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Augstā balva Lolitai Ritmanei
Šī gada Grammy balvas pa
sniegšanas ceremonijā augsta
atzinība izteikta latviešu komponistei Lolitai Ritmanei. Ap
balvojumu katēgorijā “Labākais
klasiskās mūzikas sakopojums”
(Best Clasical Compendium) sa
ņēma skaņdarbu cikls 12 daļās,
kas pauž cīņu par sievietes tie
sībām un cilvēktiesībām. Tas ra
dīts 2019. gadā veidotam uzvedumam “Women Warriors – The
Voices Of Changes” Ņujorkā.
Balvu saņēma šī mūzikas darba
producenti Eimija Andersone,
Marks Matsons un Lolita
Ritmane.
Ir svarīgi piebilst, ka šīs mūzi
kas ieraksts 2020. gadā notika
Latvijas Radio 1. studijā Rīgā, to
atskaņoja Latvijas mūziķi. Trīs
daļas šajā ciklā komponējusi pati
Lolita Ritmane, bet fināla skaņ
darbā “We Rise”piedalās arī Rī
gas Doma meiteņu koris “Tiara”
diriģentes Airas Birziņas vadībā.
Apsveicam Lolitu Ritmani ar
panākumiem! Priecājamies par
koŗa “Tiara” veiksmīgo līdzda
Marks Matsons, Eimija Andersone un Lolita Ritmane
lību šajā ieskaņojumā!

Martā, Ņujorkā

timekli!
iks.us
w w w. l a

Lasītāju balsis
2. lpp.

Taira Zoldnere
vēsta no
Sanfrancisko
3. un 4. lpp.

Valdu Moru
atceroties
5. lpp.

Okupācijas
mūzeja mācības
12. lpp.

Par “Eslingenas
dvēseli” diplomātu
Kārli Kalniņu
14. un 15. lpp.

Kultūras dienās 20. martā. No kreisās: Ņujorkas latviešu ev.
lut. draudzes mācītājs Juris Saivars, mūziķis Matīss Čudars,
Anita Bataraga, Dace Aperāne, Marika Selga, Latvijas repub
likas pilnvarotais vestnieks ASV Māris Selga

Pošamies uz
14. Saeimas
vēlēšanām! Visi!
16. lpp.

In Memoriam.
Rakstnieks
Zigmunds Skujiņš
18.lpp.

27. martā. No kreisās: ģenerālis Raimonds Graube, Latvijas
pilnvarotais vēstnieks ANO Andrejs Pildegovičs, Anita Bata
raga, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Ņujorkas latviešu ev. lut.
Ziedoto rotu galds Kultūras dienu akcijā “Rotas Ukrainai”. No draudzes valdes priekšniece Daina Lazdiņa, māc. Juris Saivars,
kreisās: Linda Rencs, Sandra Gendrikova-Bayer, Gunta Ģiga aizsardzības padomnieks ANO ģenerālmajors Andis Dilāns

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.
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«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00

Esmu Laika abonents jau turpat 50 gadus. Ar lielu interesi
lasīju Franka Gordona sleju,
tagad turpinu lasīt Juŗa Lorenca
un Sallijas Benfeldes ļoti aptve
rošās analīzes par aktuālākajiem
tematiem. Protams, šobrīd par
Krievijas noziedzīgo uzbrukumu Ukrainai.
Nesen vēroju krievu retoriku,
kur, acīmredzot, Putina piekri
tēji solījās Vašingtonu pārvērst
par gruvešiem un nepārprotami
lika vērotājiem saprast, ka vi
ņiem nekādā ziņā nepietiks ar
Ukrainu vien – viņi draud arī
iebrukt Baltijas valstīs un Polijā.
Ir patiešām smieklīgi klausī
ties, ka Francijas prezidents
Makrons un Vācijas kanclers
Šolcs mēģina izmisīgi zvanīt
Putinam un prasīt, lai viņš pārtrauc kaŗa darbību un civīl
ie
dzīvotāju slepkavību, bet ar “dip

lomatiskiem” līdzekļiem atrisina
domstarpības. Vai ar kaŗa no
ziedznieku, kas ļāva zemūdenes
Kursk komandai nosmakt, kad
vēl trīs dienas varēja nabagus
glābt, – vai ar tādu ir iespējams
vest sarunas?
ASV prezidents Baidens arī
jūsminājās par G7 vienotību, bet
ko tas nozīmē ukraiņu tautai,
kad jābēg, lai glābtu dzīvības?
Labāk tūlīt “uz karstām pēdām”
uzņemt Ukrainu par ES dalīb
valsti, nevis plātīties ar tukšiem
vārdiem! Turklāt – kamdēļ ne
dot prezidenta Zelenska piepra
sīto lidojumu, telpas slēgšanu
virs Ukrainas. Slepkava var rī
koties, kā viņam patīk, bet ar
viņu jāapietas tikai ar smalkiem
cimdiem?! Putins to pagalam ne
sapratīs, un tas viņu nepārliecinās
beigt kaŗadarbību.
Ņemot vērā, ka kaŗš ļoti iespē-

Godājamais J. Zemjāņa kungs!
Ar lielu interesi izlasīju Jūsu
vēstuli. Man ir patiess prieks, ka
lasāt Laiku. Tāpat paldies par at
zinīgajiem vārdiem Sallijai Ben
feldei un man. Šādi uzmundrinā
jumi ļoti palīdz. Piekrītu Jums, ka
Rietumi varētu vēl vairāk palī
dzēt Ukrainai. Diemžēl daži po
lītiķi izrādījušies neizlēmīgi, pat
bailīgi, tai skaitā arī Jūsu piemi
nētie Makrons un Šolcs. Nav
iespējams bezgalīgi vest “diplomā
tiskas” sarunas ar kaŗa noziedz
niekiem, kā Putinu precīzi rak
sturoja prezidents Baidens. Pavi
sam nesen klajā nā
kusi infor
mācija, ka kaŗa sākumā Vācijas
finanču ministrs Kristiāns Lind
ners esot devis Ukrainai “labi ja
dažas stundas laika” un izteicis
gatavību sadarboties ar jebkuŗu
krievu okupantu ieceltu valdību
Kijevā. Tagad redzam, ka ukraiņu
tautas varonība izrādījās stiprāka un tālredzīgāka par Rietumu
pragmatisko reālpolītiku.

Man pašam šķiet, ka pēc kaŗa
vajadzēs īpaši painteresēties par
Angelas Merkeles lomu Krievi
jas ietekmes nostiprināšanā. Viņa
nav tik dumja, lai nesaprastu,
kādas sekas radīs Nord Stream
gāzes vadu izbūve Baltijas jūrā.
Tāpat Merkeles valdība turpināja
apbruņot Krievijas armiju pat
pēc 2014. gada iebrukuma Uk
rainā. Uz Merkeles sirdsapziņas
ir desmitiem tūkstošiem cilvēku
dzīvību – sākot no nogalināta
jiem bērniem Mariupoles, Har
kivas un Čerņigivas pilsētu dru
pās un beidzot ar krievu kaŗa
vīriem, kuŗus Putins un viņa
ģenerāļi sūta noziedzīgajā kaŗā.
Grūti noticēt, ka tas viss noticis
nejauši.
Katrā ziņā starptautiskajā po
lītikā daudzas lietas nāksies iz
vērtēt par jaunu. Arī Apvienoto
Nāciju organizācijas vietu un
lomu pasaulē. Redzam, cik bezjēdzīga kļuvusi ANO Drošības

5. martā pēc divu gadu
pārtraukuma detroitieši
atsāka savu ilggadīgo
tradiciju godināt Latvijas
brīvības cīnītājus, mūsu
varoņus. Attēlā sarīko
juma dalībnieki Italian
Ameican Banquet telpās.

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

padome, kuŗā ar veto tiesībām
sēž divas totālitāras diktatūras –
Krievija un komūnistiskā Ķīna.
Te vietā būtu atcerēties, ka 1945.
gadā, kad tika dibināta ANO un
tās Drošības padome, tāda valsts
kā Krievija nemaz nepastāvēja.
ANO dibināja nevis Krievija, bet
gan Padomju Savienība. Toreiz
ANO Drošības padomē nebija
arī tagadējās komūnistiskās Ķīnas,
tās vietu līdz pat 1971. gadam
ieņēma Ķīnas republika jeb Tai
vana. Faktiski ANO kļuvusi par
vēsturisku anachronismu. Bet
pagaidām turpinās kaŗš, kuŗā
Ukraina aizstāv visu brīvo pa
sauli, tai skaitā arī Latviju. Tāpēc
būsim kopā ar Ukrainu savās
domās un lūgšanās! Ja tas iespējams, arī darbos.
Ar vislabākajiem vēlējumiem
un patiesā cieņā,
JURIS LORENCS
(No redakcijas. Vairāk lasiet
S. Benfeldes komentārā 11. lpp.)

Pulkveža Oskara Kalpaka bataljona
103 gadu dibināšanas atcere Detroitā

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

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

jami var skart arī Latviju, mums
jādara itin viss, lai palīdzētu
mūsu kaimiņvalstij. Bija aizkus
tinoši lasīt par pulkvežleitnantu
Valdi Jurgelānu, kuŗš ir tieši ie
saistījies cīņā pret iebrucējiem
(skat. Laika 12.-18. marta nu
muru). Būtu vēlams, ka viņa
paraugam Latvijā sekotu.
Vēl iesaku “mūsējiem” un arī
valstsvīriem nepaļauties pavisam
uz NATO vairogu: tas varētu iz
rādīties caurs! Mums vajag vēr
sties pie mūsu kaimiņiem un
neļaut atkārtoties 1940. gadam.
Ar runām un plakātiem vien
nepietiks – jāgriežas pie patvē
ruma zemes pārstāvjiem un jā
pārliecina arī viņi, ka ir trauk
smes stāvoklis – to jākar pie
LIELĀ ZVANA! Žēl, ka vairs
nav Ojāra Kalniņa un Jāņa
Kukaiņa...
JĀNIS ZEMJĀNIS

Nedēļas gudrība

“Kāds vējš gaudo skurstenī, tāds atsitas krāsnī; kāds gars valda vadītājus, tāds jūtams
vadāmā pulkā.”
Reinis Kaudzīte

Nedēļas teikums

“Ukrainas cīņa ir kulminācija tam, ko pasaule ilgi negribēja saprast un pieņemt (..) Hitlers
un Staļins vienā personā. Bīstama mutācija.”
Valters Nollendorfs
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TAIRA
ZOLDNERE
Zanda Kalniņa – Lukašēvica,
Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, un Elita
Gavele, īpašo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos,
marta beigās ieradās plašā vizītē
ASV Rietumkrastā.
Ārlietu ministrijas parlamen
tārā sekretāre Zanda Kalniņa–
Lukašēvica 30. marta vakarā San
francisko latviešu namā uzru
nāja Ziemeļkalifornijas latviešu
sabiedrību un uzņēmēju grupu
no Latvijas, biznesa foruma “Spot
light Latvia 2022” dalībniekus.
Ārlietu ministrijas parlamen
tārās sekretāres Zandas Kalni
ņas – Lukašēvicas uzruna Zie
meļkalifornijas latviešu bied
rībā.
Uzrunā parlamentārā sekre
tāre izteica prieku par iespēju būt
vēsturiskajā Ziemeļkalifornijas
latviešu namā Sanfrancisko un
par to, ka tradicija uzturēt lat
viešu namus kā latviešu kopienu
centrus Amerikā turpinās. Turpi
nājumā un, atbildot uz sanākušo
jautājumiem, Z. Kalniņa-Luka
šēvica īsumā iezīmēja aktuālo
situāciju Latvijā un Ukrainā.
“Runājot par Latvijas drošību
NATO kontekstā, nav nekādas
atšķirības starp Latviju un citām
NATO dalībvalstīm, un Rīga ir
tikpat droša kā Berlīne vai Pa
rīze. Jā, mēs esam tuvāk robežai
(ar Krieviju), bet redzam ļoti
lielu NATO atbalstu Baltijai un
Austrumeiropai. Latvijā jau šo
brīd tiek palielināts NATO
kaŗavīru skaits, tajā skaitā arī
ASV kareivji. Pie mums izvietoti
vairāki Apache helikopteri, un
jebkuŗš no tiem jaudīguma ziņā
ir mazas armijas vērts. Latvijā
pašreiz strādājam pie tā, lai
nākamajā NATO samitā, kas
notiks jūnijā Madridē, tiktu
pieņemti lēmumi par pastāvīgu
NATO klātbūtni Latvijā. Tas
būtiski palielinātu NATO ātrās
reaģēšanas gatavību, jo pēc Krie
vijas iebrukuma Ukrainā visiem
ir skaidrs, ka ir jāmaina skatījums uz drošības situāciju. Mēs
redzam, ka ir liela atsaucība no
partneŗiem, arī no ASV puses –
gan augsta līmeņa vizītes, gan
papildu financējums. Vēl vakar
ASV Kongresā ar abu partiju
atbalstu tika izvirzīta jauna ini
ciātīva – “Baltijas atturēšanas
(no uzbrukuma )un aizsardzības
likums”, kuŗa ietvaros Baltijas
aizsardzībai paredzēts vēl pa
pildu financējums. Tas ietver arī
cīņu ar dezinformāciju un hib
riddraudiem. Tas, ka šim likumam ir abu partiju atbalsts, ir
spēcīgs polītisks signāls, un
ceram, ka šo iniciātīvu pieņems.
Runājot par NATO 5.pantu,
ikviens saprot, ja kādreiz “no
trīcētu roka” šī panta izpildīšanā,
ar to NATO arī būtu beidzies, jo
NATO ir būvēts uz pilnīgu
uzticību 5. pantam.
Mums pašiem, protams, ir
jāspēj piedāvāt veidus, kā sadarboties. Izskatās, ka Rīga šobrīd
varētu veidoties par ļoti būtisku
mediju centru Baltijā. Esam iz
snieguši daudzas vīzas neatka
rīgajiem žurnālistiem, kuŗi bēg
no Krievijas. “Deutsche Welle”
jau paziņojuši, ka pārceļ savu
redakciju no Maskavas uz Rīgu.
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“Mums ir jābūt gataviem ilgstošai izturētspējai”
Pašreiz notiek sarunas par to, ka
vēl vairākas redakcijas varētu
tikt bazētas Rīgā. Starptautisko
mediju klātbūtne būtu jaudīgs
apstāklis Latvijas situācijā, kad
viena daļa iedzīvotāju, kuŗi līdz
šim dzīvojuši Krievijas informā
cijas laukā, vēl arvien atbalsta
Putinu. Kvalitātīvs informatīvais
saturs krievu valodā varētu pa
līdzēt arī mūsu sabiedrībai.
Par enerģētisko sektoru runājot, gāzi Latvijai ir iespējams
piegādāt caur Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināli. Latvija
patērē 10 – 12 TWh (teravatstundas) gāzes gadā. Inčukalna
pazemes gāzes krātuvē ir ap
mēram 24 TWh kapacitāte glabāšanai. Šo daudzumu ir iespējams pievest caur Klaipēdu, un
šobrīd tiek palielināta kapacitāte

Bēgļu daudzums no Ukrainas
ir milzīgs – tie ir 3,5 miljoni cilvēku ārpus Ukrainas un 6,5 miljoni cilvēku, kas pārvietoti Uk
rainas territorijā. Viena ceturtā
daļa Ukrainas iedzīvotāju ir de
vušies bēgļu gaitās. Uz 30.martu
Latvijā bija ap 12 000 bēgļu, bet
katru dienu nāk klāt. Pašreiz vēl
Latvijā nevienam nav jāpaliek
bēgļu nometnēs, un tas rāda
mūsu sabiedrības briedumu un
stiprumu, par ko mēs visi varam
būt lepni. Mums ir jābūt gataviem šo atbalstu sniegt ilgi, jo ir
skaidrs, ka kaŗš rīt nebeigsies.
Mums ir jābūt gataviem uz
ilgstošu izturētspēju. Vienlaikus
jāgatavojas arī palīdzēt Ukrainai
atjaunot un atkal uzbūvēt viņu
valsti pēc kaŗa.
Diplomātiskā līmenī Latvija

paplašināšanu. Ir valstis, kas
bažījas, kāda būs citu valstu
reakcija, ja Ukrainai piešķirs
kandidātvalsts statusu ārpus
kārtas. Pēc tam arī paietu vairāki
gadi, lai Ukraina kļūtu par pilntiesīgu ES dalībvalsti. Neskatoties
uz šo piesardzību, ceru, ka iz
dosies apstiprināt Ukrainai ES
kandidātvalsts statusu, tomēr
nav zināms, kad tieši tas notiks.
Visi atzīst, ka tas būtu spēcīgs
polītisks signāls un simbols.
Pēc uzrunas tikāmies īpašai
intervijai laikrakstam Laiks.
Liels prieks jūs apsveikt
Latviešu namā Sanfrancisko!
Kā līdz šim veicies Amerikas
Rietumkrasta plašajā vizītē un
kas vēl ir paredzēts?
Z.K.-L. Vizītes laikā mēs ap

meklējam trīs lielus centrus –
Sietlu, Sanfrancisko un Losan
dželosu. Katrā no šīm pilsētām
tiekamies ar latviešu sabiedrību.
Sietlā bija vienreizēja iespēja piedalīties Vašingtonas štata latviešu biedrības 70 gadu jubilejā.
Sadarbība ar latviešu diasporu ir
ne tikai Ārlietu ministrijas uz
devums, bet arī man pašai sva
rīgs jautājums. Otrs – runājam
par kaŗu Ukrainā, par mūsu
spēju Amerikas sabiedrībai iz
skaidrot un iezīmēt esošo situā
ciju un vairot atbalstu drošības
stiprināšanai Latvijā. Par šo
tēmu man bija lekcija Sietlā,
Vašingtona universitātē un apaļā
galda diskusijā Stenforda universitātē Kalifornijā.
(Turpināts 4. lpp.)

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

Biznesa forumā “Spotlight Latvia 2022” Losandželosā. No
kreisās: Laila Robiņa, Zanda Kalniņa-Lukašēvica, Lolita Ritmane
gāzes vada savienojumam starp
Klaipēdu un Inčukalnu. Parallēli
tiek meklēti jauni gāzes iepirk
šanas avoti. Svarīgi ES līmenī
vienoties par cenu līmeni gāzes
piegādes tirgū. Tomēr visai ES
vienā gadā pilnīgi atteikties no
Krievijas gāzes praktiski nav
iespējams. Līdzīgi ir ar naftu, lai
gan tur iespējamas vairākas
alternatīvas.
Latvija sniedz Ukrainai arī
ievērojamu militāro atbalstu.
Tās ir gan ASV ražotās Stinger
raķetes, gan cita veida bruņojums. Pašreiz ir vienošanās starp
NATO valstīm, ka par ieroču
piegādēm netiek plaši ziņots, lai
tās nekļūtu par uzbrukuma
mērķi. No Latvijas puses esam
devuši gan financiālo atbalstu
humānajai palīdzībai, gan veikuši iemaksas starptautiskajām
aģentūrām, kas tad tālāk palīdz
Ukrainai. Latvijas uzņēmēji Uk
rainai palīdz iniciātīvas “Uzņē
mēji mieram” ietvaros.

kopā ar pārējām Baltijas valstīm
šobrīd ir Ukrainas advokāti.
Atbalsts pasaulē ir, bet, lai tas
pieaugtu un lai neiestātos “nogurums no krizēm”, mums ir jā
turpina darīt savs darbs, skaid
rojot un iezīmējot konsekven
ces, ja Putins netiks apstādināts
pilnībā. Valdību atbalsts veidojas
arī no sabiedrības viedokļa, no
polītisko domnīcu viedokļa, tāpēc
ASV vizītē tika ietvertas divas
lielas universitātes – Vašingtonas
un Stenforda universitātes.
Par Ukrainas uzņemšanu ES –
tie ir vairāki soļi. Ukraina to arī
labi apzinās, un pašreiz lūdz
viņus uzņemt par ES kandidātvalsti. Ukraina ir iesniegusi savu
pieteikumu ES komisijā, pašreiz
tas tiek izvērtēts, bet jau ir zīmes,
ka vērtējums būs pozitīvs. Pēc
tam ES Padomei jāspēj vienprātīgi pieņemt lēmumu par
kan
didātvalsts statusa piešķir
šanu. Tas nav vienkārši, jo ir
virkne valstu, kas ir pret ES

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
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/
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TAIRA ZOLDNERE
(Turpināts no 3. lpp.)
Runājām par Putina izraisīto
kaŗu, par to, kādus secinājumus
varam izdarīt un kādas izvēles
mums stāv priekšā. Var redzēt,
ka Latvijas zināšanas šajā laukā
tiek augstu novērtētas.
Vēl viena sarunas tēma Sten
fordā bija par sadarbību ar Lat
viju, piedāvājot prakses iespējas
gan Latvijā, gan Stenfordā. Vai
rāku fakultāšu dekāni izteica
vēlmi, lai Latvijas studenti īsās
apmācības programmās brauktu
studēt uz Stenforda universitāti,
kā arī Stenforda universitātes
studentiem būtu iespēja braukt
praksē uz Latvijas uzņēmumiem.
Trešais apmeklējuma aspekts
ir bizness. Forums “Spotlight
Latvia” ir viens no lieliem pasākumiem, ko atbalsta Latvijas
ĀM. Labi redzēt, ka Latvijas
uzņēmēju delegācija jau vairākas
dienas ir aktīvi strādājusi San
francisko un Silīcija ielejā, iepazinusies ar potenciāliem investo
riem un meklējusi iespējas attīs
tīt savu darbību Amerikas tirgū.
Jūs uzrunāsiet biznesa foruma
“Spotlight Latvia 2022” dalīb
niekus Losandželosā 1.aprīlī.
Kas būs tā ziņa, ko gribat nodot
Latvijas un Amerikas uzņē
mējiem?
“Spotlight Latvia” fokusā šo
gad ir radošās industrijas – kino,
mākslīgā reālitāte, IT techno
loģijas radošajā laukā. Mums ir
jāspēj ASV auditoriju ieinteresēt
par sadarbību šajā laukā ar
Latvijas uzņēmējiem. Viens no
galvenajiem jautājumiem vienmēr ir drošība, jo droša vide ir
svarīgs priekšnosacījums inves
tīciju pieplūdumam. Šobrīd sva
rīga ir ziņa, ka mēs esam NATO
dalībvalsts, Latvija ir drošībā, un
var veidot sadarbību ar Latvijas
uzņēmumiem, nebaidoties par
investīciju drošību.
Droši vien Amerikas latviešu
kopienas pārstāvji jums jautā,
ko mēs varam palīdzēt, lai kaŗš
Ukrainā ātrāk beigtos, un kā
varam arī stiprināt Latvijas
drošību?
Amerikas latviešiem tie būtu
trīs iespējamie virzieni. Vispirms
– ziedot Ukrainai un Ukrainas
cilvēkiem. Par to daudzi izrāda
interesi, un daudzi jau arī ir ziedojuši gan naudu, gan meklējuši
iespēju sūtīt pirmās nepiecie
šamības preces. Latvijā iespējams ziedot portālā ziedot.lv.
Daudzi gribētu atbalstīt tos uk
raiņus, kuŗi bēgļu gaitās nonā
kuši Latvijā, un tas būtu vis
piemērotākais veids. Cits ceļš –
ja būtu iespējams ziedojumus
veikt ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) palīdzību, kas dod
arī nodokļu atlaides ASV. Tas ir
virziens, kuŗam būtu vērts pie
vērsties. Gribu minēt, ka arī
Stenforda universitātes pētnieki
un studenti jau savākuši diezgan
lielu naudas summu, ko ziedot
Ukrainas pētniekiem, un meklē
ceļus, kā to izdarīt. Ceru, ka
mums izdosies viņiem palīdzēt.
Otrs, par ko jau kaŗa pirmajās
dienās runājām ar latviešiem no
visas pasaules – piedalīšanās
Ukrainas atbalsta akcijās. Tā ir
vērtīga un svarīga lieta. Atce
rēsimies, kā mēs cīnījāmies par
savu neatkarību deviņdesmito
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“Mums ir jābūt gataviem ilgstošai izturētspējai”
gadu sākumā, un, kad redzējām
atbalsta akcijas brīvajā pasaulē,
tas stiprināja mūsu garu. Mēs
dzirdam no ukraiņiem, kuŗi sēž
bumbu patvertnēs, ka saņemot
ziņas par atbalsta akcijām, par
labdarības koncertiem – šī soli
dāritāte viņus iedrošina. Tas ir
svarīgi, šīs akcijas vajag turpināt.
Trešais, kas vairāk izkopts tieši
Amerikas latviešu vidū, ir tieša
polītiķu uzrunāšana – gan par
atbalstu Ukrainai, gan par Bal
tijas drošības stiprināšanu. ALAi
jau ir tradicijas ar akciju “Call to

drošības stiprināšanai būs vaja
dzīgs ilgstoši. Eiropā šāda tra
dicija nav bijusi, bet, tiekoties jau
minētajā sanāksmē, Eiropas latvieši izrādīja par to interesi, un
sacīja, ka to varētu sākt šādu
iniciātīvu īstenot arī Eiropā, pār
ņemot Amerikas latviešu pie
redzi un tradicijas.
Mēs visi atbalstām visbar
gākās sankcijas pret Krieviju,
tomēr ir skaidrs, ka sankcijas
jau tagad un arī ilgtermiņa
nākotnē ietekmēs Latvijas
ražošanu un rūpniecisko po

Krieviju pēdējās desmitgadēs
jau ir ļoti būtiski samazinājies.
Ar valsts atbalstu ir iespējams
eksportu pārorientēt uz citām
valstīm. Otra lieta ir izejvielas.
Tie ir sektori, kur nav viegli
uzreiz atrast alternatīvas – ne
tikai enerģētikas laukā, bet arī
tērauda un metāllu iepirkšanā,
tāpat arī kokrūpniecībā. Dažādu
izejvielu jautājumam noteikti ir
lielāka ietekme nekā eksportam,
un tas nebūs vienkārši risināms
jautājums. Jāmeklē citi tirgi un
citi piegādātāji. Trešais – kaŗa

Zandas Kalniņas-Lukašēvicas uzruna Stenforda Universitātē // FOTO: personīgais arhīvs

Zanda Kalniņa-Lukašēvica: “Runājot par NATO 5. pantu, ikviens
saprot, ja kādreiz “notrīcētu roka” šī panta izpildīšanā, ar to NATO arī
būtu beidzies, jo NATO ir būvēts uz pilnīgu uzticību 5. pantam.”
Action”, ar vēstuļu rakstīšanu
saviem pārstāvjiem kongresā.
Pat apstākļos, kad šis atbalsts jau
ir spēcīgs, tomēr ir svarīgi pa
rādīt, ka arī vēlētāji to prasa.
Atbalsts Ukrainai un Baltijas

tenciālu. Kā, jūsuprāt, Latvijai
ar to sadzīvot un tikt galā?
Sankcijām arī ir vairāki aspekti.
Viens – Latvija zaudē daļu no
eksporta tirgus, tomēr jāatzīmē,
ka tirdzniecības apjoms ar

kopējā ekonomiskā ietekme, kas
rada būtisku cenu pieaugumu,
kā arī sabremzējas ekonomiskā
izaugsme. Tiek lēsts, ka inflācija
Latvijā varētu pieaugt līdz 10%.
Tas nebūs viegls gads ne uzņē-

Laika Grāmata piedāvā
VAIRA PAEGLE

THE THORNS OF FREEDOM

Izcilās polītiķes, PBLA valdes priekšsēdes
atmiņas par Latvijai nozīmīgo laiku
pēc neatkarības atgūšanas.
V. Paegles stāstījums ir bagāts ar vēsturiskiem
faktiem, iepazīstina ar daudzām personām,
kas satiktas dzives ceļā.

Cena – 20 USD
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

mumiem, ne iedzīvotājiem, bet
mums jau nav alternatīvas. Krie
vijas un Kremļa režīms šobrīd
brutāli slepkavo cilvēkus Uk
rainā, un Latvijas sabiedrība to
ļoti labi saprot. Kā teica Kok
rūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss: “Mums
tas maksā naudu, bet ukraiņiem
tas maksā dzīvības.”
Kad situācija varētu kaut
daļēji normalizēties? Vai šim
tumšam mākonim redzama
kāda zelta maliņa?
Es negribētu izteikt minējumus. Mūsu mērķis ir, lai pēc
iespējas ātrāk tiek pārtraukta
kaŗadarbība un cilvēku nogali
nāšana. Diemžēl izskatās, ka tas
nebūs ātri. Ekonomiskās konsekvences būs jūtamas visā pa
saulē. Kaŗa dēļ ir apdraudēts sējas
laiks Ukrainā, un, iespējams, ka
būs grūtības arī Krievijā. Jāņem
vērā, ka Ukraina un Krievija
saražo lielu apjomu pasaules
labības, un tam būs ļoti liela
ietekme uz pārtikas piegādēm
visā pasaulē. ANO jau tagad brīdina, ka vairākās valstīs var sa
gaidīt traucēto pārtikas piegāžu
izraisītas bada situācijas, un ne
viens nevar pateikt, kad kopējā
ekonomiskā situācija uzlabosies.
Vienlaikus mums ir pieredze
ar Covid pandēmiju, kad pēc
pirmā šoka ekonomika mobilizējās, izdzīvoja, atdzīvojās un
auga. Varbūt šo iepriekšējo križu
pieredze ļaus arī tagad salīdzi
noši ātri pielāgoties, pārorien
tēties un amortizēt kaŗa izraisīto
ekonomisko šoku.
Šī brīža situācija radījusi arī
jaunu polītisko spēku samēru.
ASV atkal uzņēmusies demo
kratisko spēku līdeŗa un kon
solidētāja lomu. Savukārt Ei
ropā aktīvāko atbalstu Ukrai
nai izsaka Baltijas valstis un
Polija, kā arī Lielbritanija.
Baltijas valstu balss, ekspertu
zināšanas un mūsu viedoklis
šobrīd ir ļoti pieprasīts gan ES,
gan NATO ietvaros. Daudzas rie
tumvalstis demokratiskajā pa
saulē atzīst, ka par ļaunumu, ko
var nest Krievija, mēs brīdinājām jau iepriekš, bet viņi neieklausījās. Viņi atzīst, ka mums
diemžēl izrādījās taisnība. Putina
kaŗš jau tagad ir izmainījis dro
šības situāciju pasaulē neatgrie
zeniski, un tam būs ilgtermiņa
konsekvences. Piemēram, mums
ir jādomā, kā turpmāk strādās
ANO, kuŗas Drošības padome ir
paralizēta, un tā ir liela problēma,
kas būs jārisina. Jā, mums bija
taisnība, un Baltijas lomu pašrei
zējos procesos nevajadzētu no
vēr
tēt par zemu. Mūsu spēja
ietekmēt lēmumus ir ļoti svarīga.
Kopumā tā vienotība, ko paš
reiz vērojam demokratiskajos rie
tumos ir iepriekš nepieredzēta.
Reakcija ir bijusi ātra, plaša, un
spēja pieņemt sankcijas un tās
koordinēt starp G7 un citām
valstīm – tas ir bijis ļoti svarīgi.
Mēs redzam, ka ir būtiskas tektoniskas izmaiņas pasaules polī
tiskajā telpā, redzam demokra
tiskā gara atdzimšanu un ļoti
lielu saliedētību demokratisko
valstu vidū. Tas ir tas, kas mums
jānotur, neskatoties uz tuvākā
laika ekonomiskajām grūtībām.
Tā varētu būt mūsu situācijas
“zelta maliņa”.
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INGUNA
DAUKSTESILASPROĢE
Dzejniece Valda Mora (1902–
2001) nodzīvoja gaŗu mūžu, ie
pazina smeldzi, sāpes un zaudējuma sajūtu – divreiz devās
bēgļu gaitās – 1917. gadā Pirmā
pasaules kaŗa laikā uz Krieviju,
1944. gadā – Otrā pasaules kaŗa
izskaņas posmā uz Vāciju – un
ilgus gadus nodzīvoja Amerikā.
Valda Mora agri apjauta, ko
nozīmē zaudēt mājas, drošu pa
tvērumu, vietu, kur dzīvot mierā
un harmonijā, būt laimīgai. Skais
tākās bērnības atmiņas viņai
saistās ar braucieniem uz Straupi.
Tēva radiem tur piederējušas
Ķūķu mājas, no kuŗām varēja
redzēt septiņus Gaujas līčus.
Valda Mora dzimusi Lēdurgā,
skolotāja Cimzes skolotāju semi
nāra absolventa, Lēdurgas drau
dzes skolas pārziņa un ērģelnieka
Georga Moora un Bertas Moo
ras ģimenē, kur uzauga brālis
Henrijs Moors (1906–1994), kuŗš
arī pievērsās rakstniecībai, un
māsa Herta Bremmane–Moor
(1898–1961), arī literāte. Par at
šķirīgām uzvārda rakstībām dzej
niece skaidrojusi, ka vecvectēva
rūjenieša uzvārda rakstība bijusi
ar diviem oo, proti, Moors. Gadu
gaitā uzvārds pieredzējis maiņas,
un rezultātā latviešu literātūrā
nu ir rakstnieks Henrijs Moors
un dzejniece Valda Mora. Brālis
un māsa.
Pirmās zinības Valda Mora
apguva pie mājskolotājas, pēc
tam mācības turpināja tēva va
dītajā Lēdurgas draudzes skolā,
apmeklēja Krotova ģimnaziju
Rīgā (1914–1915) un Margaritas
Neijas sieviešu ģimnaziju (1916–
1917). Rīga jaunajai ģimnaziste
tolaik nav patikusi, šķitusi pārāk
trokšņaina, putekļaina un vienmulīga, salīdzinot ar viņas Lē
durgas mājām. Pēc gadiem Valda
Mora stāsta: “.. dzīves skaistāko
posmu – bērnību un agro jaunību pavadīju Lēdurgā. Šis Vid
zemes vidienes stūris nevarēja
lepoties ar dabas jaukumiem.
Druvu un pļavu vidū snauda
vecas, turīgas saimniecības, un
samērā vienmuļo skatu daudz
neatdzīvināja balti putekļainais
lielceļš, kas aizlocījās uz Vid
rižiem un Aijažiem. Dabas krāš
ņums tātad nedarīja krāsainas
manas bērnu dienas, to darīja
tikai mana tuvākā apkārtne –
mājas un vecāki. Un tiešām,
skola bija kā maza sala apkārtējā
pelēcībā. Gaišo, vīnstīgām apvīto ēku vienmēr apšalca vecu,
sirmu koku tumšā lapotne; lielais dārzs ar vecajām ābelēm un
jasmīnu alejām bija noslēpumaini jauks savā aizmirstībā.”
Jau agri tēva bibliotēkā sākusi
lasīt latviešu rakstnieku darbus,
vācu un krievu klasiķus. Pār
trauktās mācības Valda Mora
turpināja ģimnazijā Staraja Rusē
Krievijā. 1919. gadā Mooru
ģimene atgriezās Latvijā, taču
bez Georga Moora, tēvs pēkšņi
nomira. Pēc atgriešanās Latvijā
Valda Mora nokārtoja skolotājas
tiesības, līdz 1944. gada vasarai
strādāja par skolotāju. Kā raksta
literātūrzinātnieks Jānis Zālītis,
“gandrīz gadsimta ceturksni
(1920–1944) 7. maršruta tram-
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“.. mazās dziesmas,
ko mācos no putniem un ūdeņu čalām..”
Dzejniecei Valdai Morai – 120

vaja pasažieŗu skatienus saista
simpātiska tumšmate spāniskiem sejas vaibstiem – Valda
Mora ik rītu dodas pie saviem
audzēkņiem pilsētas 17. pamat
skolā”.
Līdzās ikdienas darbam skolā
Valda Mora iepazīst arī Rīgas
literāro sabiedrību, sastopama
Zaļās Vārnas saietos un jampampos, laikrakstu redakcijās.

latviešu bēgļu nometnē Virc
burgā, kur tolaik dzīvo arī brālis
Henrijs, kur ir rosīga kultūras
dzīve, pulciņš latviešu rakstnieku un dzejnieku, tostarp
Pēteris Ērmanis, Irma Grebzde,
Zenta Liepa, Teodors Zeltiņš un
citi. “Tur sastapos ar nelielu māk
slinieku-rakstnieku draudzi ar
Pēteri Ērmani priekšgala. Te varēju
iespiest savas dzejas Vircburgas

Kad 1948. gadā dzejnieci
Valdu Moru Vircburgas nomet
nes barakas istabiņā apciemo
cita jaunā dzejniece Zenta Liepa,
viņa stāsta par šo sastapšanos,
laipno smaidošo, slaido tumš
mati ar siltām acīm aiz aceņu
platajiem stikliem.
““Vai vienmēr valkājat ace
nes?” es jau pašā sākumā nekaut
rējoties prasu, jo gribu pierādīt

Dzeja viļņos
Ko līdz man skaļas valodas
Ar tukšu vārdu svītu? −
Es labāk sēžu upmalā
Un baudu Dieva rītu.
No mūžības uz mūžību
Rit Laiks pa saules pēdām,
Kādēļ lai sirdi piepildu
Ar acumirkļa bēdām?
Kādēļ lai rūgtas atziņas
Es ļaužu tirgū smeļu,
Ja domās varu aizlidot
Pa kluso putnu ceļu!
Es mērcu rokas ūdeņos,
Kas bēg ar jautru skreju,
Un, klausot viļņu atskaņām,
Es viļņos rakstu dzeju.
Šo rakstu straume aizskalos,
Bet tā nav zīme ļauna,
Jo debesīs un ūdeņos
Tas skan un skan no jauna!

Spītība

Kaut simtreiz liegts – man jānoplūc ir to,
Kas pēkšņi uzzied sapņu dārzos manos,
Kaut visu dzīvi būtu jāziedo
Par viena mirkļa kaislo vēlēšanos.
Vienalga... Debess lai pār galvu grūst
Vai pati elle man zem kājām kvēlo, –
Ko vēlos es – tas man ir jāiegūst,
Kaut visu mūzū būtu jānožēlo!
Īpaša nozīme viņas dzīvē ir sa
stapšanās ar dzejnieku Jāni
Ziemeļnieku, vēlākos gados ar
Linardu Laicenu. Tāpat viņa ar
mīlestību stāstījusi par Aspaziju,
ar kuŗu iepazinusies 1922. gadā,
par to, ka Aspazija bijusi tā, kas
ar savu silto atsaucību spārnojusi
literāram darbam un ievedusi
viņu pirmajā rakstnieku vakarā,
kuŗā viņa nolasījusi savus dze
joļus. Valdas Moras dzeja, sākot
ar 1920. gadu, publicēta latviešu
periodikas lappusēs, 1929. gadā
iznāk dzejas krājums “Svešam
draugam” (1929), skolu vajadzī
bām tapusi virkne ludziņu bēr
niem. Par viņas dzeju Jānis Ķelpe
savulaik rakstīja: “Gaiša pacilā
tība, dzīvības prieks un himniska
ieklausīšanās jaunības alkās iz
skan Valdas Moras dzejās,” par
galvenajiem motīviem atzīmējot
– mīlestību un skumjas.
1944. gadā Valda Mora dodas
bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pie
dzīvo arī drāmatisku laiku Ber
līnē, vēlāk viņai izdodas nokļūt

Vēstnesī un citos laikrakstos.
Visapkārt skanēja latviešu valoda.
Pēc visām kaŗa brūcēm Virc
burga likās miera pilna sanatorija Vīna kalnu piekājē. Neaiz
mirstama. Dzīve nometnē likās
irreāla. Likās, ka visi šūpojamies
kādā gaisotnē, kur nav ne vakardienas, ne rītdienas. Un galvenais – nav pasaulīgas mantas, kas
piesietu un apgrūtinātu, Tikai
rakstāmmašīnas klaudzēja, izdev
niecības izauga kā no zemes,
grāmatu straumes plūda, un
laikraksti darbojās draudzīgā
konkurencē. Vai vēl kur tik
daudz tika dziedāts, tik daudz
dzeja lasīta! Pašu latviešu rokām
celtās baznīciņās mācītāji runāja
kā vēl nekad nebija runājuši,
aktieŗi spēlēja kā apsēsti. Kon
certu zāles bija klausītāju pār
pildītas, gleznotāji rīkoja izstādes
patumšās nometnes istabiņās.
Tas bija dīvains laiks! Varbūt, ka
es to pārdzīvoju asāk, jo nesen
biju vēl no dzīves atvadījusies,”
atminas dzejniece.

labas intervētājas drosmi un
spējas.
Bet tumšmataino dzejnieci tas
nesabiedē. Viņa smaida un ne
kavējoties atbild: “Ja pati gribu
kādam patikt, tad tās noņemu.
Bet, ja vēlos, lai man kāds patīk
– vienalga vai tas ir cilvēks vai
pati dzīve, – tad uzlieku. Ak, jūs
to nemaz nevarat iedomāties, cik
gudras tās ir, šīs manas acenes,”
smaidot stāsta dzejniece. –“Tās
rāda man visu tādā krāsā, kādā
to attiecīgā momentā vēlos”.”
Noslēdzoties bēgļu nometņu
posmam, 1951. gadā Valda Mora
izceļo uz Ameriku un dzīvo
Ņujorkā, kas sniedz jaunus im
pulsus, kur jauno svešumu pār
dzīvot ļauj “Elles ķēķa” kopība,
literārie sarīkojumi ne vien Ņu
jorkā, bet arī citviet Austrum
krastā, tomēr ikdienas dzīve aizrit kā kopējai slimnīcā un kantoristei “American Express” firmā.
“Kad iesēdāmies tvaikonī ceļam
uz Ņujorku, likās, ka braucam
pretī lielam tukšumam izšķirti,
vieni. Bet darbīgais spītīgais latviešu cilvēks bija jau priekšā,
pulcējās, sasaucās, un kā Zinaida
Lazda teica – darījās tālāk.
Laikraksts Laiks sagaidīja un
apsveica iebraucējus ar informā
ciju un jaunām grāmatām jau
tad, kad pašiem vēl nebija īsti
paliekamas vietas. Redaktors
Kārlis Rabācs kādā sanāksmē
izteicās: “Redakcija atrodas manā
kabatā”,” atminas dzejniece.
Kaut arī Valda Mora piedalās
literārajā dzīvē, dzeja publicēta

latviešu trimdas periodikā, to
mēr kopš pirmās dzejas krājuma
aizrit ilgi gadi, līdz tikai 1980.
gadā izdots otrais dzejas krājums
“Apburtais laiks”. 1997. gadā iznāk
dzejas izlase “Jāsteidzas dzīvot”,
2001. gadā izlase “Ar ielāpu uz
svārkiem”. Par savu dzeju Valda
Mora teikusi: “Manā dzejā ir
reliģiski un patriotiski motīvi.
Esmu rakstījusi arī tā saucamas
mīlestības un erotiskās dzejas,
bet jāpiebilst, ka tās ne vienmēr
ir autobiografiskas, kā to mīl iz
tulkot. Mani ir saistījusi tematu
dažādība, pretstati. Neesmu centusies pieslieties kādai dzejas
skolai. Modernais tik ātri kļūst
nemoderns. Esmu rakstījusi spon
tāni, daudz nedomādama par
dzejas formas oriģinaālitāti, drīzāk
baidīdamas nomaldīties oriģina
litātes meklējumos un pozā.
Mīlu dzejas ritma vieglumu,
skaidrību, melodisku plūdumu.”
Mūža nogalē Valda Mora zau
dēja acu gaismu, tomēr, kā atzīst
Rita Gāle, dzejniece “visu redzēja
ar dvēseles acīm un līdz pašām
beigām palika mūžīgi jauna”.
Dzejniece Rita Gāle vēlāk raksta:
“Valda Mora vispopulārākā kļuvusi ar diviem viegliem un vienu
reliģisku dzejoli. 1924. gadā Jau
nākajās Zinās iespiesto “Karmena
dzied” pavisam drīz tauta jau
dziedāja kādā krievu romances
meldijā. Sešas reizes komponēts
ir dzejolis “Šai svētā naktī”, ko
bieži pārraidīja Latvijas radio. Ar
Otro pasaules kaŗu cieši saistīts
ir nelielais dzejolītis “Zilais laka
tiņš”, kuŗam frontē piedziedāts
pēdējais pants, kas, gan viņas
pašas nerakstīts, iegājis tautā uz
mūžu. Kaŗa beigās latviešu kaŗa
vīri pie Dancigas klausījušies, kā
krievi ar “Dievs, svēti Latviju!”
un ar “Zilo lakatiņu” aicinājuši
atgriezties mājās.” Jāpiebilst, ka
toreizējais leģionārs Eduards
Rozenštrauhs ar dzejnieces at
ļauju komponista Viktora Sama
radīto melodiju pārlika valša
ritmā, dzejolis tika papildināts ar
vēl vienu pantu un šo variantu
pazīst ļoti daudzi klausītāji.
Kaut arī, kā Valda Mora bil
dusi dzejolī “Dziesminieks”, dzej
niekam nav ne sudraba, ne zelta,
viņas dzejai ir paliekama vērtība
latviešu dzejas pūrā. Dzejoļi
iekļauti antoloģijās un skolu
mācību grāmatās; dzeja uzru
nājusi latviešu komponistus –
Alfrēdu Feilu, Jāni Mediņu,
Brigitu Ritmani, Andreju Jan
sonu, Romualdu Jermaku, Ri
chardu Dubru, Valdemāru Ozo
liņu, Vilni Šmīdenbergu, Ilzi
Arni, Eduardu Rozenštrauhu,
Māri Lasmani un Jāni Strazdu –
un tapušas skaistas dziesmas.
Literātūrzinātnieks, Jaunās Gai
tas redaktors Rolfs Ekmanis par
Valdas Moras dzeju: “Šie viegli
uztveramie, nemākslotie un iz
teiksmīgie dzejoļi ved uz dzīvību, skaistumu, parasti optimis
tisku pasaules uztveri un, protams, mīlestību, arī erotisku,
vienlaikus atspoguļojot visas
tautas ievainoto dvēseli, spītīgo
spēku, uzticību sev un savai
dzimtenei.”
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Gandrīz kā māsas

Jaunā Gaita, 308 nr., 2022. gada pacasaris, 78 lpp.
domuzīme, 2022. gada 1. nr., 74 lpp.

EDUARDS
SILKALNS
Rakstot par iepriekšējo Jau
nās Gaitas numuru, pasūdzējos, ka tajā bija grūti uziet kādu
tematisku kopsaucēju, kādu
vadlīniju, kas vairāk vai mazāk
izteikti vītos cauri visam žur
nālam. Bet varbūt tāda vadlīnija, redakcijas gribēta vai netīša,
jāuztausta katram lasītājam pa
šam? Domājos tādu esam uz
taustījis JG jaunākajā numurā,
un tās vārds ir – sievišķība – ne
maiga un mīļa, kādu kristieši
katru gadu atzīmē Mātes dienā
maijā, bet gan pašapliecinoša,
sevis parādoša un pierādoša,
kādu 8. martā dažviet pasaulē,
arī vēl Latvijā, atzīmē Klāras un
Rozas dienā.
Visā JG numurā iekaisīti
Skujas-Braden krāsainie porce
lāna izstrādājumu nobildējumi,
apvienojot skaisto ar raupjo,
pieklājīgo un piedauzīgo, eiro
pisko un aziātisko. Skuja-Bra
den ir tandēms: pāris kā mūsu
brāļi Kaudzītes, viņas visus
darinājumus pasniedz kā kopdarbu. Skuja ir latviešu izcel
smes mākslinieces uzvārds, ka
mēr Bradena ir cittautiete. Abas
esot budistes, pagājušajā vasarā
viņām bija izstāde Rīgā. Žur
nāla vāks vedina iztēloties
svaigžņu un zobu pilnu haizivs
mutes dobumu, tas liek domāt
reizē par feministisko ideālismu un gatavību cīnīties.

Sievišķigas vadības motīvs
parādās arī dažā stāstā. Māras
Svīres sacerējumā “Pārbrauk
tuve” Mariona mudina Ati vēl
pēdējā brīdī pirms vilciena
šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi,

Aiju Dragūnu. Fotoattēls, kur
Sandra Birze redzama vīru koŗa
“Veseris” vidū, liekas saucam:
viņu ir vairāk, tomēr viņa, lūk,
ir vadītāja! Pie viena gan jā
pabaŗas par pasaulslavenu kom

līdz kādu vakaru Atis aizkavējas, Mariona iet pāri sliedēm
viena un – pazūd. Stāstā “Love
Songs” Agnese Zarāne iejūtas
brīvas sievietes lomā, draugus
Danielu, Aināru un Džuzepi
vienu pēc otra nomainot raitā
secībā.
JG mūzikas nodaļas redaktore Dace Aperāne intervē Aus
trālijas latviešu komponistes
un diriģentes Sandru Birzi un

ponistu vārdu ietilpināšanu
intervijā oriģinālrakstībā, ne
latviskajā: kāpēc inteliģentam
latvietim, kādi taču ir visi JG
lasītāji, būtu jālasa par Mozart,
Beethoven un Chopin?
JG sāka iznākt trimdā 1955.
gadā, bet domuzīme (dz) – Lat
vijā 2015. gadā. Gadu starpība
par lielu, lai abus izdevumus
varētu iztēloties par māsām.
Tomēr, salīdzinot abu žurnālu
jaunākos numurus, par abu
radniecību nevar nedomāt.

Kamēr uz JG vāka jau minētā
valzivs, uz dz vāka apmierināts
kaķis, kas sagrābis un jau sācis
stūķēt mutē putniņu. Sanāk,
pat ja netīšām, Krievijas iebrukumam Ukrainā atbilstoši at
spulgi. JG savu devumu iesāk ar
19 dzejas lappusēm, kam turpmākajās 19 lappusēs seko piecu
autoru sacerējumi prozā. dz sāk
ar prozu, kam atvēlētas 25
lappuses, kamēr dzejas devums
pieticīgāks, tikai 7 lappuses…
Te gan jāpiebilst, ka dz ir lielāks
formāts, bet burti nedaudz ma
zāki, tāpēc lappušu skaitīšana
dod tikai aptuvenu priekšstatu
par lasāmvielas daudzumu
katrā katēgorijā katrā žurnālā.
Abos žurnālos ir grāmatu
recenzijas un pārskati par jau
nākajiem notikumiem kā grā
matniecībā, tā citās kultūras
dzīves nozarēs. Arī vēstures
tematiem pievēršas abi, dz gan
trūkst mākslas un mūzikas
sadaļu, varbūt tāpēc, ka šiem
tematiem jau iznāk Latvijā īpaši
izdevumi, kas Latvijas latvie
šiem ērtāk pieejami nekā tautiešiem ārzemēs. Par mākslu un
literātūru domājot, JG īpaši jā
paslavē Sandras Ratnieces de
vums “Dabas motīvs jūgendstilā”. dz savukārt gribas izcelt
Jāņa Vādoņa rakstu valodnie
cības nozarē “Multilingvisma
padomi un latviešu valoda”.

JG vizuālo pievilcību vairo
vairākviet teksta starpā ievietotie krāsu attēli, kamēr dz krāsaini ir tikai vāki. Abos izdevumos ir katrā pa vienam rak
stam, kam sakars ar ārzemju
latviešiem. JG tas ir jau minētais
par Austrālijas latviešu mūzikas dzīves kopējām. dz Inguna
Daukste-Silasproģe raksta par
trimdas rakstnieka Gunara Ja
novska (1916-2000) un tulkotājas Ievas Lases (1916-2002),
kuŗa palika Latvijā, ilggadīgo
saraksti. Rakstā daudz citātu no
vēstulēm.
Mazāk nopietnā toņkārtā
ru
nājot, abi žurnāli cenšas
izrādīties moderni, mūsdienīgi.
Moderni ir mākslas sarīkojumu veidotājiem un to izplatītājiem paredzēt smalkās sabied
rības patērētājiem mantu, kas
sendienās tika uzskatīta par
prasto ļaužu tiesu un daļu. Tā
varat, ja esat īstā dzimuma un
attiecīgi disponēts individs, JG
40. lappusē patīksmināties par
Skujas-Braden veidoto groteski
atkailināto pēcpusi. Tematiski
te ir nepārprotama kopība ar
Evijas Puķes-Jansones trijrindi
dz 27. lappusē:
šis dzejolis ir dzirdēts
tas ir atdarinājums
šis dzejolis ir atdarināta pakaļa.

Latviešu delegācija Sietlā
Pirmdienas rītā, 28. martā,
Imants Holmquist ar delegāciju
no Latvijas Ārlietu ministrijas
piedalījās VIP tūrē Boeing kom
pānijas rūpnīcā Rentonā Va

ja ekskursiju, ko bija noorganizējis profesors Guntis Šmid
chens, Baltijas studiju programmas vadītājs. Zanda Kal
niņa-Lukaševica šeit nolasīja

stāstīja, ka gadu gaitā viņš ar
kori ir viesojies Latvijā piecas
reizes, un pateicās delegācijai,
kā arī latviešu kopienai Sietlā
par pastāvīgo atbalstu.

zinātņu dekānu Diane Harris
un Humanitāro zinātņu dekānu
Brian Reed.
Sekoja Suzallo Allen biblio
tēkas tūre ar Michael Biggins,

tūru un ziedošos ķiršu kokus
universitātes territorijā.
Paldies Imantam Holmquist,
kas ar Marisas Graudiņas pa
līdzību vadīja delegācijas tūri

Ar studentiem Latviešu literātūras un kultūras klasē. Pirmā rindā no kr. vieslektore Solvita Berra
šingtonā, kur tiek ražoti da
žādie 737 MAX lidmašīnas
modeļi. Goda viesiem bija ie
spēja tuvplānā redzēt, kā lid
mašīnas tiek būvētas.
Nākamā delegācijas apmek
lējuma vieta bija Vašingtona
Universitāte, kur Imants Holm
quist un Marisa Graudiņa vadī-

vieslekciju studiju kursā ,,Ei
ropa šodien” (Europe Today),
kuŗu apgūst apmēram 50 studentu.
Pēc tam sekoja tikšanās ar
universitātes kamerkori “Cham
ber Singers”, kas Geoffrey Boers
vadībā nodziedāja ”Pūt, vējiņi”
brīnišķīgā apdarē. Prof. Boers

Tālāk delegācija apciemoja
vieslektores Solvitas Berras
(Burr) klasi “Latviešu literātūra
un kultūrvēsture”. Jāpiemin, ka
Vašingtona Universitāte ir vie
nīgā augstskola ASV, kur var
mācīties latviešu valodu un
kultūru. Delegācijai bija arī oficiāla tikšanās ar Mākslas un

Pie Suzallo bibliotēkas, no kr. Māris Selga, prof. Guntis
Šmidchens, Imants Holmquist, Zanda Kalniņa-Lukaševica,
Elita Gavele
kas šajā bibliotēkā ir atbildīgs un profesoram Guntim Šmid
par baltiešu, slāvu un Austrum chenam par viņa vērtīgo darbu,
eiropas nodaļām.
vadot Baltijas studiju programPašās beigās delegācijai bija mu Vašingtona Universitātē.
iespēja apbrīnot brīnišķo
IFH
Suzallo bibliotēkas architek
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Kā piegriezt skrūves Krievijai?

Prof. INESE VAIDERE,
Eiropas Parlamenta deputāte
Rietumu sākotnējā reakcija uz
Krievijas iebrukumu Ukrainā
bija vienota un visai spēcīga,
tomēr, kaŗam turpinoties, ar to
vairs nepietiek. Mums jādara
viss, lai vērstos pret Krievijas
spējām slepkavošanu turpināt.
Kopā ar kolēģiem Eiropas Par
lamentā (EP) esmu izstrādājusi
un ES augstākajām amatperso
nām nosūtījusi vairākas vēstules
ar ierosinājumiem, kā piegriezt
skrūves Krievijai, pārtraukt tirgoties ar agresoru un palīdzēt
Ukrainai. Īsi par dažiem būtiskā
kajiem uzdevumiem.
Vispirms jau militārajā jomā –
ukraiņiem jānodrošina daudz
plašākas ieroču piegādes. Ne ti
kai vieglie aizsardzības ieroči,
bet arī nopietnas pretgaisa aiz
sardzības sistēmas, kaujas lidma
šīnas un tanki. Tas jādara visām
Ukrainu atbalstošajām valstīm,
katrai pēc savām iespējām.
Tāpat jānovērš visi robi, kas
ļauj apiet sankcijas. Vēl spēcī
gāk jāvēršas pret Kremļa oligarchiem. Jākonfiscē viņu īpašumi,
no kuŗiem iegūtie līdzekļi jāiz
manto Ukrainas atbalstam un uz
Krieviju jāizraida arī oligarchu
ģimenes locekļi. Jāsoda tie, kuŗi
gadiem stutējuši Putina varu.
Un ES ir nekavējoties jāpieņem
vēl spēcīgākas sankcijas pret Krie
vijas ekonomiku. Piemēram, no
SWIFT starptautisko banku no
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rēķinu sistēmas jāatslēdz visas
Krievijas un Baltkrievijas finan
ču iestādes. Spēcīgs solis būtu
pilnīgs tirdzniecības aizliegums
ar abām valstīm.
Noteikti nekavējoties jāpār
trauc Krievijas naftas, gāzes un
akmeņogļu imports. Ir nepieņe

mami, ka, pērkot šos resursus,
Rietumi financē trešdaļu Krie
vijas budžeta, kas ļauj Putinam
ik dienu saražot 400 jaunus tan
kus. Tādēļ EP esmu aktīvi aici
nājusi izbeigt energoresursu im
portu no Krievijas. Kolēģu vidū
tam veidojas atbalsts, kas ir bū

tiski, lai pārliecinātu skeptiskās
dalībvalstis.
Vairāk nekā 40% ES dabasgā
zes un ogļu, kā arī 27% jēlnaftas
tiek importēti no Krievijas. Pie
mēram, Vācija ir īpaši atkarīga,
un Putins to izmanto spiediena
izdarīšanai. Taču šis nav īstais

brīdis Eiropas bagātākajām valstīm bažīties par iespējamo cenu
pieaugumu, atsakoties no Krem
ļa enerģijas, kamēr tepat blakus
tiek noslepkavoti civiliedzīvo
tāji, arī bērni. Lai apturētu kaŗu,
ES pēc iespējas ātrāk jāiemācās
dzīvot bez Krievijas resursiem.
Arī Latvijā atteikšanās no
Krievijas energoresursiem kādu
brīdi radīs cenu pieaugumu. To
mēr tas ir iespējams bez ļoti
nopietnām sekām un, pats sva
rīgākais – tādējādi palīdzēsim
apturēt kaŗu, kas ir drauds arī
mums. Miers ir dārgāks par visu.
Līdztekus aktīvi jāveicina pāreja
uz atjaunojamajiem energoresur
siem un jāsamazina mūsu ener
ģijas patēriņš. Piemēram, par pā
ris gradiem jāsamazina temperā
tūra gan valsts iestāžu telpās, gan
mājokļos, kā arī vairāk jāizmanto
sabiedriskais transports. Ir pēdē
jais laiks daudz straujāk veikt ēku
atjaunošanu, kas līdz šim notikusi
gliemeža gaitā. Kā Eiropas Reno
vāciju vēstniece Latvijā vēlos uz
svērt, ka visaptveroša renovācija
ļauj siltumenerģijas patēriņu un
rēķinus samazināt pat vairāk nekā
uz pusi.
Ik dienu dzirdam par jauniem
Krievijas kaŗa noziegumiem.
Mums šīs šausmas ir jāpārtrauc.
Jābeidz no Putina baidīties un
jāstājas viņam pretī ar visu
Rietumvalstu spēku!

IN MEMORIAM

Sabiedrisko darbinieci un ilggadējo PBLA ģenerālsekretāri
TIJU KRŪMIŅU (1936-2022) pieminot
Pagājušajā nedēļā mūs sa
snie
dza skumja vēsts, ka 30.
martā Bethesdā, Merilandes
pavalstī, ASV, Mūžībā aizgājusi
sabiedriskā darbiniece un ilggadējā PBLA ģenerālsekretāre
Tija Krūmiņa. Viņas izcilais
mūža darbs bija veltīts Latvijai,
tās brīvībai un latviešiem.
Tija Krūmiņa (dz. Turks) pie
dzima 1936. gada 12. janvārī
pazīstamā latviešu luterāņu mā
cītāja Jāņa Turka (1906 – 1999)
ģimenē Aucē. Tijas māte bija
sko
lotāja, un ģimenē bija arī
brālis Andrejs un māsa Gunta.
1944. gadā Tija Krūmiņa kopā
ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz
Vāciju, pēc tam, 40. gadu
nogalē – trimdā uz ASV.
Tija Krūmiņa 1954. gadā ab
sol
vēja Kalamazū pilsētas vi
dusskolu, Kalamazū kolledžā
60. gadu sākumā ieguva BA
gradu pedagoģijā, studēja peda
goģiju arī Mičiganas univer
sitātē un iz
glītību papildināja
Merilandes universitātē. No 60.
gadu vidus līdz 1981. gadam
Tija Krūmiņa strādāja par skolotāju Mičiganas un Merilandes
pavalstu skolās.
1981. gadā Tija Krūmiņa
sāka strādāt Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) birojā
Vašingtonā un 1983. gadā no

sabied
riskā darbinieka Bruno
Tija Krūmiņa trīsdesmit vienības sadarbību ar Latviju.
Albata un architektes, rakst- piecu PBLA darba gadu laikā
Tija Krūmiņa 80. gadu otrajā
nieces Laimas Kalniņas pārņē- nodroši
nāja sekmīgu PBLA pusē PBLA birojā Vašingtonā
ma PBLA ģenerālsekretāres un administrātīvo vadību un ikga sadarbībā ar tā laika PBLA

Valda Mora

Atvadoties
Vasara aiziet atskatīdamās,
Pār plecu pamezdama
Mazas un lielas mīlestības.
Tu klusi sēdi
Kā kāda ceļa galā.
Nāk ēnas no vakara puses,
Vieglas un draudzīgas glaužas tev klātu
Un skan kā jauna dziesma ap tevi.
Un pēķšņi tu jūti
Atbrīvotu un stipru,
Miera pilnu un laimīgu sevi.
Vasara aiziet atskatīdamās.
PBLA biroja Vašingtonā vadītājas amatu, ko pašaizliedzīgi un
ar sirdsdegsmi pildīja līdz 2016.
gadam.

dējo PBLA valdes sēžu norisi,
koordinējot PBLA nozaŗu, valdes locekļu un biroja darbību
un Pasaules brīvo latviešu ap

priekšsēžiem Oļģertu Pavlovski
un Gunāru Meierovicu koordi
nēja PBLA nacionālpolītiskās
aktīvitātes, kas sekmēja Latvijas

neatkarības atgūšanu (PBLA
sadarbība ar citām baltiešu or
ganizācijām, PBLA dalība Eiro
pas drošības un sadarbības
apsprie
dēs, atbalsts Latvijas
Tautas frontei u.c.).
90. gados Tija Krūmiņa koor
dinēja PBLA dažādās atbalsta
programmas Latvijai, savukārt
no 2000. līdz 2004. gadam T.
Krū
miņa sadarbībā ar PBLA
priekšsēdi Jāni Kukaini koordi
nēja arī PBLA biroja un Apvie
notās baltiešu komitejas sadar
bību, lai pārliecinātu un ietek
mētu ASV polītiķus, valdību
un Senātu atbalstīt Baltijas
valstu uzņemšanu NATO. Tija
Krūmiņa bija Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes locekle
un studenšu korporācijas Ime
ria locekle. 2008. gadā par
nopelniem Lat
vijas labā Tija
Krūmiņa tika ap
balvota ar
Triju Zvaigžņu ordeni.
Pasaules brīvo latviešu apvie
nība un tās valde izsaka visdzi
ļāko līdzjutību Tijas dzīvesbied
ram Maigonim Krūmiņam un
meitai Annai ar ģimeni.
Tija PBLA kollēgu un draugu
atmiņā paliek neaizmirstama ar
savu gaišo smaidu, īpašo perso
nības starojumu un šarmu.
PBLA pārstāvniecība
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Vērienīgi svētki Sietlas latviešu centrā
,,Latvi, lai kuŗā zemes daļā tu nonāktu – piemini Latviju!”
/Jānis Jaunsudrabiņš/

SARMĪTE LUNDE
Šogad, 27. martā, skaistā, saulainā svētdienā, Sietlas latviešu
namā bija īpaši svētki – tika at
zīmēta Latviešu biedrības Va
šingtona štatā (LBVŠ) 70 gadu
jubileja, Sietlas latviešu sabied
riskā centra 50 gadu jubileja, kā
arī ar ovācijām tika sveikta LBVŠ
priekšsēde Sarmīte Dāvidsone,
atzinīgi novērtējot viņas pašaiz
liedzīgo darbu 22 gadu gaŗumā.
Uz svinībām bija ieradušies arī
augsti godātie viesi: LV ārlietu
ministrijas parlamentārā sekre
tāre Zanda Kalniņa-Lukaševica,
Latvijas vēstnieks ASV Māris
Selga, speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita
Gavele.
Pirms oficiālās daļas, ziediem
rotātajā, latviešu pašu projektētajā un pirms 50 gadiem celtajā
baznīcā prāveste Daira Cilne
svētrunā ievija un izcēla latviešu
sabiedrības mērķus daudzo
gadu gaŗumā: ar kopējiem spē
kiem saglabāt latviskumu, no
stiprināt jauniešos latvisko identitāti un turpināt cīnīties par
Latvijas brīvību un pateikties
tiem, kas to bija darījuši pirms
mums. Prāveste vēstīja, ka mūsu
svinības un kopējais prieks par
paveikto iekrīt Ciešanu laika
prieka svētdienā – Laetāre. Tieši
tad, kad Ukrainā plosās sātaniskais kaŗš, kad visa pasaule, arī
Latvija, ir nostājusies Ukrainas,
taisnības pusē – Ukrainas cīņā
par brīvibu, kad cilvēki visos
iespējamos veidos palīdz Uk
rainai tās smagajā ciešanu laikā.
Prāveste teica, ka mums visiem
ir iespējams palīdzēt Ukrainai
visdažādākajos veidos, ka savu
solidaritāti varam izrādīt arī lūg
šanās. Un ir jātic, ka ļaunums
tiks uzvarēts, kā Dairas Cilnes
izmeklētajā dziesmā:
Vairo mums ticību, kad dvēsle
skumst,
par skarbo ikdienu, kad debess
tumst.
Tad visas grūtībās, pat bēdās
ciešanās,
mēs gaismu redzēsimm, ja ticē
sim!
Par godu svinībām Latviešu
centra zāle bija krāšņi saposta:
skaisti klāti galdi (virtuvē saimniekoja izcilais Sietlas pavārs
Pelēķis un Selga Pētersone ar
palīgiem), visur ziedi, pie sienām
vēsturisku fotografiju izstāde,
telpas stāvgrūdām ļaužu pilnas
un liela rosība pie kafijas un vīna
galdiem. Svētku oficiālā daļa
tradicionāli sākās ar ASV un
Latvijas himnu, tad sekoja prāvestes Dairas Cilnes galda lūg
šana un LBVŠ priekšsēdes Sar
mītes Dāvidsones uzruna, kuŗā
viņa sveica augstos viesus un
sanākušo lielo Sietlas saimi sa
karā ar šo īpašo jubileju. Viņa
atskatījās jau patālajā Sietlas latviešu centra izveidošanās vēs
turē, stāstīja par grūtībām, kas
bija jāpārvar, lai iedzīvojoties un
nostiprinoties svešajā vidē, ne
pazaudētu savu latviešu valodu
un kultūras vērtības. Sarmīte
Dāvidsone pateicās savā un visas
Sietlas latviešu saimes vārdā sa
viem vecākiem, ģimenēm par
ieaudzinātajām dzīves vērtībām,
kuras bija palīdzējušas tautie

šiem turpināt Latviskās tradicijas ASV: skoloties dzimtajā valodā, dejot, dziedāt, spēlēt teātri.
Tā dzima ASV Rietumkrasta
latviešu bērnu nometne ,,Me
žotne”, latviešu vidusskola ,,Kursa”,
Latviešu kopīpašumā Šeltonā,
Sietlas latviešu draudzes Sest
dienas skola, tautas deju kopa
,,Trejdeksnītis” un – pamatu pa
mats – kopējām pūlēm celtais Lat
viešu centrs – nams ar baznīcu.
LBVŠ priekšsēde ar pateicību
pieminēja bijušos Biedrības vadī

vietā. Vietām pazibēja arī dzirkstošs humors, kad šo cīņu sakarā
vēstnieks citēja dažu labu veco
avīžu rubriku. Runas noslēgumā
vēstniecības un savā vārdā Māris
Selga novēlēja laimi un galvenais –
stabilitāti visās lietās nākamajos
gados.
LV ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kal
niņa-Lukaševica vēlēja laimes
un sveica visus klātesošos šajās
trejādajās jubilejās. Viņa pateicās
LBVŠ priekšsēdei Sarmītei Dāvid

lopu vagonā ceļā uz Sibiriju.
Viņš gan esot atcerējies krievu
cilvēkus ar labu, sakot, ka bez
viņu palīdzības bargajos apstāk
ļos nebūtu izdzīvojis, tāpēc vēl jo
vairāk viņa nesaprot, kas notiek
tagad, kad masveidā Ukrainā
nogalina nevainīgus cilvēkus un
bērnus. Tomēr vēstniece cer, ka
ukraiņu tauta kādreiz varēs to
visu piedot. Par piemiņu no šīs
vizītes Sietlā viņa uzdāvināja
brīnišķīgu grāmatu ,,100 latviešu
skaistākās dziesmas”, kuŗas izvē

No kreisās: Imants Holmquist, Elita Gavele, Sarmīte Dāvidsone, Zanda Kalniņa-Lukaševica,
Māris Selga // FOTO: Andris Rogainis
tājus un sirsnīgi pateicās šo svētku sonei par ilggadējo, nesavtīgo lējusies pati latviešu tauta. Grā
rīkotājiem un visiem palīgiem.
darbu sabiedrības interesēs, stip mata šoreiz ir ar visām notīm,
Latvijas vēstnieks ASV Māris rinot un uzturot kultūras saites izmantojama arī koŗim un an
Selga sirsnīgi sveica klātesošos starp diasporām. Galveno uzma sambļiem. “Lai visiem spīd saule,
jubilejā. Bija jauki dzirdēt, ka nību viņa pievērsa sarežģītajai lai visiem miers,” novēlēja Elita
Sietla viņam patīk, ka te viņš nav situācijai pasaulē šobrīd, kad Gavele.

Svētku viesu pilnā zāle
pirmo reizi. Sevišķi viņu priecēja
fakts, ka Sietlā, Vašingtona universitātē ir vienīgā vieta ASV,
kur akadēmiskā līmenī var apgūt
latviešu valodu. Būdams vēstur
nieks, Māris Selga bija archīvos
pētījis gan latviešu ierašanos šajā
ASV pusē dažādos laika posmos,
gan ieskatījies Sietlas Latviešu
centru peripetijās, sevišķi pēdēja
laika, tajās, kas saistās ar cīņām
par nama pastāvēšanas tiesībām
ātrgaitas vilciena sliežu ceļa būves
projekta laikā. Pateicoties latviešu komitejas stingrai, aktīvai
rīcībai, daudzām atbalsta vēstu
lēm un sadarbībai ar attiecīgās
firmas pārstāvjiem, Latviešu
centra nams vēl atrodas vecajā

agresora izraisītais kaŗš Ukrainā
ir sašūpojis demokratiskās vērtības un visai pasaulei ir jāsaliedējas, lai tās nosargātu. Pašreiz cilvēki visā pasaulē, tai skaitā arī
mēs, latvieši, kas vairākkārtīgi
esam piedzīvojuši kaŗa šausmas,
palīdzam Ukrainai. Arī mums ir
daudz palīdzēts, un mēs labi sa
protam, ka, tikai turoties visi
kopā bēdās, ciešanās un nesalaužamā ticībā gaismai un brī
vībai, kļūsim stiprāki nākotnē.
Mūsu viešņa, speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos, Elita Gavele pieminēja 25.
martu. Ar asarām acīs viņa
atcerējās sava papiņa stāstu par
viņa dzimšanas dienas svinībām

LBVŠ priekšsēdes vietniece
Inta Wiest izeica pateicību LBVŠ
priekšniecei Sarmītei Dāvidsonei
par ilggadējo darbu latviešu sa
biedrības labā un uzaicināja
visus par godu Sarmītes apaļajai
jubilejai 28. martā nodziedāt
“Daudz baltu dieniņu”. Uzrunas
turpinājumā Inta Wiest stāstīja
par Latviešu centru vēsturi. Sva
rīgs un ļoti iespaidīgs ir bijis
esošā Latviešu nama projekts un
celtniecības process. Tas veidojies šādi:,,Isā laikā sietlieši ar visu
Vašingtona štata organizāciju un
daudzu privātpersonu atbalstu
savāca ziedojumus jauna Lat
viešu sabiedriskā centra būvnie
cībai. 1971.gada martā pēc inže-

nieŗa Edvīna Circeņa plāna,
būvuzņēmēja Kārļa Rīdzenieka
vadībā uzsāka Centra būvdarbus, kuŗos piedalījās 136 talci
nieki – latvieši veselām ģime
nēm, ziedojot tūkstošiem darba
stundu. Jau 1972. gada 6. februārī
archibīskaps Arnolds Lūsis jauno
celtni un baznīcu iesvētīja!” Šajā
jubilejas reizē bija ieradies arī
pats Edvīns Circenis, kuŗš centru
projektēja un ilgus gadus bija
nama pārvaldnieks. Tautieši viņu
godināja ar aplausiem un skoliņas bērni viņam pasniedza ziedus. Inta arī detālizēti stāstīja par
jau pieminēto 2013. gada ātrgaitas vilciena sliežu ceļa būvniecības projektu, tā namam labvēlīgo
iznākumu neapšaubāmi ietekmēja latviešu komiteja advokāta
Imanta Holmquist vadībā, kas
sadarbojās ar vilciena būves pār
stāvjiem, kā arī Latvijas valsts
prezidenta Andŗa Bērziņa un
Latvijas vēstnieka ASV Andŗa
Razāna vizīte Sietlā un sarunas
par Centra saglabāšanu. Par šo
notikumu vēstīja arī avīze The
Seattle Times.
Tālāk Inta deva vārdu advokātam, Latvijas goda konsula kandidātām Vašingtona štatā Iman
tam Holmquist, kuŗš izteica pa
teicību goda viesiem, pateicību
visiem, kas organizēja šo svinīgo,
nozīmīgo jubilejas sarīkojumu,
pateicību visiem, kas novērtēja
viņa pūles Latviešu centra nosar
gāšanā no nojaukšanas, īpaši
Edmundam Leitim, Gunāram
Šreiberam un Ērikam Raisteram,
kas kopā ar viņu sadarbojās ar
vilciena būves komiteju. Viņš pa
teicās un atzinīgi novērtēja latviešu centra darbu kultūras un
izglītības laukā, kas ir palīdzējis
viņam un daudziem arī viņa
paaudzes jauniešiem, kas tagad
ir kļuvuši par ārstiem, juristiem,
inženieriem, paplašināt savu
redzesloku.
Līsa Pružinska apsveica un
Sietlas latviešu evanģeliski lute
rāniskās baznīcas draudzes vārdā
novēlēja ilgu mūžu Latviešu bied
rībai un Latviešu centram.
Marisa Graudiņa, būvinženieŗa Kārļa Rīdzenieka mazmeita, Sietlas latviešu skolas pārzine un Mežotnes bērnu vasaras
nometnes vadītāja, savā spožajā
runā norādīja uz galvenajām vēr
tībām, kas nepieciešamas, lai
saglabātu un uzturētu latvisko
identitāti un koptu latviskās tra
dicijas. “Mūsu bagātība ir mūsu
kopība un stūrakmeņi – atbildība,
pienākumi, darbs” teica Marisa.
Viņa ļoti lepojās ar savu vectēvu
un ir pārliecināta, ka arī viņš
būtu lepns par savu mazmeitu
un Sietlas latviešu paveiktajiem
darbiem.
Svinīgās daļas noslēgumā se
koja sieviešu ansambļa “Mägi
Ensemble” koncerts ar četrām
dziesmām: ,,My song” (Ēriks
Ešen
valds), ,,Lūgšana” (Bruno
Skulte), ,,Aijā, žūžū, lāča bērni“
(ar. Juris Kļava), un ,”Pūt, vējiņi.”
Svētku beigu akords – gardas
pusdienas pie bagātīgi klātiem
galdiem ar kafiju, pašceptu torti
un kliņģeŗiem desertā.
Liels paldies visiem svētku rīko
tājiem un lieliskajiem pavāriem!
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Latvija iegūst
tiesības 2025. gadā
rīkot Eiropas basket
bola čempionāta
finālturnīru

Eiropas basketbola čempionu
kauss // FOTO: Scanpix/AFP
Latvija ieguva tiesības uz 2025.
gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem or
ganizēšanu, 29. martā informēja
Starptautiskās Basketbola fede
rācijas Eiropas nodaļa (FIBAEiropa). Lēmumu pieņēma FIBA-
Eiropas valde Vācijas pilsētā
Minchenē.
Latvijai piešķīra tiesības gan
uz vienas grupas spēļu sarīkošanu, gan izšķirošo izslēgšanas
cīņu uzņemšanu cīņā par me
daļām. Spēles Latvijā risināsies
galvaspilsētā Rīgā.
Vēl divās finālturnīra priekšsacīkšu grupās spēles risināsies
Kiprā un Somijā. Tiesības uz
ņemt ceturtās priekšsacīkšu gru
pas komandas saglabāja Ukrai
nai, ar ko FIBA-Eiropa sarunas
turpinās līdz 2022. gada novembrim. FIBA-Eiropas prezidents
Turgajs Demirels uzrunā čem
pionāta rīkotāju nosaukšanā ap
liecināja solidāritāti ar Ukrainu,
bet atturējās nosaukt vārdā Krie
vijas agresiju un sākto kaŗu.
Latvijas Basketbola savienības
(LBS) prezidents Raimonds Vē
jonis iegūtās tiesības rīkot Ei
ropas čempionātu Rīgā uzskata
par lielisku iespēju apliecināt
Latvijas prasmi ne tikai kvali
tātīvi sarīkot sporta sacensības,
bet arī noorganizēt vērienīgus
basketbola svētkus.
“Tas ir liels gods un uzticība,
ko esam nopelnījuši, strādājot
kopā,” Vējoni citēja LBS. “Paldies
visai Latvijas basketbola sabied
rībai, kas gadiem ilgi kopusi
basketbola tradicijas un jau 15
gadus rēgulāri veiksmīgi rīkojusi
Eiropas un pasaules čempionā-

tus dažādās vecuma grupās.
Paldies valdībai un Rīgas paš
valdībai, kas atbalstījušas Basket
bola savienības iniciātīvas un
sniegušas nepieciešamās garantijas “EuroBasket 2025” veik
smīgai norisei. Ķersimies pie
darba, lai godam attaisnotu pa
rādīto uzticību.”
Savukārt izglītības un zinātnes
ministre Anita Muižniece tiesības rīkot Eiropas čempionāta
spēles Rīgā nosauca ne tikai par
būtisku panākumu visai basketbola un Latvijas sporta saimei,
bet arī iespēju visām organizā
cijā iesaistītajām pusēm un tautsaimniecībai kopumā, vēstīja
LBS. Muižniece pauda gatavību
Latvijai uzņemt čempionāta ko
mandas augstākajā līmenī.
Muižniece un Vējonis līdzās
LBS ģenerālsekretāram Kaspa
ram Ciprusam, Latvijas basketbola līgu direktoram Kristapam
Janičenokam un basketbola žur
nālistam Artūram Šēnhofam
piedalījās Latvijas kandidātūras
prezentācijā FIBA-Eiropas valdes sēdē pirms lēmuma paziņo
šanas.

Kas būs Latvijas
izlases līderi?

2025” laikā būs 29 gadi. Teo
rētiski karjēras augstāko punktu
pēc trim gadiem varētu sasniegt
1998. gadā dzimušie Rodions
Kurucs, Kristers Zoriks un
Artūrs Strautiņš, kuŗiem būs
pilni vai nepilni 27 gadi.
Gribas cerēt, ka 2000. gadā
dzimušie Artūrs Kurucs un
Artūrs Žagars būs pēc trim
gadiem sasnieguši savā karjērā
briedumu un palīdzēs Latvijas
izlasei. Abiem līdz šim ir bijuši
šķēršļi pilnībā reālizēt savu po
tenciālu – Kurucam mazs spēles
laiks, Žagaram traumas. Jācer, ka
viņiem karjēras attīstībā tuvākajos gados būs augšupejoša līkne.

Saeima atbalsta
aizliegumu sporta
komandu dalībai
Krievijas vai
Baltkrievijas
čempionātos
Saeima 31. martā pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem
atzītos grozījumus Sporta likumā,
kas paredz aizliegt Latvijā reģistrētām sporta spēļu komandām
piedalīties Krievijas vai Baltkrie
vijas nacionālajos čempionātos
un kausu izcīņā. Plānots arī aiz
liegums piedalīties sacensībās
tādās komandu sporta spēļu starp
tautiskajās līgās, kuŗās vairāk
nekā puse komandu ir no Krie
vijas vai Baltkrievijas, informēja
Saeimas abiedrisko attiecību
biroja Preses dienestā.
Tāpat grozījumi paredz aiz
liegt sportistiem un sporta dar
biniekiem piedalīties sporta sa
censībās Krievijā vai Baltkrievijā.
Aizlieguma pārkāpējus nedrīkstēs iekļaut valsts izlases sastāvā,
kā arī viņi nevarēs treniņu vai sa
censību izdevumu segšanai sa
ņemt valsts vai pašvaldību finan
cējumu.

“EuroBasket 2025” norise pa
redzēta septembrī, grupu turnīra
spēles bez Latvijas rīkos arī
Kipra un Somija. Eiropas čem
pionāts Latvijā notiks pēc trim
gadiem, un šajā laika posmā
neviens spēlētājs jaunāks nekļūs.
Vairākiem ilggadējiem valsts
vienības līderiem 2025. gadā
karjēra būs sasniegusi beigu fazi.
Jānis Strēlnieks un Dairis
Bertāns savas dzimšanas dienas
svin septembrī, “EuroBasket 2025”
laikā viņiem būs jau 36 gadi. Pēc
trim gadiem Dāvim Bertānam
novembrī būs 33 gadi, viņa
vienaudzis Jānis Timma šo
vecuma slieksni sasniegs 2025.
gada vasarā. Tikai laiks rādīs,
kāda viņiem būs veseliba un
Porziņģa rezul
sportiskā forma, kā arī motīvā
cija pārstāvēt valstsvienību.
tātīvākā spēle šose
1995. gadā dzimuši Porziņģis,
Pasečņiks un Šmits. Divi no zon; panākumu gūst
viņiem “EuroBasket 2025” laikā
arī Bertāns
būs sasnieguši 30 gadu vecuma
slieksni, Pasečņikam apaļā jubiLielisku spēli aizvadījis Kris
leja gaidāma decembrī. Šim trio taps Porziņģis, viņa pārstāvētā
būs sasniegts briedums, uzkrāta
liela pieredze basketbola laukumos. Ar šiem spēlētājiem varētu
saistīt lielas cerības pēc trim
gadiem Latvijas izlases modelī
“garajā galā”.
Pēdējā laikā līdera īpašības
spilgti apliecinājis Richards
Lomažs, kuŗam “EuroBasket

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!

Vašingtonas Wizards ar 127:110
uzvarēja Orlando Magic. Dāvja
Bertāna Dalasas Mavericks ar
120:112 pieveica Klīvlandes
Cavaliers. Porziņģis spēlēja ne
pilnas 29 minūtes (28:56), guva
35 punktus, izcīnīja astoņas at
lēkušās bumbas, atdeva trīs re
zultātīvas piespēles un bloķēja
divus metienus. Porziņģis trāpīja
trīs no sešiem tālmetieniem, as
toņus no divpadsmit divpunktu
metieniem un desmit no 13 so
diņiem. Porziņģim esot laukumā
Wizards iekrāja 23 punktu pār
svaru. Šī bija Porziņģa rezul
tātīvākā spēle šosezon.
Dāvis Bertāns laukumā devās

pēc maiņas, kopumā spēlējot
desmit minūtes un 16 sekundes.
Bertāns guva trīs punktus, iz
cīnīja vienu atlēkušo bumbu un
bloķēja vienu metienu, Bertāns
trāpīja vienu no trim tālmetieniem. Dalasas uzvarā 35 punktus guva Luka Dončičs.
Sezonas kopvērtējumā Mave
ricks ar 48 uzvarām 77 spēlēs ie
rindojas trešajā vietā NBA Rie
tumu konferencē un jau garan
tējis dalību izslēgšanas turnīrā.
Wizards ar 33 uzvarām un 43
zaudējumiem arvien saglabā ce
rības tikt izslēgšanas turnīrā, esot
12. vietā Austrumu konferencē.
(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK
Pērku meža, lauksaimniecības zemi. Tālr. +371 29386009.

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.

Vaļņu iela 3, Riga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346

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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Rakstnieks Zigmunds Skujiņš Mūžībā
1926. gada 25. decembris – 2022. gada 29. marts

Mūžībā devies Zigmunds Sku
jiņš, viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kuŗš savā daiļ
radē un sabiedriskajā darbā vairāk
nekā septiņdesmit gadu gaŗumā
aicinājis ticēt tautas spēkam, iz
zināt Latvijas un Rīgas vēsturi,
nācijai nozīmīgas personības,
vērtības un tradicijas, sargāt, kopt
un attīstīt latviešu valodu.
Rakstnieks, scenārists un ese
jists Zigmunds Skujiņš savu pa
saules redzējumu un literāro
izpratni veidojis 20. gadsimta 30.
un 40. gadu Latvijā. Lai arī pir
mās publikā
cijas tapušas jau
1940. gadā, literātūrā viņš debitē
50. gadu sākumā un jau desmitgades otrajā pusē atjauno saikni
ar pirmskaŗa latviešu literātūru.
Pēc mobilizācijas pavēsts saņem
šanas 1944. gadā Skujiņš tiek iz
vests uz Vāciju. Šeit latviešu kaŗa
vīru nometnes literārajā žurnālā
Nameja Gredzens (1945) publi
cēts patriotisks Z. Skujiņa dzejolis “Sauciens” – “Vai viss zaudēts,
kas tik tuvu/ Kādreiz šķita nācis
mums?/ Vai par velti izkūpējis/
Latvju dēlu ziedojums? // Galvu
augšā! drošu prātu!/ Zaudē tas,
kas cīņu beidz,/ Mums vēl drosme,
mums vēl griba,/ Mums reiz sāk
tais jāpaveic.”
Z. Skujiņš nonāk filtrācijas no
metnē padomju okupācijas zonā
un 1945. gada jūlijā at
griežas
Rīgā. 1951. gadā Z. Skujiņš iepa
zīstas ar savu nākamo sievu Valdu,
kuŗa kļūst par viņa visuztica
māko līdzbiedru 50 gadus.
1954. gadā iznāk Z. Skujiņa
pirmā grāmata – gaŗstāsts “Ceļi
un krustceļi”, seko stāsti bērniem
“Varavīksne” un stāstu krājums
“Esmu dzimis bagāts”, stāsts
“Traģēdija” un novele “Vienas
nakts chronika”, kas izsauc plašu
diskusiju un uzbrukumus auto
ram par padomju dzīves nomelnošanu. 60. gados publicētie

rakstnieka pirmie romāni “Ko
lumba mazdēli” un “Fornarina”
saista ar spilgti veidotiem varo
ņiem. “Kolumba mazdēli” pie
dzīvo trīs izdevumus latviski un
astoņus izdevumus citās valo
dās, tulkojumos Z. Skujiņš kļūst

pazīstams arī ārpus Latvijas.
60. gadu beigās un 70. gados
top Skujiņa spožākās noveles.
1970. gadā izdots romāns “Kai
lums”. Viņš darbojas arī dramaturģijā (lugas “Brunču medības”,
“Sveiks, mīļais Blaumani!), kinodramaturģijā (scenāriji filmām
“Tauriņdeja” un “Vīrietis labākajos gados”).
80. gados publicēti Z. Skujiņa
populārākie darbi – romāns “Jauna
cilvēka memuāri” un “Gulta ar

zelta kāju”. Šis vēstījums par
latviešu dzimtas likteņiem gan
drīz gadsimta gaŗumā ir Z. Sku
jiņa vērienīgākais darbs, kas
kļūst par 80. gadu populārāko
prozas grāmatu.
Z. Skujiņš allaž meklējis jau-

nus mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļus un neierastu skatpun
ktu, saistot dažādu vecumu un
interešu lasītājus. Daudzi Z.
Skujiņa darbi veltīti latviešu
nācijai nozīmīgām personām
(Jānim Šteinhaueram, Vecajam
Stenderam, Jurim Neikenam,
Rūdolfam Blaumanim, Aspa
zijai, Erikam Ādamsonam u.c.),
tajos bieži kā prototipi tēlotas
sabiedrībā zināmas personas.
Z. Skujiņš gādājis par Garlība

Merķeļa, Juŗa Neikena, Erika
Ādamsona un Mirdzas Ķempes
atdusas vietu sakopšanu. Jau
kopš 60. gadiem viņš neatlaidīgi
aicinājis sargāt, kopt un attīstīt
latviešu valodu, vērsies pret pār
krievošanu. Rakstnieks ieviesis
lietošanā jaunvārdus vaļasprieks,
tālrāde, skrotzīmulis, žūžiņš,
atradis jaunu lietojumu vārdiem
klupināšana un karsējs, 1987.
gadā ir viens no Latvijas Kultūras
fonda dibinātājiem.
1985. gadā Z. Skujiņam pie
šķirts Latvijas Tautas rakstnieka
goda nosaukums.
Rakstnieks turpina aktīvi publicēties arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 90. gados iz
nākuši memuāri “Sarunas ar jāņ
tārpiņiem” un “Jātnieks uz lo
des”, laikrakstā Neatkarīgā Rīta
Avīze ciklā “Skujiņš skatās” publicētas ekspresrecenzijas par jau
nākajām teātŗa izrādēm. 1992.
gadā Z. Skujiņu ievēl par jaunizveidotās Latvijas Radio un tele
vīzijas padomes priekšsēdi, viņš
ieņem šo amatu līdz 1995. gadam.
Literārā darbība neapsīkst, arī
autoram sasniedzot cienījamus
gadus: Gadsimtu mijā iznāk
romāns “Miesas krāsas domino”,
daļēji autobiografiskais romāns
“Siržu zagļu uznāciens” un stāstu
kopojums “Buršana un tinte”,
publicēti Z. Skujiņa Raksti 10
sējumos, iznāk agrāku darbu
jauni izdevumi. Rakstnieka 90
gadu jubilejā izdota labāko no
veļu izlase “Dziļurbums laikā”,
kam seko memuāri “Aplikācija
par rakstnieku un laikmetu”,
2022. gada februārī iznāca grā
mata “Burti lido, domas skan.
Zigmunda Skujiņa sarakste ar
rakstniekiem un lasītājiem”.
Z. Skujiņa darbi iznākuši vai
rāk nekā septiņu miljonu eksem
plāru metienā, tulkojumi publicēti angļu, arābu, armēņu, balt-

krievu, bulgāru, čechu, franču,
gruzīnu, igauņu, italiešu, krievu,
lietuviešu, maķedoniešu, poļu,
rumāņu, slovāku, ukraiņu, un
gāru, vācu, zviedru u.c. – vairāk
nekā divdesmit valodās, ierindojot viņu visvairāk tulkoto latviešu rakstnieku vidū.
Rakstniekam piešķirti daudzi
apbalvojumi, tostarp Triju Zvaig
žņu ordeņa IV šķira (2008). Z.
Skujiņš bija Latvijas Zinātņu
akadēmijas goda loceklis (1998).
Gaišu ceļu un piemiņu Mūžībā!
LU Literātūras,
folkloras un mākslas
institūts

Aicināts uzrakstīt akademiskajam krājumam “Latvija un latvieši. Nacionālās identitātes sa
glabāšana un stiprināšana”, Zig
munds Skujiņš uzrakstīja eseju
“Pa ceļam uz okeānu.” Viņš teica:
“Neskaitāmo neatminēto mīklu
pasaulē nākotnes paredzēšana,
pretēji pagātnes pētīšanai, nav
eksakta disciplīna. Kaut kāda
līdzība tai varētu būt ar sinoptiķu prognozēm, kas 40% gadījumu izrādoties nosacīti precīzas, kamēr 60% – kļūdainas.”
Un citē Stīvenu Hokingu: “Mēs
esam nodzīvojuši līdz laikam, kad
fakti sāk līdzināties murgiem un
murgs – faktiem.” Šādā, lūk, laikā
jāraksta atvadu rindas gudrajam, talantīgajam, tālredzīgajam
laikabiedram Zigmundam Sku
jiņam. Aizejot viņš atstājis mums
drošu un pārliecinošu gara pa
tvērumu – savus darbus. Kad
vairs nav lemts satikties, lai pa
runātos, lasīšu. Sāku ar “Saru
nām ar jāņtārpiņiem”…
Pateicībā par bagātajiem dzī
ves mirkļiem, tiekoties un runājoties, –
LIGITA KOVTUNA

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.: 561-4479050. 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 Pūpol
svēt
dienas dievkalpojums ar dievgaldu (diak. Guna Reina). 17.
aprīlī plkst. 9:00 Kristus Aug
šāmcelšanās 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 Zig
rida Kručkova, tālr.: 617-323
0615. Dievkalpojumi divreiz
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. Māc. Gija
Galiņa.
10. aprīlis Dievkalpojums –
Pūpolu svētdiena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums
paziņosim e-pastā vai pa tāl
runi tiem, kam nav datora.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. (2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505.) Tālr: 616-361-6003.)
Māc. Aija Graham. Dr.pr. Ivars
Petrovskis, tālr: 616-975-2705.
Dievk. notiek 2x mēnesī, 2:00
pm. Par 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 klatienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst. 10:00.
Parallēli pieejami sprediķu ie
raksti draudzes YouTube kanālā
(meklēšanas atslēgas vārds “Lat
viešu apvienotā draudze Kala
mazū”.
(Turpināts 19. lpp.)

Atvadoties…

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi
nāties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precīzē
jot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu kluba gads
kārtējais Pavasaŗa sarīkojums
2022. g. 30. aprīlī plkst. 5.00 pp
Apple Mountain, Kathleen’s,4519
North River Road, Freeland, MI
48623. Vakara norise: Kokteiļi,
Mūzikāls priekšnesums – Svet
lana Stone, soprāns. Vakariņas,
Kopdziedāšana, Izloze. Piedalī
šanās ziedojums ar iepriekšēju
samaksu $50: samaksa pie dur
vīm $55. Pieteikšanās pie Skaid
rītes Spūles (989) 233-4234.
Čeki rakstāmi Latvian Club of
Saginaw un sūtāmi Ieva O. Hart
well, 2908 Georgetown Dr., Mid
land, MI 48642.
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 biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes 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-trimd asdraud ze@
gmail.com, tālr.: 617-232-5994. Māc.
Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917.
E-pasts: igorssafins@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. notiek
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi
jas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr. birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 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
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,
Cleveland 44121) Dievk. notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Dievkalpojumi ar viesu
mācītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-7303427, e-pasts: kindriks@aol.com.
Pensionāru saiets katra mēneša
otrajā ceturtdienā plkst. 11:00
sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigur
ation Romanian Orth. Church, 2
Winter St., Manchester, CT 06040).
Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr. 413568-9062.
16. aprīlī plkst. 11:00 Lieldie
nas dievkalpojums ar dievgaldu,
māc. Igors Safins. Sekos svētku
mielasts un koncerts ar mūzīķi,
Eduardu Lazdiņu, studentu 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 svēt
dienās 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 Lat
vian Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.drau
dze.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. Prā
veste D. Cilne, tālr.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 10. ap
rīlī Angļu valodas dievkalpojums
ar dievgaldu. 15. aprīlī Lielās
piektdienas dievkalpojums ar
dievgaldu, plkst. 5:00 vakarā. 17.
aprīlī Lieldienu dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma Trejdeksnīša
dejotāju klāts Lieldienu brokastu
galds. 24. aprīlī Dievkalpojums
ar dievgaldu.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart. Dievkalpojums Kristus
Augsšāmcelšanās dievkalpojums
notiks 17. aprīlī, plkst. 2:00
Diak. Linda Sniedze Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sazināties ar Andri Ritumu, 727797-1933. Dievkalpojumi un
Bībeles stundas notiek Faith
Lutheran baznīcā, kas atrodas
2601 49th Street North, St.
Petersburg, FL.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Priekšnieks: Kārlis Vasarājs, Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-2214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane. Svētdienas diev
kalpojumi 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.
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Mūžībā aizsaukta
ilggadējā PBLA ģenerālsekretāre,
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere

TIJA KRŪMIŅA

Dzimusi 1936. gada 12. janvārī Aucē, Latvijā,
mirusi 2022. gada 30. martā Bethesda, Maryland
Viņu pateicībā piemin
PBLA VALDE UN DARBINIEKI

PBLA izsaka visdziļāko līdzjutību Tijas dzīvesbiedram Maigonim
Krūmiņam un meitai Annai ar ģimeni

Amerikas Latviešu apvienība izsaka visdziļāko līdzjutību

ALA Zelta Mūža biedres TIJAS KRŪMIŅAS

tuviniekiem, draugiem un domubiedriem, viņu mūžībā pavadot.
Tijas darbs Pasaules brīvo latviešu apvienības labā 35 gadu gaŗumā
saistīts ar vairākiem ļoti būtiskiem vēstures pagriezieniem Latvijas
vēsturē. Tijas devums, palīdzot Latvijai atgūt neatkarību un vietu
pasaules kartē, bija ļoti nozīmīgs.
Vieglas smiltis!

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

TIJA KRŪMIŅA
1936 – 2022

Tu arvien būsi šai pusē,
Gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
-A.Elksne-

Dziļās skumjās,
BRIGITA UN ILONA

Mājupceļā uz debess augstienēm devies
Vjetnamas kaŗa veterāns – grāmatas “Drafted, Forced to Kill” autors

PĒTERIS KENNETH MŪRNIEKS
Dzimis 1946. gada 4. novembrī Augsburgā, Vācijā,
miris 2022. gada 20. janvārī Vistā, Kalifornijā, ASV

Nelaiķu advokāta Antona Urtāna un Natālijas Mūrnieces-Urtānes M.D. dēlu
vienmēr paturēs mīļā atmiņā
Nu ardievas tev sakām
SIEVA BAIBA, DĒLS PĒTERIS ALFRĒDS
Un skumjās pavadām
VEDEKLA ANA, MAZMEITA ALEKSANDRA
Tai ceļā, kur tik reizi
MEITA INGRĪDA CAMERON, ZNOTS GREGORY
Mēs mūžā staigājam.
MAZBĒRNI ALEXA UN TYLER
No Dieva žēlastību
SVAINIS TEODORS LILIENŠTEINS
Mēs visiem izlūdzam,
SVAINE SILVIJA PISARSKI
Un tevi mīlestībā
Mēs sirdī paturam.
(Osvalds Vanags)

LAIKS
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2022. gada 9. aprīlis – 15. aprīlis

SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)

nālā zaudēja Grieķijas cīkstonim
Georgam Kugiumcidim (6:16).
Lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā, Pusfinālā Kugiumcidis uzveica
Wizards jāuzvar visās sešās Akdenizu, paverot Amirovam ie
atlikušajās sezonas spēlēs, turklāt spēju cīnīties par bronzas medaļu.
jācer arī uz konkurentu zau
dējumiem. NBA izslēgšanas spēļu
turnīram uzreiz kvalificēsies se
šas labākās katras divīzijas ko
mandas. Septītās līdz desmitās
vietas ieguvēji izspēlēs play-in
mačus, lai noskaidrotu vēl divas
komandas, kas pievienosies kon
ferences labākajām izslēgšanas
turnīrā.
Svara katēgorijā līdz 79 kilo
***
Kristaps Porziņģis guva 24 gramiem bronzas duelī Ami
ar 4:8 zaudēja turkam
punktus, palīdzot Vašingtonas rovs
Muhametam Akdeniza
Wizards komandai izcīnīt uzvaEiropas čempionātā brīvajā
ru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē. Spēlē, kas cīņā Latviju pārstāv arī Ivars
bija veltīta Latvijas tematikai, Samušonoks, kuŗš svarā līdz 86
Wizards savā laukumā ar rezul kg pirmajā kārtā pārspēja Fran
tātu 135:103 pārspēja Dāvja Ber cijas cīkstoni Ahmedu Aibujevu
tāna pārstāvēto Dalasas Mave (4:1), bet ceturtdaļfinālā zaudēja
ricks. Porziņģis pret saviem biju azerbaidžānim Abubakram Aba
karovam (0:7). Tomēr Abaka
šajiem komandas biedriem no 
spēlēja 30 minūtes un guva 24 rova uzvara pusfinālā nodroši
punktus (2p. 6/14, 3p. 2/4, soda nāja Samušonokam iespēju cī
metieni 6/7). Kristapa rēķinā arī nīties par bronzu. Tomēr Samu
deviņas atlēkušās bumbas, četras šonoks cieta neveiksmi cīņā par
rezultātīvas piespēles, divas pār bronzas medaļu. Svara katēgorijā
šo
tvertas bumbas un viens bloķēts līdz 86 kilogramiem Samu
noks ar 0:6 zaudeja polim Se
metiens.
bastianam Jezerzaņskim.

Dienvidkarolīnas
Universitātes
basketbolistes

Mineapolisā kļuva par Nacio
nālās kolledžu sporta asociācijas
(NCAA) pirmās divīzijas izslēg
šanas turnīra jeb “marta trakuma”
uzvarētājām. “Gamecocks” ar
64:49 pārspēja vienpadsmitkār
tējo NCAA čempioni Konek
tikutas universitātes “Huskies”
komandu.

Ukraiņu zēns
Rodions Ognevojs
Jelgavas cīņu kluba “Milons”
sastāvā izcīnījis sudraba medaļu
brīvās cīņas sacensībās, informē
Jelgavas pašvaldība. Medaļa iz
cīnīta, startējot Ķekavas novada
Sporta skolas atklātajās meistarsacīkstēs brīvajā cīņā. Ognevojs
klubā “Milon” trenējas vien
apmēram mēnesi, jo bija spiests
pārcelties uz Latviju kaŗa dēļ.

devās laukumā pamatsastāvā,
bet otrajā puslaikā Latvijas iz
lases vārtus sargāja Richards
Matrevics, kuŗam tas bija pirmais izgājiens laukumā valsts
vienībā.
30. minūtē Garajevs pie soda
laukuma nogāza Latvijas uzbru
cēju Gutkovski un par pēdējās
cerības sodu tika noraidīts. Pa
likuši mazākumā, azerbaidžāņi
gan centās spēlēt ne mazāk
aktīvi, taču mazliet draudīgāki
kļuva Latvijas uzbrukumi, kas
gan rezultātu neizmainīja. Uz
varas vārtus 85. minūtē guva
Vladislavs Gutkovskis.

Latvija – Azerbaidžāna. Spēles
aina. Latvijas futbolisti tum
šajos tērpos

dēmijas laikā darīja savu.
Galvenais treneris Kristaps Staņa,
kuŗam arī šī bija debija savā jaunajā amatā, LTV atklāja, ka tas
bijis interesants process – viss it
kā zināms, viss saprotams, bet
citi nervi un cita atbildība. Viņš
uzslavēja izlasi, it īpaši grupu
cīņas. Un pauda cerību, ka arī
23. aprīlī, kad plānota spēle pret
Zviedriju, izdosies uzvarēt.

ros gados sasniegtajiem rezul
tātiem, tādējādi reitingā dzēsti
punkti par sasniegumiem 2018.
gada Phjončhanas Ziemas olim
piskajās spēlēs, bet komandu
guvumu papildināja veikums
2022. gada Pekinas Olimpiskajās
spēlēs un kvalifikācijas turnīros.
Sievietēm Latvijas hokeja izlase
IIHF rangā ierindota 29. vietā 42
valstu konkurencē.

FIFA ranga pozicijas

Dāmu hokejs

Latvijas vīriešu futbola izlase
atjaunotajā Starptautiskās Fut
bola federāciju asociācijas (FIFA)
pasaules rangā saglabā 135. po
ziciju, bet par līderi kļuvusi
Brazīlija. Pirms mēneša Latvija
atkāpās par vienu poziciju, bet
pēc marta nogalē notikušajām
spēlēm, kuŗos cīnījās neizšķirti
1:1 ar Kuveitu un ar 1:0 uzvarēja
Azerbaidžānu, nav mainījusi savu
vietu. Latvijas izlases rekords
FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika
sasniegts 2009. gadā. Savukārt
antirekords ir 148. pozicija 2017.
gadā.
Lietuva jaunākajā FIFA rangā
zaudējusi vienu poziciju un ie
ņem 138. vietu. Savukārt Igau
nijas izlase atkāpusies par čet
rām vietām un pašlaik ieņem
110. poziciju. No Latvijas izlases
pretiniecēm UEFA Nāciju līgā
Andora ir 153., Moldova 180. un
Lichtenšteina 192. vietā.
FIFA rangā par līderi kļuvusi
Brazīlija, uz otro vietu nobīdot
Beļģiju, kas pirmajā vietā bija
kopš 2018. gada oktobŗa. Tālāk
seko Pasaules kausa glabātāja
Francija, ceturto vietu ieņem
Arģentīna, piektā ir Anglija, sestajā pozicijā atrodas Eiropas čem
pione Italija, septītā ir Spānija,
astoto vietu ieņem Portugale, uz
devīto poziciju pakāpusies Mek
sika, bet pirmo desmitnieku jo
projām noslēdz Nīderlande.

Arī Latvijas izlase spēli pabei
dza 10 vīru sastāvā – pēc otrā
brīdinājuma par tiesneša rīcības
komentēšanu 90. minūtē laukumu pameta Kaspars Dubra. Līdz
beigu svilpei savas prasmes
ap
liecināja Matrevics, atvairot
bumbu pēc Filipa Ozobiča bīs
tama tiešā brīvsitiena. Šajā spēlē
divreiz bumba trāpīja pa Latvijas
izlases vārtu pārliktni. 20. mi
nūtē Garajevs trāpīja pa vārtu
pārlikti pēc spēcīga tālsitiena,
bet 18 minūtes vēlāk Antonijs
Černomordijs, raidot bumbu
prom no soda laukuma, ar galvu
teju ieraidīja bumbu savos vārtos, taču šoreiz viņam paveicās,
kad viņš norībināja savu vārtu
konstrukciju.
1997. un 2002. gadā Latvijas
un Azerbaidžānas izlases pārbaudes spēlēs Rīgā spēlēja neiz
šķirti ar 0:0. 2004. gadā abas
izlases Rīgā vēlreiz spēlēja ne
Latvijas hokeja
izšķirti (2:2), bet 2018. gadā Rīgā
ar 3:1 uzvarēja Azerbaidžānas
valstsvienība
vienība.
pasaules rangā
***
Latvijas U-21 vīriešu futbola
izkrīt no TOP10
izlase 2023. gada Eiropas čempio
Latvijas vīriešu valstsvienība
nāta kvalifikācijas turnīra spēlē
izbraukumā nespēja pieveikt San jaunākajā publicētajā Starptau
marīno vienaudžus. Spēle beid- tiskās hokeja federācijas (IIHF)
zās ar bezvārtu neizšķirtu – 0:0. rangā zaudējusi vienu poziciju
un pārvietojās uz 11. vietu, liecina IIHF informācija.

Regbijs

Latvijas basketbolistes Aleksas
Gulbes (attēlā) pārstāvētā In
diānas Blūmingtonas Univer
sitātes komanda “Hoosiers” tika
līdz trešajai kārtai, kur ar 58:75
cieta neveiksmi pret finālisti
“Huskies”.

Cīkstonis Amirovs
dala piekto vietu
Eiropas čempionātā

Alans Amirovs svara katēgo
rijā līdz 79 kilogramiem cīņā par
trešo vietu ar 4:8 piekāpās turkam Muhametam Akdenizam.
Iepriekš pirmajā kārtā Amirovs
uzvarēja izraēlieti Danu Oru
Cesarski (6:4), bet ceturtdaļ
fi

Rodions Ognevojs // FOTO:
Jelgavas cīņu klubs “Milons”
Rodions iepriekš ar brīvo cīņu
nebija nodarbojies, bet dzimtenē
trenējās hortingā – sporta veidā,
kas līdzinās kapoeirai. Ognevojs
startēja 2013. gadā dzimušo un
jaunāku zēnu grupā svara katē
gorijā līdz 27 kilogramiem. No
četrām cīņām trijās viņš uzvarēja.

Baldones stadionā Latvijas reg
bija izlase Eiropas čempionāta
pirmās konferences Ziemeļu
divīzijas pirmajā spēlē guva pār
liecinošu uzvaru duelī pret
Luksemburgu, pēc divu gadu
pārtraukuma svinot panākumu
ar rezultātu 32:9.
Latvijas hokeja valstsvienība
Pekinas Ziemas olimpiskajā
spēlēs // FOTO: LETA

Latvija –
Azerbaidžāna 1:0

Gatavojoties sezonas sākumam Nāciju līgā, Latvijas futbola valstsvienība Maltā ar 1:0
uzvarēja Azerbaidžānas izlasi
pārbaudes spēlē. Latvijas izlasē
divi futbolisti piedzīvoja debiju.
Renārs Varslavāns pirmo reizi

Latvija – Luksemburga. Spēles
aina
Pie pirmajiem punktiem gan
tika tieši Luksemburga, lai gan
par favorīti tika uzskatīta Latvija,
bet spēļu prakses trūkums pan-

Par reitinga līderi kļuva Pe
kinas Ziemas olimpisko spēļu
čempione Somijas izlase, apstei
dzot līdzšinējo pirmās vietas
īpašnieci Kanadu. Savukārt uz
10. vietu pakāpās Pekinas spēļu
ceturtdaļfināliste Dānija, kas
rangā apsteidza gan Latviju, gan
Norvēģiju. IIHF rangā koman
das sarindotas pēc pēdējos čet

Latvijas sieviešu hokeja valstsvienība Spānijā ar 0:1 pēcspēles
metienos zaudēja mājinieču
izlasei pirmajā spēlē pasaules
čempionātā otrās līgas A grupā.
Galvenā trenera Mika Golu
boviča vadītā Latvijas izlase tur
nīra turpinājumā 5. aprīlī Hakas
pilsētā spēlēja pret Meksiku,
dienu vēlāk tikās ar Taivānas
hokejistēm, bet 8. aprīlī mērojās
spēkiem ar Lielbritanijas izlasi.
Latvijas valstsvienībā ir iekļautas
divas vārtsardzes, septiņas aiz
sardzes un 12 uzbrucējas. Uz
pasaules čempionāta pirmās
divīzijas B grupu pakāpsies tikai
turnīra uzvarētājas.

Latvijas handbolisti
Eiropas čempionāta
kvalifikācijā

Uzbrūk Dainis Krištopans
(vidū)
Latvijas vīriešu handbola
izlase 2024. gada Eiropas čem
pionāta kvalifikācijas turnīrā
tik
sies ar olimpisko čempioni
Franciju, kā arī Poliju un Italiju,
noskaidrojās Berlīnē notikušajā
izlozē. Latvija bija trešajā no
četriem groziem. Astotajā grupā
no pirmā groza Latvijas izlasei
pretiniekos tika ielozēta Francija,
no otrā – Polija un no ceturtā –
Italija. Igaunija trešajā grupā tik
sies ar Islandi, Čechiju un Iz
raēlu, bet Lietuva sestajā grupā –
ar Ungāriju, Šveici un Gruziju.
Kvalifikācijas spēles tiks aizvadītas trijos izlašu “logos”, katrā aizvadot pa vienai spēlei mājās un
izbraukumā. Kvalifikācijas spēlēs
tiks sadalītas 20 atlikušās dalības
vietas finālturnīrā. 32 komandas
ar izlozes palīdzību tika sadalītas
astoņās grupās. Katras apakšgrupas divas labākās, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās
komandas kvalificēsies fināltur
nīram.
2024. gada Eiropas čempio
nātam jau kvalificējušās četras
komandas – 2022. gada Eiropas
čempionāta medaļnieki – Zvied
rija, Spānija un Dānija, kā arī
rīkotājvalsts Vācija. Janvāŗa no
galē pirmskvalifikācijas spēlēs
Latvija savā laukumā ar 36:23
un 36:32 pārspēja Bulgāriju.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

