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SALLIJA BENFELDE
25. martā, komūnistiskā geno
cīda upuru piemiņas dienā un
mēnesi pēc Krievijas iebrukuma
Ukrainā, Pasaules latviešu mākslas centrā (PLMC) Cēsīs tika at
klāta latviešu mākslinieka Alek
sandra Karpova (1953 – 1994)
izstāde, kas pulcināja plašu cil
vēku loku. Pandēmijas dēļ izstā
des veidošana un atvēršana jau
vairākas reizes tika atlikta, un
šogad tās atvēršanas diena kļuva
divkārt simboliska gan genocīda
upuŗu piemiņas, gan Krievijas
nežēlīgā kaŗa dēļ, pulcinot plašu
cilvēku loku. Tālo ceļu no Kali
fornijas uz sava brāļa izstādes
atvēršanu bija mērojis Konstan
tīns Karpovs, izstādē ievadvārdus
sacīja arī 13. Saeimas deputāts un
Kultūras ministrijas parlamen
tārais sekretārs Ritvars Jansons,
izstādi apskatīja arī Cēsu repre
sēto biedrības biedri, Skujenes
pamatskolas skolēnu grupa un
daudzi citi tuvāki un tālāki viesi.
Aleksandrs Karpovs bija kvēls
Latvijas patriots, un viņa darbos
jūtama sāpe par Latvijas okupā
ciju, protests pret sociālo netai
snību Amerikā. Aleksandrs pie
dzima Demoinā, Aiovas štatā,
tēvs pameta māti un savus trīs
dēliņus, un Aleksandrs savu
tēvu nekad vairs nesatika. Div
padsmit gadu vecumā viņš zau
dēja māti, iepazina nabadzību
un skarbo ikdienu, saviem spē
kiem spēja iegūt izglītību un
1990. gadā ar izcilību beidza
Minesotas universitāti ar bakalaura gradu mākslā, bet 1993.
gadā ieguva maģistra gradu
Latvijas Mākslas akadēmijā.
Atklājot izstādi un stāstot par
Aleksandru Karpovu, Kārlis Kan
derovskis sacīja, ka Aleksandrs
savā ziņā pieder pie trimdas lat
viešu vidējās paaudzes, viņš ne
piedzīvoja nometnes Vācijā, bet
nepiedzīvoja arī latviešu nomet
nes Amerikā: “Visu mūžu viņš
nodarbojās ar mākslu kā ar ie
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Brīvība katram jānopelna no jauna
jeb Māksla kā ierocis

Konstantīns Karpovs: “Brīvība nevienam
nav dota kā dāvana. Tā jānopelna katram
no jauna. Vienmēr.”
roci, šī nav pirmā Karpova iz
stāde Latvijā, bet diena un laiks,
kad atveram izstādi, ir skarbs,
tādēļ arī mūsu izstādes nosaukums ir tāds,” atklājot izstādi, sa
cīja izstādes veidotājs, PLMC iz
pilddirektors Kārlis Kanderovskis. “Aleksandra darbi ir skaisti,
bet arī satricinoši un pat šausmi
noši savā reālitātē, bet pasaule
tāda ir kļuvusi, un Aleksandra
Karpova darbi ir kā brīdinājums.
Viņa izglītības ceļš mākslā nav
bijis viengabalains, vide, notikumi un naudas grūtības ir iespai
dojušas viņa ideālus, mērķus un
dzīves ceļa izvēli. Māksla nebija
Aleksandra mērķis, bet gan ie
rocis cīņā pret pasaules netais
nību. Studiju gados atjaunojās
interese par Latviju, un viņš ie
cerēja studiju ciklu par Latvijas
pilsētām. Uzsverot dabas un ar
chitektūras pieminekļu skaistumu, polītiskā doma tika iestrā
dāta viņa darbos apslēptākā vei
dā. Aleksandrs pats rakstīja, ka
viņa grafikas ir bez simboliem
un metaforām, tās rāda netais

derovskis un piebilda, ka izstāde šogad tika plānota jūnijā, bet
pēc Krievijas iebrukuma Ukrai
nā kļuvis skaidrs, ka tieši tagad
ir īstais laiks runāt par tēmām,
kuŗas bija svarīgas Aleksandram
Karpovam: “Arī Aleksandrs visu
mūžu piedalījās tajā, ko mēs
šodien saucam par informācijas
karu. Vēl pirms desmit gadiem tas
mums neliktos tik svarīgi, mums
bija sajūta, ka mums visa kā
pietiek, bet tagad arī mēs katrs
esam iesaistīti un dzīvojam starp
Piekto pantu un Piekto kolonnu,
un Aleksandra atgādinājums par
reālo dzīvi ir vietā un laikā”.
Savukārt Ritvars Jansons izstā
des atklāšanā sacīja, ka ne velti
Aleksandrs Karpovs vēlējās jaunu
Nirnbergu, kuŗā tiktu tiesāti arī
komūnistu noziedznieki: “Diem
žēl viņa dzīves laikā šis sapnis

timekli!
iks.us
w w w. l a

Gaidas svin
100 gadus
4. lpp.

Latviešu Fonds
2022. gadā
5. lpp.

1. aprīlī
lasāma lapa
7. lpp.

Latvija
dienu ritējumā
9. un 10. lpp.

No kreisās: PLMC direktors Kārlis Kanderovskis, Saeimas
deputāts, vēsturnieks Ritvars Jansons, mākslinieka brālis
Konstantins Karpovs (ASV), PLMC valdes loceklis Dainis
Mjartāns izstādes atklāšanā
nību visā tās kailumā. 1991. gadā
viņš iestājās Latvijas Mākslas
akadēmijas grafikas maģistran
tūras nodaļā un rakstīja: “Ar at
brīvotām domām es iesāku ciklu
par sarkano fašistu nodarītiem
briesmu darbiem un genocīdu
pret latviešu tautu. (..) Māksli
nieks nedrīkst palikt vienaldzīgs
pret netaisnībām un cilvēces cie
šanām, genocīdu un vides ka
tastrofālo piesārņošanu”.”
“Man bija tas gods satikt Alek
sandru 1993. gadā, kad man bija
divpadsmit gadu un es pirmo
reizi biju Latvijā un Mākslas
akadēmijā, toreiz nopirkām no
viņa darbu “Vismaz 999 999
par daudz”, tas ir Vecrīgas skats
ar skeletu, kas tērpts kā padomju
militārists un bruģakmeņi, uz
manīgi aplūkojot šo darbu, izrā
dās ir žurkas. Arī šo darbu varat
redzēt izstādē,” savu pirmo satik
šanos ar Karpovu atcerējās Kan

nepiepildījās un diemžēl tas ir
arī viens no iemesliem, kāpēc
mēs šobrīd esam nonākuši pie tā,
kas notiek Ukrainā, pie Krievijas
agresijas un kaŗa Ukrainā. Būsim
reāli – ja 1945. gadā, kad sākās
jau pirmie Nirnbergas procesi
un tiesāja nacistu noziedzniekus,
kāds būtu tiesājis arī komūnistu
noziegumus, tad arī Padomju
savienība tik ilgi nebūtu pastā
vējusi. Pie
nāca 1991. gads, un
ļaunuma impērija sabruka, it kā
vairs nebija ko tiesāt, bija jaunā
Krievija. Jeļcinam gan bija doma
veidot tādu tribunālu, bet komunistiem, čekistiem un militāristiem,
kuri bija pie varas, acīmredzot
tās bija daudz, viņi bija nozīmī
gos amatos, lai nekas tamlīdzīgs
jaunajā Krievijā nevarētu notikt.
Komūnisma noziegumi netika
nosodīti ne Krievijā, ne starptautiski, mēs esam nonākuši pie
agresijas un kaŗa pret Ukrainu.”

J. Lorenca
un
K. Streipa
polītiskie
komentāri
11.lpp.

Māksla,
kad pamalē kaŗo
12.lpp.

Kā saglabāt
veselo saprātu?
13.lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.
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Fonds “Nāc līdzās!” aicina atsaukties

Latvian newspaper

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

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

Daudzās pasaules valstīs ir
prakse, ka viņu ievērojamākās
architektūras būves vai piemi
nekļi ir atveidoti miniatūrā for
mātā, lai tos ar taktilās taustes
palīdzību varētu “redzēt” arī ne
redzīgi un vājredzīgi cilvēki.
Taktilie modeļi sniedz iespēju
izprast vietas, telpas, ēkas vai
pieminekļa kopskatu. Un nere
dzīgiem cilvēkiem tas ir ļoti
svarīgi, jo tikai ar tausti viņi spēj
aptvert kāda objektu telpiskumu,

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.

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

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

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

projektu par taktilā objekta –
miniatūra Brīvības pieminekļa
atveidi bronzā un novietošanu
netālu no lielā Brīvības piemi
nekļa. Brīvības piemineklis ir
mūsu valsts simbols un aplie
cinājums mūsu neatkarībai un
brīvībai. Brīvības piemineklim
jābūt pieejamam arī neredzīgiem
un vājredzīgiem cilvēkiem. Uz
takstilā objekta pamatnes braila
rakstā būs vārdi “BRĪVĪBAS
PIEMINEKLIS” un “TĒV
ZE
MEI UN BRĪVĪBAI”.
Esam saņēmuši konceptuālu
atbalstu projekta uzsākšanai no
Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu
kapu padomes. Ir izveidota projekta radošā komanda, kuŗā
strādā tēlnieks Ivars Miķelsons,
architekte Ilze Rukmane-Poča,
Brīvības pieminekļa un Rīgas

viņu pirksti) un atzina par ļoti
labiem, teica, ka var visu infor
māciju ļoti labi nolasīt. Patlaban
vēl notiek visu detaļu izgatavošana
pirms pieminekļa nodošanas
atliešanai bronzā. Šo procesu var
redzēt LTV ziņu sižetā https://
www.youtube.com/watch?v=
0mk8NfS8HVo
Taktilā Brīvības pieminekļa
izveidei, tāpat kā savulaik K.
Zāles Brīvības piemineklim, tiek
vākti ziedojumi. Aicinām ikvienu
savu iespēju robežās atbalstīt
ieceri ar ziedojumu!
Ziedotāju vārdus publicēsim
fonda “Nāc līdzās!” mājaslapā
projekta noslēgumā vai piemi
nekļa atklāšanas brīdī. Mēs ti
cam, ka mums izdosiet palīdzēt
neredzīgajiem un vājredzīgajiem
cilvēkiem ieraudzīt mūsu valstij

Ziedojumu varat ieskaitīt fonda
“Nāc līdzās!”bankas kontā
Swedbankā LV35HABA0551031999299
ar mērķi – taktilajam Brīvības piemineklim
vai portālā Ziedot.lv
https://www.ziedot.lv/brivibas-piemineklisneredzigiem-cilvekiem-4198

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

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

2022. gada 2. aprīlis – 8. aprīlis

figūru kontūras, novietojumu
u.c. Vai jūs spējat iedomāties, cik
daudz un kā vajadzētu kādam
aprakstīt Brīvības pieminekli, lai
kaut cik spētu iedot patieso
informāciju, bet nekad nevar
iedot sajūtas. Un tās varam iedot,
ja ļaujam neredzīgam cilvēkam
aptaustīt. Neredzīgam cilvēkam
acis ir pirkstu galos.
Fonds “Nāc līdzās!” ir uzsācis

brāļu kapu padomes priekšsē
dētājs Valdis Zatlers un fonda
“Nāc līdzās!” valdes priekšsē
dētāj”, idejas autore un projekta
vadītāja Sarma Freiberga.
Ir tapuši miniatūrā Brīvības
pieminekļa 3D izprintētie modeļi
un vides objekta 3D vizālizācija.
11. martā notika modeļu tes
tēšana – neredzīgie jaunieši tos
aptaustīja (jo neredzīgo acis ir

un tautai tik īpašo Brīvības
pieminekli!
Pieminekļa atklāšana pare
dzēta 15.oktobrī, kad Pasaulē
atzīmē Baltā spieķa dienu.
Sekojiet līdzi jaunākajai infor
mācijai www.naclidzas.lv vai
https://www.facebook.com
SARMA FREIBERGA,
fonda “Nāc līdzās!” vadītāja
Tel.: +371 292-383-33

Atbalsta akcija Ukrainai Jonkeros

12. martā Jonkeru baznīcā
tika savāktas un nosūtītas 26
kastes Ukrainas bēgļiem Lat
vijā. Kopā no Jonkeriem jau
aizgājušas 80 pakas. Akcijā ak
tīvi piedalījās Jonkeru skolas
vecāki un Jonkeru baznīcas saim
nieks Raimonds Janusevičs ar
dzīvesbiedri Irēni.
Jāpiemin čaklos darbiniekus –
Dana Meilands, Eriks Smagris,
Ilze Frierson, Valdis Krūmiņš,
Ingrid Von Holt, Raimonds Janu
ševics un Irene Janušēvics.
Palīdzības Fonda priekšniece
Māra S Ziediņa pastāstīja: “Gal
venokārt sūtām apģērbu, īpaši
siltās drēbes vēsajam lai
kam,
tagad vāksim pavasaŗa un vasa
ras apģērbu. Esmu tik pateicīga
visiem, kas akcijā piedalījās!”

Nedēļas gudrība

Uzvārds, vārds: _______________________________________

“Pienāks diena, kad zinātne radīs ieroci vai spēku, kas būs tik briesmīgs, tik neaptverami
iznīcinošs, ka pats cilvēks – šis kareivīgais radījums, kuŗš, riskēdams pats sevi nodod mokām un
nāvei, moka un nonāvē citus, nodrebēs aiz šausmām un uz visiem laikiem atteiksies no kaŗa.”

Adrese: _____________________________________________

Amerikāņu zinātnieks Tomass Edisons

____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Nedēļas teikums

“Mums ir svēts pienākums. Svēts pienākums saskaņā ar NATO dibināšanas līguma 5.
pantu – aizsargāt ikkatru NATO territorijas collu ar mūsu kopīgā spēka pilnām spējām.”
Amerikas Valsts prezidents Džo Baidens

LAIKS
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Ieklausieties, Gaŗezera Vasaras vidusskolas absolventi!
Izaicinājums “Tilts uz rītdienu”

March madness
drives alumni
competition –
“Bridge to
Tomorrow”

Kamēr ASV universitātes
basketbola “marta trakums”
ritēja pilnā sparā, grupa GVV
absolventu, vēloties atbalstīt
Gaŗezera izglītības programmas, izsludināja izaicinājumu
(challenge) visiem GVV absolventiem: kuŗa GVV absolventu
While college basketball’s
klase būs visatbalstošākā zie
March Madness was in full
dojumu vākšanā?

2019 gads. Absolventi
Gaŗezera izglītības programmu absolventi un atbalstītāji
aicināti ziedot savas klases
vārdā līdz pat Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem šā gada jūlijā St. Paulā,
Minesotā.
Izaicinājuma trīs katēgorijās
apbalvos klasi ar lielāko kumu
lātīvo ziedojumu, klasi ar lie
lāko individuālo ziedojumu un
klasi ar visaugstāko līdzdalības
līmeni.
Jaunumus par kopvērtējumu
periodiski publicēs Gaŗezera
mājaslapā, bet konkursa uzva
rētāji tiks paziņoti Dziesmu
svētku laikā.
Izaicinājumu vērtēs rīcības
komiteja, kuŗas sastāvā ir In
grīda Pētersone Nedinsky (GVV,
1994), Pēteris Burģelis (GVV,
1994), Lāra Krautmane Billing
ton (GVV, 2005), un Kristaps
Pūtelis (GVV, 2003) kopā ar
Gaŗezera padomes locekli Egonu
Kubuliņu “Tilts uz rītdienu”
līdzekļu vākšanas programmu
paspārnē. Viņi arī ir pasākuma
pirmie sponsori, un viņi cer, ka
pievienosies kā organizācijas,
tā arī atsevišķi cilvēki.
Izaicinājuma uzvarētāju izzi
ņošana līdz ar GVV stāstiem,
klašu saukļiem, fotografijām
un dziesmām notiks piektdien,
2022. gada 1. jūlijā no pulksten 17.00 līdz 19.00 īpašā
satikšanās pasākumā Amster
dam Bar and Grill, 6th &
Wabasha, St. Paul, MN. Dalīb
nieki varēs baudīt atspirdzinājumus un saņems īpašu suvenīru.
Lai tiktu iekļauti mūsu pulkā,
ziedojumi, kā arī pieteikums
satikšanās stundas apmeklējumam jāveic līdz š.g. 1. jūlijam,
izpildot apņemšanās anketu, ko
var atrast šeit: https://forms.
gle/2Ko3jcLeRUawmek78
Pēc tam var veikt ziedojuma
maksājumu šeit: garezers.org/
product/bridge-donation/
***

swing, a group of GVV alumni,
wanting to support Garezers
education programs, has an
nounced a challenge to all GVV
graduating classes: which GVV
Alumni class is the most supportive?
To settle the matter, alumni
and supporters of Garezers

education programs will be
urged to donate in the name of
their favorite class up until the
Latvian Song and Dance Fes
tival this July in St. Paul, Min
nesot. Participants will receive
a drink coupon, light appeti
zers and an event souvenir.
The challenge categories will
include recognition for the

class with the largest cumulative donation, the with the largest individual donation, and
the class with the greatest participation rate.
Periodic updates on the stan
dings will be posted on the
Garezers webpage and the final
winners of the challenge will be

announced during the Song
Festival.
The challenge has been raised
by an organizing committee
which includes Ingrida Peter
sons – Nedinsky (GVV, 1994) ,
Peteris Burgelis (GVV, 1994),
Lara Krautmanis – Billington
(GVV, 2005), and Kristaps Pu
telis (GVV, 2003) together with
Gaŗezers Board member Egons
Kubulins under the “Bridge to
Tomorrow” fundraising programs. These are the initial
sponsors of the event, and they
hope to see more organizations
and individuals join in.
The winners of the challenge,
interspersed with some GVV
stories, class mottos, photos
and songs will be announced
on Friday, July1, 2022 be

tween 5 and 7 pm. at a special
happy hour event for the occasion held at the Amsterdam
Bar and Grill, 6th & Wabasha,
St. Paul, MN. Participants will
receive a drink ticket, light ap
petizers and an event souvenir.
To be included, all challenge
donations along with registration to attend the happy hour,
must be made before July 1 by
filling out the pledge form
which can be found here:
https://forms.gle/2Ko3jcLe
RUawmek78
And then making your
donation payment here:
garezers.org/product/
bridge-donation/
EGONS KUBULIŅŠ,
Gaŗezera padomes loceklis

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 jauniešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma
,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā.
2022.g. “Heritage Latvia” datumi: 13.-24. jūlijā

1968. gads. Otrais GVV izlaidums

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/

2020.gads. Absolventi atvadās no trešās klases
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Latviešu gaidisma simtgade

VAD. LIENE KUKAINE
Pirms simt gadiem, 1922. gada
15. martā, Latvijā dibināja latviešu
gaidas. Kustības ideja un mērķi
bija veicināt meiteņu mo
rālo,
intelektuālo un fizisko attīstību,
vadot viņu pašdarbību latviski
nacionālā garā pēc gaidisma dar
bības principiem. Latviešu gaidu
kustība darbojās pēc gaidisma
un skautisma dibinātāja Lorda
Bēden-Pauela (Lord Baden-Powell)
jaunatnes pašaudzināšanas sistē
mas (dibināta 1910. g.) un līdzi
nājās latviešu skautu kustībai
(dibināta 1917. g.).
Kad Latviju aprija Padomju
savienība 1940. gadā, komūnistu
valdība Latvijas gaidu biedrību
likvidēja, un Latvijā izdzisa gaidu
ugunskuri. Tomēr gaidu mākas
un principi bēgļiem ceļoja līdzi,
un nākamos 50 gadus latviešu
gaidisms dzīvoja vispirms dīpīšu
nometnēs Eiropā, vēlāk atdzim
stot Austrālijā, Kanadā un ASV kā
Latviešu gaidu kustība (LGK).
Kad Latvija atguva neatkarību
1991. gada vasaras beigās, mēs,
gaidas, telšojām Viskonsinas mežos,
un labās ziņas sasniedza mūsu
nometni tikai pāris dienas vē
lāk... Pēdējos trīsdesmit gadus
latviešu gaidas ārzemēs turpinājušas savu darbu, līdz ar palīdzību,
ko sniedza jaunatdzimusī LSGCO
(Latviešu skautu un gaidu centrālā organizācija) Latvijai. Šo
brīd LSGCO gaidas un skauti
neatlaidīgi strādā, lai palīdzētu
tūkstošiem bēgļu, kas katru dienu
ierodas no Ukrainas; to starpā no
teikti ir arī jauni Plast skauti,
kuŗi bēg no tā paša ļaunā kaŗa
spēka, kuŗš pirms 70 gadiem
gaidisma liesmu nopūta Latvijā.
Sestdien, 12. martā, latviešu gai
das un viņu atbalstītāji/as no visas
pasaules virtuāli pulcējās, lai at
zīmētu gaidisma simtgadi; klāt

ienē bija gandrīz 100 dalībnieki
no 13 LGK aktīvām vienībām un
bijušām vienībām! Vad. Kristīna
Putene (ASV jendas gaidu priekš
niece) un vad. Dace Strīpnieks
(Kanadas jendas gaidu priekš
niece) iesāka simtgades atceri ar
latviešu gaidu himnu – “Modras,
modras”. Vad. Sarma Eglīte vadīja

2022. gada 2. aprīlis – 8. aprīlis

svētbrīdi, kuŗā piedalījās arī gaidas
un lielgaidas no ASV un Kanadas.
Ekrānā vēroju, kā gaidas, vadītājas
un draugi dziedāja līdzi. Kaut gan
nevarēju dzirdēt viņu balsis, tām
lūpas kustējās līdz ar pazīstamiem
vārdiem mazajos zoom lodziņos.
Bija arī sveiciens no Latvijas gaidu
priekšnieces Ingas Kuples. Viņa
raksta: “Visu Latvijas gaidu vārdā

pateicos jūsu – diasporas latviešu – neatlaidīgajai un aizrau
tīgajai darbībai, jo gaidisms ir
spējis izdzīvot visus okupācijas
gadus un atgriezties... Sveicu Jūs
gaidisma simtgades gadā un –
esiet modras!”
Vad. Maija Šķinķe palīdzēja sa
gādāt fotografijas un informāciju
Latvijas gaidu kustības vēstures

laivu braucieni, meža mākas un
izdzīvošanas kursi manī izveidojuši gribu pēc piedzīvojumiem
brīvā dabā, kuŗus ar saviem dēliem
mūsu Blue Ridge kalna pakājes
apkaimē rēgulāri atrodam. Mans
latviskais mantojums varbūt iesak
ņojās, pirms devu guntiņu solījumu, tomēr gadu gaitā veidotās
draudzības palīdzēja manī izkopt

Gaidas man ir asinīs – ģimenes
mantojumā. Vairāk nekā vienā
fotografijā redzams, kā stāvu kopā
ar vecmammu, mammu, tantēm,
māsām un māsīcām formas tērpā,
kad saņēmu dzimtenes lielgaidas
balvu, upes malā dodot vadītājas
solījumu, un 10. Lielā nometnē
2010. gadā. Tā īpaši paliek atmiņā,
jo “Zvaigžņu segas” nometnē bija

malā, kur vienīgi varēja nonākt
ar kanu laivu, Ņujorkas kalnos,
sniegā, un pirms dažiem gadiem
beidzot Latvijas mežos. Gaidas
un skauti rotā Čikāgas Zinātnes
un Rūpniecības mūzeja Latvijas
eglīti, kā arī gadiem uzved bērnu
pēcpusdienas lugas (man īpaši
stāv atmiņā “Latviešu kovbojs,” ar
grupas Minnow Buckets pavadījumu). Iemācījāmies atrast lietās
skaistumu neatkarīgi no tā, cik
maz mēs bijām gulējušas vai cik
smagi bijām sadedzinājušas uz
ugunskura ceptās vakariņas. Un,
jā, mēs pat iemācījāmies vaka
riņas nesadedzināt – kopā ar
pirmo palīdzību, meža mākām,
orientēšanos, būt par vadītāju,
pašpaļāvību... saraksts turpinās.
Tā ir reta reize, esot dabā, kad
neizmantoju kādu gaidās iegūtu
spēju, vai neatsaucu prātā kādu
atmiņu no daudziem piedzīvojumiem gaidojot.
Tomēr mūsu simtgades atcere
bija arī saldsērīga. Kā daudzas
organizācijas ārpus Latvijas, arī
LGK izjūt maiņas sabiedrībā.
Visakūtāk izjūt to, ka nenāk klāt
jaunas vadītājas un dalībnieces.
Latviešu gaidu kustības vadītājas
ir izlēmušasbeigt darbību. LGK
ir paveikusi iecerēto: audzināt
latviešu meitenes pēc gaidisma
principiem, līdz Latvijā gaidas
būtu brīvas atsākt darbību. LGK
vadītājas ar lepnumu un godu
plāno nodot LSGCO gaidām
simbolisku gaismiņu, lai tā dotu
spēku vadītājām turpināt darbo
ties kustībā, kas audzina latviešu
meitenes pēc gaidu likumiem un
solījuma, lai viņas kļūtu par paš
apzinīgām sievietēm un atbil
dīgām pilsonēm. Pastāv iespēja
reģistrēt meiteņu pulciņus pie
mītnes zemes gaidu vai skautu
organizācijām un turpināt darbu

prezentācijai, pēc kuŗas katra va
rējām piedalīties sarīkojumā, at
bildot uz jautājumu – “Ko latviešu
gaidisms ir devis man?” Ekrānā
parādījās viena, tad otra, tad
desmit, divdesmit atbildes: “Mūža
draudzības!,” “Dabas mīlestību” un
“Meža mākas.” “Drosmi,” kāds at
bildēja, cits – “dziedāšanu.” Man

piederības sajūtu. Trīs mani dēli ir
Latviešu skautu kustības maz
skauti/skauti līdzās ar Boy Scouts
of America. Ceru, ka viņi varēs
atrast līdzīgu piederības sajūtu
diasporā. Jāteic, ka gaidām esmu
pateicīga par manu vīru! Kā Ro
berts atceras, viņš pirmo reizi mani
satika kādā ziemas nometnē, un,

pārstāvētas četras Šmidchenu cilts
paaudzes; vecmamma ar savām
meitām, mazbērniem, un vēl ar
mazmazbērnu – visu nedēļu
nēsāju trīs mēnešus veco Lauri
līdz pa Mičiganas mežiem!
Gaidas man arī piedāvājušas
neticāmas iespējas. Esmu nomet
ņojusi Ontario ziemeļmežos ezer

to paspārnēs.
Lai arī turpmāk mans gaidis
kais ceļš būs citādāks kā līdz šim,
es neapšaubu, ka latviskais gai
disms turpinās ietekmēt manu
dzīvi. Novēlēsim latviešu gaidām
“daudz baltu dieniņu” savā simt
gadē, un dzīvosim pēc gaidu liku
miem. Gaidas – Arvien modras!

Vilhelmīne Vilka

arī sākumā atbildes bija līdzīgas,
bet tanī vakarā, ar foto albumiem
un lielās nometnes atceres grā
matām klēpī, varēju atzīt, ka gai
dojot ieguvu savas dzīves pamatus. Dabas mīlestība, kuŗa sākās
ar nometņošanu, sirojumiem un
ekskursijām visos gadalaikos,
noveda uz mežkopības un meža
ugunsdzēsēja karjeru. Visi tie kanu

lai gan es neatceros to konkrēto
brīdi, par kuŗu viņš bieži stāsta,
kad viņam jautā, kā mēs iepazi
nāmies (man laikam bija 10 vai
11 gadi tajā februārī), atskatoties uz
kopbildēm no ziemas un Lielām
nometnēm apmēram 10 gadu
gājumā, es atpazīstu mūsu sejas,
smaidot, nezinot, ka turpmākos
divdesmit gadus nometņosim kopā.

Top palīdzības pakas
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ILZE
PĒTERSONE
Vai mums ir jārunā latviski,
lai justos latvieši? Cik labi mums
jārunā? Kas nosaka mūsu identitāti? Paceļu šos jautājumus kā
ierosinājumu turpmākai debatei,
vai, vēl labāk, kā vērtīgu zinātnisku projektu, ko varētu pie
teikt Latviešu Fondam! Turpmā
kais ir uzmetums temas risi
nājumam…
Būdama bērns, 1950. gados
Toronto, gulēju vienā istabā ar
savu vecomāti. Mēs kopā skai
tījām nakts lūgšanu – “Nu es
gribu gulēt iet, Tēvs, slēdz manas
acis ciet”. Vecaimātei ļoti nāca
miegs pēc dienas darba vietējā
siltumnīcā, bet es visādi mēģi
nāju no viņas izvilināt stāstus
par jaunību un seniem laikiem –
man neiedomājamu dzīvi. Kar
līne Kalacs piedzima 1887. gadā,
uzauga cara laika Latvijā, strā
dāja Pēterburgā istabmeitas darbā,
ieprecējās saimniecībā – atpirktās vācu muižas lauku mājās (ar
pirti un riju!), pavadīja četrus
gadus bēgļu gaitās Pirmajā pa
saules kaŗā, četrus bēgļu gadus
Otrā pasaules kaŗā, un savu
pēdējo dzīves posmu nodzīvoja
Ontario provincē, Kanadā.
Stāstu pavadītos vakaros ko
pējā istabā es vecaimammai
mācīju angļu valodu, bet viņa
man krieviski (vēl atceros “viens,
divi, trīs” – “odin, dva, tri”).
Vecāsmātes skološana bijusi
krievu valodā – tajos laikos tika
aizliegta latviešu valodas mā
cība un lietošana publiski. Mājās
viņa runāja savā dzimtajā valodā.
Sešdesmit gadus vēlāk Kanadā
viņa allaž atgādināja saviem
mazbērniem, ka latviešu valoda ir dārgums, kas jāglabā.
Bet mani vecāki uzskatīja
viņas valodu par nepareizu – tā
bija svešvārdu pilna: vot, paga,
paga, mērģele, ķisenis, kartufe
lis, ķēķis, zafte… Mana mamma
un tētis – Ulmaņlaika bērni un
dīpīši– audzināja mani un brāli
“tīrā” latviešu valodā. Mums
mācīja – gludeklis, ne pletīzeris
un viltotais, ne falšais zaķis…
Bet pagāja laiciņš, un es sāku
dzirdēt” (ne jau no maniem
vecākiem), ka vakariņās būs
“čikens” nevis vista, un – vai ne
varētu “paķert” (grab) sviestu
no “fridžas” (ledusskapja).
Atjaunojot attiecības ar radiem
Latvijā aizg. gs. 80. gados, cie
mo
joties un iepazīstoties ar
Latvijas latviešiem 90. gados,
mūs, ārzemju ļaudis, teica ru
nājam pārāk “dziedoši” – uz
augšu un leju, uz augšu un leju
vien un nobeidzot parastus
stāstījuma teikumus ar jautājuma
izteiksmi (angļu intonācija).
Mums savukārt likās, ka Lat
vijas cilvēki vada sarunas mo
notonā, neizteiksmīgā tonī, ne
kad nesmaidot un pielietojot
krieviskumus, kā “davai”, “kvar
tāls” un “luksofors”, un ka laik
raksti un valdības dokumenti ir
pārmērīgi sarežģīti un miglaini.
Vēl pagāja gadi, un latviešu va
lodai Latvijā arī sāka pielipt
angļu ievie
sumi – “reitings”,
“leģitīms”… Nu, valoda mainās
– “mūžīga pārmaiņa ir valodas
dzīvība” (K. Mīlenbachs). Lat
viešu paau
dzes, gan ārzemēs
gan Latvijā, ir runājušas katra
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TEICI, TEICI VALODIŅA!
Latviešu Fonds 2022. gada martā

“savu valodu” – katra, atspo
guļojot savus vēsturiskos ap
stākļus.
Pašreizējie latviešu valodas
apstākļi ir vēl sarežģītāki – pē
dējos 20 gados apmēram 400
tūkstoši tautiešu ir emigrējuši
no Latvijas un ir izkaisīti pa
saulē. Rosīgas latviešu kopienas
ir izveidojušās Eiropas zemēs,
kā Īrijā, Anglijā, Italijā. Ziemeļ
amerikā ir aktīvas jaunlatviešu
saujiņas Halifaksā, Edmontonā

un Britu Kolumbijas provincē,
kā arī Amerikas pilsētās, kā
Atlantā. Lielie latviešu centri
Toronto, Čikāgā, Ņujorkā, Bos
tonā, Vašingtonā un citur turas
braši. Bet negribu vairs runāt
par atšķirībām starp Latvijas
latviešiem un ārzemju latviešu
pēctečiem – tagad mēs visi, kā
ASV vēstnieks Māris Selga teic,
esam “savējie”.
Mums – savējiem – izaicinājumi (challenge) noteikti ir. Vecā
ārzemju latviešu sabiedrība sa
rūk, jaunā diaspora cīnās par
izdzīvošanu, laulības arvien
biežāk jauktas un skaitliski maz
latviešu dzīvo cits citam tuvumā.
Ir liela vēlme saturēt latvietību
– to liecina daudzie latviešu
kori, deju un teātŗu pulciņi un
skoliņas. No otras puses, sarī
kojumi šodien nereti notiek lat
viešu un angļu valodā. Jājautā
– vai latviešu valoda ne tikai
mainās, bet arī ir apdraudēta?
2012. gadā, vairāk nekā div
desmit gadus pēc Latvijas atjau
notās neatkarības iegūšanas

krieviski runājošas polītiskās
grupas Latvijā sāka pieprasīt
grozījumus Satversmē, pieļaujot Latvijā divvalodību – t. i.
krievu un latviešu valodas kā
valsts valodas. Ruta Pazdere
rakstā Laika 2022. gada 26. feb
ruāŗa – 4. marta numurā stāsta,
kas tad notika: tika noorganizēta grupa “Par latviešu va
lodu”, ārzemju latvieši palīdzēja saziedot līdzekļus informācijas kampaņai, un beigās refe
rendumā latviešu
valoda tika pār
liecioši apstipri
nāta kā vienīgā
valsts valoda. Bet
bija jāpiepūlas. Un
kad rakstu šīs rin
das, krievi uzbrūk
Ukrainai; Dievs
vien zina, kur šīs
briesmas nove
dīs… Man nāk
prātā vecāsmātes
teiktais – “Jāsargā
mūsu pašu valoda, nekad nezini
kad to var atkal
atņemt”…
Latvijas valdība
ir reaģējusi uz de
mografisko krizi
un valodas situā
ciju; ir radītas
programmas, lai
atbalstītu latvie
tību un latviešu
valodu ārpus Lat
vijas. Latviešu va
lodas aģentūra,
Ārlietu ministrijas diasporas no
zare un digitālās
platformas,
kā
“Globālais latvie
tis” un garaman
tas.lv (Latviešu
folkloras digitā
lais archīvs) darbojas, lai uzturētu
piederības sajūtu
valstij, lai nostip
rinātu un attīstītu
valodu, lai piedā
vātu latviešu va
lodas mācību uni
versitātēs un lai
ierosinātu valodas apguvi tāl
mācībā. Latviešu skolām ārze
mēs piedāvā gan financiālo at
balstu, gan mācību vielu.
Organizācija, kas jau sen darbojas, lai saglabātu un veicinātu
latvisko identitāti un latviešu
valodu, ir Latviešu Fonds. Fondu
dibināja 1970. gadā, kad Latvija
vēl bija zem komūnisma sloga;
domāju, ka Latviešu Fonda ne
izteiktais dibināšanas mērķis
bija stiprināt mūsu sabiedrības
pamatus pret asimilācijas spiedienu. Šodien, ar pamatkapitāla
vērtību vairāk par vienu miljonu dolaru, LF ir viena no stabilākajām latviešu organizācijām, kas financiāli atbalsta kul
tūras un izglītības idejas īsteno
šanu gan Latvijā gan ārpus tās.
Gadu gaitā vairāk nekā divi
miljoni dolaru ir bijuši noziedoti vairāk nekā 500 projektiem;
tajos ietilpst gan literātūra, gan
dzeja, gan dziesmas, gan saistoši mācību līdzekļi jaunatnei
un bērniem.
Latviešu Fonda padome –

locekļi dzīvo visā Amerikā –
nesen sanāca kopā Nudžersijā
(Brigita Rumpētere bija laipnā
namamāte) pārrunāt 2022. gada
pieteiktos projektus, satikt vie
tējos latviešus un pavadīt jauku
vakaru sadziedoties. Ja piemir
sās dziesmu vārdi, mums pie
rokas bija “Līksmības Zizlis” –
Latviešu Fonda atbalstīts projekts, ALJAs jaunizdotā Rai
monda Matisona dziesmu grā
mata. Man bija līdzi vecais iz
devums no 1997. gada. Tur ie
rakstīts – “Par piemiņu no Kat
skiļu bērnu nometnes satikša
nās. Sadziedāsimies! Raimonds”.
Jaunā dziesmu grāmata arī tieši
domāta bērnu nometnēm
Amerikā, lai nākamā paaudze
mācās latviešu valodu un latviešu dziesmas.
Nobeigšu ar LF projekta ap
rakstu, kas saistās ar latviešu
valodas uzturēšanu un stipri
nāšanu 19. gadsimtā – manas
vecāsmātes laikmetā. Jaun
lat
vietis un latvietības identitātes

cēlājs Krišjānis Valdemārs 1853.
gadā izdeva savu pirmo grāmatu. Virsraksts ir šāds – “300
stāsti… ar to jaunekļiem un
pieaugušajiem lusti uz grāma
tām vairot gribējis K. Valde
mārs”. Blakus dzejai un esejām
grāmatā ir jociņi, mīklas un
ieteikumi – stāsti ir sakopoti,
lai līdzētu parastiem latviešu
ļaudīm uzlabot un izbaudīt pa
šiem savu latviešu valodu. Pa
teicoties Latviešu Fonda atbal
stam, „300 stāsti” ir “pārtulkoti”
no gotiskā šrifta modernā rakstā un digitalizēta – tagad mēs
visi varam to lasīt.
Latviešu Fonda projekti ir
“logs, caur kuŗu ieskatīties latviskajā vērtību pasaulē”. Mēs
gribam šo logu atvērt, cik plaši
vien var! Krišjānis Valdemārs
piekristu.
*Lai uzzinātu vairāk par
Latviešu Fonda darbu un
mērķiem, ieskatieties www.lat
viesufonds.com

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ
mūsu pastāvīgā autora Ivara Galiņa
un mākslinieka Māŗa Platā illustrētā
“laikmetīgā poēma” “Lats un Blats” –
asprātīgs vēstījums saistītās rindās par kādu
zīmīgu laika sprīdi latviešu dzīvē. Izdevumu
atbalsta Latviskā Mantojuma fonds Bostonā.

“Latviešu kultūra ir neizsmeļama aka, bet tāda aka
nav Fonda finances. Paldies autoriem Ivaram
Galiņam un Mārim Platajam par izcili veikto darbu,
novēlot visus grāmatas ienākumus Fondam! Paldies
arī tiem lasītājiem, kas, atbalstot Fondu, vēlētos
maksāt vairāk par grāmatas cenu. Ceru, ka grāmata
sagādās lasītājiem prieku!”
Ināra Suuberga.

Cena: sākot ar 20,– USD

Ieņēmumi tiks nodoti
Latviskā Mantojuma fondam Bostonā

Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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Uz demonstrāciju pirmo reizi. Teorētiska pieredze praksē
Vispirms prologa vietā jāpa
skaidro, ka par demonstrācijām
un publiskiem protestiem kopumā
vispār es zinu daudz, iespējams,
vairāk nekā jebkuŗš ierindas
demonstrants Latvijā. Tas galve
nokārt tāpēc, ka, strādājot mū
zejā un pētniecības centrā “Lat
vieši pasaulē”, šai līdz šim nepelnīti mazzināmajai tēmai – par
latviešu rīkotajām demonstrā
cijām ārpus Latvijas padomju

NYET, SOVIET! Polītiskie protesti un demonstrācijas ārpus
Latvijas 1945–1991” veidošana
un atklāšana ieilga – pirmoreiz
tās atklāšanu plānojām 2020.
gada maijā, taču strauji sāku
šamies pandēmija to atcēla, un
vēlāk tās nākamais vilnis un iero
bežojumi to vēlreiz pārcēla. Šo
divu gadu laikā kopā ar kolēģiem
esam piedzīvojuši iepriekš ne
nojaustas pārmaiņas! Sākotnēji,

rības šķelšanos. Taču darbiem
patīk, ka tos izdara līdz galam.
Nolēmām tomēr neskaitīt atpakaļ atbalstītajiem piešķirto finan
cējumu un par spīti visam sa
sniegt finiša taisni – veidot un
atklāt izstādi, kur tik daudz
darba un laika jau bija ieguldīts un
kur tik daudz lielisku priekšmetu
no mūsu mūzeja krājuma tiks
izstādīts, un kuŗas tēma galu
galu ir ļoti aktuāla tieši šobrīd!

“Latvieši pasaulē –
mūzejs un pētniecības centrs”
turpina strādāt
LR Kultūras ministrija kon
kursa kārtībā ir apstiprinājusi
biedrību “Latvieši pasaulē –
mūzejs un pētniecības centrs”
par valsts pārvaldes uzdevuma veicēju diasporas mate
riālās kultūras un vēstures
mantojuma apzināšanai, kom
plektēšanai un pieejamībai sa
biedrībai nākamajiem 3 ga
diem – līdz 2024. gada bei
gām, ik gadu piešķirot šim
mērķim Eur 30 000. Esam pa
godināti saņemt šo atzinību.
Šo nozīmīgo valsts uzde

vumu atbildīgi un ar lepnumu
esam veikuši jau kopš 2019.
gada, nodrošinot diasporas
materiālās kultūras un vēstu
res mantojuma, tai skaitā Lat
vijas iedzīvotāju izceļo
šanas
viļņu vēstures un diasporas
latviešu dzīvesstāstu izpēti, ap
zināšanu, komplektēšanu un
saglabāšanu, kā arī veicinot
izpētē balstītu sabiedrības iz
glītošanu un informēšanu par
diasporas daudzveidīgo piere
dzi, devumu Latvijai un lat
viskās identitātes veidošanu

ārpus Latvijas.
Esam vienīgais mūzejs un
pētniecības centrs pasaulē,
kuŗa galvenais uzdevums ir
apkopot liecības, priekšmetus, fotografijas un stāstus par
latviešu izceļošanu no Latvijas
un dzīvi diasporā kopš 19.
gadsimta līdz mūsdienām.
Mūzejs kopš 2007. gada veido
izstādes, publikācijas, filmas,
sarīkojumus un citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi,
viņu kultūru un devumu Lat
vijai un pasaulei.

okupācijas laikā – esam veltījuši
vairākus pētījumus un projektus. Tā 2018. gadā mūzejs laida
klajā grāmatu “Nyet, Nyet, Soviet.
Stāsti par latviešu polītiskajām
demonstrācijām trimdā”, 2021.
gada 18. novembrī pirmizrādi
piedzīvoja kolēģes Mariannas
Auliciemas izlolotā ideja – do
kumentālā filma “Valiant! Brau
ciens uz brīvu Latviju” (režisore
Māra Pelēce). Šo vairākus gadus
ilgušo pētniecības tēmu noslēgs
izstāde “NYET, NYET, SOVIET!
Polītiskie protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas 1945–1991”,
kuŗu pandēmijas ierobežojumu
dēļ nācies jau divreiz pārcelt,
taču šoreiz ceram, ka izstāde
savu atklāšanu Dzelzceļa vēstures mūzejā piedzīvos Latvijas
Neatkarības atjaunošanas dienā,
2022. gada 4. maijā.
Tomēr jāatzīst, ka manas zinā
šanas par sava viedokļa un at
tieksmes demonstrēšanu pub
liski bija teorētiskas – lasītas,
dzirdētas, līdzipārdzīvotas, bet
ne praksē pieredzētas un izdzī
votas. Tas lielā mērā saistīts ar
objektīviem apstākļiem – pie
dzim
stot un uzaugot Padomju
Latvijā, turklāt provincē, ne galvaspilsētā. Bērnības atmiņās vārds
“demonstrācijas” pārsvarā sais
tās ar darbaļaudīm, ar 1. maiju.
Protams, kopā ar vecākiem,
māsu un brāli piedalījos Baltijas
ceļā, stāvot rokrokā ar citiem
brīvību un neatkarību alkstošajiem kaut kur starp Valmieru un
Cēsīm, bet, jāsaka godīgi, vairāk
atmiņā palikuši žiguļi un mos
kviči šosejas malā, zemu lidojošs
helikopters, daudzi rokās sade
vušies sveši cilvēki un mans
svītrainais džemperis.
Pieminētās izstādes “NYET,

zinot, cik neliela ir (bija) publiskā līdzdalība Latvijā un cik
reti notiek (notika) publiska
savas nostājas paušana un aizstāvēšana, izstādes koncepcijas
centrā izvirzījām rokasgrāmatas
principu, ar vēlmi, lai izstāde
mudina iedvesmoties no trimdas
latviešu pieredzes, kļūt aktīvā

Tā nu pārrēķinājām inflācijas un
deficīta ietekmētās izmaksas, sa
stādījām jaunu darba plānu, pārrakstījām izstādes ievadu – ak
centu šoreiz pārvirzot uz valstsgribas paušanu darbos un vārdos.
Un tad pienāca 2022. gada
24. februāris. Kaŗš mūsu ģime
nes dzīvi pārmainīja, esot atva

Ieva Vītola ar ģimeni demonstrācijā
kiem – doties uz protestiem,
rīkot demonstrācijas, kļūt sabiedriski aktīviem un līdzatbildī
giem! Bet! Kamēr Latvijā plosījās kovids, kā zināms, demonstrācijas un piketi kļuva teju par
ikdienu un veidu, kā, tiesa, galvenokārt antivakseri pauda savu
nostāju. Vienu brīdi pat apsvē
rām mest plinti krūmos, lai ar
izstādi vēl vairāk neatbalstītu šo
apmātību un nerosinātu sabied

ļinājumā sniegotajā Lapzemē.
Torīt distanču slēpes vēl nebija
pie kājām, kad no rīta istabā
ienāca vīrs un smaržojošas kafijas krūzes vietā atskanēja skaudrs un īss teikums: “Šorīt sācies
karš.” Somijā nepalikām, atgrie
zāmies Latvijā – nevis pavasarī,
kā bija iecerēts, bet pilnīgi citā
pasaulē, kur nežēlību, cietsirdību,
netaisnību ik minūti piedzīvo
Ukraina, kamēr Latvija un pārē-

jā Eiropa cieš līdzi, solidarizējas,
es personīgi – raudu un pārdzī
voju ik dienu un neredzu vairs
nekam šajā dzīvē lielu jēgu. Ja
kaut kas tāds var notikt mūsdie
nās, tik tuvu esošajā Ukrainā,
tad visi sapņi, ticība labajam un
cilvēciskajam pārvēršas naidā
un sāpēs. Bail paliek ne tikai no
nākotnes, kas drausmīgā kārtā
nu atkarīga no Kremļa vājprāta,
bet arī no sevis.
Ko darīt? Vieni ziedo, citi
trako sociālajos tīklos, vēl citi
piedāvā savas pajumtes bēgļiem.
20 kaŗa dienas izdzīvotas dažādu
emociju amplitūdā, bet, izskatās,
ka savākties un turpināt vadīt
ikdienu pavisam noteikti palīdz
(1) rutīnas darbs, lai arī cik grūti
būtu saņemties un atrast moti
vāciju, (2) sarunas un tikšanās ar
cilvēkiem, lai cik pandēmijas
ieviestais attālinātais dzīvesveids
liktos labs un izdevīgs, un (3) kas
to būtu domājis – demonstrācijas! Pulcējoties vietā, kur satiekas
līdzīgi jūtošie, domājošie, rodas
spēks un nostiprinās cerība.
Tieši šāda pārliecība man ra
dās 2022. gada 5. martā, esot
Rīgā un piedaloties atbalsta mī
tiņā Ukrainai. Mēs kopā bijām
30 000 cilvēku, kaut uz vietas tā
nelikās. Tā bija mūsu ģimenes
pirmā demonstrācija, kuŗai saga
tavojāmies iepriekšējā vakarā –
ar plakātu gatavošanu, kuŗiem
izmantojām žurnāla IR laipni
brīvpieejā atvēlēto mākslinieka
Kriša Salmaņa zīmējumu – zvē
rīgā agresora un slepkavas Pu
tina “portretu” galvaskausa formā.
Kad pirmo reizi to ieraudzīju,
izņemot žurnālu no pastkastītes,
pilnīgi sarāvos – tik briesmīgu
pirmo iespaidu šis mākslas darbs
atstāja! Paldies!
No rīta, pirms došanās uz
Rīgu, lūkojām saģērbties tā, lai

soli piesaistījām uzmanību – ielu
krustojumā, gaidot zaļo gaismu
iedegamies luksoforā, kāda maza
meitenīte mammai pie rokas
man prasīja: “Kas tas par briesmoni?” Izstāstīju, kas tas ir pa
saulē pats ļaunākais cilvēks, kuŗš
saņems atpakaļ to, ko tagad no
dara citiem. Ejot un demonstrējot
cilvēku pūlī epizodiski dzirdēju,
par ko sarunājas citi – viss vie
nīgi par un ap Ukrainu, Putina
zvērībām, Kremļa propagandu,
kodolkaŗa iespējamību, Černo
biļu un radiāciju. Valdīja līdzjū
tības un kopības gars. Satiku drau
dzeni, kuŗas mamma ir ukrai
niete, un viņas abas ik dienu ļoti
gaida radinieku sūtītās ziņas no
Ukrainas – vienalga kādas, lai
tikai pienāk, jo tas nozīmē, ka
viņi ir dzīvi. Mēs, kamēr esam
vēl dzīvi un brīvi, savu ziņu
Ukrainai varam sūtīt demonstrējot. Domāju, ka viņi to ļoti
gaida un novērtē. Slava Ukrainai!
Epiloga vietā – tātad, ja liktenis būs lēmis, tad no 4. maija līdz
23. jūlijam Rīgā, Latvijas Dzelz
ceļa vēstures mūzejā būs skatāma
mūsu mūzeja izstāde, kas atklās
trimdas latviešu nerimstošo, ra
došo un iedvesmojošo cīņu 46
gadu garumā pret Latvijas oku
pantiem. Izstādei būs pavisam
vienpadsmit sadaļas, tādas kā
“Padomāt par apģērbu”, “Strādāt
ar izdomu”, “Izdomāt intriģējošu
saukli”, “Mobilizēties ātri”, “Demon
strēt individuāli ikdienā”, “No
nākt preses uzmanībā” u.c. Jau
tagad zinu, ka noteikti kādu laiku
pavadīšu izstādes sadaļā “Tikt sev
pāri”, kur ruporā ikviens varēs
izmēģināt izkliegt saukļus – lai
cik labi sagatavojusies biju savai
pirmajai demonstrācijai, tomēr
skandēt saukļus pilnā balsī publiskā telpā saņēmos, tikai ejot
garām Krievijas vēstniecībai Uk

vismaz kāds apģērba gabals, vai
tā būtu jaka, šalle, cepure, ir Uk
rainas spožajās, cerīgajās krāsās!
Uzvārījām un paņēmām līdzi arī
siltu un saldu tēju, jo diena, kaut
arī ļoti saulaina, bija diezgan
dzestra. Protams, demonstrācijas
sākumu jeb pulcēšanos pie Brī
vības pieminekļa nokavējām kā
jau ļaudis, kas Rīgā ierodas no
laukiem! Taču, dodoties pa Tēr
batas ielu uz Brīvības bulvāri, ar
saviem plakātiem un apņēmīgo

rainas Neatkarības ielā! Tātad –
vieta izaugsmei un jaunai pie
redzei vēl ir!
Katrā ziņā – ejiet uz protestiem,
mītiņiem, akcijām! Demonstrē
jiet savu attieksmi, paudiet viedokli – Ukrainai un mums visiem
tas ir svarīgi! Ņemiet līdzi bērnus,
gatavojiet kopā plakātus, runājiet
un stāstiet! Tas noteikti ir tā vērts!
IEVA VĪTOLA
2022. gada 15. martā,
Ukrainas kaŗa 20. dienā
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Vanna būs Dziesmu svētkos St. Paulā!
Ik pa laikam pienāk tiešām
labas ziņas. Nupat dzirdēju, ka
mūsu dziesmu svētkos šovasar
(XV Vispārējie Latviešu Dzies
mu un deju svētki ASV) klāt pielikts jauns sarīkojums. Citēšu
ziņojumu no rīkotājiem:
“Cienījamie tautieši! Esat mīļi
gaidīti Dziesmu svētkos! Turpi
nām strādāt pie daudzajiem
svētku priekšdarbiem. Patei
co
ties jūsu komentāriem, esam
sapratuši, ka dziesmu svētku formula nedaudz ierūsējusi – ik
reizi principā viens un tas pats.
Mēs, atsaucoties uz šo novērojumu, esam izgudrojuši ko jaunu,
skaistu, interesantu un unikālu –
mūsu svētkos, St. Paulā, Mine
sotā, pirmo reizi vēsturē būs
spēle, amerikāņu game show!
Pēc ilgām apspriedēm sapratām,
ka tas ir īstais notikums, kuŗu
iekļaut svētku norisē. Svētku ap
meklētājiem būs iespēja ne vien
noskatīties šo spēli, bet arī tajā
piedalīties. Tā notiks svētku galvenās viesnīcas Balles zālē.
Esam izvēlējušies piedāvāt latvisko versiju no visiem pazīstamās spēles Wheel of Fortune,
kuŗa Amerikā iemīļota jau gadu
desmitiem. Latviski to sauksim
„Bagātības ritenis”. Viss būs tā
pat kā amerikāņu variantā, tikai

latviski. Dalībniekiem būs jāuzmin latviešu vārdi un izteicieni.
Būs dažas spēles svētku laikā,
dodot vairāk apmeklētājiem ie
B R A U C I E T
spēju piedalīties. Uzvarētājiem
būs bagātīgas dāvanas, kuŗas
U Z
saziedojušas amerikāņu un latviešu firmas. Lielākais vinnests
D Z I E S M U
būs viens miljons ASV dolaru,
kuŗu šobrīd vēl salasām...
S V Ē T K I E M
Otra svarīgākā loma šajā spēlē
ir vadītājs, loma ko Amerikā
pilda Pat Sajack. Viņa vietā jau ir
sarunāts Pēteris Blumbergs, bi
jušais ALA priekšsēdētājs, paš
reizējais PBLA priekšsēdētājs!
Pēteris ir visiem pazīstams, un
viņam, tāpat kā Pat Sajack, ir laba
humora izjūta, ātra domāšana un
labs smaids. Esam stāvā sajūsmā
par viņu šajā lomā! Bet – pati
svarīgākā loma pienākas vadītāja
asistentei, kuŗu Amerikā pilda
Vanna White. Lielākais notikums
mūsu svētkos varētu būt tas, ka
esam sarunājuši pašu Vanna
White, lai viņa būtu Pēteŗa partnere! Vanna piekrita un piebilda, ka ar lielāko prieku to darīs!
Viņai ir ilggadīga pieredze, tātad
nebūs jāapmāca. Vanna savu
lomu pildīs, tērpusies dažādu
novadu latviešu tautastērpos.
Viņa sev līdzi vedīs visu skatuves
iekārtu un īsto Wheel of Fortune Vanna White un Pēteris Blumbergs

Nauda un ne tikai!
Nu jau vairums čikāgiešu būs
dzirdējuši par latviešu centru,
kuŗu izveidoja Ciānas draudzes
īpašumā. To nosauca par „Lig
zdu“. Vienalga, patīk vai nepatīk tas nosaukums, centrs ir, un
tas ir uzskatāms par lielu, ne
pieciešamu panākumu mūsu
sabiedrībai. Tagad atliek tikai
to atbalstīt un teikt – uz priekšu!
„Ligzdai“ ir vadība, kas kārto
centra administrāciju. Protams,
centrs bez naudas un ienākumiem nevar pastāvēt. Redzot,
kā jau pasen Amerikā ir rīkojušās dažādas organizācijas,
„Ligzdas“ vadība (turpmāk LV),
nolēma rīkoties līdzīgi, ar mērķi
sagādāt tekošus ienākumus.
Lēmums ir – pārdot kādai
firmai centra „naming rights“.
Tas nozīmē – kāda firma, par
samaksu, protams, var spēj piedalīties centra nosaukuma iz
vēlē, parasti iekļaujot savas firmas nosaukumu. Piemēri Či
kāgā ir: Allstate Arena, United
Center un Guaranteed Rate Field.
LV griezās pie firmām, kuŗas
atrodas tuvu „Ligzdai“. Atsau
cās divas: Eli’s Cheesecake un
McDonalds. Eli’s piekrita mak
sāt LV katru gadu ievērojamu
summu, ja centru sauktu: Lat
vian Center Eli‘s Ligzda (LCEL).
McDonalds no savas puses piekrita nosaukumam: Latvian Mc
Centrs Ligzda. Abām firmām ir
vēl citi plūsi. Kuŗam gan negaršo Eli’s cheesecake? Kuŗam, it
sevišķi jauniešiem, negaršo Mc
Donalds? Abas firmas būtu at
raktīvas latviešiem. „Ligzda“, cik
zināms, būtu pirmais latviešu

centrs pasaulē, kuŗš īstenotu
šādu sadarbību. LV uzzināja,
ka, būdama pirmā un vienīgā,
„Ligzda“ būtu minēta nākamajā
Guiness World Book of Records
grāmatā.
Ar to vien nebeigtos. Sarunas
ar abām firmām iekļāva to, ka
abas piegādātu centram ēdienu.

dāvā latviešu sarīkojumiem arī
pilnu catering service no savas
ēdienkartes.
LV ir stāvā sajūsmā par šīm
iespējām ne vien pelnīt, bet arī
bagātināt sarīkojumu maltītes.
LV sanāks speciālā sēdē šī
gada 1. aprīlī, lai nolemtu ar
kuŗu firmu sadarboties. Starp

Eli’s solīja pagatavot Latvian
Black Balsam Cheesecake, un
Eli’s veikalā, turpat blakus
„Ligzdai“, latviešiem būtu at
laide uz visu, ko tur pārdod.
McDonalds solījās veidot latviešu maizīti, tā saucamo send
viču. Pašreiz paredzēta būtu
McKotlete, kur starp divām
rupjmaizes šķēlēm būtu kotlete
ar kaņepju sviestu, sēnēm un
sīpoliem. Būtu arī dzēriens Lat
vian Black Balsam McShake,
parastajā, upeņu, ķiršu, vai
kafijas garšā. McDonalds pie

laikā varat droši sazināties ar
LV, viņiem izsakot savas domas!
Nākamajos Laika numurus paziņosim, kuŗu firmu LV izvēlējusies. Citas latviešu or
ganizācijas, uzzinājušas par šo
variantu, arī sāk apsvērt to
darīt. Sāk pavērties interesantas
iespējas arī citiem pelnīt!
Centrs IR! Atbalstīsim to!
Neprasiet, ko „Ligzda“ var jums
dot, bet prasiet, ko jūs varat dot
„Ligzdai“!
AMcB,
speciālais korespodents

riteni. Būs, kā sakām angliski:
fun! Piedosim svētkiem jautru,
interesantu piegaršu!
Tie, kuŗi vēlas piedalīties spēlē,
var pieteikties, sākot ar 1. aprīli,
pie svētku Rīcības komitejas.
Mēs ļoti gaidām jūsu atsaucību!
Esam izveidojuši speciālu e-pasta adresi šim nolūkam. Rakstiet
uz: esgribuVannu@dziesmus
vētki.com.
Spēlētājus izraudzīsim no pirmajiem 200 saņemtajiem e-pastiem. Steidzieties, neatlieciet!
Spēļu apmeklētāji varēs biļetes
nopirkt parastajā svētku kasē, arī
sākot ar 1. aprīli.
Esam jau iepriekš pateicīgi
jums visiem par atbalstu, kā
Pēterim Blumbergam, tā arī un
Vanna White. Savu sirsnīgo sveicienu, svētību un visa laba vēlē
jumus mums sūta arī pats Pat
Sajack.
Esam modificējuši savu svētku
devīzi no „maz bišķiņ skaļāk!“
uz „maz bišķiņ laimīgāk!“
Uz tikšanos St. Paulā no 29.
jūnija līdz 4. jūlijam!
Prasi, ko svētki var tev dot, un
prasi, ko tu vari dot svētkiem!”
Pateicībā – Rīcības komiteja,
Vanna un svētku
speciālkorrespondents
AB

LAIKS maina krāsu
Laiks, tāpat kā visas drukātās
avīzes, cīnās ar problēmu, ka
jauni abonementi tikpat kā klāt
nenāk. Ir iemesli, kāpēc ne visas
vēlas pāriet tikai uz digitālo variantu internetā – vecākās paau
dzes lasītāji nevēlas.
Pēdējos gados Laika avīzes
redakcija ir īstenojusi dažādas
maiņas, lai glābtu avīzi. Jaunākā
maiņa ir saistīta ar to, ka vecais
„modelis“ vairs neder. Pēc intensīvas tirgus analīzes redakcija
sapratusi sekojošo: viena veida
žurnālistika vēl tomēr turas, pro
tiet, dzeltenā prese! Latvijā popu
lārākie žurnāli ir tie, kuŗi katru
nedēļu tirgo baumas un intīmus
stāstus par pazīstamajiem cilvē
kiem. Kuŗš ar kuŗu saietas, kuŗi
šķiras, kuŗi precas un kāpēc. Kā
angliski saka: sex sells!
Es pirmais atļaujos padalīties
ar šo informāciju, bet zinu, ka
avīzes redakcija to pati visiem
ziņos tuvākajā laikā. Es uzskatu,
ka nav ko gaidīt! Carpe diem, vai
carpe Laiks! Sākot ar šī gada 1.
aprīli, Laikā būs iekļautas sulīgas
ziņas par tautiešiem Amerikā un
citur. Jo sulīgāk, jo labāk. Lapas, kas
veltītas šim saturam, būs sauktas
Dzeltenais Laiks, un būs viegli at
rodamas, jo tās drukās uz bāli dzel
tena papīra! Cerība ir uzreiz pie
dzīvot abonementu pieaugumu!
Šī pieeja nebeidzas tikai ar
avīzi. Pārrunāts arī Laika Māk
slas kalendāra saturs. Ja kāds domā,
ka lasītājiem interesē achitektūra
vai kaut kādi jau redzēti dabas
skati, tad viņi maldās. Turpmāk
kalendāros būs kas interesantāks
– būs ķermeņi, seksīgi latviešu

ķermeņi. Latviešu sievietes ir
visskaistākās pasaulē, un vīrieši
arī nav taču zemē metami, tātad
tie būs iekļauti nākamajos kalendāros. Šie tautieši būs tērpti mi
nimāli, piemēram, peldkostīmos.
Viss, protams, būs gaumīgi. Var
jau arī likt Rīgas skaisto architektūru, bet katrai ēkai priekšā
varētu stāvēt kāda Ieva vai Aiga.
Uzreiz interesantāk. Tas pats at
tiecas uz vārdadienām – tad, kad,
piemēram, Ingrīdām ir vārdadiena,
ieliksim kādas seksīgas Ingrīdas
foto! Man personīgi katrā istabā pie
sienas būtu viens tāds kalendārs.
Varētu arī darīt, kā dara Ame
rikā, – katru gadu kalendārā ie
mūžināt sievietes un vīriešus,
kuŗi strādā latviešu organizācijās, piemēram: ALA, PBLA, DV,
Laika redakcijā, Gaŗezerā, dažā
dās latviešu biedrībās utt. Tie nu
gan gluži nebūtu visi peldkostīmos, bet daļa noteikti. Galvenais,
lai pievilktu pircējus. Cenu arī
varētu pacelt šādiem kalendā
riem – peļņa vēl lielāka!
Tātad – soļi būs sperti, lai
glābtu avīzi! Lūdzu, abonējiet!
Protams, būs raksti par latviešu
sarīkojumiem un aktīvajiem tau
tiešiem, kā arī notikumiem Lat
vijā, bet klāt nāks Dzeltenā Laika
lappuses ar sulīgu saturu. Ja jums
ir sulīga informācija, nekavējoties sūtiet to avīzes redakcijai.
Vēl labāk, ja ir arī fotografijas.
Atcerieties, jo sulīgāk, jo labāk.!
Latviešu mājas bez Laika avīzes
ir kā pīrāgs bez speķa, kliņģeris
bez rozīnēm vai kā vārīti kartupeļi bez sēņu mērces!
Jūsu sulīgais korespondents AB

LAIKS
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“Subraba un zelta man nav”... toties Saulainei ir!
KRISTĪNE KIRSCH-STIVRIŅA
Prāvesta Artura Voitkusa
romāni ir bieži ziedoti labi
pazīstamajai Saulaines grāmatu
klētiņai tās divdesmitajā darbības gadā. Voitkus dzimis 1911.
gadā, bijis izcils mācītājs, pedagogs, teologs, rakstnieks, audzinātājs, skolotājs, arī humorists,
sarakstīja tik daudz romānu, ka
tiem ir iekārtots īpašs novietojums Saulaines grāmatu klētiņā.
Par nožēlošanu, prāvests mira
1991.g. Viņš piedzīvoja svētīgu,
bagātīgu, pašaizliedzīgu mūžu,
palīdzot trimdiniekiem risināt
savus reliģiskos jautājumus un
ētiskās problēmas. Arī citu po
pulārāko rakstnieku romāni ie
ņem paši savu atsevišķu, viegli
sameklējamu, nodalījumu starp
latviešu romāniem. Daži citi
autori: Anšlavs Eglītis, Ingrīda
Vīksna, Indra Gubiņa, Anna
Brigadere, Gunārs Janovskis,
Irma Greb
zde, Alfreds Dzi
ļums, Zenta Mauriņa, Jānis
Jaunsudrabiņš, Jānis Klīdzējs
un citi. Voitkus bija viens no
respektējamākiem trimdas latviešu rakstniekiem, “kuŗš sevi
parādīja, kā raibās dzīves vēro
tāju, izceļot interesantākos ti
pus, vairāk nekā citi rakstnieki.
Voitkus ētisko apvienoja ar
estētisko.” (Jānis Bičolis, Latvija
Amerikā, 10. maijā, 1969).

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudze Toronto lauku īpašumā Saulaine
turpina gatavoties 70 gadu jubilejai

Prāvests saņēma PBLA Kultū
ras fonda laureāta apbalvojumu
literātūrā, 1979. gadā. Prāvests
Voitkus is apglabāts Otavā,
Ontario provincē.
Viens no prāvesta vispopu
lārākajiem romāniem ir “Sud
raba un zelta man nav”, apgāda
“Grāmatu Draugs” izdota, Ņu
jorkā, 1972. Šis aizkustinošais

romāns apkopo tik ļoti tuvu un
aktuālu tēmu: latviešu bēgliem
bija jāpamet viss un šīs īstenības dziļās psicholoģiskās sekas.
Netika līdziņemts “ne sudrabs,
ne zelts” (ja tāds vispār bija),
bet Voitkus uzsveŗ, ka līdzi
ņemta tika tēvzemes mīlestība,
kristīgā pārliecība, valoda un
kultūra – tur bija tas vērtīgākais

un paliekošais. Tā arī Saulaine
tika pirkta un izveidota pirms
70 gadiem – ar pārliecību par
neatņemamo.
Saulainē ir ne tikai nopērkams
šis romāns, bet, pateicoties labvēļiem, ir ziedots arī “sudrabs
un zelts” – rotas. Šīs rotas, re
dzamas fotografījā, kā arī vēl
citas, būs piedāvātas klusajā
izsolē sestdien, 23. jūlijā. Visas
rotas būs zinīga rotkaļa no
vērtētas. Un ne tikai rotas būs
klusajā izsolē! Arī vērtīgas grā
matas, gleznas, keramika, māk
lsas objekti – viss pateicoties
labvēļiem! Saulainieši ir tik ļoti
pateicīgi visām devīgajām sir
dīm, ka tik izcilas mantas ziedo,
lai palīdzētu Saulaini uzturēt.
Kā jau agrāk izziņots, Sau
laines 70 gadu pastāvēšanas
jubileja tiks svinēta DIVOS
cēlienos. Pirmais ir sestdien,
23. jūlijā. Dienas kārtība ir bez
maiņām.
10:00: Kafija
Sarīkojuma vadītājs: Kārlis
Vasarājs, juniors; karlisvasarais@gmail.com
10:30: Svētbrīdis māc. Ģirta
Grietiņa vadībā, grietins@
gmail.com
11:00 Apsveikumi (apsvei
kumu iepriekšpieteikšana pie Rai
monda Rūtīša: 289-251-4676,

runitoutray@sympatico.ca
12:00 Pusdienas meistaršefpavāŗu Ērika Zača un Pēteŗa
Mašina gādībā
13:00 Saulaines fotoklāsti/filmas “Saulšķūnī” Armanda Sebŗa

izkārtojumā
14:00 Klusā izsole
15:00 Klusā izsole beidzas
Talciniekiem naktsmājas/teltošana (ņemiet paši savu gultas
veļu un dvieļus): Ričards Ur
dziņš un Robin Gibbons-705424-1118, saulainerc@gmail.com
Atcerieties godināt Saulaini,
uzģerbjot dzeltenu un/vai zaļu
apģērbu!
OTRS Saulaines 70 gadu
jubilejas cēliens ilgs divas dienas – 24. un 25. septembrī,
kopā ar Saulaines 21. Rudens
svētkiem. Organizētājs ir Pāvils
Hawkins (Pavil.hawkins@gmail.
com) Tuvāka informācija sekos!
Tā mūsu Saulaine tika izveidota ar pārliecību, degsmi, skatu
uz nākotni latviskajā, kristīgajā,
veselīgajā vidē. Tagad to sumi
nāsim par visu, ko Saulaine ir
mums devusi. Ziedotāji ir jau
tik sirsnīgi pateikušies ar sa
viem ziedojumiem naudā un
graudā. Tagad brauciet izstaigāt
Saulaini! Jo Saulainē mums
(tikai) labi klājas!

“Nu ellei vaļā vārti...”
Laika autoru aktuālā dzeja

Karmena Kurzemniece

Armands Birkens

Marija Gončare

Baltā mākonī, saulainā rītā
apokaliptiskais jātnieks jāj.
Nedzird tā dunoņu, nedzird tā ēnu,
nāvējošs klusums pārklājies klajumiem.
Atraisās mākonis, izdalās stari –
žilbinošs aizsaules vēstījums.
Cilvēks kā izbīlī lūkojas zilgmē,
apvārsnī parādās pēclaika zīmes:
rūgtas kļūst akas un mutuļo strauti,
koki kā rudenī nomest sāk lapas.
Grūtnieces sāpēs kliedz nelaikā,
zīdaiņus zīdīt beidz puslaikā mātes.
Baismas un izmisums pārņēmis maņas,
ārprāta atvarā pasaule joņo.
Burvju lokā ieslēdzies cieši,
radījums radīto chaosu vēro.

Vai nevar
apstādināt?
Vienkārši apstādināt?
Apstādināt!
Vismaz salēnināt?
Vienkārši salēnināt?
Vai nevar
vismaz pārtraukt?
Vienkārši pārtraukt?
Vai nevar?
Vai nevar
vismaz pieturēt,
saturēt, noturēt, izturēt?
Nevar?
Kāpēc nevar?
Kāpēc?
Kas to liedz?
Būtu ļoti, ļoti labi
Ja varētu apstādināt!
Ļoti vienkārši
apstādināt!
Lūdzu!
Lūdzu!
Apstādināt!
Tagad.

Nu ellei vaļā vārti
kur odžu dzimums mīt
ar svina ložu dunu
jods dzen kaimiņtautu mirt
tur kurti sārtu sārti
kā ģimenes un dzimtas šķirt
viņš nedzird bērnu raudas
sievu vaimanas un nopūtas
jo kļuvis kurls un akls
uz svešu mantu pagriezts kakls

Apokaliptiskais jātnieks

Vai nevar?

***

tā sabiedrotais melnais krauklis
kurš tikpat nežēlīgs un ļauns
apkārt melnas čūskas lokās
maitas putni nāves olas dēj
bet brāļu tautas vīri vecs vai jauns
par savu Ukrainu tie sevi ziedo
cerībā ka brīvā zemē spēs
maizei atkal sēklu sēt
par izpostīto zemi tautas lūdzas
un Dieva eņģeļi kā sargājot
pār zemi savus spārnus pleš
zem joda kājām klājas atmaksas ceļš
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GUNDEGA REPŠE.

ESEJAS

DZINTRA VILKS.

GOBELĒNI

Izcilās rakstnieces Gundegas
Repšes inspirācijas par
Dzintras Vilks darbiem latviešu un angļu valodā.
Bagātīgi illustrēta.

Cena: 30,– USD
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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SPORTS
Denisam Vasiļjevam
13. vieta pasaules
čempionātā
Lauris Kaparkalējs

Deniss Vasiļjevs Francijā,
Monpeljē, ieguva 11. vietu īsajā
programmā pasaules čempio
nātā, kur sasniedza jaunu personisko rekordu. Vasiļjeva snie
gumu tiesneši novērtēja ar 90,95
punktiem. Deniss mazliet uzla
boja personisko rekordu (90,24
punkti), ko sasniedza janvārī Ei
ropas čempionātā. Atšķirībā no
Eiropas meistarsacīkstēm Denisa
programmā šoreiz nebija četru
apgriezienu lēciena, bet programma kopumā tika izslidota
tīri un mākslinieciski spilgti.
Deniss Vasiļjevs ieguva 13. vietu
pasaules čempionātā, kur Latvi
jas daiļslidotājam izvēles pro
grammā neizdevās pacīnīties par
vietu labāko desmitniekā. Pēc
personiskā rekorda īsajā programmā Vasiļjevs bija 11. vietā,
tomēr izvēles programmā daugavpilietim emocionāli aizrau
tīgā slidojumā neizdevās četru
apgriezienu Salhova lēciens un
vēlāk kļūme arī kaskādē liedza
cerēt uz augstāku novērtējumu.
***
Pirmo reizi dzimtajā Francijā
pasaules čempionātā daiļsli
do
šanā startējošais Francijas duets
Gabriela Papadaki un Gijoms
Sizerons Monpeljē sasniedza la
bāko rezultātu ritma dejā un vairoja izredzes uz vēl vienu uz
varētāju titulu. Latviju pārstā
vošais deju pāris Aurēlija Ipo
lito un Lūks Rasels (attēlā)
sacensības noslēdza 30. vietā.

Kaparkalējs izcīna
zeltu sprintā
Jaunatnes Ziemas
olimpiadā

Latvijas distanču slēpotājs
Lauris Kaparkalējs Somijā izcī
nīja pirmo vietu sprintā Eiropas
Jaunatnes ziemas Olimpiadā.

Sprinta kvalifikācijā Kaparka
lējs ieņēma otro vietu, bet Edijs
Eiduks ierindojās 28. vietā,
abiem kvalificējoties pamatsacensībās. Rainers Paeglis kvalifikācijas sacensības noslēdza 39.
vietā, nekvalificējoties sprinta
sacensību ceturtdaļfinālam. Ce
turtdaļfinālā Kaparkalējs ceturtajā slēpojumā bija ātrākais, bet
pusfinālā ieņēma trešo vietu, ar
ko pietika, lai nodrošinātu vietu
finālā, kuŗā viņš ieņēma pirmo
vietu, apsteidzot Somijas slēpo
tāju Ilki Melnitu tikai par 0,4 se
kundēm. Eiduks piektajā ceturtdaļfināla slēpojumā ieņēma
ceturto vietu, neiekļūstot pusfinālā. Savukārt sieviešu konku
rencē kvalifikācijas sacensībās
Samanta Krampe ieņēma 11.
vietu un kvalificējās pamatsacensībām, kamēr Katrīna Bēr
ziņa ierindojās 61. pozicijā un
nekvalificējās.
Kaparkalējs: Uzvara olimpiskajā festivālā – noteikti pats
lielākais sasniegums.
Distanču slēpotājs Lauris Ka
parkalējs no Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiskā festivāla atgrie
zās ar sprintā izcīnītu uzvaru, ko
sarunā ar Latvijas Radio nosauca
par līdzšinējā karjērā lielāko
panākumu. Pirms došanās uz
sacensībām Somijā viņš sevi
nepieskaitīja galvenajiem favorī
tiem, tomēr trasē izdevās pārspēt visus sāncenšus.
Vasarā Lauris uzvarēja Pasau
les kausa kopvērtējumā rollerslēpošanā junioriem, bet to, viņa
prāt, nevar salīdzināt ar Somijā
gūto uzvaru sprintā Eiropas
jaunatnes olimpiskajā festivālā.
Pirmā vieta sprintā pārsteidza
pašu sportistu. Tas bija tiešām
pašam negaidīts pavērsiens.
“Cerēju varbūt uz TOP 10, bet
par to, ka iekļūšu trijniekā, vai
vēl augstāk – uzvarēšu, īsti ne
bija tādas sajūtas, ka to varētu iz
darīt,” teica Kaparkalējs.
Kaparkalējs saskata, ka trase
bija ļoti parocīga viņa slēpošanas
technikai, un tas palīdzēja sasniegt maksimāli labāko rezul
tātu. Lauris arī guvis mācību un
atzina, ka nelepojas ar konfliktu,
pēc pusfināla brauciena pagrūstoties ar vācu sportistu, jo uzvirmoja emocijas par saskarsmi
spraigā cīņā trasē. Laurim patīk
gan gaŗākas distances, īpaši ar

masu startu, gan sprints, kur
pareiza taktika var nodrošināt
augstu vietu.
Ne tik ļoti parocīgas viņam
šķiet distances ar intervāla startu,
bet arī tur prasmes ir uzlabojušās. Par sev piemērotāku Ka
parkalējs uzskata slidsoli, tādēļ
plāno vairāk koncentrēties brīvā
stila distancēm un sprintam, jo
klasiskajā stilā tik labi nesokas.
Slidsolis Latvijā ir populārāks, jo
nereti pietrūkst sniega, lai varētu
kvalitatīvi sagatavot klasiskā stila
distances, paskaidroja Kapar
kalējs. Tādos apstākļos treniņi
vairāk notiek slidsolī, līdz ar to
labāki rezultāti ir tieši brīvajā
stilā.
Vēl viens neatkārtojams notikums ar spilgtiem iespaidiem
Laurim bija Latvijas karoga ne
šana festivāla atklāšanas ceremonijā kopā ar vēl vienu mado
nieti Līvu Šahno. Viņš uzsvēra,
ka emocijas palīdzēja arī sacen
sībās. Olimpiskais festivāls ir
radīts, lai jaunie sportisti izbau
dītu olimpisko gaisotni un sa
censtos ar vislabākajiem vienau
džiem. Olimpiskā festivāla ne
dēļu Lauris uzskata par noteikti
izdevušos, jo sportistu gandarīja
arī 8. vieta 10 km slēpojumā.
Līdz sezonas noslēgumam
Kaparkalējs vēl plāno doties uz
sacensību nedēļu Somijā, kur ar
vienas dienas pauzi secīgi jāslēpo
60 km, 50 km un 80 km distance.
Seriālu viņš vairāk izmantos, lai
psīcholoģiski atpūstos no sezonas gaitā uzkrātās spriedzes, bet
pagaidām tik gaŗas distances
Lauris ir slēpojis tikai treniņos.
Jaunajā sezonā Kaparkalējs star
tēs arī visos Pasaules kausa posmos rollerslēpošanā, kur pēdējo
gadu būs juniora statusā.
***
Latvijas distanču slēpotāji Līva
Šahno, Lauris Kaparkalējs, Sa
manta Krampe un Edijs Eiduks
Eiropas Jaunatnes ziemas Olim
piadā ieņēma desmito vietu 4x5
km jauktajā stafetē. Latvijas ko
manda finišēja stundā un 5,04
sekundēs, uzvarētājiem no Zvied
rijas zaudējot četras minūtes un
37,6 sekundes.
Kalnu slēpotājs Kristofers Gul
bis parallēlajā slalomā nepārva
rēja astotdaļfinālu. Pirmajā kārtā
Gulbis bija ātrāks par Vācijas
sportistu Noelu Limmeru, ap
steidzot pretinieku par 1,56 se
kundēm. Astotdaļfinālā Latvijas
kalnu slēpotājs sacentās ar italieti
Eduardo Sarako, kuŗam zaudēja
0,54 sekundes
Šorttrekisti Alīna Usatova un
Māris Jānis Štermanis ieņēma
attiecīgi 15. un 16. vietu 1000
metru distancē.

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

Šāvējiem sudrabs
komandu sacensībās

Latvijas šāvēji Lauris Straut
ma
nis, Emīls Vasermanis un
Gvido Cvetkovs Norvēģijā izcī
nīja sudraba medaļu Eiropas
čempionātā 10 m distancē. Sa
censībās ar pneimatisko pistoli
kvalifikācijas pirmajā kārtā, kat
ram šāvējam izpildot trīs serijas,
Latvija ar 853 punktiem bija
astotajā pozicijā 11 komandu
konkurencē.

Lauris Strautmanis (pirmais
no labās) // FOTO: AFP
Otrajā kārtā, kur katram šā
vējam bija jāpiedalās divās serijās, latvieši ar 577 punktiem bija
otrie, par četriem punktiem pie
kāpdamies sporta šaušanas lielvalsts Italijas pārstāvjiem.Tādē
jādi Latvijas šāvēji finālā cīnījās
par zelta medaļu ar Italiju, bet
bronzas duelī savā starpā tikās
Vācija ar Turciju.
Latvieši uzvarēja pirmās divas
serijas un izvirzījās vadībā ar 4:0,
bet nākamās četras uzvarēja ita
lieši, ceturtajā būdami pārāki par
0,1 punkta tiesu. Sestajā sērijā
bija iespēja izlīdzināt rezultātu,
bet liela kļūda maksāja vēl divus
punktus. Tomēr nākamajā serijā

visi trīs latvieši katrs guva vairāk
par desmit punktiem un panāca
6:8, bet astotajā serijā bija pirmais
neizšķirts finālā (7:9). Devītajā
serijā italieši iekrāja par 0,2 punk
tiem vairāk un desmitajā guva
par 0,1 punktu vairāk, panākot
lielāku pārsvaru – 13:7. Italieši
uzvarēja arī 11. serijā un viņiem
pietika ar neizšķirtu, bet nāka
majā Latvija divus punktus at
guva (9:15). 13. seriju atkal uzva
rēja Italijas šāvēji, kuri ar 0,2
punktu pārsvaru nodrošināja
uzvaru ar 17:9.

Porziņģis ar 30
punktiem kaldina
Wizards uzvaru
NBA spēlē;
Mavericks zaudē
bez Bertāna

Kristaps Porziņģis un Kilians
Hejs
Divciparu rādītājus divās sta
tistikas ailēs sakrāja Kristaps
Porziņģis, kuŗš ar 100:97 palī
dzēja Vašingtonas Wizards uz
varēt Detroitas Pistons.
(Turpināts 20. lpp.)

PIEDĀVĀ DARBU
Meklējam uz vietas dzīvojošu palīgu vecāka 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 mēnešiem, vai ilgāk. Nedēļas alga plūs ceļa
izdevumu segšana. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, zvaniet vai
nosūtiet ziņojumu uz tālr. (516) 639-9417.

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
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Vīru kopas “Vilki” koncerts
Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē

JĀNIS ATIS KRŪMIŅŠ
Rīgas Latviešu biedrības
Nacionālās identitātes komisija
sadarbībā ar biedrību “Vilki”
2022. gada 16. martā Rīgas
Latviešu biedrības Baltajā zālē
sarīkoja vīru kopas “Vilki” 30
gadu jubilejas Ieskaņas kon
certu. Koncerts tika veltīts Lat
viešu Leģiona kaŗavīru piemi
ņai. Koncerta apmeklētāji arī
ziedoja Rīgas Latviešu biedrības darbības nodrošināšanai un
palīdzībai Ukrainai.
Šogad aprit 70 gadi kopš pir
mo reizi 16. marts atzīmēts kā
Latviešu Leģiona kaŗavīru diena
– to 1952. gadā Anglijā ierosi
nāja Latviešu leģiona veterānu
organizācija Daugavas Vanagi
pulkveža Viļa Januma vadībā.
Latviešu tautas kopības veici
nāšanas nolūkā tika izraudzīts
tieši 16. marts, jo šajā datumā
1944. gadā abas Latviešu leģiona divīzijas (15. divīzija un 19.
divīzija) vienīgo reizi cīnījās
kopā Otrā pasaules kaŗa Aus
trumu frontē. Daugavas Vanagi
ar 16. marta atceres dienas iedi
bināšanu rosināja apvienot visu
pasaules latviešu mītnes zemju
darbību, sniedzot palīdzību
kaŗa invalidiem un citām lat-

2022. gada 2. aprīlis – 8. aprīlis

viešu bēgļu sociāli maznodro
šinātajām grupām.
1946. gadā pie angļu un
amerikāņu armijas daļām tika
nodibinātas sargu rotas. Pirmā
tika izveidota no latviešu leģio
nāru vīriem un nosaukta par
Viestura rotu. Latviešu un igauņu
leģionāri bija atzītas kā vienības, kuŗām nav bijis nekāda
sakara ar Vācijas SS noziegu

miem, un kopā tika izveidotas
četras rotas (apm.1000 vīru),
tajā skaitā arī Viestura rota,
kuŗām 1947. gadā uzticēja Nirn
bergas Starptautiskā kaŗa tribunāla tiesas pils un cietumu
apsardzi.
Godinot šo vēsturisko notikumu piemiņu, vīru kopa
“Vilki” kopā ar Rīgas Latviešu
biedrību nolēma sniegt minēto

koncertu Māmuļas Baltajā zālē.
Vīru kopas “Vilki” repertuārā
pamatā ir kaŗavīru dziesmas no
vissenākajiem laikiem līdz mūs
dienām. Dziesmas tiek mek
lētas E. Melgaiļa, A. Jurjāna, J.
Vītola, A. Krūmiņa savāktajos
latviešu tautas mūzikas mate
riālos. Liela daļa dziesmu ir
Pirmā pasaules kaŗa latviešu
strēlnieku, brīvības cīnītāju,

“Vilki” uzstājas Mālpilī

Otrā pasaules kaŗa latviešu
leģionāru un nacionālo parti
zānu dziesmas, kuŗas ir pierakstītas no pašiem cīņu dalībniekiem. Kaŗavīru dziesmas ir
ierakstītas trīspadsmit CD, un
ir nofilmēti vairāki desmiti
kaŗavīru dzīvesstāstu video
materiālu.
Vīru kopa “Vilki” ir piedalījušies dažādos starptautiskos
festivālos, koncerti notikuši
vairākos pasaules kontinentos.
Visbiežāk „Vilki” devušies uz
skolām un armijas daļām, kur
sniegtas koncertlekcijas par latviešu kaŗavīru dzīvesziņu no
vissenākajiem laikiem līdz mūs
dienām. Pirms pandēmijas,
2019. gadā, notika 98 koncerti,
no tiem 64 koncerti Latvijas
skolās. Koncertlekciju svarīgā
kais mērķis ir populārizēt un
nodot nākamajām paaudzēm
mūsu bagāto kultūras manto
jumu, jo īpaši latviešu kaŗavīru
dziesmas un stāstus latviešu
kaŗavīru nozīmīgo lomu mūsu
vēsturē.
Vīru kopai “Vilki” šogad būs
vairāk nekā divdesmit koncertlekcijas skolās.

Rokmūzika – tas ir spēks,
adrenalīns un labs garastāvoklis
Kā atzinis arī pašreizējais Lat
vijas kultūras ministrs N. Pun
tulis – rokmūzika ir pilnvērtīga
kultūras sastāvdaļa un poten
ciāla eksporta prece ar augstu
pievienoto vērtību.
2017. gadā vairāki entuziasti
nodibināja nevalstisku organi
zāciju Latvijas Rokmūzikas aso
ciāciju – biedrību LRMA. Bied
rības galvenie mērķi ir veikt
sabiedriskā labuma darbību –
radīt, uzturēt un popularizēt
ilgtspējīgu un starptautiski at
zītu kultūras vidi Latvijā, po
pulārizējot Latvijas rokmūziku
kā neatņemamu Latvijas kul
tūras sastāvdaļu. Veicināt Lat
vijas rokmūzikas autoru, izpil
dītāju un grupu integrāciju
vietējā un starptautiskajā mū
zikas un izklaides tirgū veidojot konkurētspējīgu nozari,
kuŗas pamatuzdevums ir radīt
eksporta preci ar augstu pie
vienoto vērtību.
Biedrība aktīvi piedalās Lat
vijas kultūrpolītikas veidošanā
un pārstāv savu biedru intereses
kultūras jomā. LRMA ir Lat
vijas Radošo savienību biedrs.
Biedrība piecu gadu gaŗumā
uztur un nodrošina sava tiešsaistes medija “LRMA Rock
Magazine” (www.lrma.lv) darbību, kuŗā tiek atspoguļoti jau
numi un sasniegumi pašmāju
rokmūzikā un metallmūzikā.
Jau četrus gadus LRMA sadarbībā ar radio SWH Rock rē
gulāri veido iknedēļas radio
raidījumus “Roka Nemieri” par
pašmāju roku un metallmūziku.

Tiek sniegtas konsultācijas jaunajiem mūziķiem, kā arī no
drošināta visa veida palīdzība
dažādos radošās dzīves posmos. Ir rezultāti. Vairākas paš
māju roka un metallmūzikas
grupas jau ir noslēgušas līgu
mus ar ierakstu kompanijām
ārvalstīs. Biedrībā ir vairāk
nekā simt biedru, daudz atbal

esošo Latviešu mūziķus, industrijas dalībniekus, rokmūzikas
cienītājus un entuziastus, lai
izveidotu visa veida sadarbību un
informācijas apmaiņu. LRMA
nākotnē labprāt sadarbotos ar
ārvalstu latviešiem un organi
zācijām visās iepriekšminētajās
jomās, veidotu sadarbības projektus, apmainītos ar informā

Metal mūzikas radio stacijas
izveidi
Latvijas Rokmūzikas Asociā
cija (LRMA), svinot savu piecu
gadu jubileju, nāk klajā ar ini
ciātīvu izveidot interneta radio
(LRMA Rock Radio), kuŗā tiks
atskaņota Latvijā radīta rokmūzika un metallmūzika. Lai
īstenotu šo ideju, biedrība

Latvijas rokmūzikas asociācijas koncertu ciklā “Latvijas skaņas” kultūras namā “Ziemeļblāzma”
stītāju un domubiedru, kuŗi
aktīvi līdzdarbojas biedrības
darbā.
Biedrības pirmie pieci pastā
vēšanas gadi ir bijuši grūti un
izaicinoši, bet LRMA nepagurstoši turpina darbību – tiek
realizētas esošās ieceres un
nosprausti jauni mērķi. Viens
no mērķiem ir apzināt ārvalstīs

ciju, lai iepriecinātu klausītājus
visā plašajā pasaulē ar brīniš
ķīgu un kvalitatīvu latviešu
roku un metālmūziku. LRMA
ir atvērta draudzīgām attiecī
bām un sadarbībai! Mums ir ar
ko lepoties!
LATVIJAS ROKMŪZIKAS
ASOCIĀCIJA aicina sabiedrību atbalstīt pašmāju Rock un

LRMA ir uzsākusi kampaņu
pūļa financēšanas platformā
Projektu Banka un aicina at
balstīt šo iniciātīvu!
Pašmāju rokmūzika un metall
mūzika bija, ir un būs neatņe
mama Latvijas kultūras sastāv
daļa.
https://projektubanka.lv/proj
ects/lrma-rock-radio

LRMA šo ieceri komentē:
“Rokmūzika gadu desmitiem
ir pierādījusi, ka tā ir viena no
lielākām un apjomīgām neaka
dēmiskās mūzikas jomām, kas
uzrunā visplašāko auditoriju.
Latvijā radītai rokmūzikai un
metallmūzikai ir vitāli nepiecie
šama platforma, kuŗā mūsu
mākslinieki un nozare varētu
populārizēt sevi un savu daiļ
radi. Mums ir ar ko lepoties!”
Radio ēterā 24 stundas diennaktī tiks atskaņota dažādu
laiku Latvijā radīta rock, alt,
punk un metal mūzika, veidoti
īpaši autorraidījumi, dziesmu
TOPI, kā arī tās saturs tiks integrēts interneta vietnē www.
lrma.lv, kas ir šobrīd galvenais
šiem mūzikas žanriem veltītais
medijs Latvijā.
Plānotais radio stacijas darbības sākums ir šī gada 1. jūnijs.
Atbalstīt šo Latvijas Rokmū
zikas asociācijas iniciātīvu var
Projektu bankas mājas lapā
https://projektubanka.lv/proj
ects/lrma-rock-radio.
LRMA būs patiesi pagodināta
informēt, izglītot un izklaidēt
savus biedrus, atbalstītājus un
sekotājus ar kvalitātīvu latviešu
rokmūziku visā plašajā pasaulē.
Kopā mēs esam spēks un varam
paveikt lielas lietas. Un visiem
Latvijas rokmūziķiem LRMA
novēl savu neoficiālo saukli –
„Lai slava un stadioni!”
LRMA kontakti:
info@lrma.lv,
+371 274-211-11, www.lrma.lv
UĢIS HUGO GLĀZĪTIS
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precīzējot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
12. aprīlī Pensionāru pusdienas ar programmu, plkst. 12:00
Latviešu centrā.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Biedrības Pavasara Balle! Sest
dien, 2022. gada 2. aprīlī plkst.
5pm Sacred Lands tropu dārzā
1700 Park St. N, St. Petersburg,
FL. Ieejas maksa biedrības bied
riem $40, viesiem $50, (bērniem
līdz 18 gadu vecumam 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
tersburg FL”. Sīkāku informāciju par
pasākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei. Tel: 917-755-1391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu
19:30 Centrā. Pensionāru sanāk
smes pirmdienās, 13:00, Info:
514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr.: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igors
safins@gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega Pui
dza, tālr. birojā: 773-736-1295;
mājās: 708-453-0534, E-pasts:
puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis
(ivspalis@gmail.com),
priekš
nieks. Dievk. notiek svētdienās
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.

notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 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).
10. aprīlī (plkst. 11:00) – Pū
polsvētdienas dievkalpojums ar
dievgaldu (diak. Guna Reina)
17. aprīlī (plkst. 9:00) - Kristus
Augšāmcelšanās dievkalpojums
(diak. Guna Reina)
Džamaikpleinas Trīsvienī
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.: 617323-0615. 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.
3. aprīlis Dievkalpojums plkst.
11:00. 10. aprīlis Dievkalpojums
– Pūpolu svētdienā plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums
paziņosim e-pastā vai pa tālruni 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 datumiem lūdzu sazi
nāties ar dr. pr. Ivaru. Pēc dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.:
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo
MI 49006). Māc. Aija Graham.
Latviešu ev. lut. apvienotā drau
dze notur klātienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst. 10:00.
Parallēli pieejami sprediķu ie
raksti draudzes YouTube kanālā
(meklēšanas atslēgas vārds “Lat
viešu Apvienotā draudze Kala
mazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
wood, OH 44107) Draudzes dievk.
notiek svētdienās 11:00. Bībeles
stundas notiek 10:00 katra mē
neša otrajā un ceturtajā treš
dienā. Baptistu dr.: Bethel Baptist
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Dievkalpojumi ar viesu mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem sazi
nāties ar draudzes pr. Kārli
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen
sionāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.

(dievk. Notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
16. aprīlī, plkst. 11:00 Lieldie
nas dievkalpojums ar dievgaldu,
māc. Igors Safins. Sekos svētku
mielasts un koncerts ar mūzīķi,
Eduardu Lazdiņu, students no
Berklee College of Music.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Minea
poles-St. Paulas latviešu evaņģeliski luteriskās draudzes video
dievkalpojumi notiek katru ne
dēļu, tos var skatīties mndraudze.
org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
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.tervete.org. pr.
Jānis Mateus tālr.: ,e-pasts: prez
@draudze.org. TEL:514-481-2530
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Priedaine,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. 10. aprīlī 11:00 Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar
dievgaldu. 17. aprīlī Aicinām
piedalīties Lieldienu dievkalpojumos 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 Reynolds
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 dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
23. aprīlis plkst. 12.00 Diakone
Guna Reina; Lieldienu Dievkal
pojums ar Dievgaldu; pēc Diev
kalpojuma groziņu kafijas galds.
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.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org.
3. aprīlī Dievkalpojums ar
dievgaldu. 10. aprīlī Angļu valodas dievkalpojums ar dievgaldu.
15. aprīlī Lielās piektdienas diev
kalpojums ar dievgaldu, plkst.
5:00 vakarā. 17. aprīlī Lieldienu
dievkalpojums. Pēc dievkalpo-

juma Trejdeksnīša dejotāju klāts
Lieldienu brokastu galds. 24.
aprīlī Dievkalpojums ar diev
galdu.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sazi
nāties ar Andri Ritumu, 727-7971933. 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.: 416-9213327, e-pasts: baznica@bellnet.ca.
Info: www.stjohnslatvian.ca Māc.
Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Holly
berry Trail, North York ON M2H
2S1), tālr: 6479-865-604, e-pasts:
grietins@gmail.com.
Priekš
nieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn.
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr.
Maija Sukse, tālr.: 4162-214-309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, e-pasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece Dace
Zalmane. Svētdienas dievkal
pojumi sāksies plkst. 11:00.
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek
nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg
šanās norādes ir atrodamas
draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –
ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

Aizsaules dārzos aizgājušām 26.ceita selgām pievienojusies mūsu confilistre,
studiju līdzgaitniece un draudzene
farmaceite

ELGA OLITA MARTINSONE BERKHOLTZ, 26.c!
Dzimusi 1931. gada 4. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 28. februārī Minnetonkā, Minesotā, ASV

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni –
Zemes bērns uz mājām iet.

Viņu vienmēr atcerēsies un pieminēs
AINA, MIRDZA, RUTA

DR. LAILA CAKULS-TŪTERS
1935-03-09 – 2022-03-12

Laila, mīļotā māte un vecmāte, dārgā māsa, draudzene, ārste, un mākslas, mūzikas
un literatūras cienītāja, Daugaviete, aizgāja mūžībā šī gada 12. martā 87 gadu vecumā
Dzimusi Rīgā, Laila pārceļas ar ģimeni uz Kanadu bēgļu gaitās 1950. gadā.
Viņa beidza Toronto Universitātes medicīnas fakultāti 1959. gadā, un turpmāk
specializējās radioloģijā. Lailas izcilā devība, viesmīlība, smalkjūtīgums,
humors un sirsnība paliks mūžam viņas tuvāko atmiņās un sirdīs.
Lailu apglabās York Kapsētā, Saskaņā ar viņas vēlēšanos, atmiņu ceremonija netiks rīkota.
Līdzjutību ģimenei varat izteikt ar ziedojumu Lailas vārdā – Toronto Latviešu
Centram vai Kanadas Operas Kompānijai (Canadian Opera Company).

LAIKS

20

2022. gada 2. aprīlis – 8. aprīlis

SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)
Citā spēlē Dāvis Bertāns savai
nojuma dēļ palika ārpus pieteikuma spēlē, kuŗā viņa pārstāvētā
Dalasas Mavericks ar 96:116
zaudēja Minesotas Timberwol
ves, liecina Nacionālās Basket
bola asociācijas (NBA) informā
cija.
Porziņģis spēlēja 32 minūtes
(32:23), guva 30 punktus, izcīnīja
desmit atlēkušās bumbas, atdeva
trīs rezultātīvas piespēles, pār
tvēra divas pretinieku bumbas
un bloķēja divus metienus. Lie
pājnieks sekmīgi veica trīs no
astoņiem tālmetieniem, astoņus
no 14 divpunktu metieniem un
piecus no septiņiem sodiņiem.
Porziņģim esot uz parketa,
Wizards guva par četriem punktiem mazāk, nekā pretinieks.
Porziņģis bija rezultātīvākais
spēlētājs visā spēlē.

TTT Rīga basketbolistes kļūst par
Baltijas līgas
čempionēm

TTT Rīga basketbolistes
TTT Rīga komanda Lietuvas
pilsētā Jonavā tika kronēta par
Baltijas Sieviešu basketbola līgas
(BBL) čempioni. TTT Rīga basketbolistes finālčetrinieka pusfinālā pārspēja “Rīgas Stradiņa
universitāti” (RSU) – 91:60 un
iekļuva finālā. Uzvarētāju ko
mandā rezultātīvākā ar 16 gūtajiem punktiem bija Ieva Pulvere.
Studenšu labā 19 punktus guva
Māra Mote, bet vēl 12 pievienoja
Marta Daniela Leimane.

Ieva Pulvere
Finālspēlē rīdzinieces ar rezul
tātu 68:62 (23:11, 14:20, 18:18,
13:13) uzvarēja Lietuvas klubu
Viļņas “Kibirkštis-MRU”. TTT
Rīga rindās rezultātīvākā ar 20
punktiem bija Ieva Pulvere, 16
punktus pievienoja Džesmina
Tomasa, bet 12 punkti un asto
ņas atlēkušās bumbas bija Dau
gilei Šarauskaitei.

Graudiņa/
Kravčenoka izcīna
otro vietu

Latvijas plūdmales volejbola
duets Tīna Graudiņa/Anasta
sija Kravčenoka Meksikā iekļuva Pro Beach Tour” ranga pirmā
līmeņa turnīra “Elite-16” finālā,
pasaules tūrē pirmo reizi sasnie
dzot titula spēli. Ar astoto nu

Tenisistu rangā
izmaiņas

muru izliktās Graudiņa/Kravče
noka pusfināla spēlē ar rezultātu
2:1 (18:21, 21:14, 15:10) uzvarēja
brazīlietes Talitu Antunisu un
Rebeku Barbosu Silvu (14.),
kuŗas šo turnīru sāka no kvalifikācijas.
Finālā mūsu plūdmales volej
bolistes spēlēja ar nīderlandietēm
Katju Stamu un Raisu Shūnu.
Mūsu duets zaudēja – 0:2 (14:21,
13:21), tādējādi iegūstot otro
vietu. Graudiņa un Kravčenoka
pirmo reizi augstākā līmeņa tur
nīrā kopā kāpa uz goda pjedestala.
***
Latvijas spēcīgākais sieviešu
plūdmales volejbola duets ne
dēļas nogalē Meksikā pirmo
reizi kāpa uz pjedestala augstākā
līmeņa sacensībās, lai arī kopīgu
treniņu Anastasijai Kravčenokai
un Tīnai Graudiņai nebija tik
daudz, cik varētu vēlēties. Krav
čenoka Latvijas Televīzijas “Sporta
studijā” pastāstīja, ka gribētu
daudz vairāk trenēties kopā ar
Tīnu. Lai gan Anastasija devās
uz Losandželosu, kur varētu ga
tavoties kopā ar Tīnu, kopīgu
treniņu nebija daudz, jo Grau
diņai ir pienākumi kā sportistei
Dienvidkalifornijas universitātē.
Tīnai pirms došanās uz turnīru
Meksikā augstskolas interesēs
bija jāspēlē Floridā, kas ietek
mēja Latvijas dueta gatavošanās
plānus.
Graudiņas prombūtnē Krav
čenokas treniņu partneri bija
treneri un citas plūdmales volej
bolistes. Taču Anastasija prie
cājas, ka abām ar Tīnu ir labas
kopīgas spēles sajūtas, lai arī
kopīgu treniņu skaits nav optimāls. “Pat netrenējoties [kopā]
tik bieži, mums tomēr ir tās sa
jūtas, kā vienai otrai uzcelt
[bumbu], ko vispār darīt laukumā,” teica Kravčenoka. Anas
tasija vēlētos daudz vairāk tre
nēties kopā ar Tīnu, jo daudz pie
kā spēlē varētu piestrādāt un ie
viest jaunus elementus, paturot
prātā 2024. gada Parīzes Olim
piskās spēles. Šosezon dueta mēr
ķis ir pasaules un Eiropas čem
pionāti, kas risināsies attiecīgi
jūnijā Romā un augusta otrajā
pusē Vācijas pilsētā Minchenē.
***
Jānis Šmēdiņš/Aleksandrs
Samoilovs cieta zaudējumu
Pro Beach Tour ranga pirmā
līmeņa turnīra “Elite-16” trešajā spēle, noslēdzot turnīru bez
uzvarām. Šmēdiņš/Samoilovs,
kuŗi izsēti ar 11. numuru, C
apakšgrupas spēlē ar 1:2 (19:21,
21:17, 12:15) piedzīvoja neveik
smi pret italiešiem Adrianu
Karambulu/Enriko Rosi (6.).
Iepriekš Šmēdiņš/Samoilovs zau
dēja arī pirmajās divās apakšgrupas spēlēs, pirmajā zaudējot
brazīliešiem Georgam Vander
lejam/Andrē Steinam ar 0:2
(22:24, 8:21), bet otrajā – atzīstot amerikāņu Čeima Šalka/
Teodora Brunera pārākumu ar
0:2 (17:21, 15:21).

Džokovičs, kas ar 8565 punktiem
apsteidz Daniilu Medvedevu (8445).
Trešajā vietā ir Rafaels Nadals,
Aļona Ostapenko ASV zaudē- kuŗš iekrājis 7715 punktus.
ja pirmajā spēlē Maiami turnīrā
un neiekļuva 1/16 finālā, liecina
Futbolā Latvija –
rīkotāju informācija. Otrās kārtas spēlē Aļona divos setos ar
Kuveita 1:1(0:1)
3:6, 6:7 (0:7) piekāpās amerikā
nietei Šelbijai Rodžersai, kuŗai
Latvijas futbola izlase Maltā
pirms divām nedēļām zaudēja pārbaudes spēlē pret Kuveitas
arī Indianvelsas turnīra otrajā valstsvienību cīnījās neizšķirti.
kārtā. Sieviešu tenisa asociācijas Kuveita savulaik bija viena no
(WTA) rangā Rodžersa ieņem vadošajām Āzijas izlasēm, bet
48. vietu, turpretim Ostapenko pēdējās pāris desmitgadēs pie
noslēdz labāko duci. Par dalību dzīvojusi lejupslīdi. Spēle noslē
otrās kārtas spēlē Ostapenko dzās neizšķirti – 1:1 (0:1). Vārtus
nopelnīja 35 ranga punktus.
Latvijas labā guva Roberts Sa
***
vaļnieks.
Aļona Ostapenko, spēlējot
kopā ar Ukrainas tenisisti Lud
Latviešu duelī
milu Kičenoku, cieta zaudējumu
Maiami “WTA 1000” serijas tur
Girgensons gūst
nīra dubultspēļu sacensību otravārtus pret Bļugeru
jā kārtā. Ostapenko un Kičenoka
ar rezultātu 1:6, 3:6 zaudēja fran
Latvijas uzbrucējs Zemgus
cūzietei Alizē Kornē un švei Girgensons Nacionālās hokeja
cietei Žilai Teihmanai.
līgas (NHL) spēlē guva vārtus
***
Bufalo Sabres vienības labā. Ko
Aļona Ostapenko 21. martā manda ar 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
publicētajā Sieviešu tenisa aso- pēcspēles metienu serijā pār
ciācijas (WTA) reitingā saglabā- spēja Teodora Bļugera pār
stā
jusi 12. vietu. Savukārt vīriešu te vēto Pitsburgas Penguins vienību.
nisa rangā Ernests Gulbis atkā
pies trīs pozicijas zemāk cetur
tajā simtā, liecina Tenisa Profe
sionāļu asociācijas (ATP) infor
mācija. Ostapenko divpadsmitajā
vietā atrodas ar 2860 punktiem.

atbalsts kā Skandinavijā, sacīja
Buncis. Jautājums ir, kā piesaistīt
sponsorus un lielus reklāmdevējus vienā no dārgākajiem sporta
veidiem. Spēcīgam klubam, kas
spēlētu Somijā vai Zviedrijā,
sezonā vajadzētu apmēram trīs
miljonu eiro budžetu, kas Lat
vijas ekonomikas mērogā atbal
stītājiem ir ļoti liela summa.
Par svarīgu jautājumu Buncis
nosauca arī haļļu pieejamību –
Latvijas virslīgas spēles notiek
praktiski treniņhallēs, bet pavi
sam citu biznesa modeli varētu
veidot, ja būtu pieejamas arēnas
ar vietām 4000–5000 skatītāju.
Buncis uzsvēra, ka krist pānikā
nav pamata, bet jaunajam cēlienam Latvijas hokejā jāpieiet no
pietni un jāraugās, kā izveidot
pašpietiekamu sistēmu, jo attie
cību saraušanas ar līdzšinējiem
partneriem ietekme būs jūtama.
Starptautiskās Hokeja federācijas
(IIHF) padomes loceklis Vies
turs Koziols atzina, ka pastāvīgai
dalībai kādas Ziemeļvalsts čempionātā Latvijai vajadzīgs spēcīgs
klubs, kas vērsts uz sportu, nevis
ģeopolītiskām interesēm.

Āvo Kēls “maina
dzimumu”

Bijušais Igaunijas un Latvijas
vīriešu volejbola izlašu treneris
Āvo Kēls turpmāk trenēs So
mijas čempionlīgas sieviešu “Wo
Vo” komandu Rovaniemi.

Girgensons otrā perioda 16.
minūtē izvirzīja savu komandu
vadībā ar 2:1, tiekot atzīts par
spēles trešo “zvaigzni”. Šie bija
viņa astotie gūtie vārti sezonā.
Aļona Ostapenko
// FOTO: Scanpix/Reuters
WTA pasaules pirmās raketes
poziciju saglabājusi austrāliete
Ešlija Bārtija (7980 punkti),
kamēr uz otro vietu pakāpusies
poliete Iga Švjonteka (5776).
Trešajā vietā ir grieķiete Marija
Sakari (5085).
Divu poziciju kritumu pie
dzīvojusi Anastasija Sevastova,
kas ar 796 punktiem tagad ir 85.
pozicijā. Sevastova gada ievadā
paziņoja, ka nolēmusi iepauzēt
profesionālās sportistes gaitās, lai
savestu kārtībā veselību. Daniela
Vismane ar 247 punktiem ir
ranga 275. vietā. Par 13 punktiem
mazāk ir Diānai Marcinkēvičai,
kas tagad ir 287. vietā. Savu
poziciju saglabājusi Kamilla
Bartone, kas ar 139 punktiem ir
379. Tikmēr Darja Semeņistaja
pakāpusies par trim vietām un
tagad ieņem 397. poziciju (133
punkti), bet sešu vietu kāpumu
guvusi Anna Ozerova, kas tagad
ir 973. vietā (21 punkts). Pat
rīcija Špaka ar 14 punktiem ir
1115. vietā, Margarita Ignatjeva
ar 12 punktiem ir 1191. pozīcijā,
Līga Dekmeijere ar astoņiem
punktiem ir 1335., kamēr Sabīne
Rutlauka piedzīvojusi 172 vietu
kritumu un ar pieciem punk
tiem ieņem 1454. vietu.
Savukārt ATP rangā Ernests
Gulbis tagad ir 325. vietā. Viņam
ir 134 ranga punkti. Pirmās ra
ketes godu atguvis serbs Novaks

Rīgas Dinamo ēra
beigusies, hokejs
Latvijā jauna virziena
meklējumos

Pēc Rīgas Dinam attiecību ar
Krievijā izveidoto Kontinentālo
hokeja līgu (KHL) noslēguma
Latvijas hokejā viena zīmīga ēra
ir beigusies un sporta veida
attīstībai jāmeklē jauns virzītāj
spēks. Par diviem iespējamajiem
attīstības virzieniem uzskata spē
cīga kluba veidošanu dalībai
kādas citas valsts līgā vai koncentrēties pašmāju čempionātam, kur gan būtu sarežģīti no
drošināt augstas meistarības
spēlētāju plašu pārstāvību.
Rīgas Dinamo ģenerālmene
džeris un Latvijas Hokeja fede
rācijas (LHF) valdes loceklis Ed
gars Buncis Latvijas Televīzijas
“Sporta studijā” apliecināja, ka
Rīgas Dinamo negrasās pārcelties spēlēt Krievijā. Klubā pašlaik vēl darbojas ar formālu lietu
kārtošanu, bet uzņēmumu pare
dzēts iekonservēt un par tā
nākotni tālāk būs jālemj AS
Dinamo Rīga vadībai.
No skatuves pazūdot Dinamo
ar Krievijas financējumu, spē
cīga pašmāju kluba uzturēšanai
būs jāmeklē tāda paša līmeņa

Somijas Sporta akadēmija
Rovaniemi, kuŗā mācās dažādu
sporta veidu treneri, savā paspār
nē paņēma sieviešu volejbola
komandu un meklēja treneri.
Izvēle krita uz Āvo Kēlu, jo savu
laik viņš spēlēja Rovaniemi vo
lejbola klubā. Sporta akadēmija
ir Somijas Izglītības ministrijas
pārraudzībā un slavena ar lielisku
infrastruktūru un personālu, kas
pilnā mērā būs pieejams Āvo
trenētajai komandai. Spēlētājas
aprūpēs treneri, fizioterapeiti, ma
sieri, psīcholoģiskās sagatavoša
nas un uztura speciālisti. Panākta
vienošanās par sadarbību ar Ro
vaniemi Medicīnas centru. Kēls
pēc tikšanās ar Sporta akadē
mijas vadību,redzot šos lieliskos
komandas treniņu apstākļus, pēc
īsām pārdomām pieņēma lēmumu
par pāriešanu uz Rovaniemi no
Pēnavas vīriešu volejbola kluba,
kurā viņš līdz šim strādāja.” Man
nav pieredze sieviešu komandu
trenēšanā, bet uzskatu, ka manas
profesijas pieredzes bagāža ir pie
tiekama, lai tiktu galā ar sieviešu
volejbola specifiku” – tā Āvo Kēls.
Andris Kļaviņš,
pēc Igaunijas Volejbola
federācijas ziņām.
DAŽOS VĀRDOS
* Latvijas pilots Mārtiņš Sesks
ar stūrmani Renāru Franci
Eiropas rallija čempionāta (ERC)
šīs sezonas otrajā posmā kopvēr
tējumā ierindojās 10. pozīcijā.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

