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Aiga Bērziņa, Elīna Garanča, Katarīna Ignatoviča, Roberts Blumbergs, Ināra Blumberga

Operdziedone ar pasaules slavu
Elīna Garanča

pie tautiešiem Amerikā un mājās

Kalifornijā
Martā Santamonikas kol-

ledžas mākslas centrā (Broad 
Stage, Broad Theater Santa 
Monica College Performing 
Artsi) Elīna Garanča mūzicē-
ja kopā ar pianistu Malkomu 
Martino (Malcolm Mar ti neau).

Foto ar tautiešiem pēc 
koncerta. No kreisās: Kārlis 
Millers, Edvīns Rūsis, Elīna 
Garanča, Inese Sviķkalne, 
Silvija Millere, Biruta Šulca, 
Tamāra Rūse, Aija Kīna, Lo -
lita Ritmane, Pauls Ber  kolds

Čikāgā
Elīna Garanča 30. martā 

un 1. aprīlī koncertēja Či -
kāgā ar Čikāgas Simfonisko 
orķestri un diriģentu Ri -
kardo Muti.

E. Garančas priekšnesumā 
tika atskaņota Gustava Mā -
lera “Rückert-Lieder”, ko viņa 
arī ierakstījusi ar Vīnes Fil-
harmonijas orķestri Kris-
tiāna Tīlemana vadībā. Pēc 
koncerta 1. aprīlī ar skaistu 
rožu pušķi no Čikāgas Lat-
viešu biedrības Garanču 
svei ca Aiga Bērziņa.

21. aprīlī Elīnas Garančas ta -
lanta cienītāji pulcējās uz kon-
certu Latvijas Nacionālā operas 
un baleta teātrī uz operdīvas 
solokoncertu kopā ar viņas dzī -
vesbiedru diriģentu Karelu 
Marku Šišonu. Divdaļīgā pro-
gramma ar greznām piedevām 
bija visaugstākās raudzes mūzi-
kālais sniegums. Koncertā ska-
nēja Verdi, Maskanji, Masnē, 
Berlioza, Čaikovska oper mū zi-
kas klasikas paraugi, trīs neapo-

liešu dziesmas. Operas or  ķestris 
K. M. Šišona vadībā, piedaloties 
vijolniecei Svetlanai Oku ņai, ļāva 
izpausties izcilā diri ģenta tem-
peramentam, šarmam un aug-
stam profesionālismam.

1. maijā Liepājas koncertzālē 
Lielais dzintars būs līdz šim 
lielākais notikums koncertzāles 
pastāvēšanas vēsturē – Berlīnes 
filharmonijas orķestris kopā ar 
izcilo diriģentu Kirilu Petrenko 
pirmo reizi klausītājiem Latvijā 

piedāvās vērienīgo Eiropas kon-
certu, kuŗā piedalīsies arī pa -
saulslavenais latviešu mecoso-
prāns Elīna Garanča.

Berlīnes filharmoniķu 140. ga -
dadienas koncertam sākotnēji 
bija paredzēts notikt Odesas Na -
cio nālajā akadēmiskajā operā, 
taču Krievijas militārais iebru-
kums Ukrainā lika mainīt no -
rises vietu, un koncerts tika 
pārcelts uz Lielo dzintaru.

Programmu atklās Pēteŗa Vaska 

opuss “Musica dolorosa”. Turpi-
nājumā – italietis Lučāno Berio, 
ukraiņu komponists Va  lentīns 
Silvestrovs. Otrajā daļā – Leoša 
Jānāčeka skaņdarbā ietvertās 
skaudrās kaŗa ainas no Nikolaja 
Gogoļa noveles Tarass Buļba, bet 
koncerta noslēgumā skanēs iz -
cilā somu komponista Žana Si -
bēliusa “Finlandia”. Kon certs 
tieš raidē tiks translēts trīsdesmit 
pasaules valstīs.

Rīgā un Liepājā
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas gudrība
“Dižgari ir kā kalnu gali. Tos šausta viesuļi, ietin mākoņi, taču elpot tur ir vieglāk un 

brīvāk. Svaigais un dzidrais gaiss attīra sirdi no sārņiem, un, kad izklīst mākoņi, no aug-
stienes paveras skats uz bezgalīgām tālēm, redzama visa cilvēce.”

Franču rakstnieks Romēns Rolāns 

Nedēļas teikums
“Ukrainas iedzīvotāju patriotisms patiešām ir pasaulvēsturiskas nozīmes fenomens un 

liek domāt par nacionālas valsts vērtību.”
Filozofe, profesore Maija Kūle

“Mūzikas gaismā”
Vijolniece Una Tone un pianists Rūdolfs Ozoliņš 

koncertēs ASV vidienē
Latviešu kultūras biedrība 

TILTS priecājas izziņot virtuozās 
vijolnieces Unas Tones un izcilā 
pianista Rūdolfa Ozoliņa trīs kon -
certu turneju “Mūzikas gais mā”, 
kas notiks šopavasar: Detroitā – 
13. maijā (plkst. 7os vakarā), 
Kalamazū – 14. maijā (plkst. 2 pēc
 pusdienā) un Klīvlandē – 15. 
maijā (plkst. 1 pēcpusdienā).

Latviešu Kultūras biedrība rīko 
turneju sadarbībā ar Latviešu 
apvienību Detroitā (Līga Jēkab-
sone: jekabson@charter.net), Kala-
mazū latviešu biedrību (Maira 
Bundža: maira.bundza@wmich.
edu) un Klīvlandes Latviešu kon -
certapvienību (Pauls Bar bins: pbar-
bins@gmail.com). Koncertos 
skanēs latviešu un citu valstu 
komponistu kamermūzika. 

Starptautiski un lokāli atzītā 
vijolniece Una Tone ir soliste, 
kamermūziķe un orķestŗa mū -
ziķe. Dzimusi Rīgā, Una nāk no 
klasiski apmācītas mākslinieku 
ģimenes; viņas tēvs ir bijušais 
baletdejotājs un tagad veiksmīgs 
fotografs, māte – cildi nāta piani-
ste/klavesīniste un ie  cienīta pe -
dagoģe. Una Tone uz  sāka savas 
vijoles studijas četru gadu ve  cu-
mā un tika uzņemta prestižajā 
Emīla Dārziņa mū  zi kas skolā 
Rīgā. Savā pirmajā solo priekš-
nesumā, viņa atskaņoja prasīgo 
Bēthovena Koncertu vijolei un 
orķestrim. 

Kopš pārcelšanās uz Ameriku 
Una Tone ir kļuvusi par vienu no 
izcilākajām brīvmāksliniecēm 
Ņujorkā. Una ir uzstājusies ar 
Radio City orķestri, NY Pops 
orķestri, Ņujorkas operas or  ķes-
tri un Amerikas baleta teātŗa 
orķestri un citiem orķestriem. 
Viņa ir koncertmeistare Bruk-
linas kamerorķestrim, NY Sym-
phonic Ensemble, The New Choral 
Society, Fontenay Chamber players 
un citiem kameransambļiem. 
Unas meistarīgā vijolspēle ir bieži 
pieprasīta slavenu mākslinieku 
vidū, kuri pārstāv visus mūzi-
kālos žanrus un stilus. Una ir 
piedalījusies tūrēs ar Michael 
Buble, U2, Andrea Bocelli, Jose 
Carreras, Savion Glover, Il Divo 
un Brian Wilson.

Kā Brodvejas “bedres vete-
rāne” viņa ir bijusi koncertmeis-
tare mūziklos, tostarp “Miss Sai -
gon”, “On the Town”, “Les Mise-
rables”, “Lion King”, “Pippin”, 
“Wicked”, “Ragtime”, “The Pro du c-

DACE 
APERĀNE

ers” un “The Giant”. Iespēja ie -
rakstīt mūziku ar Carly Simon, 
Diana Krall un Tony Bennett, kā 
arī uzstāties radio un televīziju 
programmās gan Amerikā, gan 
Eiropā, ir bijusi “sudraba maliņa” 
Unas Tones plašai un ilgstošai 
karjerai. Viņa ir piedalījusies pa -
zīstamās programmās The Today 
Show, Good Morning America, 
Conan O’Brien un The View.

“Una [Tone] spēlēja ļoti emo-
cionāli, izjusti, dziļi un vērienīgi 
atklājot mūzikas saturu;… [viņas] 
mūzicēšanai ir maģiska spēja 
klausītājus savaldzināt un atmo-
dināt vārdos neizsakāmas jūtas.” – 
Laima Dzene (Laiks, 10.12.2005). 
Mājaslapa: unatone.com

Rūdolfs Ozoliņš dzimis Rīgā, 
mūziķu ģimenē. Klavieŗspēli Rū -
dolfs mācījās Em. Dārziņa mūzi-
kas vidusskolā, Jāzepa Mediņa 
mūzikas kolledžā un Jāzepa Vī  tola 
Latvijas Mūzikas Akadēmijā pro -
fesoru Lilijas Sarkisjanas, Teofila 
Biķa un Juŗa Kalnciema klavieŗu 
klasēs.

Kopš 2001. gada Rūdolfs pār-
cēlās uz dzīvi ASV, kur ieguva 

bakalaura, maģistra un doktora 
gradus klavierspēlē Indiana Uni-
versity South Bend un Michigan 
State University. Viņa profesori ir 
pasaulē pazīstami pianisti Geor-
gijs Vatčnadze, Marks Zelcers un 
Aleksandrs Toradze.

Pašreiz Rūdolfs ar sievu 
Alayna un meitu Amēliju dzīvo 
Detroitā. Viņš privāti pasniedz 
klavieŗspēli un rēgulāri koncertē 
ar Detroitas Simfoniskā orķestŗa 
un citiem mūziķiem no ASV un 
Latvijas. Kopš 2017. gada Rū  dolfs 
parallēli mūzikai nodarbojās ar 
uznēmējdarbību nekustamos īpa-
šumos. Viņš arī iesāka kom pā-
niju Music On The Go klasisko 
mūziķu karjeras atbalstam.

“Pirmās daļas nobeigumā – 
Rūdolfa Ozoliņa  atskaņotās Jā -
zepa Vītola “Variācijas par latviešu 
tautas dziesmas temu” (“Ej, sau-
līte, drīz pie Dieva”), pianistam 
tajās pierādot savu meistarību, 
mūzikālo izjūtu, savijot spēcīgos 
forte ar maigajiem pianissimo.” – 
Biruta Treiberga, (Laiks, 04.01.2003). 
Mājaslapa: https://ozolinspiano-
studio.com/about-us_2
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Par biļetēm skatīt: https://www.latviesi.com/eslingena/notikumi

LU fonda stipendiāte pēta Latvijas 
sieviešu misionāru darbību

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

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

bas projekti

IKVIENS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS UN NOZĪMĪGS!
PALDIES PAR ATBALSTU!

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

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

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

Zemgala piemiņas stipendiāte

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

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

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

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

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

Kristīna Ēce ir Latvijas Uni
versitātes (LU) Teoloģijas fa 
kul tātes doktorantūras studiju 
programmas 1. kursa studente 
un LU fonda administrētās 
Vili mantikas Latviešu ev. lut. 
draudzes stipendijas saņēmēja. 
Stipendiātes darba tēma ir: 
Pirmās misionāres no Kur ze
mes un Vidzemes – viņu de 
vums sieviešu lomas izpratnei 
baznīcā un sabiedrībā 1896.
1926. gados. Promocijas darbs 
tiek izstrādāts profesora Dr. phil. 
Valda Tēraudkalna vadībā. 

Stipendiātes promocijas darbs 
ir veltīts Latvijas misijas vēstures 
un sieviešu lomas tajā pētnie-
cībai, un tas dos ieskatu maz-
pētītā Latvijas baznīcas vēstures 

laukā. Darba mērķis ir aizpildīt 
vēstures robu sapratnē par sie -
viešu lomu ārmisijā Kurzemē un 
Vidzemē 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā un viņu 
devumu luteriskajā baznīcā un 
sabiedrībā tajā laikā. Sieviešu 
kalpošana kristīgajā baznīcā da -
žādos gadsimtos ir tikusi uztverta 
dažādi. Misijas kalpošana ir bi -
jusi viena no tām baznīcas darba 
jomām, kas sievietēm kļuva 
plašāk pieejama 19. gadsimtā, 
sākumā pārsvarā sievietēm no 
ASV un Anglijas. 19. gadsimta 
beigās arī sievietēm Latvijā radās 
šāda iespēja. Šodienas Latvijas 
baznīcā lielākā daļa konfesiju 
sievietes neordinē par mācītā-
jām, taču tas netraucē sievietēm 
būt par misionārēm un kalpot 
šādā veidā.

Laika posmā kopš stipendijas 
saņemšanas sākuma ir izpētīta 
misionāres no Rīgas Lilijas Otī-
lijas Grīviņas (1883-1944) dzīve 
un kalpošana Ķīnā laikā no 
1913. gada līdz 1924. gada bei-
gām. Viņa bija vienkārša sievie-
te, kas bija ieguvusi skolotājas 
tiesības, kas atsaucās Dieva aici-
nājumam kalpot sievietēm Ķīnā. 
Laikā, kad sievietei kļūt par mis-
ionāri no Eiropas bija ļoti sarež-
ģīti un laikā, kad Ķīnā bija liela 
polītiskā nestabilitāte, došanās 
turp bija liels izaicinājums. Mi -

sijas laukā Grīviņa strādāja ne -
redzīgo meiteņu skolā, mācot 
viņām dzīves prasmes, kā arī 
vēlāk Hunaņas Bībeles institūtā, 
kur apmācīja vietējās sievietes 
iekšmisijas darbam. Līdz ar to 
mēs varam iepazīt vienu no ne -
daudzajām sievietēm no Latvijas, 
kas deva šādu ieguldījumu gan 
baznīcas darbā, gan piepildot 
humānus mērķus. Pēc atgrie ša nās 
no misijas lauka, L. O. Grī  viņa 
vadīja Bībeles stundas da  žādās 
draudzēs Rīgā un Jūrmalā, kā arī 
sniedza lekcijas par savu misijas 
darbu. Pētījums par L. O. Grī  vi ņas 
darbu un kalpošanu un to atska-
ņām Latvijas kultūrtelpā tiks pre-
zentēts 80. Latvijas Uni  versitātes 
starptautiskajā zinātniskajā kon-
ferencē 2022. gada februārī. 

L. O. Grīviņa bija viena no 
septiņām luterāņu misionārēm, 
kas devās misijas kalpošanā no 
Latvijas. Promocijas darba iet-
varos tiks pētītas arī pārējo sešu 
misionāru dzīve un kalpošana, 
kas tad ļaus apzināt šo Latvijas 
baznīcas vēstures daļu.

“Pateicoties iegūtajai stipen-
dijai ir izdevies iegādāties līdz 
šim nepieciešamo literātūru, kā 
arī izmantot nepieciešamos digi-
tālos rīkus un lietotnes. Šī stipen-
dija man ir kā papildus motivācija 
turpināt pētījumus un tiekties uz 
priekšu,” stāsta Kristīna. 

Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienība (ALJA) aicina uz 
iepazīšanos un atkaltikšanos 
16-35 gadu vecuma jauniešus 
no visām pasaules malām. 
Dancosim un uzdzīvosim pie 
mūzikas, ko vadīs populārais 
Latvijas DJ AI-VA. Jauniešiem 
viņa  mūzika ir jau pazīstama, 
viņš ir spēlējis latviešu kāzās, 
daudzreiz Gaŗezera sarīkoju-
mos, kā arī dažādos latviešu 
namos (Čikāgā, Toronto, Lo  s-
an dželosā u.c.).

DJ AI-VA jeb Aivars ir pa -
zīstams mūzikas klubos visā 
Latvijā, Eiropā un Ziemeļ ame-
rikā. Viņš apceļo pasauli kā dī -
džejs jau vairāk nekā 20 gadus. 
Viņa interese par mūziku ie -
sākās ļoti agri. “Kā astoņus ga -
dus vecam bērnam mans pir-
mais brīnišķīgais iespaids bija 
redzēt Herbiju Henkoku kopā 
ar Grandmaster DST “Rockit” 
video. Viens no maniem vecā-
kajiem brāļiem, Imants, ir mū -
ziķis, spēlē ģitāru, bungas un 

Aicinām jauniešus
uz tikšanos!

Pošamies uz
Eslingenas svētkiem!

dzied. Es vienmēr biju mūzikas 
vidē mūsu mājā. Mans otrais 
brālis arī nodarbojas ar mūzi-
ku. Jau 12 gadu vecumā man 
bija liela skaņuplašu kollekcija, 
un es sāku to izmantot vidus-
skolas ballītēs.” 1991. gadā Ai -
vars arī pirmoreiz mūzicēja 
klubā, 14 gadu vecumā spēlējot 
vairāk nekā 300 ļaužu pulkam.

DJ AI-VA miksē hiphopu ar 
daudziem citiem žanriem: “Man 
ir eklektiska mūzikas gaume, 
sākot no folka līdz fankam un 
beidzot ar visa veida elektro-
nisko mūziku. Tāpēc ir jautri 
atrast veidus, kā strādāt ar 
dziesmām, kas, šķiet, ir no ļoti 
pretējiem žanriem.” Ir māksla, 
jaucot bītus un mash-ups ar 
“Prāta Vētras” gabaliem līdz 
Čikāgas Piecīšu standartiem. 
DJ AI-VA tveŗ mūsu pazīstamo 
un mīlēto dziesmu būtību, 
pievieno ritmu un pielāgo tās 
deju grīdai.

(Svētku biļešu piedāvājumu 
skatīt 6. lpp.)

PĒRCIET BIĻETES!
Jauniešu Balle 

Piektdien, 1. jūlijā, 21:30-00:00
InterContinental viesnīcā | Minnesota telpā

Biļešu cenas: pieaugušiem un jauniešiem līdz 20 gadiem $29
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Izvēles grūtības
Māra Svīre. “Audums kāzu kleitai”, romāns, apgāds “Zvaigzne ABC”2022.g., 368 lpp.EDUARDS 

SILKALNS

ANDA
SŪNA COOK

Pirmajā rindā no kreisās: Tammija Puriņš, jubilārs Kārlis 
Vanags, Aiga Mazzanobile. Otrajā rindā no kreisās: Eds Puriņš, 
Agris Golvers, Emīls Mazzanobile, Ēriks Niedrītis un Ņujorkas 
Salas baznīcas pārstāve Kristina Budkevica

Tautasdziesmā meiča stundu 
stāv domādama, kuŗās kamanās 
sēsties: tautieša piedāvātajās vai 
bāleliņa. Māras Svīres romāna 
“Audums kāzu kleitai” varonei 
Vizmai nākas izšķirties starp 
diviem tautiešiem, bet domāja-
mais periods (1952-1956) sanāk 
krietni vien ilgāks nekā kama-
niņu gaidītājai. Rīdziniecei, ra -
dio žurnālistei Vizmai, sievietei 
divdesmitajos mūža gados, ir 
draugs Kārlis, kuŗš par pretpa-
domju izlēcienu nonāk Centrāl-
cietumā un vēlāk izsūtījumā, 
Vorkutā. Cietuma laikā, jau no -
tēlodami vīru un sievu, abi ce -
rētājies iespēj ilgāk un privātos 
apstākļos tikties, bet Kārļa Vor -
kutas laikā sazināšanās iespējama 
vienīgi vēstulēs. Abi solās viens 
otram palikt uzticīgi, lai pēc 
Kārlim piespriestā soda izcie-
šanas pāris varētu precēties.

Kad Vizmai arvien lielāku 
uzmanību sāk pievērst Guntis, 
Vizma viņa tuvināšanās centie-
nus varonīgi noraida, līdz beigās 
tomēr nonāk līdz atziņai, ka 
“viņa mīl abus”. Kārļa ilgā prom-
būtne beigās liek svaru kausiem 
nosvērties Gunša labā. Lūk, at -
slēgas vārdi uz Vizmas attiek-
smi: ”Tai puķei, ko sauc par 
mīles tību, nepietiek ar vārdiem 

un domām, tā prasa tuvību un 
necieš atšķirtību. Tālums un gadi 
izkaltē saknes, tāpēc vīst arī 
ziedi…” (322.-323. lpp.) Kad 
Kārlis, priekšlaicīgi atbrīvots, 
atgriežas Rīgā un grib sastapt 

tiņa. Varbūt lai neviens neie-
domātos pārmest Mārai Svīrei 
par it kā pazīstama sižeta aiz -
ņem šanos, rakstniece pāris vietās 
romānā uz Blaumani atsaucas, 
tomēr ne nu Guntis kāds Edgars, 
nedz Kārlis kāds Akmentiņš. 
Vizmai nekādas vieglās dienas 
nav jānoliek. Māras Svīres “dancī 
pa trim”, ja nav necienīgi to tā 
dēvēt, nav ne varoņu (vārda 
būtiskā nozīmē, ne kā galvenā 
personāža apzīmētājā), nedz 
neģēļu. Visi trīs ir labi, godīgi cil-
vēki, kuŗus dilemmā ievirza 
apstākļi. Īsti negātīva, varbūt 
kontrasta labad, ir viena vienīga 
blakus persona, proti – Vizmas 
tēvs, dzērājs un savas ģimenes 
dzīves baudītājs.

“Audums kāzu kleitai” ir ļoti 
pievilcīgs daudzrakstītājas sace-
rē jums, kuŗa kā mākslas darba, 
tā izklaides puses īpašības ir labā 
līdzsvarā. Jauki līdzsvarota ir 
personāžu iekšējā pasaule un 
attiecības ar citiem, no vienas 
puses, un vides un laikmeta 
iezīmējums, no otras. Uz pa  -
domju laiku rakstniece atskatās 
vairāk ar paguruma un nožēlas 
pilnu skatienu nekā ar naida 
pilnu nosodījumu. Var jau būt, 
ka tāds iespaids rodas tāpēc, ka 
prāva tiesa teksta sniegta vēstuļu 

veidā, kādas Vizma un Kārlis 
viens otram rakstījuši uz ieslo-
dzījuma vietu un no tās, bet 
šādas vēstules, kā labi zinām, 
varēja būt pakļautas cietuma 
cenzora bargajam skatam.

Kaut romāns aptveŗ samērā 
nelielu gadu skaitu, tas īsi, bet asi 
parāda informācijas un izklaides 
jomas pārmaiņas šai īsajā laika 
posmā. 1953. gadā cilvēki stāv 
gaŗās rindās pēc biļetēm uz kino 
seansu Splendidā, un Rietumu 
filma “Parmas klosteris” tik po -
pulāra, ka biļešu gaidītāji gatavi 
pat sakauties. (127.) Vilcienā 
daudzi lasa avīzi vai grāmatu. 
(186.) Atnāk televīzija. (254.)

Mārai Svīrei labi padodas bla-
kus personu raksturojumi, ar 
kādām dzīve galvenās personas 
saved kopā. Paraugam Vizmas 
pasniedzējs universitātē: “Do -
cents ir vecs, vairāk par gadiem 
piecdesmit, sauss un sakaltis 
tāpat kā latviešu literātūras vēs-
ture, ko lasa paklusā balsī, gaŗ-
laicīgi, ik pa brīdim iekrekšķi-
nādamies, ieklepojamies, domāt, 
tuberkuloze pievārēs vēl līdz 
semestra beigām.”(25.)

Arī kā izziņas avots par da -
žādiem dzīves sīkumiem “Au -
dums” ir noderīgs. Kopš pār cel-
šanās uz dzīvi Latvijā brīnījos, 

kāpēc šeit vairās no sestdienas 
un svētdienas dēvēšanas par 
nedēļas nogali, bet sauc šīs die-
nas par brīvdienām. Vizma kā 
radio žurnāliste šai lietā tika 
apskaidrota jau pirms gadiem 
septiņdesmit: “Vārds nogale nav 
labs. Īpaši nedēļas nogale. Ja tā 
pamanās iesprukt raidījumā, 
priekšnieki liek aizstāt ar atpūtas 
dienu. Jo nedēļas nogali lietojot 
padomju varai naidīgā “Ame ri-
kas balss no Vašingtonas”. Priekš -
nieki jāklausa. Pirmkārt, tāpēc, 
ka viņu taisnība vienmēr ir stip-
rāka, un, otrkārt, padomju valstī 
brīvas nedēļas nogales nav. 
Vienīgi svētdiena, pārējās sešas 
– darba dienas.”(108.)

Romāna pēdējā, 26., nodaļa 
lasītāju aizved tālu uz priekšu, 
līdz pat 2001. gadam. Šo nodaļu 
gluži labi būtu varēts saukt par 
epilogu. Nedrīkstu to atstāstīt, 
lai nesabojātu efektu, kādu, līdz 
beigām nonākot, varēs vislabāk 
izjust tikai katru visas grāmatas 
izlasītājs pats. Garantēju, ka pēc 
pēdējo divpadsmit rindu izla sī-
šanas pat visrūdītāko grāmat-
mīļu acis nepaliek sausas. Mārai 
Svīrei laimējies uzrakstīt vienas 
no iespaidīgākajām beigām, 
kādas man jebkad iznācis lasīt.

savu iecerēto, izrādās, ka tieši tai 
brīdī viņa devusies iegādāties 
audumu savai kleitai kāzām ar 
Gunti.

Mūsu literātūras (“Purva bri-
dējs”) un drāmas (“Ugunī”) kla -
sikā Kristīnei jāizvēlas starp 
atdošanos mīlētam dzērājam 
Edgaram un iešanu pie viņas 
nemīlētā, kaut krietnā Akmen-

Imperialisms atkal klabina ie -
ročus nežēlīgā ņirdzībā, un va  ram 
tikai cerēt, ka vēsture cildinās  savas 
zemes aizstāvētājus. Arī latviešu 
leģionāri aizstāvēja savu zemi un 
slacīja ežiņu ar savām asinīm, bet 
vai mēs paši to pienācīgi novēr-
tējam? “Mums ir jāpiekrīt ikvienas 
tautas tiesībām aizstāvēt savu zemi,” 
tā teica Imanuels Kants, bet stāv-
strops Beļģijā top nodots neziņai.

Ko zinām par grūtībām un 
pārestībām, ko piedzīvoja lat-
viešu leģionāri?

Lai pateiktos un pieminētu 
leģionāru varonību un uzticību 
Latvijai, 16. marts kā Nacionālās 
pretošanās kustības diena ir ie -
kļauts Latvijas atceres dienu ka -
len dārā. Manuprāt to vajadzētu 
skaidri un gaiši atzīmēt par 
Pateicības dienu leģionāriem, bet 
mana izpratne ir ierobežota visu 
apstākļu nezināšanā... 

Klīvlandes latviešu kopienā 
leģionāru atceres saiets ir rīkots 
ik gadu. Šogad latvieši pulcējās 
Klīvlandes Draudzes zālē 19. martā, 
Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienības izkārtojumā. Draudzes 
mācītāja Dr. Sarma Eglīte ieva-
dīja šo atceres dienu ar svētrunu, 
atsaucoties uz Sv. Jāņa evanģeliju, 
un atgādināja par krievu bruta-
litāti, pret kādu cīnījās Latvijas 
leģionāri, un neaizmirst pagātni. 
Mūsu aizstāvji cīnījās par brīvību.

Daugavas Vanagu priekšniece 
Ilze Hāznere savā runā atgādināja,  
kāpēc mēs pieminam Latvijas le -
ģionārus.  Baigā gada šausmas lika 
mūsu vectēviem, tēviem, vīriem, 
brāļiem un dēliem aut zābakus, 
cīnīties – un nevis par Vāciju, 

Dr. Artūrs Grava, Ilze Hāznere un Zigurds Rīders

Kamēr vēl dzīvas 
atmiņas

Kārlim Vanagam
– 100

bet pret Sarkano armiju.
Vēsture atkārtojas, un šodien 

mēs cenšamies atbalstīt Ukrainas 
pašaizliedzīgo varonību.

Rietumu pasaule ir atmodu sies 
tikai tagad un dažādos veidos 
sniedz Ukrainai palīdzību,  soda 
Krieviju ar dažāda veida iero be-
žojumiem un sankcijām. Bet as -
toņdesmitajos gados, kad latvieši 
ASV rīkoja protestus pret pa -
domju okupāciju un vardarbību 
Latvijā (kā, piemēram. bijušais 
klīvlandietis Jānis Šulcs – iemū-
rējot kājas betona bluķos), lai 
demonstrētu vardarbību pret po    lī  t  -
ieslodzītajiem, kā Gunāru Astru 

Prāveste S. Eglīte novadīja galda 
lūgšanu azaidam, sekojot Dr. 
Artūra Gravas priekšlasījumam,  
atceroties savu leģiona pieredzi. 
Leģionāri nebija brīvprātīgie – 
vāciešu spēkiem vajadzēja papil-
dinājumu, un pavisam jauni zēni 
tika ierauti kaŗa mutulī. Kādreiz 
Klīvlandē mita daudz leģionāru, 
bet tagad mūsu starpā ir tikai Dr. 
Grava un Ādams Štēlmachers. 
Nesen Mūžībā aizgāja vienmēr 
izpalīdzīgais Uldis Kronītis, kuŗš 
bija viens no Daugavas Vanagu  
organizācijas pamatlicējiem un 
arī Klīvlandes DV dibinātājiem. 
Jānis Vasks droši vien raksta un 

un Ģedertu Melngaili, brīvās 
pasaules cilvēki to nesaprata.

Pēc braši nodziedātā Daugavas 
Vanagu aicinājuma sasaukties 
izrādīja Baltijas mūziķu video 
ierakstu ar koncertu, kas  veltīts 
Ukrainai kā mierinājums un 
uzmudinājums. 

spēlē lugas debesu tālumos, bet – 
Virsaitis Zemesarājs pulcē ap sevi 
ar senās latvju folkloras daudzi-
nājumu. Un kur tad vēl citi? 
Būtu teicams iemūžināt visus 
mūsu varoņus, kas kādreiz bija 
starp mums, apkopojot to cil-
vēku atmiņas, kam tās vēl ir.

Draugu un kaimiņu pulkā 
apa ļus 100 gadus Kārlim Vana-
gam 12. aprīlī svinējām Ņujorkā.  

Kārlis uzauga lauku mājās Slates 
pagastā, Jēkabpils apriņķī, kur arī 
mācījās Zenta Vednere, gavilnieka 
dzīvesbiedre. Kārlis iestājās LU 
architektūras fakul tātē, bet kaŗš 
visu izmainīja. Armijā Kārlis 
tika ievainots četras reizes.

Ieceļojis Amerikā, un devās 
strādāt fermā Ziemeļņujorkas 
štatā, kur viņu gaidīja Zenta. 

Dzīves ceļi abus aizveda uz Ņu -
jorku. Kārlis ieguvis bakalaura 
gradu inženieŗzinātnē.  Ģimene 
iegādājās māju Oceanside, Ņu -

jorkā, ar lielu dārzu. Darbojās 
virsnieku apvienībā, Kaŗa invalidu 
apvienībā un Ņujorkas Daugavas 
Vanagos. Diemžēl mīļotā Zenta 
aizgāja Mūžībā 2000. gadā. Kārlis 
turpina dzīvot savā mājā, stāda 
tomātus, brauc ar automašīnu un 
katru gadu cenšas aizbraukt uz 
Latviju un apciemot brāli Pēteri.  

Dzimšanas dienā bija zvani no 
Latvijas draugiem un radiem 
Kipras salā. Salas baznīcas dāmu 
komitejas priekšniece Ilze Bei ni-
ķis bija izcepusi svētku kliņģeri. 

ĒRIKS NIEDRĪTIS,
MD
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Voldemārs Avens. Klēts durvis

Kad raksts pusrakstīts un
otas triepiens palicis nepabeigts

Gleznotāju, architektu un dzejnieku Voldemāru Avenu (1924–2022) pieminot

Kad 20. aprīļa rītā saņēmu 
ziņu no Indras Avenas, ka tēvs 
Voldemārs Avens aizgājis Mū -
žībā, man bija jādomā par vēl 
diviem radošiem un mīļiem cil-
vēkiem – Gunaru Saliņu (1924– 
2010), sauktu par Gonku, Jāni 
Krēsliņu (1924–2021), sauktu 
par Pelikānu, un, protams, par 
Voldemāru Avenu (1924–2022), 
sauktu par Avi. Es viņus uz -
drošinos saukt tā, kā viņus 
sauca tuvi cilvēki un draugi, jo 
tā viņi parakstījās uz apsvei-
kumu kartītēm. Manā sirdī 
allaž gaiši sils tie mirkļi, kad 
sastapāmies Ņujorkā. Pirms 
tur pat vai divdesmit gadiem, 
bet ar Avi vēl pirms septiņiem 
gadiem Priedainē, Ērika Rais-
tera piemiņas fonda sarīko-
jumā. Viņi ir vienaudži, katrs ar 
savu likteni un savu radošo 
pasauli. Vienaudži, kuŗi lielāko 
mūža daļu nodzīvoja Ņujorkā 
vai tuvu Ņujorkai. Elles ķēķa 
ēra nu tikpat kā noslēgusies. 
“Ņujorka ir vienīgā vieta pa -
sau lē, kur latvietis var justies kā 
savā viensētā. Dzīvo vai ne -
dzīvo, nevienam nekāda daļa. 
Brīvs kā lielskungs. Bet, kad 
aiziet uz latviešu teātri, tad 
tautiešu tāds birums, ka ne 
cauri izbrist. Bez tam šī ir 
kultūras leiputrija,” – tāda bija 
Voldemāra Ņujorka. Kopā ar 
sievu Irēni, meitu Indru, satik-
šanās brīžos ar dēlu Oliveru, 
mazbērniem, māsu mākslas 
vēsturnieci un kritiķi Eleonoru 
Šturmu.

Voldemāram dzejolī pieder 
vārdi – “Laikam neesmu ne tur, 
/ ne te, / Laikam jāatstāj sevi 
rakstām / un jāpienāk vēlāk, 
kad viss būs uzrakstīts.” Kaut 
kādā mērā dzīves gājums ir 
uzrakstīts.

Voldemārs dzimis 1924. gada 
12. janvārī Ziemeļvidzemē, Zie -
meros, mācījies 2. pilsētas pa -
matskolā un 1. Valsts ģimnazijā 
Daugavpilī, Saldus pilsētas vi -
dusskolā, jo padomju gadā 
ģimene pārcēlās uz lauku 
īpašumu “Jaunzemji” Saldus 
apkaimē. Tīkamākā nodarbe 
līdzās sportošanai bijusi zīmē-
šana (mājās pat rīkotas iz  stā-
des), paticis griezt papīra figū-
riņas, lasīt grāmatas, padevu-
šies domraksti un vidusskolas 
gados daži darbi iespiesti laik-
rakstā “Daugavas Vēstnesis” 
(1939). Savulaik Voldemāra zī -
mēšanas skolotājs Daugavpils 
1. Valsts ģimnazijā bija akva-
relists Jānis Kalniņš, vēlākos 
gados trimdā Austrālijā pazīs-
tams kā rakstnieks Jānis Sarma 
(1884–1983).

Otrā pasaules kaŗa beigās 
Voldemārs līdzīgi saviem vien-
audžiem tiek ierauts kaŗa vie-
suļos – Latviešu leģiona 15. di -
vīzija, gūsts Vācijā. Pēc atbrī-
vošanas no gūsta Voldemārs ar 
maziem zīmēšanas blociņiem – 
kaŗavīra un gūsta dzīves ski-
cējumiem – nonāca dīpīšu no -
metnē pie Hamburgas, 1946. 
gadā sāka architektūras stu -
dijas jaundibinātajā Baltijas 
Universitātē, sastapa Filozofijas 

un filoloģijas fakultātes studen-
ti Irēni Zvirbuli. Vācijas posmā 
līdztekus architektūras studi-
jām Voldemārs apguva glez nie-
cību pie akvarelista un grafiķa 
Viļa Krūmiņa. Drīz Irēne kā 
stipendiāte aizceļoja uz kolle-
džu Amerikā, bet Voldemārs 
leģiona un veselības likstu dēļ 
palika Vācijā. Tomēr pēc laika 
ASV valdība sāka uzņemt arī 
bijušos leģionārus, un 1951. 
gadā ar transporta kuģi “Muir” 
Voldemārs devās pāri okeānam 
uz jauno, apsolīto zemi, taču 
nonāca emigrantu Elis salā. 
Jāiztur. Un viss atrisinājās. Ti -
cība, cerība, pārliecība – tas 
viss bija jārada no jauna un 
jāiztur. Voldemārs un Irēne 
nodibināja ģimeni, piedzima 
meita Indra un dēls Olivers. 
Voldemārs turpināja architek-
tūras studijas Kolumbijas Uni-
versitātē Ņujorkā, apguva glez-
niecību Ņujorkas mākslas 
skolā, līdztekus dienišķo maizi 
pelnīdams, projektējot celtnes 
Ņujorkas ostu pārvaldei, bet 
Irēne Amerikā ieguva maģis-
tres gradu mākslas vēsturē un 
bibliotēku zinībās, strādāja Krika 
galerijas zinātniskajā mākslas 
bibliotēkā Ņujorkā, kur pirms 
gadiem ar Lalitu Muiž nieci viņu 
apciemojām. 

Par vislabāko skolu Volde-
māram kļuva pati Ņujorka – 
bagātajos mūzejos varēja iegūt 
priekšstatu par mākslas vei-
došanos visos vēstures posmos, 
iedziļināties mākslas virzienos 
un atsevišķos laikmetos un 
kultūras dzīvē; daudz deva arī 
ceļošana, līdz visbeidzot radās 
iespēja no jauna iepazīt Latviju. 
1956. gadā Ņujorkā Franču 
mākslas centrā notika viņa 
pirmā akvareļu izstāde, drīz tās 
sekoja cita citai (glezniecībā 
PBLA Kultūras fonda Goda 
balva, Goppera Piemiņas fonda 
balva), viņš allaž piedalījās Kul-
tūras fonda un Dziesmusvētku 
kopizstādēs, Ņujorkas latviešu 
mākslinieku grupas rēgulārajās 
skatēs, arī amerikāņu grupu 
izstādēs. Pazīstamas kļuva glez-
notāja darbu serijas – durvju, 
“kas ar savu tematiku vēlreiz 
atgādina, ka mākslinieks ir ne 
tikai ass vērotājs un analizētājs, 
bet arī tā vārdos netveramā lat-
viskuma paudējs” (Vitauts Sī -
manis) un velnu serija.

Savulaik, viesojoties Amerikā 
un esot latviešu namos, ievē-
roju, ka Voldemāra gleznas – 
eļļas un akvareļi ienākuši lat-
viešu namos. Viņa gleznas ap -
liecina – modernā māksla var 
būt latviska, arī apzināti ne -
izmantojot latviskus motīvus 
un tēlus, abstraktā glezniecībā 
var atrast un attīstīt latviskus 
simbolus, saplūdinot architek-
tūras un etnografijas motīvus.

1991. gadā galerijā “Jāņasēta” 
notika Voldemāra pirmā glez nu 
izstāde Rīgā, pirms tam jau 
bijušas Saldū, piedalījās lielajās 
Dziesmu svētku izstādēs Lat-
vijā, viņa gleznas atrodas Lat-
vijas Mākslas mūzeja krājumā. 
Voldemārs rakstījis arī apceres 

par mākslu (par Augustu An -
nusu, Sigurdu Vīdzirksti, Dainu 
Dagniju u. c.) un kādu laiku 
bija Jaunās Gaitas mākslas no -
zares vadītājs.

20. gs. 50. un 60. gados Ņu -
jorkā noritēja jo rosīga latviešu 
kultūras dzīve, Voldemārs iepa-
zinās ar jaunajiem Elles ķēķa 
dzejniekiem, piedalījās literaros 

sarīkojumos, kopš 60. gadiem 
latviešu presē parādās pirmie 
dzejoļi. Kaut gan pats atzinis, 
ka dzejojot kopš bērna kājas, 
bet ar pārtraukumiem, par dze-
jas paraugiem latviešu un cit-
tautu dzejā atzinis Aleksandru 
Čaku, Linardu Taunu, Olafu 
Stumbru, Dilanu Tomasu un 
Pablo Nerudu. Pirmo dzejas 
mazgrāmatiņu “Caurumi” (1968, 
Kopenhāgena) caurvija filozo-
fiski apcerīga, eksistenciāla 
trimdinieka sajūta; sāpes. Mī -
lestība, zaudētā dzimtene dzejā 
atklājās bez patētiskām nākot-
nes cerībām un sapņainām 
ilgām – skaudra un tieša savā 
īstenībā. Šajā krājumā parādās 
dzejnieka iemīļotais tēls – ēze-
lis – pelēkais, parasti nicinātais, 
pazemīgais un pacietības nastu 
nesējs, nabadzības un pieticī-
bas simbols, tomēr tas ir arī 
spītīgs un ietiepīgs.

Aizritēja divdesmit gadi, 
1989. gadā ar autora vāka zīmē-
jumu un grafisko ietērpu iz -
nāca otrs dzejas krājums “Avis”. 
2002. gada Ziemsvētkos Rīgā 
izdots trešais dzejas krājums, 
apdarē un vāka noformējumā 
izmantojot vienu no būtiska-
jiem durvju motīviem – “Pie -
zvanīšu parīt”. Ar būtiskām 
laika zīmēm un noskaņām. Vēl 
asāk dzejnieks izjūt pagātnes 
“skabargas”, kuŗas nebeidza 
sūrstēt, neļāva aizmirst.

Dzejnieka un gleznotāja meita 
Indra tēva dzejā akcentē divas 
noskaņas – skumji ironisko un 
rotaļīgo. “Bet Voldemāra Avena 
dzejā pretī drūmajam nostājas 
fa ntāzijas un visnotaļ dzejas 
spēks izraut cilvēku no ik  die-
nas, pārvērst vēlamo par esošo, 
iedomāties pavisam citu pa -
sauli. Tad dzejnieks sevi iztēlo 
par klaunu, faunu vai virves 
dejotāju. Visas maskas der, lai 
balansētu starp īstenību un fan-
 tāzijas spēli.” Dzeja ir personiska, 
dziļi intīma, atbalso eksisten-
ciālas pārdomas vai dvēselisku 
stāvokli, izriet no dzīvē pie dzī-
votā, zaudētā, sapņotā. 

“Gleznas un gleznieciskā 
pieeja manā dzejā noteikti 
manāma: bieži pieminu krāsu, 
pindzeles, podus un plikņus. 
Laikam jau tāda kā norea ģē-
šanās pēc redzes nervu kairinā-
juma,” ironiski rotaļīgi teicis 
Voldemārs.

Gaŗš mūžs nodzīvots. Turpat 
gadsimta gaŗumā. Daudz pie -
redzēts, pārdzīvots, sapņots un 
paveikts. Tomēr – pārfrazējot 
Voldemāra dzejas krājuma no -
saukumu, jāteic – caurumi pa -
liek. Ar katru tādu aiziešanu.

Ar Dievu, mīļo Avi!
INGUNA DAUKSTE

SILASPROĢE

***
Laika izdevēji un redakcija 

skumst par Voldemāra Avena 
aiziešanu Mūžībā un izsaka vis-
dziļāko līdzjutību ģimenei, 
tuvi niekiem, draugiem. Mīļā 
Eleonora! Esam kopā ar Tevi 
lielajās bēdās!

Paštaisnie ēzeļi
Melni naida putni
laidelējās gaisā tukšā,
bet mēs joprojām runājām par lietām,
ko nezinājām,
un no malas
Domjē
mūs būtu zīmējis sēpijā
kā paštaisnus ēzeļus,
kas, kāpdami viens otra mugurā,
gribēja tikt ārā
no bedres.



LAIKS 2022. gada 30. aprīlis – 13. maijs6

Uz tikšanos St.Paulā!



LAIKS 72022. gada 30. aprīlis – 13. maijs

“Lightspace” brilles ukraiņu kaŗavīriem
Madara Kalniņa – Kaln

male, SIA “Lightspace Techno
logies” vadītāja: “Esam uz  ķē
ruši lietu, kas izdevusies 
ģeniāli!”

SIA “Lightspace Technologies” 
ir augsto technoloģiju uzņē-
mums, kas speciālizējas īpašu 
technoloģisko problēmu risi-
nāšanā ar paplašinātās reali-
tātes palīdzību. Pēc Ukrainas 
armijas aicinājuma par mili-
tāro ieroču un aprīkojuma pie-
gādi uzņēmums SIA “Teters” 
piegādās Ukrainai 50 tālvadī-
bas ieroču stacijas, kas aprīko-
tas ar “Lightspace Technologies” 
papildinātās reālitātes brillēm.

Lūdzu, iepazīstiniet ar uz 
ņēmumu “Lightspace Techno
logies”!

Tas tika dibināts 2014. gadā 
kā kompānijas “HansaMatrix” 
meitas uzņēmums pēc toreizējā 
vadītāja Ilmāra Osmaņa ini-
ciātīvas. Savukārt “Hansa Mat-
rix” ir viens no lielākajiem 
elektronikas ražotājiem Baltijas 
un Skandinavijas reģionā. Man 
ir elektronikas inženieres iz -
glītība, uzņēmumā “Hansa-
Mat rix” sāku strādāt 2015.
gadā, tāpēc varu teikt, ka esmu 
bijusi klāt “Lightspace Tech no-
logies” jau no pašas dzimšanas.

Mūsu ceļš industrijā nav bijis 
ļoti rožains. Sākām darbu ar 
volumetriskajiem displejiem – 
tas ir liels daudzplakņu disple-
js, kuŗā var redzēt objektus 3D 
veidā visā to dziļumā. Šāds dis-
plejs paredzēts daudz un dažā-
diem pielietojumiem – medi-
cīnā, aviācijā, jebkuŗā nozarē. 
Tomēr ar laiku sapratām, ka 
labāk ar šo pašu technoloģiju 
pārorientēties uz brillēm. Sā -
kumā tās bija virtuālās reāli-
tātes brilles, kas vēlāk pārtapa 
par papildinātās reālitātes bril-
lēm. Pirmo reizi tās demon-
strējām 2020. gadā ASV, San-
francisko “SPIE” konferencē, 
kur piedalījās arī tādi pārstāvji 
kā “Microsoft” ar savu pro-
duktu HoloLens. Tad, kad in  dus-
trijas eksperti salīdzināja mūsu 
produktus, viņi bija šokā – kā 
tas ir iespējams, ka “Lightspace” 
brilles ir tik daudz labākas! Tad 
arī mēs sapratām – beidzot 
esam uzķēruši to lietu, ko mēs 
mākam un kas izdevusies 
ģeniāli!

Kā tieši atšķiŗas virtuālās 
reālitātes un papildinātās jeb 
paplašinātās reālitātes brilles?

Uzliekot virtuālās reālitātes 
brilles, jūs redzat sev priekšā 
virtuālo vidi, bet neredzat neko, 
kas jums ir apkārt patiesajā vidē. 
Piemēram, jūs neredzēsiet savu 
roku, bet tikai šo virtuālo saturu. 
Uzliekot papildinātās reālitātes 
brilles, jūs arvien vēl redzat 
visu, kas jums ir apkārt, bet 
papildus tam ir vēl kāds vir-
tuāls objekts, ko jūs redzat caur 
šīm brillēm. Piemēram, tas 
varētu būt virtuāls objekts kā 
vāze, kuru varat novietot jeb-
kur – uz galda, telpā, ārā – jeb-
kuŗ.

Kā papildinātās reālitātes 
brilles šobrīd papildina aug
sto technoloģiju ieročus?

Ņemot vērā notikumus Eiro-
pā, mūs uzrunāja militārās 

TAIRA 
ZOLDNERE

industrijas pārstāvji no SIA 
“Teters”, kas jau 2014. gadā ir 
radījuši tālvadības jeb attālinā-
tas vadības ieroču platformu 
(Remote Weapon System, RWS). 

Ideja ir tā pati – kaŗeivis jo -
projām redz visu, kas notiek 
kaujas laukā, un papildus redz 
arī informāciju, kas viņam ne -
pieciešama, lai varētu nopo -
zicionēt ieroci uz mērķi. Tieši 
šodien, sadarbībā ar Latvijas 
armiju mūsu brilles izmēģinā-
jām poligonā. Kaŗeivju ekipē-
jums ir diezgan smags, arī ķi -
veres, bet viņi pat nejuta, ka 
uzlikts tāds papildu smagums 
kā brilles. Tas nozīmē, ka viņi 

informāciju gaismas ātrumā. 
Tas nodrošina to, ka nav nekā-
das laika aiztures kā tas ir gadī-
jumā ar bezvadu savienoju-
miem. Jebkuŗa bezvadu sistēma 
strādā ar nelielu aizturi, un, 
kaut arī tā būtu sekundes simt-
daļa, mērķis jau būs gabalā tajā 
brīdī, kad kareivis to ieraudzīs 
un nosūtīs reakcijas signālu 
ierocim. Mūsu optiskais kabelis 
ir plānāks nekā viens mats, 
izturīgs un ļauj kaŗeivim arī 
pārvietoties. Līdzko tiek pama-
nīts objekts, brilles saņem sig-
nālu, un kaŗeivis var šo objektu 
ieraudzīt un novērtēt.

Vai šīs sistēmas darbs kopā 

saprast mūsu iespējas. Drā ma-
tiski tas, ka mūsu pēdējā tik-
šanās ar Ukrainas pārstāvjiem 
bija ieplānota tieši 24. februārī. 

Tajā rītā mēs visi bijām šokā 
par to, ka ir sācies karš – īsts, 
reāls kaŗš, un mums turklāt  tri-
jos pēcpusdienā bija paredzēta 
tikšanās ar Ukrainas pārstāvi. 
Mēs pat neticējām, ka šis 
Ukrainas pārstāvis tiešām atli-
dos, bet viņš tomēr atlidoja… 
Sarunas notika tādā kā sirreālā 
situācijā, jo viņam visu laiku 
zvanīja sieva un prasīja, kā ap -
ieties ar ieroci. Viņiem ir arī 
desmitgadīgs dēls, un viņš teica 
sievai: “Tu iedod telefonu ma -

Vai “Lightspace” jau ir ga 
tavi piegādāt produktu?

Jā, mēs esam gatavi, jo mūsu 
galvenajam darba laukam, me -
dicīnai, pirmās brilles bijām 
paredzējuši piegādāt jau marta 
vidū. Cik zinu, SIA “Teters” būs 
vajadzīgs dažu nedēļu ilgs laiks. 
Domājam, ka maija sākumā 
pirmās vienības jau nonāks 
Ukrainā.

Presē bieži vien lasām, cik 
“dārgi ir kaŗot”. Kādas ir 
izmaksas attālinātās vadības 
sistēmai un papildinātās reā
litātes brillēm, un kā šīs pie
gādes Ukrainas armijai tiks 
finansētas?

Vienas iekārtas izmaksas ir 
apmēram 60 tūkstoši eiro. Lai 
palīdzētu finansēt mūsu pie gā-
des, ir tapusi ziedošanas kam-
paņa tiešsaistē: https://fundly.
com/defend-ukraine-rws, kur 
jebkuŗš var ziedot šim nolūkam.

Esam nofilmējuši arī video 
materiālu, un, apmeklējot zie-
došanas kampaņas platformu, 
var redzēt informātīvu video, kā 
RWS un papildinātās reā litātes 
brilles darbojas kaŗa ap  stākļos. 
Mēs ceram Ukrainai piegādāt 
50 iekārtas, tātad vaja dzētu trīs 
miljonus eiro. Tā ir liela nauda, 
bet domāju, ka mums izdosies. 
Mums ir liels atbalsts arī no 
dažādām asociācijām. Diemžēl 
lielajai ziedošanas platformai 
ziedot.lv ir ierobežojums, un to 
nevar iz  lietot militāriem mēr-
ķiem. Bet Ukrainai šobrīd vis-
vairāk vaja dzīgi tieši ieroči!

Svarīgs ir pirmais solis, pirmā 
piegāde. Gribam nosūtīt Uk -
rainai vienu vai dažas iekārtas, 
saņemt ziņu, kā tās darbojas, 
un tad par to informēt arī plašu 
publiku.

Militārā industrija ir šobrīd 
aktuāla un specifiska pielieto
juma joma, bet kādos galvena
jos laukos “Lightspace” brilles 
paredzēts pielietot nor mālos, 
miera laika apstākļos?

Mūsu produkts ir pielieto-
jams jebkurā jomā, bet “Light-
space ”dodas medicīnas laukā, 
kur ir plašas iespējas. Trīsdi-
mensiju dati, kas iegūti diag-
nosticējot, tiek attēloti brillēs. 
Ķirurgs, veicot operāciju, uz -
liek šīs brilles un precīzi redz 
pacienta iekšējo orgānu izvie-
tojumu telpiski. Piemēram, pre-
cīzi redz, kur atrodas audzējs 
un kur jāizdara griezums. Šī ir 
galvenā niša, kurp šobrīd dodas 
“Lightspace”. 

Sadarbojamies ar ASV kom-
pāniju “Smith&Nephew”, kas 
at  tīsta robotizētu pieeju dažā-
dām ķirurģiskām operācijām. 
Ķirurgs, kuŗam ir papildinātās 
reālitātes brilles, pieņem lēmu-
mus un vada robotu, kas izdara 
operāciju. Otra ASV kompā-
nija “Metronics” arī vēlas mūsu 
brilles izmantot operāciju zālē, 
lai ārstam, veicot operāciju, nav 
jāskatās blakus esošajā moni-
torā. Nepieciešamie dati ir re -
dzami brillēs, un ārstam nav 
jānovēršas no pacienta. 

Varu minēt, ka viens no sva-
rīgiem pielietojumiem ir galvas 
smadzeņu ventrikulu ārējā dre-
nāža pēc akūtām galvas traumām.

var kustēties ar brillēm, un tad, 
kad nepieciešams, pieslēgties 
ieroču sistēmai. Brillēs iemo n-
tēta arī nakts redzamības sistē-
ma. Iedarbināt ieroci un izšaut 
iespējams 10 km rādiusā ar 
īpašu pulti (vadības kursor-
sviru) – tātad kaŗeivim pašam 
pie ieroča nav jābūt klāt. Līdz 
ar to kaujas laikā tiek saudzētas 
cilvēku dzīvības.

Kā šīs brilles saņem infor
māciju par objektu, un kā 
ieroču sistēma saņem infor
māciju no vadības pults, kas 
atrodas pie kareivja?

Ieroču sistēmā ir iebūvētas 
kameras, kas piefiksē objektu. 
Sistēma ir savienota ar papil-
dinātās reālitātes brillēm un 
pulti ar optiskās šķiedras ka -
beli. Optiskais kabelis pārvada 

ar brillēm jau izmēģināts 
reālā kaujas darbībā?

Attālinātās darbības ieroču 
sistēma ir izmēģināta, bet ne 
savienojumā ar mūsu brillēm. 
Par sadarbību mēs tikām uz  ru-
nāti jau pirms Ukrainas kaŗa, 
bet tobrīd likās, ka ir vēl daudz 
laika un mēs paspēsim šo sa -
vietojamību izmēģināt. Tagad 
mums tas ir jādara ātri, mēs 
esam gatavi integrēties RWS, 
strādājam ciešā sadarbībā ar 
SIA “Teters” speciālistiem.

Kā Ukrainas aizsardzības 
spēki raugās uz iespēju izman
tot RWS komplektā ar papil
dinātās reālitātes brillēm?

Sadarbībai mūs uzrunāja tieši 
SIA “Teters” Ukrainas pār stāvji, 
viņi arī vairākkārt bija at -
braukuši pie mums izpētīt un 

zajam (dēlam), jo es viņu esmu 
apmācījis. Viņš izcili māk apie-
ties ar ieroci.” Bet dēlam viņš 
teica: “Saki mammai, lai neuz-
traucas. Tu visu māki, tu aizej 
un parādi mammai, kā to dara.” 
Pēc tam viņš pa telefonu stāstī-
ja soli pa solim savam dēlam un 
sievai, kā ieroci pielādēt un kā 
būt gatavībā, ja kāds tiešām 
ierodas… 

Mēs sēdējām blakus, un 
mums nebija vārdu… Aizlidot 
gan viņš vairs nevarēja, SIA 
“Teters” šoferis viņu aizveda 
līdz Kijevai ar mašīnu, un viņš 
tomēr laimīgi nonāca atpakaļ 
Ukrainā. Sazvanāmies katru 
dienu, strādājam, lai šīs sis-
tēmas oficiāli saskaņotu un 
iekļautu Ukrainas armijas 
piegādēs.

Madara Kalniņa – Kalnmale: “Vienas iekārtas izmaksas ir apmēram 60 tūkstoši eiro. 
Lai palīdzētu finansēt mūsu piegādes, ir tapusi ziedošanas kampaņa tiešsaistē: https://
fundly.com/defend-ukraine-rws, kur jebkuŗš var ziedot šim nolūkam.

Esam nofilmējuši arī video materiālu, un, apmeklējot ziedošanas kampaņas platfor-
mu, var redzēt informātīvu video, kā RWS un papildinātās reālitātes brilles darbojas 
kaŗa apstākļos. Mēs ceram Ukrainai piegādāt 50 iekārtas, tātad vajadzētu trīs mil-
jonus eiro. Tā ir liela nauda, bet domāju, ka mums izdosies. Mums ir liels atbalsts arī 
no dažādām asociācijām. Diemžēl lielajai ziedošanas platformai ziedot.lv ir ierobežo-
jums, un to nevar izlietot militāriem mērķiem. Bet Ukrainai šobrīd visvairāk vajadzīgi 
tieši ieroči! Svarīgs ir pirmais solis, pirmā piegāde. Gribam nosūtīt Ukrainai vienu vai 
dažas iekārtas, saņemt ziņu, kā tās darbojas, un tad par to informēt arī plašu publiku.”

(Turpināts 8.lpp.)
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L AIKA GR ĀMATA PIEDĀVĀ
GUNDEGA ZIKMANE

GLEZNOŠANA BRĪVĀ DABĀ

TAIRA ZOLDNERE

(Turpināts no 7. lpp.)
Veicot šo procedūru, sma dze-

nēs noteiktā vietā jāievada ka -
tetrs, lai samazinātu asinsizplū-
duma vai smadzeņu šķidruma 
radīto spiedienu. “Light space” 
brilles palīdz ieraudzīt ne tikai 
katetra ievadīšanas vietu, bet 
arī dziļumu un pareizo leņķi. 

Brilles izmantojamas arī diag-
nostikā, pacienta slimības izvēr  -
tēšanā, piemēram, ārstu kon sī-
lijos – ārsti var atrasties dažādās 
vietās, uzlikt brilles, un visi 

redzēs to pašu informāciju 3D 
izmērā. 

Vai “Lightspace” technolo
ģija jau tiek dzīvē pielietota? 

Visi manis nosauktie partneŗi 
jau gadu ir strādājuši ar “Light-
space” briļļu prototipiem. Tas ir 
bijis gaŗš ceļš, kamēr tapa reālie 
produkta pielietojuma veidi 
me  dicīnā. Mums ir bijis daudz 
kas jāpielāgo – veids, kā pārredz 
operāciju zāli, attēla precīzitāte 
un ļoti daudz citas informāci-
jas. Pašreiz brillēs ir iebūvētas 

infrasarkanās gaismas diodes, 
kuŗas uztveŗ arī operāciju zālē 
esošie sensori, arī visi operāciju 
instrumenti ir aprīkoti ar spe-
ciālām atpazīšanās zīmēm. Līdz 
ar to operācijas norise un zāle 
ir viens liels kopums, ko sistēma 
var izanalizēt. 

Produkta ražošanu uzsākām 
martā, un bija paredzēts, ka tūlīt 
jau nosūtīsim pirmās brilles mūsu 
partneŗiem medicīnas ap    rī  ko-
juma kompānijām “Smith&-
Nephew”, “Metronics” un “Sie -

mens”. Bet tagad, kad ir ienācis 
šis militārais pieprasījums, do -
māju, ka pirmo produkciju 
sūtīsim uz Ukrainu.

Cik gadu ir bijis vajadzīgs, 
lai attīstītu un izveidotu sa  dar
bību ar innovatīvām pasaules 
kompānijām medicīnas jomā?

Šajā virzienā strādājam pus-
otru gadu. 2020. gadā ieguvām 
“Horizon 2020” atbalsta finan-
sējumu 2,3 miljonu eiro apmērā 
tieši produkta medicīniskam 
pielietojumam. Tas mums bija 
īsts “atspēriens”, lai turpinātu 
attīstīties medicīnas laukā. 

Kas jums pašai ir lielākais 
izaicinājums un kas dod lie 
lāko gandarījumu, strādājot 
uzņēmumā “Lightspace Techno
logies”?

Te strādājot, nekad nav gaŗlai-
cīgi, nu nekad! Ceļš līdz liela-
jām kompānijām, arī mūsu paš-
reizējiem partneŗiem, ir bijis ļoti 
interesants. Kad zvana “Microsoft”, 
tad visi ceļ telefonu, kad zvana 
“Lightspace Technologies”, tele-
fonu neviens neceļ. Tad iesākas 
tas latvieša radošums – kā no -
nākt līdz “Metronics” vai citas 
lielas kompānijas izpilddirek-
toram? Šis ceļš ir katru reizi 
savādāks, un katru reizi intere-
sants. Liels izaicinājums ir arī 
cīņa ar industrijas “milžiem” kā 
“Microsoft”, kā “Magic Leap”, 
kuŗiem ir miljardiem liels finan-
sējums. Ir liels gandarījums, ka 
savā laukā un ar daudzkārt ma -
zāku budžetu, mēs tomēr varam 

“Lightspace” brilles ukraiņu kaŗavīriem
viņus pārspēt.

Par sadarbību ar “Lightspace 
Technologies” jautāju arī Neilam 
Sniedziņam, SIA “Teters” valdes 
loceklim. Viņš minēja, ka Uk  rai-
nas ražotājiem jau pirms kāda 
laika bija ienākusi prātā doma, ka 
tankus varētu aprīkot ar ārpuses 
kamerām, un cilvēki iekšpusē, lie-
 tojot papildinātās reālitātes brilles, 
varētu redzēt visu, kas notiek ap -
kārt. Viņi pat esot sākuši izmē-
ģināt Hololens brilles, bet tās 
neatbilda prasībām – nodrošina 
tikai 2 dimensiju attēlu, bijušas 
grūtības arī ar programmatūru, 
un rezultātā viņi no šīm brillēm 
atteikušies. Savukārt SIA “Teters” 
bija ziņas par izcilajām atsauk-
smēm, ko saņēmušas “Lightspace” 
papildinātās reālitātes brilles, un 
tā iesākusies šī sadarbība. Kaŗa 
apstākļi pašreiz spiež rīkoties ātri, 
un tāpēc papildinātās reāalitātes 
brilles tiek salāgotas pielietoju-
mam attālinātas vadības ieroču 
sistēmās (RWS). 

Vai redzat lielu nākotni pa 
pildinātās reālitātes brillēm 
duālajā pielietojumā?

Neils Sniedziņš: Noteikti. Par 
mūsu kopējo technoloģiju jau 
interesējas vairāku valstu, tajā 
skaitā arī ASV militārie speciā-
listi. Sadarbība ar “Lightspace” ir 
bijusi izcili laba, viņi ir ļoti at -
saucīgi, ja kaut ko vajag saskaņot 
programmatūras laukā, un viņu 
papildinātās reālitātes brilles šo -
brīd ir labākās pasaulē.

“Lightspace Technologies” papildinātās realitātes brilles militārā ekipējumā (Latvijas NBS)

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

“Latviešu kultūra ir neizsmeļama aka, bet tāda aka 
nav Fonda finances. Paldies autoriem Ivaram 

Galiņam un Mārim Platajam par izcili veikto darbu, 
novēlot visus grāmatas ienākumus Fondam! Paldies 

arī tiem lasītājiem, kas, atbalstot Fondu, vēlētos 
maksāt vairāk par grāmatas cenu. Ceru, ka grāmata 

sagādās lasītājiem prieku!” 
Ināra Suuberga.

Mūsu pastāvīgā 
autora

Ivara Galiņa
un mākslinieka 

Māŗa Platā
illustrētā

“laikmetīgā 
poēma”

“Lats un Blats” – 
asprātīgs vēstījums 
saistītās rindās par 
kādu zīmīgu laika 

sprīdi latviešu 
dzīvē. Izdevumu 
atbalsta Latviskā 

Mantojuma fonds 
Bostonā.

Cena: sākot ar
20,– USD
Ieņēmumi tiks nodoti
Latviskā Mantojuma
fondam Bostonā

118 lpp., krāšņi illustrēta.
Nākot vasarai, māksliniece Gundega Zikmane atnesa uz 

apgādu savu pieredzes un noskaņu grāmatas manuskriptu. 
Tajā nav gleznošanas technikas pamācību, bet ir pats

galvenais – asprātīgi pieredzes stāsti, kā ieraudzīt skaistumu 
dabas ainavā un iedrošināt sevī pamodināt mākslinieku. 

Gundega pārliecina – mēs ikviens to varam!
Lasiet un gleznojiet paši un kopā ar saviem bērniem

un mazbērniem!

DRĪZUMĀ!
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MĀRIS 
BINDERS
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T R I M DA S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I
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Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS – 
NEPIEDODAMI 
AIZMIRSTAIS

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

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

35,– USD

35,– USD
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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

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

19 gadus vecajam Veinbergam 
(pa labi) tie bija pirmie vārti 
Latvijas izlases labā

Anžejs Pasečņiks 
// FOTO: Seviljas Real Betis

(Turpināts  20. lpp.)

S P O R T S
Latvijas sportisti 

vienojas labdarības 
izsolē Ukrainas 

atbalstam
No 19. līdz 21. aprīlim vairāki 

Latvijā pazīstami sportisti vie -
nojušies 72 stundu ilgā labda-
rības izsolē Ukrainas cilvēku at -
balstam. Izsolē atrodamas tā -
das sportistu relikvijas kā ilg-
gadējā Latvijas izlases hokejista 
Krišjāņa Rēdliha nūja ar auto-
grafu, volejbolista Mārtiņa Pļa-
viņa Tokijas Olimpisko spēļu 
t-krekls ar autografu, Latvijas 
rekordistes septiņcīņā Lauras 
Ikaunieces sporta apavi ar pa -
rakstu un vieglatlētes Līgas 
Velveres t-krekls no Tokijas 
olimpiskās kollekcijas. Tāpat in -
teresenti var iegādāties Līnas 
Mūzes un Zigismunda Sirmā 
vadītu šķēpmešanas treniņu 20 
cilvēku grupai, sprinteres Gun-
tas Vaičules Latvijas izlases mu -
gursomu, kas Guntai bija līdzi 
pasaules čempionātā, skeit bor-
dista Madara Apses skrituļdēli 
un olimpiskā kārtslēcēja Paula 
Pujāta tiešsaistes nodarbību.

Plūdmales volejbolists Mār
tiņš Pļaviņš (attēlā) savu ie -
saistīšanos izsolē skaidro seko-
joši: “Es ticu, ka cilvēki ir radīti, 
lai viens otram palīdzētu. Ja 
man ir iespēja palīdzēt, tad es 
to labprāt daru. Un šobrīd šis ir 
veids kā es varu palīdzēt!”

“Šajā laikā nav iespējams būt 
vienaldzīgam.

Sirds lūst, lasot ziņas, sirds lūst, 
redzot ukraiņu sportistus cie-
šam, kad viņu mājas izposta. 
Nemitīgi gaidu, kad Ukraiņu 
sportisti ieliks jaunu “storiju” 
vai “postu”, jo tad zinu, ka ar 
viņiem viss ir kārtībā”, savās 
sajūtās par notiekošo Ukrainā 
dalās šķēpmetēja Līna Mūze 
(attēlā).

Latvijas Kamaniņu 
sporta federācija

rīko labdarības izsoli “Atbalsts 
Ukrainai”. Labdarības izsole “At -
balsts Ukrainai” no plkst. 14 līdz 
16 norisināsies 30. aprīlī Rīgā, 
iepirkšanās centra “Ak  ro pole 
Rīga” sporta bārā “O’Learys”. 
Pasākumā piedalīsies Latvijas 
kamaniņu sporta izlase, ieskaitot 
Pekinas Olimpisko spēļu dalīb-
niekus. Labdarības izsoli vadīs 
aktrise Ieva Florence-Vīksne.

LKSF informē, ka pasākumā 
varēs iegūt kartītes ar sportistu 
autografiem, nofotografēties ar 
sportistiem, piedalīties izsolē, 
kuŗā būs iespēja savā īpašumā 
iegūt dažādas ar kamaniņu spor-
tu un Pekinas Ziemas olimpiska-
jām spēlēm saistītas lietas, ziedot 
Ukrainai, aplūkot olimpisko spēļu 
medaļas (2006., 2010., 2014., 
2022.), kā arī citas augsta ranga 
sporta trofejas, iepazīties ar ka -
maniņu sporta ekipējumu un 
noklausīties intervijas ar olim-
piešiem. Izsolē iegūtie līdzekļi 
tiks ziedoti labdarības organi-
zācijai “Ziedot.lv” un Ukrainas 
iedzīvotājiem, lai mazinātu Krie-
vijas iebrukuma Ukrainā sekas.

Noslēdzas Latvijas 
Olimpiskās komitejas 

simtgades mēnesis
Tradicionālais Latvijas Olim-

piskā komitejas (LOK) organi-
zētais Olimpiskais mēnesis LOK 
dibināšanas simtgades atzīmēša-
nai noslēdzās 22. aprīlī, ar ko -
pēju rīta vingrojumu, kuŗā pie -
dalījās vairāk nekā 160 000 da -
lībnieku no 41 pašvaldības, spor-
tojot 781 vietās Latvijas Tele vī zi-
jas “Rīta panorāmā” pa  stāstīja LOK 
ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

Lai gan Olimpiskā mēneša no -
slēguma pasākums ir saistīts ar 
LOK jubileju, svarīgākais ir, lai 
sabiedrība izkustētos, uzsvēra Lej-
nieks. Viņš pastāstīja, ka LOK 
rīta vingrojums jau ir kļuvis par 
tradiciju, kas var dot enerģiju 
ikvienam arī pasaulē ne tik 
patīkamos laikos. 

Lai atzīmētu LOK simtgadi, 
kas apritēja 23. aprīlī, kopš 22. 
marta notiek Olimpiskā mēneša 
pasākumi, bet treneŗu Montas 
Lībekas un Dināra Zāģera saga-
tavotais kopīgās vingrošanas 
komplekss piektdien plkst. 10 
paredzēts kā visu norišu kul-
minācija. Parallēli tradicionāla-
jām aktīvitātēm LOK iepriekš 
aicināja kustīgi pavadīt visu 
Olimpisko mēnesi.

Hokejisti pārbaudes 
spēlēs Francijā

Harija Vītoliņa vadītā Latvijas 
hokeja izlase aizvadīja divas pār-
baudes spēles. Vītoliņš pārbau-
des spēlēm ir izraudzījies trīs 
vārtsargus, astoņus aizsargus un 
12 uzbrucējus. Savukārt Rīgā 
palika un treniņus aizvadīs 
Rodrigo Ābols, Miks Indrašis, 
Ronalds Ķēniņš, Artūrs Kulda, 
Kārlis Čukste, Rihards Bukarts, 
Jānis Jaks, Kristaps Zīle, Renārs 
Krastenbergs, Andris Džeriņš.

 Francijas pilsētā Epinālā noti-
ka pirmā spēle. Latvijas hokeja 
izlase, gatavojoties maijā gaidā-
majam pasaules čempionātam, 
Francijā pirmajā pārbaudes 
spēlē zaudēja Francijas izlasei – 
1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Vārtus Latvijas 
valstsvienības labā guva Oskars 
Batņa. Otrajā pārbaudes spēlē 
mūsu hokejistiem izdevās re -
vanšs. Latvija ar rezultātu 3:2 
(0:0, 2:0, 1:2) pārspēja Francijas 
vienību. Karjērā pirmos vārtus 
Latvijas izlasē guva Klāvs Vein-
bergs, kā arī precīzs bija Mārtiņš 
Dzierkals un Sandis Smons. 
Veinbergu atzina par labāko 
uzvarētāju sastāvā.

Gatavošanās posma ietvaros  
Harija Vītoliņa vadītā izlase vēl 
aizvadīs četras pārbaudes spēles 
– pa divām pret Šveici un Ka -
zachstānu. Latvijas valstsvienība 
30. aprīlī un 1. maijā viesosies 
Šveicē, bet 8. un 9. maijā Rīgā 
notiks spēles ar Kazachstānu. 
2022. gada pasaules čempionāts 
Somijā iecerēts no 13. līdz 29. 
maijam.Latvijas izlase pasaules 
meistarsacīkstēs B grupā Tam-
perē krustos nūjas ar Somiju, 
ASV, Čechiju, Zviedriju, Nor-
vēģiju, Lielbritaniju un Austriju. 

A grupā Helsinkos spēlēs 
Kanada, Vācija, Šveice, Slovakija, 
Dānija, Kazachstāna, Italija un 
Francija.

***
Latvijas U18 izlase Vācijas 

pilsētā Kaufbeirenē ar uzvaru 
pār Zviedriju sāka pasaules ho -
keja čempionātu elites līgā. Lat-
vija B grupā pieveica Zviedrijas 
vienaudžus ar 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). 
Vārtus Latvijas izlasē guva Rai -
ners Dārziņš, Erasts Nazarenko 
un Ēriks Mateiko. 

Otrajā spēlē mūsu hokejisti ar 
1:4 zaudēja Somijas vienau-
džiem. Vienīgos vārtus Latvijas 
izlasē guva Dans Ločmelis, kuŗa 
realizētais soda metiens pirmās 
trešdaļas priekšpēdējā minūtē 
ļāva atjaunot neizšķirtu.

Bertānam 13 un 
Pasečņikam septiņi 

punkti zaudējumā 
pret Madrides Real

Latvijas basketbolisti Dairis 
Bertāns un Anžejs Pasečņiks 
Spānijas augstākās līgas (ACB) 
spēlē guva attiecīgi 13 un sep-
tiņus punktus, kas tomēr neglā-
ba Seviljas “Real Betis” no zau-
dējuma savā laukumā pret līgas 
līdervienībām Madrides “Real”. 
“Real Betis” mājās ar rezultātu 
69:71 zaudēja Madrides Real.

Bertāns laukumā devās starta 
pieciniekā un laukumā pavadītās 
27 minūtēs guva 13 punktus, 

realizējot četrus no septiņiem 
tālmetieniem un vienu soda 
metienu. Viņš arī izcīnīja trīs 
atlēkušās bumbas, sakrāja divas 
rezultātīvas piespēles, pazaudēja 
vienu bumbu, trīs reizes pārkāpa 
noteikumus, izprovocēja divas 
pretinieku piezīmes, noslēdzot 
spēli ar +/- rādītāju -2 un efek-
tīvitātes koeficientu 13.

Pasečņiks, kuŗš arī spēli sāka 
pamatsastāvā, laukumā bija 19 
minūtes un septiņas sekundes, 
kuŗu laikā, reālizējot trīs no 
astoņiem divu punktu metie-
niem un vienu no diviem soda 
metieniem, tika pie septiņiem 
punktiem, vienas atlēkušās bum-
bas, vienas pārtvertas piespēles, 
diviem bloķētiem metieniem, 
divām piezīmēm, vienas izpro-
vocētas piezīmes, +/- rādītāja +8 
un efektīvitātes koeficienta četri. 
Seviljas komandā rezultātīvākais 
ar 14 punktiem bija Vito Brauns, 
kamēr Madrides vienības uzvaru 
kaldināja Geršons Jabusele ar 16 
gūtiem punktiem. “Real Betis” ar 
deviņām uzvarām 30 spēlēs tur-
nīra tabulā ieņem pirmspē dējo 
vietu 18 komandu kon kurencē.

Rinalda Mālmaņa Mursijas 
UCAM viesos ar 77:78 piekāpās 
Bilbao “Surne”, Kriša Helmaņa 
Badalonas “Joventut” mājās ar 
76:70 uzvarēja Malagas “Unicaja, 
bet Rodija Mačohas Fuen lav-
radas “Urbas” izbraukumā ar 
79:97 zaudēja “Valencia”.

Bertāns ar
15 punktiem palīdz 
Mavericks pārņemt 

vadību serijā
Latvijas basketbolists Dāvis Ber-

tāns guva 15 punktus un palīdzēja 
Dalasas Mavericks komandai pār-
ņemt vadību Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) izslēg ša-
nas turnīra serijā.
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Paldies par atmiņām!

(Turpināts  19. lpp.)

Nesen brāļi Juris un Andris 
Šici paziņoja par sportistu kar-
jēras beigām pēc desmitgades 
un vairāk, kuŗas laikā tie savā 
kamaniņu sportā savāca vienu 
sudraba un divas bronzas me -
daļas Ziemas olimpiskajās spē -
lēs, divas sudraba un trīs medaļas 
pasaules čempionātos un daudz 
citu apbalvojumu nudien veik-
smīgā sportistu karjērā.

22. aprīlī bija simtgade, kopš 
nodibināta Latvijas Olimpiskā ko -
miteja. Mērķis bija “pārrau dzīt 
Latvijas sportistu gatavošanos 
Olimpiskajām spēlēm un deleģēt 
Latvijas komandu Olimpiskajās 
spēlēs.” Nākamajā, 1923. gadā, 
Starptautiskā Olimpiskā komi-
teja uzņēma mūsu komiteju pul-
ciņā, un tas nozīmēja, ka jau 
1924. gadā Latvija varēja nosūtīt 
sportistus uz pirmajām Ziemas 
olimpiskajām spēlēm Francijā. 
Turp devās ātrslidotājs Alberts 
Rumba un distanču slēpotājs 
Roberts Plūme. Rumba piedalī-
jās visās četrās ātrslidošanas dis-
tancēs, labākais rezultāts bija 10. 
vieta 1500 m slidojumā. Plūme 
startēja 18 un 50 km distancē, 
bet abos gadījumos izstājās ne -
finišējot. 

KĀRLIS
STREIPS

Tā paša gada pavasarī bija VIII 
vasaras Olimpiskās spēles Parīzē. 
Latviju pārstāvēja prāvs pulciņš 
sportistu, tajā skaitā jau minētais 
Roberts Plūme, kuŗš nokāpa no 
slēpēm un uzkāpa uz velosipēda 
Vasaras spēļu vajadzībām. Ne -
kādu īpašu rezultātu viņam un 
pārējiem sportistiem Parīzes spē-
lēs nebija. Kopumā ņemot pir-
mās brīvvalsts laikā Latvija pie-
dalījās trīs ziemas un četrās va -
sa ras spēlēs. 1932. gadā Losan-
dželosā soļotājs Jānis Daliņš iz -
cīnīja sudraba medaļu 50 km 
distancē un  kļuva par pirmo lat-
vieti, kuŗš ieguvis medaļu Olim-
piskajās spēlēs. 1936. gadā Ber-
līnē cīkstonis Edvīns Bietags at  -
kārtoja Daliņa rezultātu un arī 
ieguva sudraba medaļu. Adal-
berts Bubenko, savukārt, izcīnīja 
bronzas medaļu 50 km soļošanā. 

Padomju okupācijas laikā, pro-
tams, neatkarīgas Latvijas ko -
mandas nebija, taču PSRS valsts-
vienību ietvaros laikā no 1952. līdz 
1988. gadam sportisti no Latvijas 
PSR ieguva 21 zelta medaļu.

1988. gadā vasaras Olimpiskās 
spēles bija Seulā Dienvidkorejā. 
Tās sākās 17. septembrī, un tajā 
dienā vairākos okupētās Latvijas 

laikrakstos publicēts materiāls ar 
virsrakstu “Aicinājums.” Tajā kon-
statēts, ka okupācijas sākumā 
Latvijas Nacionālā olimpiskā ko -
miteja likvidēta “kopā ar citām 
buržuāziskām organizācijām,” kā 
arī pausta doma, ka daudziem 
talantīgiem sportistiem vienkārši 
nebija iespēja sevi reālizēt, jo Lat-
vija bija maza republika. Aici nā-
juma autori atgādināja, ka “mūsu 
mazā republika devusi 15 olim-
piskos čempionus, daudzus pa -
saules un Eiropas meistarsacīkšu 
uzvarētājus,” bet arī uzskaitīja 
dažādus sportistus no dažādiem 
sporta veidiem, kuŗiem iespējas 
ārpus republikas tika liegtas. 
Piemēram, “Vai astoņpadsmit-
kārtējās Eiropas kausu ieguvējas 
TTT basketbolistes savā laikā 
nebūtu cienīgas startēt zem 
olimpiskā piecapļu karoga? To 
pašu var teikt par mūsu basket-
bolistiem, volejbolistiem un ho -
kejistiem.” 

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas pirmās spēles bija 1992. 
gada Ziemas olimpiskās spēles 
Albervilā Francijā. Piedalījās 23 
sportisti sešos sporta veidos, bet 
medaļu nebija. Vasaras spēlēs 
Barselonā bija šāvēja Afanasija 

Kuzmina sudrabs, kā arī sudrabs 
Ivanam Klementjevam kanoe 
airēšanā un bronza Dainim 
Ozolam riteņbraukšanā. Ivans 
Klementjevs pēc sportista kar-
jēras pabeigšanas pievērsās polī-
tikai, un jau kopš 2006. gada viņš 
ir bijis Saeimas deputāts.

Pirmā zelta medaļa atjaunotās 
Latvijas vēsturē bija vingrotājam 
Igoram Vichrovam 2000. gadā 
Sidnejā. Intervijā tūdaļ pēc uz -
varas laikrakstā Sports sportists 
bija samulsis: “Fantastika, vēl 
neticu, ka tas ir noticis. Domāju, 
ka būšu septītais, astotais. Tas ir 
lieliski! Kad [Aleksejs] Nemovs 
saņēma atzīmi 9,8, domāju – 
dies’ dod medaļu izcīnīt, bet, ka 
zelta, pat sapņos tas nerādījās.”

Laikā kopš tam sportisti no 
Latvijas Vasaras spēlēs ir izcīnī-
juši vēl trīs zelta medaļas. Divas 
no tām pieder BMX riteņbraucē-
jam Mārim Štrombergam, kuŗš 
2008. gadā Pekinā kļuva par 
pirmo šī sporta veida dalībnieku, 
kurš kļuvis par olimpisko čem-
pionu, un tad 2012. gadā Lon-
donā par pirmo sporta veida 
dalībnieku, kuŗš par olimpisko 
čempionu kļuvis divreiz. Pēdējā 
zelta medaļa bija 2020. gadā 

Tokijā un 3x3 basketbolā. Tā 
sagadījās, ka tieši pēc mana 
raidījuma “Vēlais ar Streipu” ie -
rakstīšanas TV24 studijā, bija 
iespēja televīzijā redzēt, kā vis-
pirms amerikānietes izcīna zelta 
medaļu sieviešu 3x3 basketbolā 
un tad latvieši sensacionālā cīņā 
ar rezultātu 21:18 pārspēja Krie-
vijas komandu. Aurošana telpā, 
kur skatījāmies, bija pamatīga.

Kopumā sportisti no Latvijas 
kopš neatkarības atjaunošanas ir 
guvuši 21 medaļu vasaras, un 
deviņas medaļas ziemas spēlēs. 
Ziemas spēļu gadījumā pāris 
reizes mūsu sportisti ir pabīdīti 
pa vienu kārtu augšup tāpēc, ka 
izrādījies, ka Krievijas sportisti ir 
krāpušies ar dopingu. Patlaban, 
kā zināms, Kremļa fašista ag -
resijas dēļ Ukrainā Krievija ir 
izslēgta no starptautiskā sporta 
(un ne tikai) vispār. Taču Latvijas 
Olimpiskās komitejas dibinā ša-
nas Simtgadē par negācijām ne -
domāt. Malači, visi sportisti un 
sportistes, kuŗas mūsu valsti 
godam pārstāvējušas Olimpis-
kajās spēlēs, un paldies, paldies 
par attiecīgajām un ļoti laimīga-
jām aizkustinošajām atmiņām!

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un diev 
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkoju
mi notiks vai arī 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 
durvīm $55. Pieteikšanās pie 
Skaidrītes Spūles (989) 233-
4234. Čeki rakstāmi  Latvian 
Club of Saginaw un sūtāmi Ieva 
O. Hartwell, 2908 Georgetown 
Dr., Midland, MI 48642.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com.. 
30. aprīlī Sietlas latviešu skola 
rīko Baltā galdauta svētkus ar 
vēlbrokastīm, plkst. 11:00 Siet-
las Latviešu centrā. Ieeja $20 pret 
ziedojumiem latviešu skolai. 
Bērniem ieeja brīva. 10. maijā 
Pensionāru pusdienas ar pro-
grammu, plkst. 12:00 Sietlas 
Latviešu centrā. 15. maijā Lat -
viešu biedrības Vašingtona štatā 
pilnsapulce, plkst. 12:00 Sietlas 
Latviešu centrā. 17. – 18. maijā 
Mobilā pasu darbstacija Sietlas 
Latviešu centrā. Pieteikšanās 
pie Latvijas Republikas vēst-

niecības ASV līdz 1. maijam. 
21. maijā Latviešu skolas 
izlaidums, plkst. 11:00 Sietlas 
Latviešu centrā.

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

drība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St. Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338. Aicinām uz 
Baltā galdauta svētkiem – Lat-
vijas Republikas neatkarības 
dek larācijas pieņemšanas gada-
dienu! Pasākuma laikā notiks 
filmas par Floridas latviešiem 
pirmizrāde. Šo projektu atbal-
sta LR Ārlietu ministrija un LR 
vēstniecība ASV.

Biedrība cienās ar uzkodām, 
glāzi vīna un kafiju. Ieeja bez 
maksas. Sestdien, 30. aprīlī plkst. 
2pm. Point Brittany Clubhous,e 
5220 Brittany Drive S, St. Peters-
burg, FL 33715. Lūgums ie -
priekš pieteikties zvanot T: 
917-755-1391

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-
māc.daļas vadītāja Una Vei  lan-
de tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chi  cago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no  -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Peters. 
latvian.church@gmail.com Ivars 
Spalis (ivspalis@gmail.com), 
priekšnieks. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. Pēc dievk. kafijas 
galds.

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

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

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

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 8. 
maijā Ģimenes dienas diev-
kalpojums, diak. Guna Reina

Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. Dievkalpojumi div
reiz mēnesī, 2:30 pēcpusdienā 
ar viesmācītāju Igoru Safinu.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa. 1. maijā die-
vkalpojums plkst.11:00. Seko 
Baltā galdauta svētki, atzīmējot 
4. maiju. 8. maijā Laju diev kal-
pojums plkst. 11:00. 15. maijā 
dievkalpojums ar dievgaldu – 
Ģimenes diena plkst. 11:00. 22. 
maijā dievkalpojums plkst. 11:00. 
Seko skolas izlaidums. 29. maijā 
Memorial dienas nogale – die-
vkalpojums nebūs. 1. jūnijā 
Bībeles stunda plkst. 11:00. 5. 
jūnijā Dievkalpojums – Vasar-
svētki plkst. 11:00. Seko pusdie-
nas Andreja Broša piemiņai.

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 datumi-
em lūdzu sazināties ar dr. pr. 
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. apvie-

notā draudze notur klātienes 
dievkalpojumus katru svēt
dienu, plkst. 10:00. Parallēli 
pieejami sprediķu ieraksti drau-
dzes YouTube kanālā (meklē-
šanas atslēgas vārds “Latviešu 
apvienotā draudze Kalamazū”).

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

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Dievkalpojumi ar viesu 
mācītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets katra 
mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 
11:00 sabiedriskās telpās.

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

Ģimenes dienas dievkal po-
jums  sestdien, 7. maijā plkst. 
11:00 ar dievgaldu. Viesma cī-
tājs Igors Safins. Pēc diev kal po-
juma visi lūgti pie kafijas galda.

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



LAIKS 192022. gada 30. aprīlis – 13. maijs

(Turpināts no 18. lpp.)

Pēkšņi mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS JOHN APINIS
Dzimis 1933. gada 20. martā Katvaros,
miris 2022. gada 7. aprīlī Anderson S.C.

Mūsu mīļā

RUTA PETRIČEKS,
dzim. SAULGOZIS

Dzimusi 1929. gada 26. janvārī Latvijā,
mirusi 2022. gada 31. martā Santa Clara, CA

Mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un omamma

IEVA PŪRIS,
dzim. BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1937. gada 23. augustā Jelgavā,
mirusi 2022. gada 14. aprīlī Portlandē, Oregonā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
 AIZGĀJĒJA SIEVAS RADI ANDERSON S.C.

 BRĀLIS AR SIEVU
 BRĀĻU DĒLI UN MEITAS AR ĢIMENĒM

 BRĀLĒNS AR DĒLIEM
 RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ, AUSTRĀLIJĀ UN LATVIJĀ

Viņu piemin
ANDRIS UN CORRINA PETRIČEKS
PAULA HAO SAMMIE, ALDIS, AIVA

Mīlestībā viņu paturēs
DĒLS ĒRIKS PŪRIS UN JULIE

MAZMEITAS MINNA UN VIJA
DĒLS EDVĪNS PŪRIS UN ANDRA

MAZBĒRNI LŪKAS, VILNIS UN ANNA

Sit pulkstens stundu, tu vairs nesadzirdi,
Svīst logā ausma, tevi neaizsniedz.
Kā neredzami pirksti satveŗ sirdi,
Klust elpa. Dziļu, dziļu miegu miedz.
(K. Kronis)

Zeme klājas ar zāli,
Svētījot tavas pēdas,
Ziedi plaukst zilgani bāli,
Apņem kā mūžības vēdas.
(Z. Lazda)

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

Ar skumjām un pateicību pieminam 
Andri Priedīti
(17.12.1931-21.4.2022)

un izsakām sirsnīgu līdzjutību
tuviniekiem un draugiem
Kanadā, ASV un Latvijā.

Anna Žīgure, Juka Rislaki un Diāna 
Jance ar Akselu un Elīzi

Es aiziešu, kurp aiziet nakts un diena,
Kā priecīgs ceļinieks, ko tālāk sauks,
Un mūžīgs atvērsies tad zvaigžņu lauks, 
Bet domās smeldzošās, kad būšu viena, 
Es jutīšu, ka zemē liepas plauks;

Un staigājot pa mēnešainu tiltu, 
Man patiks raudzīties, kā pļavas zels,
Kāds koks no maniem pīšļiem spēku smels,
Kāds putniņš ievīs ligzdu siltu
Un savām dziesmām mani augšā cels.
(Elza Stērste)

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

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

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut-
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040). Diev-
kalpojumi notiek NJ Latviešu 
biedrības namā Priedaine, 1017 
State Route 33, Freehold, NJ 
07728, māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko. 

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

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

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn-

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

New York, NY.
Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602). Mācītāja Biruta Puiķe-
Wilson, mob. (269) 2675-330. 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis, mob. (989)781-1163. 
E-pasts: dzirnis@chartermi.net. 
Dievkalpojumi vienreiz mē 
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

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

Sandiego Draudzes diev kal
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas mas-
kas! 

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku-
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 

Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 1. mai  jā 
Laju vadīts dievkalpojums – 
kalpos Dr. Inese un Ēriks 
Raisteri. 8. maijā Ģimenes die-
nas dievkalpojums ar dievgal-
du. 15. maijā Angļu valodas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
22. maijā Jauniešu iesvētības, 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
29. maijā Dievkalpojums ar 
dievgaldu. 5. jūnijā Vasarsvētki. 
Dievkalpojums ar dievgaldu.

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

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@ -
bellnet.ca. Info: www.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479-865-604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Priekšnieks: 
Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom. pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309.

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Amerikas Latviešu mākslinieku apvienība un žurnāls Jaunā Gaita
ar skumjām atvadās no mākslinieka, dzejnieka,

JG ilggadējā redakcijas locekļa, kolēģa un drauga 

VOLDEMĀRA AVENA
1924. gada 12. janvāris – 2022. gada 20. aprīlis

Mūsu mīļā 41.c. filistre

IEVA PŪRIS,
dzim. BĒRZIŅA

Dzimusi 1937. gada 23. augustā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 14. aprīlī Portlandē, Oregonā, ASV

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE
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(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

Roberts Štrombachs  
// FOTO: LETA

“Latvijas Universitāte”
// FOTO: BK LU

Latvijas U18 volejbolisti

Sandis Prūsis

Mavericks, joprojām spēlējot 
bez savainotā komandas līdeŗa 
Lukas Dončiča, viesos ar rezul-
tātu 126:118 (27:20, 41:31, 29:40, 
29:27) uzvarēja Jūtas Jazz. Rie-
tumu konferences ceturtdaļfi-
nāla serijā līdz četrām uzvarām 
Mavericks ir vadībā ar 2:1. Ber-
tāns spēlēja 13 minūtes un 54 
sekundes, grozā raidot četrus no 
septiņiem tālmetieniem un visus 
trīs soda metienus. Latvietis arī 
izcīnīja divas atlēkušās bumbas, 
bloķēja vienu metienu, pieļāva 
vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa no -
teikumus un tika pie pozitīva +/- 
rādītāja (+6).

“Latvijas 
Universitātes”

basketbolisti iekļūst 
LBL pusfinālā

“Latvijas Universitātes” (LU) 
komanda Valmierā ceturtdaļ fi-
nāla serijas piektajā spēlē svinēja 
uzvaru un iekļuva “Pafbet” Lat-
vijas Basketbola līgas (LBL) pus-
finālā, kuŗā tiksies ar “VEF Rīga” 
vienību. LU svinēja uzvaru pār 
“Valmiera Glass”/”Vidzemes 
Augst skola” vienību ar rezultātu 
69:66 (10:24, 21:21, 24:8, 14:13), 
sērijā uzvarot ar 3:2. LU rindās 
ar 19 punktiem un sešām at  lē-
kušajām bumbām atzīmējās 
Dāvids Vīksne, 15 punktus guva 
Alberts Putāns, bet 14 punkti 
bija Ričardam Vitoļskim, kamēr 
ar pārliecinoši labāko +/- rādītā-
ju (+20) izcēlās Eduards Avotiņš. 
Valmieriešiem 26 punktus guva, 
piecas rezultatīvas piespēles at -
deva un četras bumbas pārtvēra 
Jānis Kaufmanis, bet 12 punkti 
un septiņas atlēkušās bumbas 
bija Andrejam Voinalovičam.

Teniss
Latvijas vīriešu tenisa pirmā 

rakete Ernests Gulbis Romā 
izcīnīja uzvaru Challenger tur-
nīra kvalifikācijas pirmās kārtas 
spēlē. Gulbis, kurš ATP rangā 
ieņem 349. vietu, ar 7:6 (7:4), 6-3 
uzvarēja Italijas tenisistu Luidži 
Sorentīno (ATP 677.). Latvijas 
tenisists otrajā kvalifikācijas 
kārtā cīnīsies ar Turcijas tenisistu 
Ergi Kirkinu (ATP. 346.). Pamat-
turnīra sasniegšanai nepie cie-
šams pārvarēt divas kvalifikāci-
jas kārtas. Turnīrs Romā norit uz 
māla seguma.

***
Latvijas tenisists Roberts 

Štrombachs Antaljā pārī ar 

Vācijas tenisistu Kaju Vēneltu 
izcīnīja uzvaru Starptautiskās 
Tenisa federācijas (ITF) Antaljas 
M-15 serijas turnīra dubultspēļu 
sacensībās. 

Štrombachs ar Vēneltu, kuŗi 
turnīrā bija izsēti ar pirmo nu -
muru, finālā ar 6:2, 6:4 pārspēja 
Rumānijas tenisistu Vladimiru 
Filipu un Zviedrijas sportistu 
Dragošu Madarašu, kuŗi bija 
izsēti ar ceturto numuru.

Regbijs
Baldones stadionā Latvijas 

regbija izlase aizvadīja Eiropas 
čempionāta pirmās konferences 
Ziemeļu divīzijas otro spēli, kuŗā 
ar 20:46 zaudēja spēcīgajai 
Zvied rijas izlasei.

Latvijas skrējējs 
Dmitrijs Serjogins 

Barselonā izcīnīja uzvaru 10 
km skrējienā šosejā. Serjogins 
distanci veica precīzi 29 minūtēs, 
kas ir jauns labākais Latvijas 
skrējēja sniegums.

Šajās sacensībās Serjogina re -
zultāts netiek klasificēts kā Lat-
vijas rekords, jo skrējiena starts 
un finišs atrodas dažādās vietās, 
un Starptautiskā Vieglatlētikas 
savienība (World Athletics) šādu 
sacensību rezultātus reģistrē, taču 
nepiešķir tiem rekorda statusu. 
Serjoginam piederošais Lat vijas 
rekords 10 km skrējienā šosejā ir 
29 minūtes un desmit sekundes.

Latvijas U18 izlase 
pārspēj Igauniju, ir 

izredzes iekļūt EČ 
finālturnīrā

Siguldā notikušo Eiropas U18 
meistarsacīkšu volejbolā kvali-
fikācijas otrā posma C apakš-
grupas turnīru otrajā vietā no -
slēdza Mārča Obrumana trenētā 
Latvijas izlase, kas ar rezultātu 
3:1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:15) 
uzvarēja Igaunijas volejbolistus.

Pēc piedzīvotā zaudējuma (2:3) 
pret Grieķiju latvieši joprojām 
saglabāja labas izredzes fināl-

turnīrā iekļūt kā kvalifikācijas 
grupu labākā otrās vietas iegu-
vēja. Tāpēc pēc iespējas pārlie ci-
nošāk bija jāpārspēj ziemeļu 
kaimiņi igauņi.

Pirmajā setā viss pēc latviešu 
plāna – graujošs panākums ar 
25:17. Otrajā setā Igaunijas U-18 
volejbolisti parādīja sīvāku cīņu, 
taču zaudeja ar 23:25. Statistikas 
kontekstā Latvijai sāpīgi iegrieza 
trešais sets, kuŗā Igaunijas ko -
manda latviešiem neatstāja iz  re-
dzes – 25:19.

Lai Latvijas izlase sasniegtu 
Eiropas meistarsacīkšu fināltur-
nīru, parallēli notiekošajā kvali-
fikācijas A grupā jācer, ka Chor-
vatijas U-18 volejbolisti cīņā pret 
Franciju izrādīsies pārāki vismaz 
divos setos. Finālturnīrā iekļūs 
grupu uzvarētājas, kā arī labākā 
otrās vietas īpašniece. Nosakot otro 
vietu ieguvējus, grupās tiks ņemti 
vērā labāko trijnieka rezultāti.

Pauls Jonass orais 
pasaules  čempionāta 

posmā Ķegumā 

Pasaules motokrosa čempio-
nāta posmu Ķegumā spoži aiz-
vadījis Pauls Jonass, kuŗš ar 
iegūtām otrajām vietām abos 
braucienos arī posma kopvērtē-
jumā palika otrais, tādējādi uz -
rādot līdzšinējās sezonas labāko 
rezultātu. Ķegumā nepārspēts 
palika Tims Gajsers, kuŗš uz -
varēja abos braucienos.

Izcīnījis otro vietu Latvijas 
MXGP posma kvalifikācijas sa -
censībās, Pauls Jonass atzinis, ka 
šonedēļ fiziski jūtas ļoti labi, 
turklāt Husqvarna motocikls ir 
uzlabots, kas ļauj ievērojami uz -
labot startus. Iepriekšējā posmā 
Trentino Jonass mocījās ar vē -
dera problēmām, kas liedza sa -
sniegt augstus rezultātus. Divu 
nedēļu laikā izdevies atgūt vese-
lību, tāpat aizvadīti treniņi, kas ir 
ārkārtīgi svarīga nianse, ņemot 
vērā veselības likstas, kas brau-
cēju ietekmējušas šajā gadā. “Pēc 
Italijas posma kādu nedēļu vēl 
pamocījos, nebija tās labākās 
sajūtas, bet tagad jau viss ir labi,” 
pēc kvalifikācijas Ķegumā inter-
vijā TV kanālam “Best4Sport” 
sacīja Pauls Jonass. “Jauda pašam 
vēl nav simtprocentīga, bet brau-
cot sajūta bija laba, viss ir kārtībā. 
Pirms šī posma aizvadīju četrus 
treniņus, vienā no kuŗiem tikai 
testējām motociklu. Kopā tās 
bija kādas piecas, sešas stundas, 
kas šai sezonai, salīdzinoši, jau ir 
daudz.” Jonasam šis ir māju posms, 
un viņš atzīst, ka to var ļoti labi 
sajust, pateicoties līdzjutējiem.

“Jā, fani visu laiku nāk klāt, ir 
forši,” atzīst sportists. “Protams, 
tas uzliek papildus atbildību, bet 
sajūtas ir labas.” Izcīnījis otro 
vietu Latvijas MXGP posma 
kva lifikācijas sacensībās, Pauls 
Jonass atzinis, ka šonedēļ fiziski 
jūtas ļoti labi, turklāt Husqvarna 
motocikls ir uzlabots, kas ļauj 

ievērojami uzlabot startus.
“Pēc Italijas posma kādu ne -

dēļu vēl pamocījos, nebija tās 
labākās sajūtas, bet tagad jau viss 
ir labi,” pēc kvalifikācijas Ķe  gu mā 
intervijā TV kanālam “Best4-
Sport” sacīja Pauls Jonass. “Jauda 
pašam vēl nav simtprocentīga, 
bet braucot sajūta bija laba, viss 
ir kārtībā. Pirms šī posma aiz-
vadīju četrus treniņus, vienā no 
kuŗiem tikai testējām motociklu. 
Kopā tās bija kādas piecas, sešas 
stundas, kas šai sezonai, salī-
dzinoši, jau ir daudz.”

Jonasam šis ir māju posms, un 
viņš atzīst, ka to var ļoti labi 
sajust, pateicoties līdzjutējiem. 
“Jā, fani visu laiku nāk klāt, ir 
forši,” atzīst sportists. “Protams, 
tas uzliek papildus atbildību, bet 
sajūtas ir labas.”

Ķeguma trase bijusi ātrāka 
nekā braucējs prognozējis, taču 
šodien, līdz ar lietu, viss var 
pamainīties: “Ja godīgi, biju gai-
dījis, ka segums būs daudz 
mīkstāks, būs iebrauktas dziļas 
špūre, bet no rīta trase bija cieta 
un ātra, tikai uz kvalifikācijas 
braucienu palika irdenāka. To -
mēr, tā kā sola lietu, domāju, ka 
arī būs dziļākas špūres un pavi-
sam cita braukšana.”

Standing Construct Husqvarna 
Factory Racing komandas pār-
stāvis Jonass brīvajā treniņā starp 
23 braucējiem bija devītais ātrā-
kais, bet kvalifikācijas treniņā 
sasniedza septīto labāko rezul-
tātu. Jautāts, vai treniņā jau iz -
devās uzrādīt savu labāko veiku-
mu, Jonass atzina, ka motocikls 
vēl nav bijis norēgulēts.

“Pavisam noteikti nē, jo līdz 
galam vēl nebiju apmierināts ar 
motociklu,” Jonass skaidro. “Līdz 
kvalifikācijas treniņam samainī-
jām amortizācijas rēgulējumu, 
un arī tad vēl mēģināju atrast 
perfekto balansu, bet uz kvali-
fikācijas sacīksti jau salikām 
optimālo rēgulējumu.”

Baltijas kausa cetur
tajā posmā Otepē 

Lapiņš otrais junioros; lat-
viešiem vēl 10 godalgas.

Igaunijas pilsētā Otepē izteikti 
drēgnos laika apstākļos aizvadīts 
vietējais velomaratons, kas vien-
laikus bija arī Baltijas jaunatnes 
kausa šosejas riteņbraukšanā. 
Junioru konkurencē visaugstāk 
no latviešiem ierindojās kul-
dīdznieks Gusts Lapiņš, kuŗš 
izcīnīja otro vietu. Citās vecuma 
grupās mūsu riteņbraucēji ieguva 
vēl desmit godalgas. Otepes lielā 
balva pagāja ļoti patīkamos laika 
apstākļos, bet otrā dienā aizva-
dītais velomaratons, kas ir arī 
Baltijas jaunatnes kausa cetur-
tais posms, bija nopietns pār-
baudījums ikvienam velosportis-
tam. Gaisa temperātūrai nepār-
sniedzot +5 gradus pēc celsija, 
lija lietus un pūta spēcīgs vējš. 
Organizātori lēma arī saīsināt 

gaŗākās distances gaŗumu no 90 
uz 60 kilometriem.

Juniori sacentās kopā ar U-23 
un elites braucējiem. Izteikti pau-
gurainā trasē uzvarētāja liktenis 
izšķīrās vien pašās beigās. Uz  va-
ras laurus plūca Igaunijas izlases 
un “Peleton” komandas junioru 
riteņbraucējs Ārons Auss (01:29:14). 
Viņam sekoja divi igauņu elites 
braucēji – Arturs Kups (+00:00:02) 
un Oskars Nīsū (+00:00:03). 
Otrs ātrākais no junioriem bija 
Kuldīgas novada sporta skolas 
un “Goldingen Cycling academy” 
riteņbraucējs Gusts Lapiņš 
(+00:00:03), kuŗš absolūtajā ie -
skaitē ceturtais. Desmitniekā 
junioru grupā iekļuva arī “MSĢ/ 
Smiltenes BJSS” pārstāvis Ģirts 
Harkins, ieņemot devīto vietu 
(+00:00:04).

Jauniešu grupā uz goda pje-
destāla divi latvieši. Otrā vieta 
dramatiskā finiša spurtā kul-
dīdz niekam Kasparam Šalmem, 
kuŗš par mata tiesu piekāpās 
tikai igaunim Jahtam Jonasam. 
Trešā vieta smiltenietim 
Oliveram Jēkabam Skrapim 
(“MSĢ/ Velolifesyle Smiltenes 
BJSS”). Labāko sešinieku noslē-
dza rīdzinieks Filips Lucēvičs, 
bet aiz viņa finišēja dobelnieks 
Didzis Lazdiņš un kuldīdznieks 
Uvis Zvirbulis.

Junioru meiteņu grupā 60 ki -
lometru distancē Laurai Beloh
voščikai otrā vieta, bet trijnieku 
noslēdza cita “RRS” riteņbraucēja 
Rūta Zibene. Dāmu grupā uz -
varēja Evelīna ErmaneMar
čenko no “Dobeles dzirnav-
nieks/ FeelFree”. C grupā zēniem 
30 kilometru distancē nedaudz 
negaidīti uzvarēja Toms Strēlis 
no “RRS”, kurš par sekundi ap -
steidza Latvijas čempionu Hel 
viju Kanceru (“RRS/ Belo CP”). 
Jaunietēm piektā ātrākā bija 
Kancera komandas biedrene 
Līva Šlosberga.

Pārmaiņas Latvijas 
bobsleja saimē

Sandis Prūsis turpinās vadīt 
Latvijas bobsleja izlasi, kamēr 
veselības likstu dēļ nākamajā 
sezonā nestartēs vadošais pilots 
Oskars Ķibermanis, savukārt 
karjerai punktu licis pieredzē-
jušais stūmējs Intars Dambis, por  -
tālam Sportacentrs.com at  klāj 
Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācijas (LBSF) ģenerāl sek-
retārs Zintis Ekmanis. Viņš no -
rāda, ka uz šo nākamo olimpis-
ko četrgadi bobsleja izlase tiek 
veidota praktiski no jauna.

“Ķibermanim ir diezgan bēdī-
gi – viņš liksies zem naža,” atzīst 
Ekmanis. “Viņam ir līdzīga trau-
ma kā [plūdmales volejbolistam 
Mārtiņam] Pļaviņam. Būs nepie-
ciešama minimums sešu mēnešu 
rehabilitācija, kas nozīmē, ka 
nākamā sezona ies secen.”

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


