus 
iedziļināties Gustava Zemgala 
un viņa laikabiedru darbos un 
dzīvēs, bet likt viņiem apdomāt, 
ko šie devumi nozīmē mūs-

dienās?
Kā vairāki no jums minējāt 

savās esejās, tikt pie informācijas 
un atbildēt uz šo jautājumu 
nemaz nav tik viegli – ārpus 
Gustava Zemgala lomas valsts 
proklamēšanā un viņa prezi den-
tūras laika maz ir par viņu rak-
stīts vai mācīts. Tomēr es redzu, 
ka jūs tikāt ar šo šķērsli galā. Šajā 
procesā, es ceru, jūs labāk 
iepazināties ne tikai ar manu 
vecvectēvu, bet arī ar tiem 
demokratiskajiem principiem, 
par kuŗiem viņš tik ilgi cīnījās 
un uz ko mūsu valsts ir balstīta. 
Līdz ar to varbūt šos principus 

tagad vairāk novērtējat.
Katrai paaudzei ir savi laik-

meta izaicinājumi un uzdevumi 
mūsu valsts stāstā. Manam vec-
vectēvam un viņa laikabiedriem 
nācās piedzīvot Latvijas demo-
kratijas dzimšanu, izcīnīšanu un 
izveidi. Viņu bērnu piedzīvoja tās 
zaudēšanu. Jūsu vecāki pirms 30 
gadiem – tās atkalatdzimšanu.

Un kāds ir jūsu un manas 
paaudzes uzdevums? Manuprāt, 
mums ir pienākums Latvijas de -
mokratiju aizsargāt, lai nodotu 
to nākošajai un aiznākošajām 
paaudzēm. Līdz ar pašreizējiem 
notikumiem Ukrainā, valstī, kas 
arī nesen svinēja savu 30 gadu 
neatkarības atjaunošanas jubi-
leju, mēs šo paaudzes pienāku-
mu redzam pavisam tiešā veidā. 

Vai arī mums nāksies ņemt 
rokās ieročus, lai pasargātu Lat-
vijas demokratiju? Es ceru, ka 
ne! Mums drīzāk draud neuz-
ticība valsts iestādēm un sabied-
rības sašķeltība – lietas, kas Gus-
tavam Zemgalam arī nebija sve  šas. 
Lietas, kas mūsdienās izpaužas 
nevis avīžu rakstos vai publiskās 
debatēs, bet attālinātos, asos 
komentāros sociālajos tīklos, 
kur ar vienu pogas spiedienu 
iespējams citam citu nomelnot. 

Jautājums ir, cik gatavi mēs 

esam ziedoties, lai aizsargātu tos 
principus, ko mans vecvectēvs, 
Jānis Čakste un citi tik ilgi vei-
doja un aizstāvēja? Ņemot Gus-
tava Zemgala dzīves gaitu par pie-
  mēru, vai esam gatavi publiski 
atbalstīt vai izpaust demokratis-
kos ideālus, ja rezultātā mums 
tiktu piešķirts liels naudas sods 
vai mūs apcietinātu? Cik daudz 
esam gatavi dot?

Šie smagie jautājumi liek mums 
visiem saprast, cik vērtīga ir 
mūsu demokratija un cik liels ir 
tas mantojums, ko tās pamat-
licēji mums ir devuši. Demo-
kratija nesākas ar vienu svinīgu 
aktu vai fotografiju. Demokratija 
ir process, svēta, dārga lieta, kas 
nepārtraukti ir jākopj un jā -
aizsargā. 

Esmu optimists un, lasot jūsu 
esejas, guvu pārliecību, ka mana 
vecvectēva un viņa laikabiedru 
mantojums ir labās rokās un 
Latvijas demokratijai ir spoža 
nākotne! Paldies jums vēlreiz 
par atsaucību un paldies maniem 
konkursa sadarbības partneŗiem 
– Latvijas Nacionālajam vēstures 
mūzejam, Latvijas Universitātes 
Fondam, Vēstures un sociālo 
zinību skolotāju biedrībai un 
Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātei!

Madara Sirvide 

Gustavs Zemgals 
un laikabiedri: 

vēsturiskais 
devums un vērtī

bas nākotnei
Moto: Kā ģimene, tā valsts.
Iepazīstoties un izpētot mono-

grāfijas, publikācijas, vēsturis-
kos, zinātniskos un periodikas 
rakstus, dokumentālās filmas 
par Valsts prezidenta Gustava 
Zemgala (1871-1939) dzīves 
gājumu, politisko, sabiedrisko, 
kultūras un mākslas dzīvi, starp-
karu laika notikumiem, starp-
tautisko aktivitāti, rodas patiesa 
apbrīna, kā viens cilvēks, pirms 
150 gadiem dzimis, tik daudz 
pienākumus un uzdevumus savā 
diženajā latvieša 68 gadu mūžā, 
bez mobilā telefona, interneta 
un citām mūsdienu informācijas 
tehnoloģijām…

Gustava Zemgala profesio nā-
lā, politiskā un sabiedriskā dar-
bība bijusi ļoti plaša un daudz-

pusīga – “...viņš bija diplomēts 
un pazīstams jurists, zvērināts 
advokāts un notārs, armijas re -
zerves virsnieks, biedrību, kre-
dīt kooperatīvu un uzņēmumu 
vadītājs, laikrakstu redaktors, 
politiķis un Latvijas valsts vei-
dotājs, Rīgas pilsētas galva, Rīgas 
domes un vairāku Saeimas sa -
saukumu deputāts un ministrs”.

Valsts veidotājs
Gustava Zemgala loma –bū -

dams vadoša valsts amatpersona, 
vēl pirms prezidenta amata ie -
ņemšanas, “...viņš vadīja Latvijas 
Republikas proklamēšanas aktu 
1918. gada 18. novembrī. Bū -
dams sēdes vadītājs, viņš pēc 
protokola nolasīšanas arī pazi-
ņoja, ka Latvijas Tautas padome 
ir pārņēmusi suverēno varu 
Latvijā, un līdz ar to jaunā valsts 
ir tapusi”. Tātad, piedalījies valsts 
dibināšanā, valsts veidošanā un 
vēlāk – valsts vadīšanā. 

Toreiz daļa cilvēku nebija līdz 
galam noticējusi Latvijas valsts 
iespējamībai, tautai vēl nebija 
īstas ticības demokrātiskajai val -
stij, nebija īsta skatījuma nākotnē, 
bet šo ticību veicināja, stiprināja 
gan pirmais Latvijas Valsts prezi-
dents Jānis Čakste, gan otrais 
Latvijas Valsts prezidents Gus -
tavs Zemgals, savukārt, ja salī-
dzina ar Trešās atmodas laiku un 
demokrātiskas Latvijas atdzim-
šanu 1991. gadā, tad Latvijas 
tauta jau kopš 1987. gada notiku-
miem pie Brīvības pieminekļa, 
no publikācijām, TV raidījumiem, 
1989.gada mītiņiem, miera gā -
jieniem un manifestāciju 11. no -
vembra krastmalā, kur piedalījās 
arī man tuvie radinieki, cilvēku 
domas, ticība par demokrātiskās 
valsts atdzimšanu un pastāvēša-
nu jau nepārprotamāk nostabi-

lizējās, arī sarunās apliecināja 
mani radinieki, kuri aktīvi pie-
dalījās Trešās atmodas notiku-
mos.

Demokrātija un taisnīgums 
– stabilas Gustava Zemgala 
vērtības

Gustava Zemgala valsts pār-
valdes modelis – taisnīgums un 
demokrātija, arī kā domāšanas 
un rīcības veids ir tas kopīgais, 
kas viņa laikabiedram, Latvijas 
valsts pirmajam prezidentam 
Jānim Čakstem bija darbības 
stūrakmeņi. Par to ne reizi vien, 
apmeklējot mana dzimtā Ozol-
nieku novada J.Čakstes dzimtas 
muzejmāju “Auči” kopā ar ģi -
meni, esmu pārliecinājusies, 
klausoties muzeja vadītājas 
Inetas Freimanes ziņojumā.

Gustavs Zemgals, stiprinot de -
mokrātisku attieksmi, veidojot 
savu taisnīgo nostāju, nepiedalī-
jās aizkulišu spēlēs un čukstē-
šanās pie valdību sastādīšanas,kā  
to rūpīgi norāda vēsturnieks 
Aivars Stranga. Zemgals deva 
solījumu, ka viņš ievēros Satver-
smi, to pierādot vienā gadījumā 
– izmantojot savas prezidenta 
pilnvaras, nosūtīja likuma pro-
jektu Saeimai otrreizējai caur-
skatīšanai juridisko nepilnību 
dēļ, un bija pat gatavs atteikties 
no amata, ja Saeima vēl otru 
reizi pieņemtu kļūdaino likumu. 
Tas patiesi pierāda to, ka viņš 
nebija varaskārs attiecībā uz 
valsts pirmā amata ieņemšanu, 
un, manuprāt, mūsdienās aiz -
vien vairāk pierādās pretējais, 
periodiski parādās informācija 
publiskajā telpā par negodprā-
tīgiem deputātiem. Savukārt, par 
vienu no svarīgākajiem prezi-
denta pienākumiem, Gustavs 
Zemgals uzskatīja visu sabiedrī-

bas slāņu iesaistīšanu valsts de -
mokrātiskajos institūtos un 
valsts prestiža vairošanu. Man 
liekas, ļoti interesanti tas, ka viņš 
nevēlējās saņemt apbalvojumus, 
uzskatu, ka šis ir ļoti spilgts argu-
ments tam, kāpēc G. Zemgals 
pārstāvēja tieši demokrātiju. 
Pārliecinājos, ka viņš nevēlējās 
būt augstāks, jo visus cilvēkus 
vērtēja līdzvērtīgi.

Vēsture mēdz atkārtoties
Paralēli risinājās vispasaules 

ekonomiskā krīze jeb Lielā de -
presija, kas aizsākās 1929. gadā 
ASV, Gustava Zemgala prezi-
den tūras laikā, savukārt, Latvijā 
krīzes iezīmes sāka parādīties 
vēlāk, 1930. gadā. “Tā 1930. ga -
dos skāra arī Latviju, un, atska-
toties pagātnē, varam redzēt gal-
venās kļūdas un veidus, kā no 
tām izvairīties..”.

Vēsture mēdz atkārtoties. Zinu, 
ka manu ģimeni skāra 2008. 
gada ekonomiskā krīze Latvijā. 
Šobrīd, pēdējos divos gados, ir 
Covid pandēmija, kas radījusi 
ticības zudumu demokrātijai, 
parādās neuzticība valsts varai, 
izveidojies krīzes periods gan 
Latvijā, gan pasaulē, par to lieci-
na radio un TV raidījumi, raksti 
un sabiedrības komentāri sociā-
lajos tīklos. Cilvēki zaudēja darbu 
gan toreiz, gan tagad. Krīzes 
apstākļos inflācijas dēļ samazi-
nās valūtas vērtība, kāpj cenas, 
pieaug tautas neapmierinātība, 
bezdarbs un neuzticība valdībai.

Līdzgaitnieki un amats
Viens no ievērojamākajiem 

Gustava Zemgala līdzgaitnie-
kiem bija Latvijas ārpolitikas 
pamatlicējs un Ministru prezi-
dents Zigfrīds Anna Meierovics. 
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Madara Sirvide

Tikšanās ar jauno Rietum-
floridas Goda konsulu Ēriku 
Kalniņu (Erics Kalnins) notika 
26. februārī Naples, un to rīkoja 
ilggadīgais Goda konsuls Ohaio 
Kārlis Šteinmanis ar kundzi 
Andu Šteinmani.

Baudot kopā jauku pēcpus-
dienu un vakaru, četrdesmit 
pieci viesi iepazinās ar jauno 
Goda konsulu Šteinmaņu mājās. 

Viesu pulkā bija latvieši un 
amerikāņi no vairākām pilsē-
tām – Sinsinati, Klīvlandes, 
Čikāgas, Bostonas, Indiana-
poles, arī no Gaŗezera – tie, kas 
dzīvo Floridas rietumu krastā.

Abi Goda konsuli uzrunāja 
viesus, stāstot par Latviju, tās 
situāciju pasaulē, goda konsulu 
pienākumiem un palīdzības 
veidiem un iespējām. Viesi 

Jauns Goda konsuls stājas darbā

No kreisās: Ivars un Sandra Kalniņš, Zachary, Nicholas Kalniņš, Ēriks Kalniņš, Melanie, 
Katarina Kalniņš, Anda Šteinmanis un Kārlis Šteinmanis

dabūja baudīt “Lāču” rupj-
maizi, pīrāgus, piparkūkas un 
konfektes “Gotiņa”. Visi arī no -
skatījās saulrietu pār Meksikas 
līci no Šteinmaņu mājas bal-
kona un dziedāja tautasdzies-
mas, noslēgumā skanēja “Pūt, 
vējiņi” un “Dievs, svētī Latviju”. 
Novēlam jaunajam Goda kon-
sulam daudz panākumu jau -
najā amatā!

KOPŠ 2005. GADA VAIRĀK KĀ 4 000 ZIEDOTĀJU 
UZTICĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM

Atbalstīti vairāk kā 2 000 čakli un mērķtiecīgi studenti, 
realizēti 70 pētniecības un rekonstrukcijas –būvniecī

bas projekti

IKVIENS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS UN NOZĪMĪGS!
PALDIES PAR ATBALSTU!

“LU fonda stipendija dod būtisku atbalstu, lai izdotos 
satraukumu par ienākumiem novirzīt otrajā plānā, par 

būtiskāko mērķi studiju procesa laikā izvirzot zinātni, pēt-
niecību. Saņemt stipendiju ir liels gods un izaugsmi veici-

nošs izaicinājums vienlaikus.” 
Trīne Žagare, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Gustava 

Zemgala piemiņas stipendiāte

Lai pārrunātu ziedojuma mērķus, lūdzam sazināties:
“Friends of the University of Latvia” valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Andersons
+1 415.617.9959 | tikunta@yahoo.com | www.friendslu.com

Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore Laila Kundziņa
+371 29212426 | laila@fonds.lu.lv | www.ziedot.lu.lv 

Čeki izrakstāmi uz “Friends of the University of Latvia”
un sūtīt Mr. Peter. A. Ragauss, 2120 Troon Road, Huston,

Texas 77019, USA. 
Fondam ir (501©(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

Ministru prezidenta kabinetā 
Zemgalam līdz 1923. gadam 
bija jāveic apsardzības ministra 
pie nākumi. Manuprāt, abiem 
goda vīriem sakrita mērķi – 
attīstīt Latviju un iznest to 
gaismā ārvalstīs, starptautiskā 
publikā, tā bija profesionāli 
veiksmīga savienība. 

Spožākais un izcilākais laika-
biedrs Gustavam Zemgalam 
bija demokrātijas pamatlicējs, 
pirmais Latvijas Valsts prezi-
dents Jānis Čakste. Ar savu 
politiskās darbības stilu J. Čakste 
radīja Valsts prezidenta amata 
autoritāti, no kā varēja pieredzi 
gūt Gustavs Zemgals gan ārpoli-
tikā, gan iekšpolitikā. Rodas 
jautājums – vai mūsdienās tiek 
vei dota prezidenta darba pie re-
dzes gūšanas un pārņemšanas 
stra tēģija? Tas būtu tik ļoti 
nozīmīgi.

Fēlikss Cielēns bija ģimnāzijas 
mācību biedrs, draugs, vēlāk 
kolēģis politikā. Savās atmiņās 
F. Cielēns, Latvijas ārlietu mi -
nistrs, sociāldemokrāts, pauž 
viedokli, ka tieši valsts diplo   -
mātiskās reprezentācijas un for-
mālā valsts protokola pienāku-
mu pil dīšana sākotnēji G. Zem-
galu ir kategoriski atturējusi pat 
no domas vien par viņa iz  vir-
zīšanu Valsts prezidenta amatam: 
“Kad nu es gribēju uzzināt 
motīvus, tad mans kandidāts 
vaļsirdīgi atzinās: viņš pavisam 
neesot piemērots šim amatam, 
jo nezi not diplomātisko etiķeti 
un ne  varēšot reprezentēt valsti 

ārval stu pārstāvju priekšā, jo 
neprotot ne franciski, ne angliski. 
Tad nu lietoju visu savu runas 
mākslu, lai pierunātu Zemgalu 
kandidēt”.

Pārdomas izraisa, cik mūs-
dienās valsts amatpersonas god-
prātīgi pašas izvērtē savu pie-
mē rotību valsts amatiem, kādas 
ir viņu profesionālās, valodu zi -
nā šanas, cik liela ir varas un 
naudas kāre pretstatā Gustava 
Zemgala pieticīgajai nostājai.

ļoti daudz jautājumu, “bērnus 
audzināja stingri, agri radinot 
pie darba”, ģimene ir bijusi viņa 
stiprais atbalsts, izglītībā, izaug-
smē, attīstībā, karjerā. Tā arī lite-
ratūras avotos tiek minēts, ka 
otrais valsts prezidents ir bijis 
omulīgs, ar labu humora izjūtu, 
precīzs, kārtīgs un rūpīgs. Tas 
mantots no mātes gudrajām 
dzīves atziņām, domāšanas un 
secinājumu veidošanas, kā arī 
no tēva, kurš savā galdnieka 
darbnīcā turēja darba rīkus – 
asus un katru savā vietā. Es vēlē-
tos teikt, ka lielās ģimenēs 
noteikti nav vientulības, bet ir 
spēks, ir komandas darbs, orga-
nizēšanas, komunikācijas un 
va  dīšanas darbs, darba tikums 
un centieni sasniegt dzīvē vai-
rāk, kas nepieciešams arī ārkār-
tīgi lielas ģimenes – kā valsts, 
vadī šanas pamatā. Pats savā 
ģimenē Gustavs Zemgals bija 
mīlošs vīrs un tēvs, viņa ģimenē 
valdīja demokrātija, to pašu es 
varu teikt par savu ģimeni šo -
dien. Veicot prezidenta pienā-
kumus, viņš bija aizņemtāks 
nekā jebkad agrāk, un viņš 
pārdzīvoja, ka nevar pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni, kad sieva 
bija smagi slima. Parādījās cil-
vēcīgs iemesls, tam, kāpēc Zem-
gals nevēlēs kļūt par prezidentu. 
Viņš zināja, ka mazāk laika tiks 
pavadīts ar ģimeni, ar sievu. 
Ģimenes saites viņa pēcnācējiem 
sasaistās rad niecībā ar Jāņa 
Čakstes kuplo, ģimenisko un 
stipro dzimtas koku.

Atklātība, praktisks organi
zators, mūzikas, teātra un dze

jas atbalstītājs
“Citu Latvijas Valsts prezidentu 

starpā Gustavs Zemgals bija var-
būt viscilvēcīgākais un prak-
tiskākais, izteikts praktiskais po -
litiķis,” atzīst vēsturnieks Toms 
Ķikuts – LNVM direktora viet-
nieks zinātniskajā darbā. Gus-
tavam Zemgalam vienmēr tuvs 
bijis teātris, māksla un dzeja. Vēl 
pirms prezidenta amata G. Zem-
  gals atbalstīja Rīgas Jaunā teātra 
nama celšanu, novadīja to līdz 
galam, iesaistījās īstenošanā.

Kad mūzikas stundā skolā es 
apguvu mūzikas vēsturi, nezi-
nāju, ka “Raiņa lugas “Uguns un 
nakts” pirmizrādes sagatavošana 
prasīja tajos laikos un apstākļos 
neparasti lielus līdzekļus un 
darba neatlaidību. Un G. Zem-
gals še bija šīs neatlaidības 
paraugs,” tā uzsvēris publicists 
Ansis Kurmis. Šī iemesla dēļ 
luga 1911. gadā tika uzvesta ar 
lieliem panākumiem, praktiskās 
un organizatoriskas darbības dēļ. 
Tas norāda uz Gustava Zemgala 
izcilajām organizatora spējām. 

Nozīmīgi bija tautas svētku – 
Dziesmu svētku apmeklējumi 
diviem līdzgaitniekiem. Tā iera-
dās “Latvijas Valsts prezidents 
Gustavs Zemgals un dzejnieks 
Rainis pirmajos Tukuma apriņ ķa 
Dziesmu svētkos Durbes parka 
estrādē 1928. gada 10. jūnijā. 
Gustava Zemgala, kā otrā Lat-
vijas Valsts prezidenta preziden-
tūras laikā (1927-1930), rakst-
nieks Rainis (Jānis Pliekšāns) 
(1865-1929) bija Izglītības mi -
nistrs.” Iesaistīšanās sabiedris-
kajās aktivitātes, tautas kultūras 

un tradīciju stiprināšanā prezi-
dentam ir tilts uz mūsdienām, 
kur laikam, kā visspilgtāko Valsts 
prezidenta un tautas uzrunā-
šanas, saliedēšanas, kopā lūgša-
nas un sasaukšanās piemēru var 
minēt Latvijas valsts prezidentes 
Vairas Vīķes – Freibergas (prez. 
1999-2007) uzsaukumu “Mēs 
esam stipra tauta!” Latviešu 
Dziesmu svētkos “Rīgai – 800” 
2021.gadā Mežaparkā. Tas veido 
uzticēšanās attieksmi pret pre-
zidentu un stiprina demokrā-
tiskās vērtības.

Izglītība mūsdienās ir ļoti 
svarīga, tajā laikā to bija grūtāk 
iegūt, taču Gustavs Zemgals pa -
beidza vairākas skolas, ieguva 
lielu un dažādu darbu pieredzi 
vairākās profesijās.

Es šādu prezidentu noteikti 
izvēlētos arī mūsdienās. Noteikti 
piekrītu tā laika Saeimas depu-
tātiem, un es būtu viņu ievēlēju-
si tad un tagad, jo piekrītu A. 
Auziņa rakstītajam, ka “poli ti-
ķim nepieciešamas trīs svarīgas 
īpašības – kaisle, atbildības sa -
jūta un acumērs.”

Pateicoties šim pamudinā-
juma, ierosmes eseju konkur-
sam “Gustavs Zemgals un laika-
biedri: vēsturiskais devums un 
vērtības nākotnei”, es emu tik 
daudz uzzinājusi jaunus faktus, 
kurus varēšu izmantot eksā-
menu argumentācijās un pār-
spriedumos. Es esmu ieguvēja! 
Ne velti cilvēki atzīst, ka tu esi 
tik bagāts, cik bagāta ir tavas 
dzimtenes, tavas ģimenes vēs-
ture, cik bagātīgi daudz tu par to 
zini, atceries un turi godā!

Gustava Zemgala eseju konkursa 3.vietas ieguvējas darbs

Ģimene – valsts pamats, 
valsts pamatā – ģimene

Sešu bērnu ģimenē Gustavs 
Zemgals bija visjaunākais, es, 
piecu māsu ģimenē esmu vis-
vecākā. Manuprāt, ģimene ir kā 
valsts, kurā katram ir sava loma, 
un, lai tā pastāvētu, jāveic god-
prātīgi darbi katram. Mazais 
Gustavs savā ģimenē Džūkstes 
pagasta Odiņu mājās uzdevis 
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Pūķis paradīzē

Jauna piemiņas diena

“Dzīvības tilts” Irpiņā, Ukrainā, 2022. gada marts

Pūķis bija ieviesies paradīzē 
jau pirms daudziem gadiem. 
Iep lēties, resnvēderains un smags, 
viņš nostūma sānis katru citu 
radību. Garnagainām ķetnām pār-
 šķirstījis rožu krūmus dārzos, 
dzīvžogos, apstādījumos, izlož-
ņājies pa pilsētas šaurajām ieli-
ņām, izšņaukājis pažobeļu un 
pagrabu vissaplēstākos kaktus, 
viņš apmierināts atgāzās Diev-
ze mītē, priekā par padarīto, tīk-
smīgi kasīdams ļumīgo, kādreiz 
tik izkāmējušo vēderu. Senāk 
pūķi paradīzē reti kad ietika. Šis 
bija stiprāks pūķis, nesaudzīgāks 
un ļaunāks par pārējiem, tāpēc 
tam veicās labāk. Kā jau pūķi 
parasti mēdz darīt, viņš, mazā-
kus, nevarī gā kus radījumus ie -
raugot, nikni iešņācās un sāka 
spļaut uguni. Sarkanās liesmās 
sadega ļaudis, viņu manta, gods, 
brīvība, zeme. Pūķim par to bija 
maz bēdas, jo viņš nesen bija 
uzveicis kādu citu ļaunu nezvēru 
un kļuvis varen lepns uz sevi. 
Mirkli atpūties, viņš, uguni, sēra 
tvaikus un sarkanas gļotas izver-
dot, pārsvempās pie mie rīgajiem 
kaimiņiem, kas par pūķa esamību 
bija dzirdējuši, bet, būdami vien-
kārši mirstīgie, nostāstiem lāga 

neticēja. Viņi atcerējās pasakas 
un teikas, kur pūķi bija spēcīgi, 
taču paglupi, un pēc pamatīga 
cī  ni ņa pret bruņinieku vai pa -
saku princi beigās cīņu zaudēja, 
nemaz Lāčplēša nevajadzēja. 
Retie brīdinājumi izskanēja pret 

ļauns, arī bezgala viltīgs, viņš 
iestāstīja ļau dīm jaunus likumus, 
citu ma  tēmatiku, neredzētu ābeci 
un apgrieza visu otrādi, kā klai-
donis utainu kreklu. Pierijies 
paradīzes dārzos gardumus, kas 
klēšu apcirkņos ilgos gados bija 

un pārmācīja savā garā. Melns 
kļuva balts, labs – ļauns un otrādi, 
divi reiz divi – pieci un paradīze 
– elle. Viņš saķēra paradīzes 
iemītnieku mazuļus, apmācīja 
kasīt viņa spalvaino muguru, 
atutot vēderu un klanīties des-
mitām reižu dienā. Katru, kas 
nepaklausīja, viņš nospieda ar 
kājas īkšķi, pēc tam ilgi, guldzo-
šiem smiekliem izskanot, prie-
cājās par vieglo uzvaru. Pārējiem 
bija jākļūst par pūķa pakal pi-
ņiem, priecīgi jāklaigā līdzi, jā -
smejas par kunga nežēlībām un 
to upuŗiem, jāslavē viņu, jo visi 
nu bija pūķa varā,un nedaudzie, 
kas pūķim bija mēģinājuši pre-
toties, bija iznīcināti vai aizbē-
guši. Laiks aizskrēja septiņu jūdžu 
zābakiem. Aptaukojies miesās un 
smadzenēs, pūķis joprojām bija 
paradīzē un prie cājās par gūtām 
uzvarām, do  mājot par nāka-
miem iekarojumiem. Pakalpiņu 
bariņš, klau   niski lēkājot un pūķi 
uz katra soļa atdarinot, arī bija 
novecojies, bet atradās citi. Uzau -
dzi nāja jaunu cilti, kas ātri iemā-
cījās, kā jālien pūķa priekšā...

 Viņpus kādreizējās paradīzes 
robežām mita citi ļaudis. Daži 
no tiem kliedza un sauca, lai taču 

slinko, veco pūķi, kas daudzos 
gadus bija pats tikai rijis, pārējos 
atstājot postā un trūkumā, dze-
not prom. Atradās vēl citi, kas 
domāja, ka labāk pūķi nekaiti-
nāt, mēģinot tam glaimot un to 
slavēt, lai nelabonim neienāktu 
prātā svempties pāri nākamai 
sētai un iz  nīcināt vēl citus. Radās 
pat tādi, kas līšus palīda zem 
sētas un, pievienojušies pakal-
piņu baram, palīdzēja kasīt pūķa 
vēderu un barot to ar sarkanām 
magonēm. Viņiem šķita, ka savā 
pusē stā  vēt kājās ir grūtāk, nekā 
pūķa pusē līst četrrāpus. Para-
dīzes stūros un kaktos vēl bija 
pa  slē pušies ļaudis, kas pūķa 
melu pasakām neticēja un ne -
zvēru nicināja. Tāpat bija citi, 
kas pēdējā mirklī, pūķim ierau-
šo ties paradīzē, bija pratuši pār-
lēkt sētai un nokļūt brīvībā. Daži 
bija cīnījušies pret pūķi un bija 
viņa nāvīgās dvašas apde  dzināti, 
bet viņu gars bija skaidrs un 
spirgts. Viņi dzīvoja un strā dāja, 
allaž domājot par zaudēto pa -
radīzi, cerot to kādreiz atgūt. 
Viņi dzīvoja paradīzei.

(Treji Vārti,
Nr. 68, 01.01.1979)

KĀRLIS
ĶEZBERS

kurluma pārņemtām ausīm līdz 
brīdim, kad pūķis, laiciņu bez 
barības dzīvodams, jo ne  prata 
nedz sēt, nedz pļaut, pēkšņi ie -
svempās paradīzē, pie  pļekājot dub-
ļainām ķetnām ne vien slieksni, 
bet visu paradīzes dārzu. Bū  dams 

sakrāti, viņš apvēlās rožu dobē, 
ar svempīgo vēderu no  spiežot 
paradīzes iemītniekus, kas uz -
dro šinājās nepaklausīt. Tos, kuŗus 
viņš neiznīcināja spiežot, kožot, 
saminot vai uzpūšot sarkanas 
uguns svelmi, viņš pāraudzināja 

KĀRLIS
STREIPS

17. martā Latvijā bija Nacio-
nālās pretošanās kustības pie-
miņas diena. Lasītājiem var pie-
dot par šī fakta nezināšanu, jo šī 
diena pirmoreiz iekļauta mūsu 
valsts svētku un atceres dienu 
kalendārā. Pērn jūnijā Saeima 
grozīja likumu “Par svētku, at -
ceres un atzīmējamām dienām,” 
lai tajā iekļautu šādas dienas:

2. marts: Nacionālo partizānu 
bruņotās pretošanās atceres diena;

17. marts: Nacionālās preto-
šanās kustības piemiņas diena;

15. oktobris: Valsts valodas diena;
21. novembris: 2013. gada 21. 

novembŗa traģēdijas atceres diena.
Pēdējā no attiecas uz Zolitūdes 

traģēdiju, kad 54 cilvēki, tajā 
skaitā trīs glābēji, gāja bojā, daudzi 
desmiti guva ievainojumus. Te 
cita starpā vēlos pieminēt faktu, 
ka visnotaļ skandalozais Saeimas 
deputāts Aldis Gobzems kā ju -
rists pieteicās katastrofā cietušos 
pārstāvēt, taču – pārdomāja un 
neko nedarīja. “Tas, ko viņš iz -
da rīja, ir nodevība” – tā to vērtēja 
viena no cietušajām pēc tam, 
kad civillietu Zolitūdes traģēdi-
jas kontekstā izbeidza tāpēc, ka 
Gobzems nebija ieradies uz tiesas 
sēdi. Latvijas Zvērinātu advokātu 
padome šī un citu iemeslu dēļ 
Gobzemu izslēdza no advokatūras.

Attiecībā uz 17. martu, – at -
ceres iemesls ir  fakts, ka 1944. 
gadā minētajā datumā Latvijas 
Centrālā padome parakstīja Me -
morandu, kuŗā pieprasīta “neka-
vējoties atjaunojama Latvijas Re -
publikas faktiskā suverenitāte.” 
Deklarācijā pirmais teikums ska -
nēja:  “Ienaidnieks no austrumiem 
atkal draudoši tuvojas Latvijas 
zemei.” 1944. gada pavasarī tā tas 
arī bija. Nacistu spēki pakāpeniski 
atkāpās, PSRS spēki virzījās uz 

priekšu. Memoranda tekstu pa -
rakstīja 188 personas, tajā skaitā 
visu četru starpkaŗu Saeimas 
sesiju priekšsēdētājs Pauls Kal-
niņš, visu četru Saeimu deputāti 
Fēlikss Cielēns un Eduards 
Grantskalns, bet arī profesori, 
mākslinieki un citi. Sarakstā bija 
2. Saeimas deputāts Ernests Mo -
rics, bet viņš nepaguva doku-
mentu parakstīt.

Latvijas Centrālā padome di -
bi nāta 1943. gada 13. augustā. Ini-
ciātors bija Latvijas Universitātes 
profesors Konstantīns Čakste, 
un kopā ar viņu jauno organi-
zāciju veidoja pārstāvji no galve-
najām partijām, kādas pārstāvētas 
Saeimā pirms Ulmaņa apvērsu-
ma. Memorands bija domāts 
iesniegšanai rietumvalstu valdī-
bām, taču, lai nodrošinātu pa -
rakstu vākšanu nacistu okupāci-
jas apstākļos, tas tapa adresēts 
Latviešu leģiona ģenerālinspek-
toram Rūdolfam Bangerskim. 
Bangerskis to atteicās pieņemt, it 
kā tāpēc, ka viņš sevi neuzskatīja 
par pareizo adresātu. Padomes 
locekļi šifrētu variantu nosūtīja 
uz Zviedriju, kur vēstnieks Vol-
demārs Salnajs to tālāk izplatīja 
rietumvalstīs. 

Nacistu reichsministrs Alfrēds 
Rozenbergs saistībā ar memo-
randu uz Berlīni izsauca vairākus 
kolēģus un bilda: “Diemžēl mēs 
nupat piedzīvojām jaunus ļoti 
prominentu latviešu personu uz -
brukumus. Tie vēlējās ģenerāli 
Bangerski mudināt kādu viņu 
sarakstītu Memorandu nosūtīt 
fīreram, ko Bangerskis tomēr 
atsacījies darīt.”

Saeimas sēdē, kur apstiprināta 
jaunā atceres diena, vispirms 
divi deputāti no Nacionālās 
apvienības centās piedāvāt citu 

variantu. Deputāts Edvīns Šņore 
aicināja dienu saukt par Latvijas 
Centrālās padomes piemiņas 
dienu, nevis Nacionālās preto-
šanās kustības piemiņas dienu, 
piebilstot, ka kalendārā jau ie  zī-
mēts 2. marts kā nacionālo par-
tizānu piemiņas diena, jautājot, 
“kāpēc ir nepieciešams noteikt 
vairākas dienas, kuŗās pieminēt 
nacionālos partizānus ļoti īsā 
laika posmā.” Viņš arī piebilda, 
ka 16. martā ir Latviešu leģiona 
piemiņas diena (šogad tā aizritēja 
mierīgi un bez īpašiem starp-
gadījumiem) un vaicāja, vai 17. 
martā paredzētā diena bija 
do māta uzmanības novēršanai 
no iepriekšējās dienas. Saeima 
priekšlikumu noraidīja ar 14 
balsīm par un 52 pret.

Deputāts Aleksandrs Kiršteins 
piedāvāja atteikties no 17. marta 
pavisam un tā vietā ieviest at  ce-
res dienu 13. augustā – “Latvijas 
Centrālās padomes dienu.” De -
pu tāts Igors Pimenovs no Sas  ka
ņas piedāvāja 3. decembri no -
teikt kā Pret latviešu tautu vērstā 
totālitārā komunistiskā režīma 
upuŗu piemiņas dienu, nevis 
decembŗa pirmo svētdienu, kā 
tas bija tad, kad notika Saeimas 
debates. Pimenova kungs kon-
statēja, ka tieši 1937. gada 3. 
decembrī sākās PSRS čekas tā 
dēvētā “Latviešu operācija,” kuŗas 
gaitā vairāk nekā 22 tūkstoši cil-
vēku tapa notiesāti par dažā  diem 
“grēkiem”. Gan Kiršteina, gan 
Pimenova priekšlikumus Saeima 
noraidīja. Jauno atzīmējamo 
dienu sarakstu tā apstiprināja ar 
55 balsīm par un 13 pret.

Latvijā patlaban ir 12 svētku 
dienas, 32 atceres un atzīmē-
jamās dienas, sākot ar 1991. 
gada barikāžu aizstāvju atceres 

dienu 20. janvārī un beidzot ar 
Policijas darbinieku dienu 5. 
decembrī. Likumu par svētku un 
atceres dienām Latvijas PSR Aug -
stākā padome pieņēma 1990. ga  da 
oktobrī, tādējādi rehabilitējot 
Ziemassvētkus, Lieldienas un 
18. novembri. Kopš tā laika 
likums labots 18 reizes. Bieži 
vien Saskaņa un citas krievu 
partijas ir aģitējušas par Pa  reiz-
ticīgo Ziemassvētku noteikšanu 
kā svētku dienu. Arī šai domai 
Saeima allaž pateikusi nē.

Man personīgi ir viens jautā-
jums par šo kalendāru. Kāpēc 
svētku diena ir 4. maijs, kad 
1990. gadā minētā Augstākā 
padome pieņēma vien neatkarī-
bas deklarāciju, bet ne 21. au -
gusts, kad sabruka PSRS reak-
cionāru organizētais pučs Mas-
kavā un Augstākā padome pie -
ņēma konstitucionālo likumu 
par Latvijas Republikas valstisko 
statusu?  Varbūt likumdevēji par 
to varētu padomāt vēlreiz. 

Egils Levits: “Nacionālā pretošanās kustība gan Latvijā, 
gan trimdā cauri okupācijas gadu desmitiem iznesa 
neatkarīgās un demokratiskās Latvijas ideju”

17. marts, atsaucoties Valsts prezidenta Egila Levita 
priekšlikumam, no šī gada ir ierakstītsa likumā kā Na  cio
nālās pretošanās kustības piemiņas diena. Latvijas tautas 
nacionālā pretošanās okupācijai, neatkarības de iure nosar
gāšana un neatkarības atjaunošana kontekstā ar Ukrainas 
cīņu pret Putina režīmu tika pārrunāta starptautiskā 
konferencē. 

E. Levits norādīja, ka Latvijas tautas nacionālā pretošanās 
okupācijai, neatkarības de iure nosargāšana un neatkarības 
atjaunošana ir nozīmīga vēsturiska, polītiska un juridiska liecī-
ba latviešu tautas valstsgribai, ka Latvijas cilvēki nebija pasīvi 
cietēji un upuŗi lielvaru totālitāro režīmu ietekmju sfēru 
dalīšanā, bet pati veidoja savu vēsturi. “Nacionālā pretošanās 
kustība gan Latvijā, gan trimdā cauri okupācijas gadu 
desmitiem iznesa neatkarīgās un demokratiskās Latvijas ideju. 
Tas deva iespēju atjaunot Latvijas neatkarību un Satversmē 
noteikto demokrātisko valsts iekārtu,” teica E. Levits. 

Kā norādīja Valsts prezidents, jau vairākus gadus pēc pašas 
sabiedrības iniciātīvas tieši 17. martā ir tikusi godināta na  cio-
nālā pretošanās okupācijas varām, un tagad likumdevēja lē -
mums sabiedrības iniciātīvai ir piešķīris valstisku raksturu. 

“Esmu jau vairākkārt uzsvēris, ka Latviju nevar izcīnīt vien-
reiz un uz visiem laikiem. Pašiem sava brīva un neatkarīga 
Latvijas valsts tikmēr pastāv stipra un ilgtspējīga, kamēr katra 
paaudze ir gatava no jauna iestāties par valsti un to nosargāt. 
Putina režīma kaŗš pret Ukrainu šajās nedēļās šo vienkāršo 
patiesību mums ļoti skaudri atgādina”. Nacionālās pretošanās 
kustības piemiņas diena valsts vēstures polītikā ieraksta pie -
nākumu atcerēties, godināt un atjaunot sabiedrības vēsturiskajā 
atmiņā mūsu nacionālās pretošanās kustības varoņus.
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Sākam sēdi viesnīcā ar skatu uz Sanfrancisko līci

No kreisās: grāmatvede Maija Dolinska, sekretāre Nora Muižniece Steele, 
Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, Biedru un līdzekļu vākšanas nozares 
vadītāja Kristīne Ģiga, Kultūras nozares vadītāja Valda Grinberga, Latvijas 
vēstnieka ASV vietnieks Juris Pēkalis, Kultūras fonda vadītāja Inese Stravelli, 
Revīzijas komisijas locekle Diāna Kārkliņa, ALA priekšsēdis Mārtiņš Ander
sons, “Labdarība Latvijā” nozares vadītāja Kaija Petrovska, Sporta nozares 
vadītājs Miķelis Ģiga, kasiere Anita Grīviņa, Sabiedrisko attiecību nozares 
vadītājs Dzintars Dzilna, Informācijas nozares vadītāja Tatjana ŽagareVītiņa, 
ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā, priekšsēža vietnieks Andrejs Kancs

Brīvbrīdis Zelta vārtu tilta fonā

Juris Pēkalis informē par Latvijas vēstniecības darbuLatviešu centra svinību dvēse
les Māra Linde un tautas deju 
kopas vadītāja Ilze Nagaine

Kristīne Ģiga Latviešu namā stāsta par biedru skaitu un 
līdzekļu vākšanas akcijām. Mārtiņš Andersons vērīgi 
klausās

Koklētāji un dziedātāji no Ziemeļkalifornijas  Latviešu skolas (pārzinis Edgars 
Kalns) priecē arī ALAs valdes sēdes dalībniekus

Fotoreportāža no ALA valdes sēdes pie latviešiem Sanfrancisko
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
     

S P I L G T S  C I TĀT S
Izšķirošs brīdis pasaules vēsturē 

Atvaļinātais ģenerālis Jānis Kažociņš  intervijā Paulam 
Raudsepam (No nedēļraksta IR  š. g. 17. martā)

Kas ir Ukrainai vislielākie draudi 
tuvākajās dienās un nedēļās? Vai 

viņiem ir kādas iespējas atsist 
Krievijas karaspēku?

Viņu manevra spējas ir 
diezgan ierobežotas. Krievi 
mēģi na Austrumukrainā apvi-
enot ziemeļu un dienvidu 
spēkus, lai Ukrainas spēki, kas 

atrodas pie Luhanskas un 
Doņeckas, vairs nebūtu spējīgi 

iesaistīties cīņā kopā ar citiem 
Ukrainas spē kiem. Tas varētu būt 

rādītājs uz rezul tātu, kuŗu varētu pasniegt 
kā uzvaru. Tas ir viens no apdraudējumiem. Ukraiņiem galvenais 
būs piegādāt ieročus tiem, kuŗiem tie ir vajadzīgi. Mariupole 
pusotru nedēļu    ir aplenkta, tātad viņiem drīz sāks pietrūkt cīņai 
nepieciešamā. Tas ir ārkārtīgi būtiski.

Tā nešaubīgi ir viens no galvenajiem mērķiem, jo tur ir saus -
zemes koridors uz Krimu. Tur varētu būt ļoti lieli civīlo iedzī-
votāju upuri. Par Kijivu un citām lielākām pilsētām ir jautājums, 
vai ukraiņi tur varēs izturēt. Jautājums ir arī par Odesu — vai 
krie viem pietiks dūšas tai uzbrukt. Jo Odesa nav vienkārša pilsē-
ta, tur ir daudz dažādu interešu, kas Krievijai būtiskas. Iedzīvotāju 
sastāvs ir ļoti daudzšķautņains, un viņiem noteikti ir financiāla 
un polītiska ietekme Maskavā un arī citās valstīs. 

Odesai ir bijušas divas nedēļas, lai papildinātu savu aizsardzību. 
Ļoti interesanti, ka lieli desantkuģi, tajā skaitā no Baltijas jūras un 
no ziemeļiem, kas sēdēja un gaidīja uzdevumu uzbrukt, tagad 
brauc uz Krimu, lai atjaunotu savus krājumus. Tas liek domāt, ka 
viņi vispār pārdomā, vai mēģināt tādu jūras desantu, kas varētu 
būt ļoti sāpīgs arī uzbrucējiem. 

Tas norāda uz vēl vienu problēmu. Tagad vairāk nekā divas 
nedēļas notiek uzbrukums, bet daudzas vienības jau mēnešiem 
ilgi dzīvoja lauka apstākļos. Viņi ir noguruši. Viņi būs jārotē, bet 
Krievijai nav, ar ko viņus aizstāt. Tikko sāks rotāciju, tā Krievijas 
iedzīvotāji dzirdēs no pirmavotiem, kas tur īstenībā notiek. Ja viņi 
varēs sagrabināt aizvietojošos spēkus, tie nebūs tik kaujasspējīgi 
kā tie, kas tur ir pašreiz.

Šobrīd no sarunām starp Krieviju un Ukrainu izskan pie sar
dzīgi optimistiskas notis. Vai tur varētu kas pavirzīties uz 
priekšu?

Jautājums – cik tālu Krievija varētu atkāpties? Jo viņiem ir ļoti 
tālu jāatkāpjas. Ko tas nozīmē varas vertikālei? Ja viņiem nav kon-
krēta veiksmes stāsta, ko pasniegt mājās, tas varētu būt Putina 
režīma gals. Tad ir jautājums, kas notiek tālāk? (..)

Tas nozīmē, ka ieiesim ļoti bīstamā periodā Krievijas vēsturē. 
Jautājums, vai tur būs kaut kāda veida pilsoņu kaŗš, kādi spēki 
iz    veidosies, un cik ilgs laiks paies, pirms viņi nonāks pie kaut kā -
das demokratiskas sistēmas. 

Es esmu optimists un domāju, ka tas ir pilnīgi iespējams. Mēs red-
zam, ka Maskavā un Pēterburgā ir ļoti liela opozicija kaŗam. Tas, ka 
laukos par to maz interesējas un atbalsta valdību, tā vien mēr ir bijis. 
Krievijas polītiskie pavērsieni nekad nav notikuši laukos, tie noti-
kuši Pēterburgā vai Maskavā. Tas ir ļoti nopietni, un tāpēc nav 
jābrīnās, ka Rosgvardija tik ļoti vardarbīgi vēršas pret jebkāda veida 
opoziciju. Tomēr ir slieksnis, kad pretestība kļūst lavīnveidīga un 
[tās apspiedēji] sāk domāt arī par savu ādu – vai viņu personīgajās 
un viņu ģimenes interesēs ir turpināt atbalstīt režīmu. (..)

Putinam izejas nav, bet viņam ir kodolieroči. Cik liels ir 
risks, ka viņš varētu sākt ar tiem draudēt, lai glābtu savu ādu? 
Demonstratīvi uzspridzināt kādu kodolgalviņu?

Lai pierādītu, ka viņam ir kodolieroči? Mēs zinām, ka viņam ir 
kodolieroči. Te ir divi faktori. “Visu vai neko” – tas ir maz ticams. 
Varētu tikt izmantota taktika “eskalēt, lai deeskalētu”, jo tā ir viņu 
militārā doktrīna.

Respektīvi, viņi izdara kaut ko tik izaicinošu, ka tas liek otrai 
pusei piekāpties, jo negrib turpināt paaugstināt likmes?

Jā. Kad ģenerālis Matiss bija aizsardzības ministrs, ASV izskatī-
ja tieši šādus scēnārijus un izvērtēja, kāda varētu būt propor-
cionāla un piemērota atbilde. Tāpēc diez vai tas būs kādam bai-
gais pār steigums. Mēs visi par to domājam un runājam. Ņemam 
arī vērā, ka NATO nevar zaudēt nevienu centimetru no NATO 
territori -jas. Tas nav joks, kad Baidens un citi to saka. Viņi to 
nevar atļau ties, jo tad ir zaudējuši visu, uzticēšanās ASV pilnīgi 
pazūd. Tas nozīmē, ka viņiem ir jādara viss, kas ir nepieciešams. 
Tādēļ tik dzelžaini pieturas pie tā, ka mēs [Ukrainā] iekšā neies-
im, bet, ja uzbruksiet mums, tad redzēsiet velnu. 

Otrs faktors ‒ nav tā, ka Putinam uz naktsgaldiņa stāv liela, sar-
kana poga, un, ja viņš nejauši to nospiež, tad viss aiziet. Daudzi 
citi cilvēki ir iesaistīti. Krievu tauta nav dumja. Krievijas virsnieki 
arī nav dumji, viņi domā par savas ģimenes un savas tautas nākotni. 
Vai viņi būtu gatavi sevi upurēt viena veca cilvēka fantaziju dēļ?

(Turpinājums 10. lpp.)

***
Komūnistiskā genocīda 
upuŗus pieminēs atceres 

gājienā uz Brīvības pieminekli
Piektdien, 25. martā, Komu-

nistiskā genocīda upuru dienā 
notiks atceres gājiens uz Brīvī -
bas pieminekli, informē Latvijas 
Polītiski represēto apvienība. At -
zīmējot 73. gadskārtu kopš 1949. 
gada 25. marta PSRS komū nis-
tiskā režīma represijām pret Lat-
vijas pilsoņiem, LPRA orga ni zēs 
atceres pasākumu ar svi nī gās 
G oda sardzes maiņu un zie du 
no    likšanu pie Brīvības pie mi-
nek ļa plkst.13. Pirms tam 
plkst.12.30 no Okupācijas mū -
ze ja sāksies pasākuma dalīb nie-
ku gājiens, kuŗam būs iespējams 
pievienoties arī pie Laimas pulk-
steņa plkst.12.50.

Plānots, ka pasākumā pied a-
līsies Valsts prezidents Egils Le -
vits, Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece (NA). Pirms gājiena 
plkst.11 Rīgas Svē tā Jāņa baznīcā 
notiks dievkalpojums, kuŗu va -
dīs mācītājs Guntis Kalme.

***
Latviešu leģionāru piemiņas 

gājiens Rīgā paiet mierīgi
16. martā Rīgā notika Dau 

gavas Vanagu rīkotais latviešu 
leģionāru piemiņas gājiens no 
Vecrīgas līdz Brīvības piemi-
neklim. Acīmredzamu, skaļu in -
cidentu pasākuma laikā nebija, 
lai gan to vēroja cilvēki, kas citus 
gadus protestēja pret gājiena no -
risi. Pie Brīvības pieminekļa bija 
ieradusies sieviete, kas pēdējās 
dienās kļuvusi populāra sociā-
lajos tīklos, jo apmeklēja veikalu, 
nesot iepirkumu somu ar Krie-
vijas armijas kaŗā pret Ukrainu 
izmantoto simbolu «Z». Todien 
viņas apģērbu rotāja pie krūtīm 
piešūts Krievijas karodziņš. Pēc 
pārdesmit minūšu ilgas sarunas 
ar tiesībsargājošo iestāžu pār-
stāvjiem sieviete tika iesēdināta 
Valsts policijas automašīnā un 
aizvesta. Kopumā pasākums no -
slēdzies mierīgi, tā dalībnieki 
izklīduši, bet policisti turpina 
dežūrēt pie Brīvības pieminekļa.

Otrā pasaules kaŗa dalībnieku 
atceres pasākumi Lestenē          

16. martā kritušo kaŗavīru pie-
 miņas pasākumā Lestenes Brāļu 
kapos mazāk runāja par leģio-
nāriem, vairāk par Ukrainas ie   -
dzīvotāju varonīgo cīņu pret Krie-
 vijas iebrucējiem. Pasākums 
sākās ar klusuma brīdi, pieminot 
kaŗā kritušos ukraiņus un do -
mājot par cietušajiem Ukrainas 
iedzīvotājiem. 

***
Vēsturnieks: Visus kritušos 

latviešu kaŗavīrus 
ir jāpiemin vienā dienā

Visus kritušos latviešu kaŗa-
vīrus ir jāpiemin vienā dienā, 
Latvijas Okupācijas mūzeja rī -
ko tajā tiešsaistes seminārā “16. 
marta tradicija” sacīja Nacionā -
lās aizsardzības akadēmijas lek-

tors, vēsturnieks Valdis Kuz-
mins.

Diskutējot par Latviešu leģio-
nāru piemiņas dienu, Kuzmins 
pauda, ka Latvijas kritušie kaŗa-
vīri ir jāpiemin Lāčplēšu dienā, 
11. novembrī, neatkarīgi no tā, 
kuŗā kaujā tie ir zaudējuši dzī-
vību. Viņaprāt, 16. marts par da -
tumu, kad pieminēt latviešu le -
ģionārus, galvenokārt izvēlēts, 
balstoties uz tradiciju par pie-
miņas dienu izvēli. 

Vēsturnieks pauda uzskatu, ka 
16. marts leģionāriem bija krizes 
un pat neveiksmes diena. Sek-
mīgās dienas sākās 17. martā, 
se  višķi 18. martā, kad tika iz -
man tots Vācijas gaisa spēku trie-
cienu lidmašīnu uzlidojums.   
No kauju izvērtēšanas viedokļa 
1944. gada 26. marts ir svarī -
gāks, jo svarīgākās cīņas notika 
26. martā, uzsvēra Kuzmins. 
Vien laikus viņš minēja, ka 16. 
marta un 19. marta kaujas ne ar 
ko neizcēlās uz kopējā kauju 
fona. Kauja nebija nekas sevišķs, 
un 16. marts kā piemiņas diena 
tiešā veidā ir pamatots 1920.–
1930. gadu piemiņas tradicijās, 
skaidroja vēsturnieks.

***
Arī Latvijas skauti un gaidas 

iesaistās palīdzības orga
nizēšanā Ukrainai

Kopš Krievijas iebrukuma 
Ukrainā Latvijas skauti un 
gaidas organizējuši pirmās 
humā nās kravas, strādājuši 
noliktavās, lai tās pārbaudītu un 
sapakotu, nodrošinājuši siltu 
dzērienu iz  sniegšanu Ukrainas 
iedzīvotāju atbalsta punktā 
Kongresu namā un šobrīd meklē 
veidus, kā pa  līdzēt Ukrainas 
bērniem, Lat vijas Radio raidī-
jumā “Mono pols” stāstīja 
Latvijas Skautu un gaidu orga-
nizācijas projektu di  rektore 
Agnija Jansone. 

“Šis laiks pagājis emocionāli, 
tieši 24. februāra rītā pirmais,   
ko es izdarīju, uzrakstīju ukraiņu 
draudzenēm no gaidām – kur 
jūs esat, vai jums viss ir kārībā 
un vai nevajag palīdzēt jūs mo -
mentāni evakuēt,” stāstīja Jan-
sone. Uzreiz pēc tam viņa kopā 
ar citiem aktīvi meklēja veidus, 
kā palīdzēt. “Mobilizējām lat-
viešu skautu vadītājus, centā-
mies saprast, ko mēs varam 
darīt, jo bija sajūta, ka tūlīt kaut 
kas jādara. Ne velti ir teiciens, ka 
tam kareivim, kuŗš ir mājās, karš 
ir visgrūtākais, un tā arī ir,” viņa 
vērtēja. 

Pēdējo nedēļu laikā skauti un 
gaidas kopīgi palīdzējuši gan ap -
zvanīt uzņēmējus, kuŗi ir gatavi 
ziedot, gan organizēt humānās 
palīdzības kravas.

“Mums ir bijuši vairāk nekā 50 
brīvprātīgie, kas strādā vairāk 
nekā nedēļu noliktavā un pako 
šīs mantas, pārbauda, vai tajās 
nav nevēlamas lietas, un tās sa -
kārto, lai kravu var sūtīt uz Ļvivu 
un citām pilsētām.” 

***
Uz starptautiskajām operāci

jām pavadīti
 Latvijas kaŗavīri

17. martā svinīgā ceremonijā 
uz starptautiskām operācijām 
pa  vadīti Latvijas kaŗavīri, kuŗi 
jau tuvākajā laikā dosies veikt 

die nesta pienākumus ANO va -
dī tajā stabilizācijas operācijā 
Mali “MINUSMA”, Eiropas Sa -
vienības Apmācības misijā Mali 
un ES militārajā operācijā Vi -
dusjūras reģionā “Eunavfor Med 
Irini”, aģentūru LETA informēja 
Aizsardzības ministrijas (AM) 
Militāri publisko attiecību de -
partamentā.

Ar kaŗavīriem tikās aizsar dzī-
bas ministrs Artis Pabriks un Na -
cionālo bruņoto spēku koman-
dieris ģenerālleitnants Leonīds 
Kalniņš.

***
Rosina izveidot starptautisku 

solidāritātes iniciātīvu – 
Ukrainas platformu

Valsts prezidents Egils Levits 
aicinājis veidot starptautiskās so -
lidāritātes iniciātīvu – Ukrainas 
platformu, lai uzturētu Ukrainas 
okupācijas un aneksijas jautā-
jumu starptautiskajā dienas kār-
tībā. Valsts prezidenta kanceleja 
paziņojumā medijiem norādīja, 
ka, turpinoties Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina režīma 
agresijai pret Ukrainu, starptau-
tiskās kopienas atbalsts ir tik 
svarīgs kā nekad iepriekš. Tāpēc 
prezidents rosina izveidot Uk -
rainas platformu, kas apvienotu 
valstu un pilsonisko iniciātīvu 
centienus Ukrainas okupācijas un 
aneksijas jautājumu uzturē šanā 
starptautiskajā dienas kār tībā.

“Uzskatu, ka Krimas platfor-
mai turpmāk būtu jākļūst par 
kodolu plašākai Ukrainas plat-
formai. Apvienojot valstis, pil-
sonisko sabiedrību, it īpaši uk -
raiņu diasporas organizācijas, 
Ukrainas platforma varētu kļūt 
par efektīvu starptautiskās soli-
daritātes iniciatīvu, palīdzot at -
gūt Ukrainas territoriālo vieno-
tību un sniedzot visu nepiecie-
šamo atbalstu, lai pēc kaŗa at -
jaunotu Putina režīma agre sijas 
no  darītos postījumus,” paziņo-
jumā medijiem citēts Levits. 

***
ES lielāko spiedienu uz 
Krieviju var izdarīt ar
sankcijām, kuŗas skar 

finanču sektoru
Eiropas Savienība (ES) lielāko 

spiedienu uz Krieviju pēc tās 
iebrukuma Ukrainā var izdarīt 
ar sankcijām, kuŗas skar finanču 
sektoru, bet Krievijas pretreakci-
ja Eiropai vissāpīgākā būs ener-
ģētikā, intervijā aģentūrai LETA 
atzina Eiropas Komisijas (EK) 
priekšsēdētājas izpildvietnieks 
Valdis Dombrovskis.

“Pašlaik ir svarīgi izdarīt mak-
simālu spiedienu uz Krie vi ju un 
mazināt Krievijas iespējas 
finansēt šo kaŗu,” uzsvēra Dom-
brovskis, piebilstot, ka ieviestās 
sankcijas pret Krievijas finanču 
sektoru jau liecina par ļoti no -
pietnu ietekmi. 
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Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS – 
NEPIEDODAMI 
AIZMIRSTAIS

Jānis Brūtgāns. 
MANA SĒLIJA
Grāmatas autors Dr. med. vet. 
Jānis Brūtgāns dzimis Sēlijā un 
dzimtā novada vēsturi, kultūru, 
dižos novadniekus Veltu Tomu un 
Jāni Jaunsudrabiņu godājis visu 
mūžu. Autors, stāstot savas bēr-
nības atmiņas, uzzīmē bagātīgu 
un autentisku Sēlijas dzīves ainu 
aizv. gs. 30. – 60. gados

Mikus Skruzīša darbs “Sēļi, 
Kurzemes augšgala senči” ir pir-
mais un augsti novērtētais pētī-
jums par Sēliju un tās ļaudīm. 
Viņa dzīve un sabiedriskā rosība, 
jau 19.gs. vidū pieteica sēļu zemi 
kā novadu ar senu un ba  gā tīgu 
kultūru, savām tradi cijām un 
tiesībām uz savu identitāti.

30,– USD

35,– USD
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S P O R T S

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK

PIEDĀVĀ DARBU

Pērku meža, lauksaimniecības 
zemi. Tālr. 29386009.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtijumus iestādēm, kā ari komerciālos un personigo mantu sūtijumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtijumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sikāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

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

+371 28390346

Darba piedāvājums. Meklējam 
uz vietas dzīvojošu palīgu ve -
cāka gadagājuma sievietei, kuŗa 
dzīvo privātmājā Ņujorkas 
priekšpilsētā. Darba pienākumi 
ietver ēdiena gatavošanu un 
palīdzību ēdienreizēs, sadzīvē 
un vannas istabā. Ir pieejama 
automašīna. Darba uzsākšanas 
datums – 28. maijs uz 5-6 mē -
nešiem, vai ilgāk. Nedēļas alga 
plūs ceļa izdevumu segšana. Lai 
iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, 
zvaniet vai nosūtiet ziņojumu 
uz tālr. (516) 639-9417.

Sportisti pret
kaŗu Ukrainā

Jo tev tic un tev seko. Tas ir 
jāpasaka katras valsts ietekmīgā-
kajiem cilvēkiem, personībām. 
Polītiķiem, kultūras pārstāvjiem. 
Un sportistiem, sporta dzīves 
veidotājiem.

Kāda ir tava attieksme pret 
Krievijas agresiju Ukrainā?  Daži 
Ieraksti sociālajos tīklos un 
atklāti teiktais.

Kamaniņu sporta treneris Mār
tiņš Rubenis, kuŗš iepriekš asi 
kritizējis olimpisko spēļu rīko-
šanu Ķīnā, par šī brīža situāciju 
sacīja, ka daudzi Krievijas ie  dzī-
votāji ir Vladimira Putina režī-
ma ķīlnieki.

Dāvis Bertāns  skaidro savu 
nostāju: sports un aizvadītā spēle 
šobrīd ir mazsvarīga. Jo ir kaŗš 
Ukrainā. Un okupantam ir jā -
aizvācas no ukraiņu zemes.

 “Šobrīd ir pāragri par ko tādu 
runāt. Krievijas sportisti nav 
vainīgi pie kaŗa sākšanas. 
Skaidrs, ka viņi ir daļa no Krie-
vijas iedzīvotājiem, bet ticu, ka ir 
arī milzīga daļa Krievijas iedzī-
votāju, kuŗi neatbalsta šo kaŗu 
un kuŗi šobrīd Krievijas ielās 
protestē pret notiekošo – tiek 
sūtīti jauni puiši un meitenes 
kaŗā, pašiem neapzinoties, ko un 
kāpēc viņi to dara.

Mairis Briedis: „Negribēju 
iesaistīties, bet dažiem noteikti 
vajag paskaidrot savu nostāju. 
Bez jūsu naida, cilvēki, šim 
kaŗam nav turpinājuma! Pār-
vērsiet jūsu naidu un agresiju 
mierā, atbalstā un palīdzībā cie -
tušajiem, kā to dara daudzi jauki 
cilvēki visās pasaules malās, pa -
līdzot, nevis dalot!

 Mana nostāja ir skaidra. Es 
esmu katēgoriski pret kaŗu un 
pret cilvēku upuriem jebkurā 
pusē, savā Instagram ierakstā 
vēsta Briedis. Viņš norāda, ka 
nav no tiem cilvēkiem, kuŗi nos-
tāsies vienā pusē un izvēlēsies 
kuŗiem mirt un kur\ŗiem dzīvot, 
vienaldzīgi skatīsies uz vienas 
nācijas nāvēm un raudās un 
ienīdīs visus apkārt par citiem.

Latvijas futbola izlases uz  bru-
cējs Roberts Uldriķis šobrīd ir 
viens no vadošajiem valsts fut-
bolistiem un visaugstāk novēr-
tētais ārpus Latvijas robežām. 
“Krievu okupantu uzbrukums 
notiek Ukrainā un netālu no 
Latvijas, tāpēc to uztveru ļoti 
personīgi un tuvu,” ierakstā saka 
Uldriķis, kuŗam aprīlī apritēs 24 
gadi.

Riteņbraucējs Toms Skujiņš ir 
ielicis bildi ar Brīvības piemi-
nekli Ukrainas karoga krāsās. 
“Šis ir Brīvības piemineklis Lat-
vijas galvaspilsētā Rīgā. Brīvība 
ir vienīgā lieta, ko vēlas Ukraina 
un tās cilvēki. Lai tas ir jūsu 
domās. Sniedziet viņiem savu 
at  balstu jebkādā veidā.”

 Mums visiem ir vajadzīgs, lai 
šis kaŗš beigtos,” ierakstījis Sku -
jiņš, pievienojot uzsaukumus 
„Slava Ukrainai!” un „Apturiet 
Krievijas agresiju!”.

Sportisti Krievijā ir autoritātes 
un viņu balsis var mainīt sabie-
drības attieksmi pret Krievijas 
iebrukumu Ukrainā, uzskata 
Latvijas futbola izlases aizsargs 
Kaspars Dubra. Oleksandrijas 
pilsēta ir bazēta viņa pārstāvētā 

Oleksandriya komanda. Dubram  
pēc kaŗadarbības sākšanās bija 
jābēg no Ukrainas.

Latvijas sporta 
organizācijas

palīdz Ukrainas 
sportistiem

Krievijas uzsāktais kaŗš Uk -
rainā daudzus ukraiņu sportis-
tus atstājis bez mājām un bez 
atgriešanās iespējām valstī. Vis-
vairāk cieš bērnu komandas da -
žādos sporta veidos. Kaimiņ val-
stis labprāt uzņem un izmitina 
ukraiņu sportistus. Izņēmums 
nav arī Latvija, kuŗas federācijas 
sniegušas palīdzību vairākiem 
ukraiņiem.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Žoržs Tikmers (attēlā) 
norādīja, ka Latvijā jau ir uzņem-
ti pirmie ukraiņu sportisti. 

“Divi olimpiskie centri jau 
uzņem pirmos patvēruma mek-
lētājus, kuŗi izteikuši vēlmi spor-
tot. Tie šobrīd ir divi sporta 
veidi,” teica Tikmers. Valmieras 
un Daugavpils olimpiskie centri 
snieguši palīdzīgu roku jauna-
jiem hokejistiem, kuŗi jau at  sā-
kuši treniņus. Tāpat Valmierā 
plānots palīdzēt jaunajiem bas-
ketbolistiem. Latvijas Olimpiskā 
komiteja ir gatava palīdzēt iekār-
toties darbā arī Ukrainas sporta 
speciālistiem, ja tie izrādīs tādu 
vēlmi. Malā nestāv arī sporta 
federācijas. 

Latvijas Riteņbraukšanas fede-
rācijas ģenerālsekretārs Toms 
Markss skaidroja, ka ir nosūtīta 
vēstule Ukrainas Riteņ brauk ša-
nas federācijai ar piedāvājumu 
izmitināt sportistus Latvijā. “Do -
sim iespēju Ukrainas sportistiem 
piedalīties mūsu rīkotajās sacen-
sībās un izlases koptreniņos. 
Iespēju robežās esam gatavi 
sniegt arī materiālo atbalstu, tajā 
skaitā ekipējumu,” Markss teica. 
Tāpat Markss norādīja, ka ir 
piedāvāts Ukrainas sportistiem 
Latvijā aizvadīt nacionālos čem-
pionātus.

Arī Latvijas peldēšanas fede-
rācija piedāvājas palīdzēt ukrai-
ņiem. “Ņemot vērā, ka Latvijā 
tiek plānots uzņemt un izmitināt 
bērnus, kuŗiem ir nepieciešams 
nodrošināt izglītības apguves 

iespējas, pieļauju, ka labākais ri -
sinājums būtu nodrošināt iespē-
jas sporta pedagogiem strādāt ar 
saviem tautiešiem. Tas ļautu arī 
ukraiņu bērniem labāk pārdzī-
vot šo sarežģīto posmu,” teica fe -
derācijas prezidents Aivars Pla-
tonovs. Peldēšanas federācija arī 
aicina tās biedrus izvērtēt savas 
iespējas dot darbu Ukrainas ie -
dzīvotājiem, kas iepriekš ir strā-
dājuši šajā jomā. Tikmēr Latvijas 
Bobsleja un skeletona federācija 
(LBSF) Ukrainai palīdz ar ka -
manu atmuitošanu un glabāša-
nu pēc olimpiskajām spēlēm. 
“Izsniedzām garantiju Latvijas 
muitai, ka sporta inventārs gla-
bāsies LBSF noliktavā Siguldas 
trasē, līdz to varēs tālāk nosūtīt 
uz Ukrainu,” sacīja federācijas 
ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

“Viņi ir mūsu sporta cīņu biedri, 
un mēs viņiem noteikti palīdzē-
sim,” teica Latvijas Kamaniņu 
sporta federācijas prezidents Atis 
Strenga. Federācija būs gata  va 
palīdzēt ar darbu, inventāru, 
tāpat Strenga norādīja, ka arī 
privāti gatavs palīdzēt. Savukārt 

Latvijas futbolā varētu parādīties 
Ukrainas tiesneši, atklāja Fut-
bola federācijas prezidents Va -
dims Ļašenko. “Latvijas Futbola 
federācija ir gatava uzticēt Lat-
vijas čempionāta spēļu tiesāšanu 
Ukrainas tiesnešiem,” viņš teica. 
Tāpat tiek piedāvāta iespēja mā -
cību un treniņu centrā Staicele 
uzņemt Ukrainas futbola ko -
mandas. “Šobrīd viena Ukrainas 
jaunatnes komanda bēgļu gaitās 
izvērtē šo iespēju braukt uz 
Staiceli,” sacīja Ļašenko
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Dulcie un Andrejs Ozoliņi

(Turpināts  19. lpp.)

Vītolu fondā saņemts Andreja un Dulcie Ozoliņu
testamentārais novēlējums

S A R Ī K O J U M I

Marts ir mēnesis, kad fondā 
sākas iesniegto pieteikumu iz -
skatīšana. Lasot smagos dzī -
vesstāstus un izjūtot jauniešu 
vitālo nepieciešamību pēc sti-
pendijas, mēs jutāmies īpaši 
saviļņoti, uzzinot par Andreja 
un Dulcie Ozoliņu pēdējās gri-
bas izteikumu, saskaņā ar kuŗu 
fondam novēlēti vairāk nekā 
300  000 eiro. Tas nav tikai 
ievērojams financiāls atbalsts, 
bet neizsakāmi liels ticības 
lādiņš Latvijai un tās nākotnei, 
kas apliecina – šīs valsts un šeit 
dzīvojošo cilvēku dēļ ir vērts 
ziedot savu darbu, līdzekļus un 
mīlestību.

Andrejs Ozoliņš dzimis Rīgā 
1935. gadā. 1944. gadā ģimene 
devās bēgļu gaitās, bet 1948. 
gadā ieceļoja Anglijā, kur An -
drejs iestājās Hazelrigg Country 
Primary School. Līdzekļu trū-
kuma dēļ bija jāsāk laukstrād-
nieka gaitas, taču no sapņa 
iegūt izglītību Andrejs neat-
teicās. Viņam laimējās satikt 
Džonu Simu, Nigērijas dzelz-
ceļa pārvaldes darbinieku, kas, 
uzzinājis par jaunieša vēlmi 
izglītoties, sniedza materiālu 
atbalstu, lai apmaksātu mācību 
kursu. Andrejs Ozoliņš tika 
uzņemts Saint Luke’s skolotāju 
koledžā, pēcāk tika apgūtas 
zināšanas arī Londonas uni-
versitātē, kur iegūts grāds ma -
temātikā un fizikā. 1958. gadā 
Andrejs Ozoliņš sāka strādāt 
vidusskolā netālu no Bristoles, 

bet 1970. gadā kā matemātikas 
pasniedzējs uzsāka darba gaitas 
Lesteras politechniskajā insti-
tūtā (vēlāk De Montfort univer-
sitāte). 

Tika nodibināta ģimene, un 
par Andreja mūža draugu un 
ideju atbalstītāju kļuva jaunā 
studente Dulcie Allen. Abi kopā 

kas bija tika nesaraujami sais-
tīta ar pašu Andreju. Papildus 
latviešu valodai, ko Dulcie bija 
apguvusi izcili, viņa pašmācības 
ceļā iemācījās spēlēt kokli un 
latviešu skolā pat vadīja nodar-
bības jaunajiem koklētājiem. 
Dziedāja Straumēnu jauktajā 
korī, kur darbojusies arī kā pia-

centrā, Rietumeiropas latviešu 
apvienībā, Pasaules brīvo lat-
viešu apvienībā, ir bijis PBLA 
valdes loceklis. Vairākus gadus 
bija prasmīgs un interesants 
laikraksta Brīvā Latvija izde-
vēju kopas vadītājs (Red.)

Vītolu fonda sadarbība ar 
Andreju Ozoliņu aizsākās jau 
2004. gadā, kad, darbodamies 
Anglijas Latviešu izglītības fon-
 da priekšsēdētāja amatā, An -
drejs ierosināja mainīt organi-
zācijas statūtus, lai varētu at -
balstīt mazturīgus, bet centīgus 
un talantīgus Latvijas jauniešus. 
Vispirms tika dibināta Anglijas 
Latviešu izglītības fonda stipen-
dija, tad pievienojās Daugavas 
Vanagu Bradfordas nodaļa, 
Anglijā dzīvojošais uzņēmējs 
Emīls Gailis; tika izveidotas 
Maijas un Nikolaja Bisenieku 
piemiņas stipendijas, Vilmas 
Silarājas piemiņas stipendija 
un Daugavas Vanagu Birmin-
gemas nodaļas, Mākslinieku un 
daiļamatnieku kopas stipen-
dijas. Pateicoties Anglijas Lat-
viešu izglītības fondam un 
Andreja Ozoliņa aktīvai iesais-
tei tajā, izmaksātas vairāk nekā 
270 stipendijas un ziedots pus-
miljons eiro jauniešu izglītībai 
Latvijā.

Abi labdari dibināja arī savu 
– Andreja un Dulcie Ozoliņu 
stipendiju, kas bija nozīmīgs 
atbalsts 18 jaunu cilvēku dzīvēs. 
Ozoliņu īpašais dāvinājums 
fonda jauniešiem bija biļetes uz 

Latvijas Nacionālās operas ba -
leta un operas izrādēm. Īpaši 
saviļņojošs šis apmeklējums 
izvērtās tiem jauniešiem, kuŗi 
durvis uz apburošās mūzikas 
pasauli vēra pirmo reizi. Dziļš 
un skaists dvēseles nospie-
dums, par kuŗu vēlreiz patei-
cības Ozoliņu ģimenei!

Andrejs reiz ir teicis: “Jaunība 
ir cerību un sapņu pilns laiks, 
kad cilvēks atrodas sava ceļa 
sākumā un viņam ir pietiekami 
daudz spēka un izturības, lai 
sasniegtu iecerēto, taču, lai 
radītu pamatu panākumiem 
nākotnē, ir nepieciešama cen-
tība un neatlaidība.” Tas, par ko 
Andrejs klusēja, bet ko mēs 
redzējām ikkatrā viņa darbā un 
lēmumā bija maksimāla spēku 
veltīšana, lai dotu drošu vietu 
jauniešiem, no kuŗas celties un 
virzīties augšup, jo centība ir 
spārni, bet vēl vajag arī stingru 
pamatu, no kuŗa atsperties 
skaistajam lidojumam. Patei-
coties Andreja un Dulcie atstā-
tajam mantojumam, tāds būs 
dots daudziem jo daudziem 
talantīgiem jauniešiem Latvijā. 

Pateicībā pieminam abus ie -
vērojamos labdaŗus, kuŗu mūžs 
ir izcils cilvēcības brīnums, 
kam šobrīd ir vēl lielāka nozīme 
nekā citkārt, jo tas apliecina – 
visspēcīgākais veids, kā mainīt 
šo pasauli, ir labsirdība un 
mīlestība. Paldies meitām Mārai 
un Zintai, kuŗas godam iz  pil-
dījušas vecāku vēlējumu!

nodzīvoja skaistu, mīlestības 
un savstarpējas uzticības pilnu 
mūžu, uzaudzināja un izskoloja 
divas meitas – Māru un Zintu. 
2008. gadā Dulcie un Andrejs 
Ozoliņi svinēja zelta kāzas. 
Dulcie mīlestība pret Andreju 
bija tik liela, ka iemīlēt ļāva ne 
tikai pašu cilvēku, bet arī 
tradicijas, kultūru un valodu, 

niste, kā arī dažādos citos vei-
dos vienmēr bija kopā ar savu 
vīru, darbojoties latviešu kul-
tūras labā.

Daudz laika un enerģijas 
Andrejs Ozoliņš veltījis sabied-
riskajam darbam. Viņš ir dar-
bojies Latviešu Nacionālajā pa -
domē Lielbritanijā, Latvijas at -
jaunošanas komitejas Eiropas 

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus saz

ināties ar sarīkojumu un die
vkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīko
jumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

ŅUJORKA
27. martā Latvijas Aizsar-

dzības ministra Arta Pabrika 
uzruna un tikšanās ar tautie-
šiem: Nujorkas draudzes Ņu -
džersijas novadā pēc dievkal-
pojuma: St Andrew Lutheran 
Church, 335 Reynolds Ave, Apar
sippany, NJ; 1:30 pp diev kal-
pojums un tad tūlīt sekos min-
istra uzruna. Kafijas galds. Rīko 
LV Pārstāvniecība ANO, ŅLOP, 
Ņujorkas draudze. in  formācija: 
abatarags@optonline.net

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bie-

drība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St. Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

Biedrības Pavasara Balle! 
Sestdien, 2022. gada 2. aprīlī 
plkst. 5pm Sacred Lands tropu 
dārzā 1700 Park St. N, St. Pe -
tersburg, FLIeejas maksa bied-

rības biedriem $40, viesiem $50, 
(bērniem līdz 18 gadu vecu mam 
ieeja bez maksas). Aicinām 
pieteikties iepriekš pie Daces 
Nebares (T: 917-755-1391) līdz 
27. martam. Lūdzam sekot 
mūsu Facebook lapai “Latviesu 
Biedriba St. Pe  ters burg FL”. 
Sīkāku informāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran 

cisco), Info: www.zklb.wordpress. 
 com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Vei  lande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

 DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-
5994, e-pasts: bostonas-trim-
dasdrau dze@gmail.com, tālr.: 
617-232-5994. Māc. Igors Sa -
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -

com/ Čikāgas-Ciānas drau dze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.latvian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekšnieks. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdi-
enās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

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!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 27. 
martā Diev kalpojums (diak. 
Guna Reina). Dievkalpojumi 
notiek plkst. 11:00 no rīta.

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. draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. Dievkalpojumi div
reiz mēnesī, 2:30 pēcpusdienā 
ar viesmācītāju Igoru Safinu.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Mac.Gija Galina.

 27. marts Diev kalpojums 
plkst. 11:00. 3. aprīlis Diev kal-
pojums plkst. 11:00. 10. aprīlis 
Dievkalpojums – Pūpolu svēt-
diena plkst. 11:00.

Ja kalendārs būtu jāmaina 
Covid apstākļu dēļ, to Jums 
paziņosim epastā vai pa tāl
runi tiem, kam nav datora.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
(2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505.) Tālr: 616-

361-6003.) Māc. Aija Graham. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 
616-975-2705. Dievk. notiek 2x 
mēnesī, 2:00 pm. Par datu-
miem lūdzu sazināties ar dr. pr. 
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. apvi-
enotā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svētdi
enu, plkst. 10:00. Parallēli pie -
ejami sprediķu ieraksti draudz-
es YouTube kanālā (meklēšanas 
atslēgas vārds “Latviešu Ap -
vienotā draudze Kalamazū”.

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cītājiem latviešu un angļu va  lo-
 dā plkst. 10:00. Par datumiem 
sazināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.
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KORPORĀCIJA TALAVIJA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

MARUTA GAILIS
Dzimusi 1938. gada 12. novembrī Valmierā,

mirusi 2022. gada 14. janvārī Kalamazū

Mūžīgi atcerēsimies mūsu mīļo māsiņu ar mīlestību…

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre
farmaceite

ELGA OLITA
MARTINSONE BERKHOLTZ 26.c!

Dzimusi 1931. gada 4. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 28. februārī Mineapolē, Minesotā, ASV

BRĀLIS JOHN VIGANTS AR ĢIMENI
MĀSA DAINA ZUIKA AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELGA

KANADAS UN ASV SELGU SAIME

Mūsu mīļais filistrs
JURIS LAIMONIS EKMANIS PhD.

Dzimis 1943. gada 13. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2022. gada 9. martā Albānijā, Ņujorkā, ASV

Mūsu mīļais filistrs

IVARS KĒLERS
Dzimis 1929. gada 30. maijā Rīgā, Latvijā,

miris 2022. gada 10. martā Čikāgā, Ilinoisā, ASV

Mūsu mīļais filistrs

Fil! ANDRIS LAGZDIŅŠ
71 II

Dzimis 1953. gada 21. oktobrī Bruklinā, Ņujorkā,
miris 2022. gada 16. janvārī Snowbird kalnos, Utah, ASV

Mūsu loceklis
Fil! IVARS KĒLERS, Tal!

Dzimis 1929. gada 30. maijā, Rīgā,
miris 2022. gada 10. martā Čikāgā

Liega vēsma, skarbi vēji
Laivu šūpo, laivu pūš,
Zinātnes un dailes alkās
Aizskan dzīve, aizskan mūžs.
(Veronika Strēlerte)

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Transfi gur
ation Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Mi -
neapoles-St. Paulas latviešu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī

bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
,e-pasts: prez@draudze.org. 
TEL: 514-481-2530

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040).

Dievkalpojumi notiek NJ 
Latviešu biedrības namā Prie-
daine, 1017 State Route 33, 
Free hold, NJ 07728, māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko.  27. martā  
11:00  Dievkalpojums; seko 
DRAUDZES PILNSAPULCE. 
10. aprīlī 11:00 Pūpolu svēt
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu. 17. aprīlī Aicinām pie-
dalīties Lieldienu dievkalpoju-
mos jūsu tuvējās baznīcās. 24. 
aprīlī 11:00 Dievkalpojums.

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

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn

olds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street, 

New York, NY.
Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602).

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269) 2675-330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

Dievkalpojumi  vienreiz mē 
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

Sandiego Draudzes diev
kalpojumi: Dievkalpojumi no -
tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org. 
3. aprīlī Dievkalpojums ar die-
vgaldu.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sa -
zināties ar Andri Ritumu, 727-
797-1933. Dievkalpojumi un 
Bībeles stundas notiek Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

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

Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 6479-865-604, E-pasts: 
grie tins@gmail.com. Priekš-
nieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. 
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr. 
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas 
dievkalpojumi sāksies plkst. 
11:00. Trešdienās svētbrīžu 
laiks paliek nemainīgs – plkst. 
10:00. Pieslēgšanās norādes ir 
atrodamas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Krists Neilands

Aktīva ir bijusi arī Latvijas 
Basketbola savienība. Pateicoties 
Ukrainas izlases trenera Ainara 
Bagatska un Latvijas Basketbola 
savienības pūlēm, Rīgā tika 
uzņemta Ukrainas basketbola 
izlase. Tāpat veiktās izmaiņas 
Latvijas–Igaunijas līgas noli-
kumā atļāva komandām līdz 14. 
martam pieteikt komandā pa 
vienam ukraiņu spēlētājam, ku -
ŗiem netiktu piemērots viess-
pēlētāja statuss. 

Situācija Ukrainā mainās pa 
stundām, un šobrīd ir grūti 
prognozēt, cik liela palīdzība no 
Latvijas būs nepieciešama 
Ukrainas sporta vides pārstāv-
jiem. Taču viens ir skaidrs – 
Latvijas sporta sabiedrība 
vienaldzīgi malā nestāvēs.

Porziņģis gūst
27 punktus un 

kaldina Wizards 
uzvaru pār Lakers

Kristaps Porziņģis guva 27 
punktus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē un kal-
dināja Vašingtonas Wizards ko -
mandas uzvaru. Wizards mājās 
ar rezultātu 127:119 uzvarēja 
Losandželosas Lakers komandu, 
kuŗas rindās Lebrons Džeimss 
kļuva par NBA vēsturē otru visu 
laiku labāko punktu guvēju. 
Porziņģis 16 no 27 punktiem 
guva pēdējā ceturtdaļā, trīs no 
tiem ar tālmetienu 38 sekundes 
pirms finālsvilpes, panākot sešu 
punktu pārsvaru. Otrā laukuma 
galā Džeimss atbildēja ar nepre-
cīzu “trejaci”.

Porziņģis spēlēja 25 minūtes 
un 54 sekundes, reālizēja astoņus 
no 14 divpunktu metieniem, 
vienu no trīs tālmetieniem un 
astoņus no desmit soda metie-
niem. Viņa rēķinā bija arī trīs 
atlēkušās bumbas, piecas rezul-
tātīvas piespēles, viena pārtverta 
bumba, divas kļūdas un piecas 
piezīmes. Wizards ar Porziņģi 
laukumā iemeta par diviem 
punktiem vairāk nekā ielaida.

***
Nākamajā spēlē Kristaps Por-

ziņgis guva  22 punktus, taču viņa 
pārstāvētā Vašingtonas Wizards 
ar 97:115 zaudēja Hjūstonas 
Rocekts. Savukārt Dāvja Bertāna 
Dalasas Mavericks” spēles galot-
nē ar 110:108 uzvarēja Mineso-
tas Timberwolves. Porziņģis spēli 
uzsāka starta pieciniekā, ko  pu mā 
spēlējot 32 minūtes. Porziņģis 
guva 22 punktus, izcīnīja 13 
bumbas zem groziem, atdeva 
četras rezultātīvas piespēles, pār-
tvēra vienu pretinieku bumbu 
un bloķēja piecus metienus. 
Viņš nereālizēja nevienu no trim 
trejačiem, bet no tuvākas dis-
tances viņš trāpīja septiņus no 

15 metieniem. No soda atzīmes 
Porziņģis nekļūdīgi veica asto ņus 
metienus. Viņam esot laukumā, 
Wizards guva par trim punktiem 
mazāk nekā pretinieki.

Sezonas noslēgums 
biatlonistiem

Baiba Bendika Norvēģijā ie -
ņēma 29. vietu Pasaules kausa 
sezonas noslēguma posmā 10 
km iedzīšanā. Uzvarēja norvēģu 
biatloniste Tirila Ekhofa. Ben -
dika perfekti aizvadīja pirmās 
divas šaušanas un pēc tām sagla-
bāja savu starta vietu – 13.  Klup-
šanas akmenis izrādījas trešā 
šaušana, kur tika pieļautas trīs 
kļūdas – pēc šaušanas Baiba at -
radās 29. vietā. Pēdējā, ceturtā 
šaušana tika izpildīta bez kļūdām 
un Bendikai izdevās noturēt 29. 
vietu. Baiba Bendika no līderes 
Tirilas Ekhofas finišā atpalika 3 
minūtes un 35,5 sekundes. Ar 
29. vietu iedzīšanā Bendika no -
drošināja startu distancē ar 
kopēju startu.

Baiba Bendika Holmenkollenā 
ieņēma 29. vietu Pasaules kausa 
(PK) sezonas pēdējās sacensībās 
– 12,5 km distancē ar kopēju 
startu. Uzvaru svinēja olimpiskā 
čempione Žistīne Braisā-Bušē 
no Francijas, kuŗa pirmajā vietā 
izvirzījās pēc pēdējās ugunslī-
nijas. Viņa arī spraigā cīņā 
nodrošināja Mazo kristāla glo-
busu šajā disciplīnā.

Pirmajā šaušanā Bendika ne -
trāpīja pirmajos divos mērķos, 
bet aizvēra nākamos trīs, kas 
trasē ļāva atgriezties 28. vietā. 
Otrajā ugunslīnijā cēsniecei šāva 
ar 100% precīzitāti un saglabāja 
28. poziciju, veiksmīgi turpinot 
arī nākamajā šaušanā, pēc kuŗas 
viņa pacēlās uz 25.vietu. Pēc 
divām neveiksmēm noslēdzoša-
jā šaušanā Bendika atkāpās uz 
29. vietu, finišēdama trīs minūtes 
un 28 sekundes pēc uzvarētājas.

Sezonas kopvērtējumā sacen-
sībās ar kopēju startu pirmo 
vietu ieņēma Braisā-Bušē, kuŗa 
izcīnīja 162 punktus, par diviem 
punktiem pārspējot Ēberju. 
Trešā ar 152 punktiem bija ital-
liete Doroteja Vīrere. Bendikai 
pēdējā disciplīnā izcīnītie četri 
punkti dod 51. vietu kopvērtējumā.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucēji Krists 

Neilands (Israel Premier Tech) un 
Toms Skujiņš (Trek – Segafredo) 
prestižajā Milānas – Sanremo 
vienas dienas velobraucienā 
ieņēma attiecīgi 21. un 88. vietu. 
Riteņbraucējiem šajās sacensībās 
bija jāveic 293 kilometri, kuros 
bija jāpieveic vairāki kāpumi.

Velo   braucienā uzvaru svinēja 
slovēnis Matejs Mohoričs (Bahrain 
– Victorious), kuŗš finišu sas-

niedza sešās stundās 27 minūtēs 
un 49 sekundēs. Otro vietu 
izcīnīja Francijas riteņbraucējs 
Entonijs Tjuržiss (TotalEnergies), 
kuŗš uzvarētājam piekāpās divas 
sekundes, bet trešajā pozicijā, arī 
zaudējot tikai divas sekundes, 
ierindojās nīderlandietis Matjē 
van der Pūls (AlpecinFenix). 
Neilands no uzvarētāja finišā 
atpalika 26 sekundes un nopel-
nīja 20 UCI pasaules ranga pun-
ktus. Savukārt Skujiņš finiša līniju 
šķērsoja par sešām minūtēm un 
vienu sekundi vēlāk nekā Mo -
horičs.

Samoilovs ar 
Šmēdiņu izcīna 

bronzu

Latvijas duets Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš  (attēlā) 
Meksikā ar uzvaru sāka izs-
lēgšanas spēles plūdmales volej-
bola profesionālās tūres otrā 
līmeņa turnīrā un nodrošināja 
dalību ceturtdaļfinālā, liecina 
rīkotāju informācija. Samoilovs/
Šmēdiņš astotdaļfinālā ar 2:0 
(21:19, 21:16) pārspēja švei cie-
šus Marko Kratigeru/Florianu 
Brēru. Ar ceturto numuru izlik-
tie Samoilovs/Šmēdiņš iepriekš 
grupā pārspēja čīliešus Noi Ara-
venu/Visenti Drogetu un igau-
ņus Kusti Nelvaku/Martu Tīsā ru. 
Pusfināla spēlē viņi ar 1:2 (17:21, 
21:17, 14:16) zaudēja čīliešiem 
Noe Aravenam un Visentem 
Drogetam (21.), kuŗus iepriekš 
pārspēja apakšgrupas spēlē.

Cīņā par bronzu Latvijas duets, 
kas sacensībās bija izlikts ar ce -
turto numuru, ar rezultātu 2:0 
(22:20, 21:12) uzveica brazīliešus 
Renatu Karvaļu un Vitoru Felipi, 
kuŗi bija izsēti ar 12. numuru.

Tālāk par pirmo kvalifikācijas 
kārtu Meksikā netika Latvijas 
pāri Varvara Brailko/Deniela 
Konstantinova, Ardis Bedrītis/
Artūrs Rinkevičs un Edgars 
Točs/Kristians Fokerots.

Motosports
Pauls Jonass Arģentīnā Starp-

tautiskās Motosporta federācijas 
(FIM) pasaules motokrosa čem-
pionāta MXGP klasē trešajā 

posmā izcīnīja ceturto vietu.
“Husqvarna” rūpnīcas komandu 

pārstāvošais Latvijas motospor-
tists pirmajā braucienā pēc uz  va-
rētas kvalifikācijas ieņēma sesto 
vietu, bet otrajā braucienā izcī nīja 
piekto poziciju, kas ļāva Arģen-
tīnas posmā ierindoties ceturtajā 
vietā un iegūt 31 punktu.

Ar stipendijām 
apbalvoti TVNET 

sociālā projekta
laureāti

TVNET sociālā projekta trešajā 
sezonā stipendijas ieguva plūd-
males volejbolists Artūrs Rin-
kevičs, frisbijists Emīls Elksnītis, 
lakrosa spēlētāji Sergejs Ņikit-
juks un Eiženija Matilēviča, reg-
biste Patrīcija Mūrniece un flor-
boliste Laura Gaugere. Sociālā 
projekta galvenais mērķis ir at -
balstīt jaunos sportistus, kuŗiem 
ir vēlme studēt un apvienot stu -
dijas ar lielo sportu. Ideja radās 
basketbola leģendai Valdim Val-
teram, ņemot vērā viņa pieredzi. 
Sportistam izglītība ir ļoti sva-
rīga, jo sportista karjēra ir īsa. 
Dalībai trešās sezonas projektā 
bija pieteiktas astoņas meitenes 
un tikpat puišu.

Krievijas un 
Baltkrievijas 
agresijas dēļ 

izskatīšanai iesniedz 
grozījumus Latvijas 

Sporta likumā
Saeima 15. martā nodeva iz -

ska tīšanai Saeimas Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisijai 
partijas “Konservatīvie” deputātu 
iesniegtos grozījumus Sporta li -
kumā. Izmaiņas paredz aizliegumu 
personām, kas bijušas PSRS, 
Latvijas PSR valsts drošības die -
nesta, izlūkdienesta vai pretiz lū-
košanas dienesta štata darbinieki, 
ieņemt Latvijas Nacionālās sporta 
padomes (LNSP) locekļa amatu.

Tāpat grozījumi paredz arī 
aizliegumu Latvijas Republikā 
reģistrētām sporta spēļu koman-
dām neatkarīgi no to juridiskā 
statusa piedalīties Krievijas vai 
Baltkrievijas nacionālajos čem-
pionātos un nacionālo kausu 
izcīņās, kā arī sporta sacensībās 
tādās komandu sporta spēļu 
starp  tautiskajās līgās, kuŗās vairāk 
nekā puse dalībnieku ir koman-
das no Krievijas vai Baltkrievijas. 
Minētie grozījumi nepieļauj arī 
tādu personu nokļūšanu LNSP 
locekļa amatā, kuŗi nav lojāli 
Latvijas valstij, tās Satversmei, 
un kuŗi savas iegūtās pilnvaras 
varētu izmantot valsts drošības 
apdraudēšanai.

Vienlaikus noteikts arī aizlie-
gums Latvijā organizēt Krievijas 
vai Baltkrievijas nacionālos čem-
pionātus un nacionālo kausu 
izcīņas, sporta sacensības tādās 
komandu sporta spēļu starptau-
tiskajās līgās, kuŗās vairāk nekā 
puse dalībnieku ir komandas no 
Krievijas vai Baltkrievijas. Tāpat 
Sporta likumā noteikts aizlie-
gums sportistiem un sporta 

darbiniekiem piedalīties sporta 
sacensībās, kas norisinās Krie-
vijā vai Baltkrievijā.

Gunta Vaičule
tēmē uz Parīzi

Neviens Latvijas vieglatlēts 
ne bija izpildījis kvalifikācijas 
nor mu pasaules čempionātam 
vieglatlētikā telpās šīm sacen-
sībām, taču katra valsts noteiktās 
disciplīnās var pieteikt vienu 
sportistu bez normas izpildes. 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 
(LVS), ņemot vērā vieglatlētes 
rezultātus ziemas sezonā un 
nesen notikušajā Latvijas čem-
pionātā telpās, dalībai pasaules 
čempionātā apstiprināja Guntu 
Vaičuli. Viņa bija arī vienīgā 
Latvijas pārstāve čempionāta Bel-
gradā. 400 metru sacensībās fi -
nišēja pēc 53.05 sekundēm, ie -
rindojoties 19. vietā.

“400 metrus skriet telpās – tas 
ir kaut kas ļoti īpašs, pavisam 
savādāks nekā jebkura sprinta 
disciplīna ārā,” atklāj Gunta Vai -
čule. “Šādas pieredzes man no -
teikti pietrūka, tikai vienreiz 
esmu startējusi Eiropas čempio-
nātā telpās pirms trijiem gadiem. 
Toreiz tika sasniegts Latvijas 
rekords – 52.66.” Šajā ziemas se -
zonā latgaliete trenējās un startēja 
Latvijā, kur nācās iztikt bez 
spēcīgām konkurentēm Aprīļa 
otrajā pusē viņa aizvadīs treniņ-
no metni Spānijā. Pēcāk mērķēs 
uz pasaules čempionātu (15.-24. 
jū  lijā Jūdžinā) un Eiropas čem-
pio nātu (16.-21. augustā Minhenē).

Vaičules mērķis ir arī 2024. 
gada Parīzes olimpiskās spēles. 
“O, jā! To es noteikti sapratu pēc 
tam, kad netiku uz Tokijas spē-
lēm,” informē mūsu vieglatlēte. 
“Noteikti gribu uz Parīzi! Ceru, 
ka tad pandēmija būs norimusies 
un varēs vairāk izbaudīt sportu 
un tik brīnišķīgu lietu kā 
olimpiskās spēles.”

“Pēc pieciem gadiem sevi 
redzu stadionā,” atklāj sprintere 
(27), kuŗa arī turpmāk plāno 
dzīvot laukos Latgalē. “Grozīšos 
sportā – man ir sajūta, ka varu 
tur dot pienesumu.”

DAŽOS VĀRDOS
* Latvijas šāvēji Daniels Vil

ciņš un Elīza Rasiņa Norvēģijā 
ieņēma devīto vietu Eiropas 
junioru čempionāta komandu 
sacensībās. Sacensībās 10 metru 
distancē ar pneimatisko pistoli 
kvalifikācijā Vilciņš trīs serijās 
tika pie 285 punktiem, kas indi-
viduāli bija sestais labākais rezul-
tāts, bet Rasiņa ar 274 punktiem 
bija 31. pozicijā.

* Latvijas Futbola federācijas 
(LFF) valde 17. martā lēma pa -
garināt līgumu ar Latvijas vīriešu 
futbola izlases galveno treneri 
Daini Kazakeviču līdz 2024. 
gada beigām.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


