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Varu Rīgā saglabā 
„Saskaņa”/GKR

(LETA) “Saskaņa”/GKR Rīgas 
domes vēlēšanās saņēmusi 
50.85% atbalstu, kas nozīmē, 
ka partiju apvienība nākamajā 
Rīgas domes sasaukumā iegūs 
32 deputātu mandātus, līdz ar 
to iegūstot vairākumu balsu. 
Tomēr kopš pagājušām vēlēša-
nām „Saskaņa”/GKR zaudējusi 
7 mandātus.

Rīgas domē kopā ar “Saska-
ņu”/GKR ievēlēti polītiskie 
spēki no vēl četriem sarak-
stiem - Latvijas Reģionu ap-
vienības (LRA) un “Latvijas 
attīstībai” (LA) apvienotā sa-
raksta, kas saņēmis 13.66% 
vēlētāju atbalstu, Jaunās kon-
servātīvās partijas (JKP) ar 
13.41% vēlētāju atbalstu, VL-
TB/LNNK ar 9.24% atbalstu 
un “Vienotības” ar 6.26% at-
balstu. Atbilstoši šādam balsu 
sadalījumam LRA un LA sa-
raksts Rīgas domē saņems 
deviņus deputātu mandātus, 
JKP - deviņus mandātus, VL-
TB/LNNK - sešus mandātus, 
bet “Vienotība” - četrus, lie-
cina vēlēšanu provizoriskie 
rezultāti.

Pārējās partijas nav pārvarē-
jušas 5% barjēru.

LRA/LA Rīgas domē noteik-
ti nebūtu gatava sadarboties ar 
partijām “Saskaņa” un “Gods 
kalpot Rīgai” (GKR), uzsvēra 
LRA/LA kopējā saraksta līderis 
Mārtiņš Bondars (LRA). Viņš 
norādīja, ka “mēs bijām tie, 
kas pacēla karogu par esošās 
Rīgas domes varas nomaiņu un 
mēs to pateicām ļoti skaidri un 
nepārprotami”. LRA/LA nere-
dzot iespēju iet kopā koalicijā 
ar spēku, kuŗu priekšvēlēšanu 
kampaņā aicināja nomainīt, 
teica polītiķis.

Jautājot par sadarbību ar JKP, 
VL-TB/LNNK un “Vienotību”, 

Bondars pauda, ka ar tām 
sadarbojās, lai nomainītu eso-
šo Rīgas dome vadību, tomēr 
par citiem jautājumiem vēl nav 
vienisprātis. Viņš uzsvēra, ka 
ir virkne lietu, kuŗas LRA/LA 
nedarītu tā kā pārējās partijas 
vēlas.

Arī JKP neapsveŗ iespēju sa-
darboties ar partiju apvienību 
“Saskaņa”/GKR, bet sadarbo-
sies ar partijām un deputātiem, 
kuŗi pievērsīs uzmanību ko-
ruptīvām saiknēm un nesaim-
nieciskumam, pauda viens no 
JKP līdeŗiem Jānis Bordāns. 
JKP noteikumus par minēto 
lietu apkaŗošanu attiecinās gan 
uz koalicijas, gan opozicijas 
partijām.

VL-TB/LNNK saraksta lī-
dere Baiba Broka, vaicāta, vai 
VL-TB/LNNK būtu gatava 
sadarboties ar partiju “Saska-
ņa” un “Gods kalpot Rīgai”, 
uzsvēra, ka šajā ziņā partija 
ir nemainīga savos uzskatos 
- VL-TB/LNNK nav sadarbo-
jušies ar “Saskaņu”/GKR un 
neredz nekādu iespēju to darīt. 
“Ar visām pārējām latviskajām 
partijām, kuŗas ir vienotas 
ar pamatlietām par Latvijas 
valstiskumu un Satversmē 
nostiprinātām vērtībām, kas 
mums saskan, mēs noteikti 
sadarbosimies. Es neredzu ne-
kādas problēmas sadarboties 
un vienoties par platformu un 
izpildāmajiem darbiem,” norā-
dīja Broka.

“Vienotības” priekšsēdētājs 
Andris Piebalgs sacīja, ka vi-
ņa vadītais polītiskais spēks 
neplāno runāt par sadarbību Rī-
gas domē ar “Saskaņa”/GKR.

Pirms vēlēšanām “Vienotī-
ba”, VL-TB/LNNK un ZZS 
parakstīja sadarbības memoran-
du, kas paredz pēc vēlēšanām 
neveidot koaliciju ar “Saska-
ņa”/GKR.

Pašvaldības vēlēšanās 
nav lielu pārsteigumu

Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašuma Sidrabene jaunais soliņš, kas uzstādīts par piemi-
ņu Edgaram Jēgerim, aicina atpūsties un baudīt upes rāmo plūdumu.    Foto: Valdis Kauliņš

Daugavpilī 2. jūnijā no-
slēgusies Baltijas valstu aiz-
sardzības ministru tikšanās, 
kuŗā aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Lietu-
vas aizsardzības ministrs Rai-
mundas Karoblis un Igaunijas 
aizsardzības ministrs Margus 
Tsahkna parakstīja Ministru 
Komitejas sanāksmes kopīgo 
komunikē, kas paredz Baltijas 
valstu ciešu trīspusējo sadar-
bību reģionālās drošības jau-
tājumos un Varšavas samitā 

pieņemto lēmumu īstenošanu, 
tai skaitā NATO paplašinātās 
klātbūtnes nodrošināšanu Balti-
jas valstīs, kas demonstrē alian-
ses solidāritāti un vienotību.

Tāpat komunikē uzsveŗ stra-
tēģisko attiecību nozīmi ar 
ASV, novērtējot ASV klātbūtni 
reģionā un financiālo ieguldī-
jumu Eiropas iedrošināšanas 
iniciātīvā, kā arī Baltijas val-
stu apņemšanos 2018. gadā 
palielināt aizsardzības finan-
cējumu līdz 2% no iekšzemes 

kopprodukta.
Vizītes ietvaros ministri ap-

meklēja Zemessardzes 34. 
Artilērijas bataljonu, kuŗā ze-
messargi apgūst lielgabalu un 
mīnmetēju apkalpes sadarbī-
bas principus, šaušanas datu 
skaitļošanu, artilērijas un mīn-
metēju uguns novērošanu un 
korriģēšanu, uguns poziciju 
piesaistīšanu apvidū un citas 
artilēristiem un mīnmetējiem 
nepieciešamās iemaņas.●

LR Aizsardzības ministrija

Baltijas valstu aizsardzības ministri uzsveŗ 
NATO klātbūtnes nozīmi

(Turpinājums 15. lpp.)

Krievu opozicionārs un pro-
demokratiskais aktīvists Vladi-
mirs Kara-Murza maija beigās 
un jūnija sākumā uzturējās 
Otavā, lai izrādītu dokumentālo 
filmu par viņa noslepkavoto 
cīņu biedru Borisu Ņemcovu. 
Filmas izrādi rīkoja deputāts 
John McKay un to organizēja 
Igauņu centrālās padomes 
Kanadā prezidents Marcus 
Kolga ar Baltiešu federācijas 
Kanadā, Ukraiņu Kanadas 
kongresa un MacDonald-Lau-
rier Institūta piedalīšanos.

Ņemcovs, kas bija spēcīgs 
Krievijas prezidenta kandidāts 
2000. gada vēlēšanās, tika no-
galināts 2015. gada februārī 
Maskavā, Kremļa tuvumā. 
Viņš bija nemitīgs Putina re-
žīma kritiķis un nenogurstošs 
Baltijas un Ukrainas neatka-
rības atbalstītājs. Arī Ņem-
cova ilggadējo kollēģi Vladi-

miru Kara-Murzu mēģināja 
noindēt neilgi pēc Ņemcova 
slepkavības un otrreiz nesen, 
2016. gada nogalē.

Filma “Ņemcovs” parāda 
Borisa Ņemcova dzīvi un 
sasniegumus, izmantojot dažā-
das intervijas un archīvārus 
uzņēmumus un video.

Otavā Kara-Murza tikās arī 
ar vadošajiem Liberālās un 
Konservātīvās partijas polīti-
ķiem, ieskaitot jauno Konser-
vātīvās partijas vadītāju An-
drew Scheer. 

Toronto filmu “Ņemcovs” 
plānots izrādīt septembrī.●

Krievu opozicionārs Otavā
Vladimirs Kara-Murza izrāda filmu par Borisu Ņemcovu

Pēc filmas izrādes pārrunās iesaistās (no kr.) Vladimirs Kara-
Murza, Ināra Eihenbauma, LNAK un Baltiešu federācijas 
Kanadā prezidents Andris Ķesteris, Latvijas vēstnieks Kanadā 
Kārlis Eihenbaums. 

Tikšanās ar Kanadas parlamenta deputātiem. No kr. deputāti 
Tom Kmiec, Peter Kent, krievu opozicionārsVladimir Kara-
Murza, Konservātīvās partijas vadītājs Andrew Scheer, depu-
tāts James Bezan, Igauņu centrālās padomes Kanadā prezi-
dents Marcus Kolga.    Abi foto: Borys Wrzesnewskyi birojs
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Nesen V. Linder-
mans vērsās proku-
rātūrā saistībā ar 
manu rakstu NA 
avīzē, kuŗā es cita 
starpā rakstīju:

“PSRS okupācija 
atstāja Latvijas eko-
nomiku sagrautu, 
vidi piesārņotu un sabiedrību 
pārkrievotu. Daudzas no oku-
pācijas sekām ir pārvarētas, 
taču krieviskā vide vēl ar-
vien ir Latvijas reālitāte. Kā 
savulaik teica sabiedrisko lietu 
ministrs Alfrēds Bērziņš, ja 
vienreiz ielaidīs krievu uti ka-
žokā, ārā to dabūt būs grūti. 
Patiešām, redzam, ka PSRS 
laika krievvalodīgie iebraucēji, 
lai arī pastāvīgi gāna un sunī 
Latviju, prom nebrauc.”

Lindermans manis teiktajā 
saskatīja nodomu dehumāni-
zēt krievus ar mērķi tos vēlāk 
nogalināt. Viņa iniciātīvu pil-
nībā atbalstījušas vietējās krie-
vu NVO. Nosodītāju pulkam 
šoreiz pievienojušies arī trīs 
Vienotības deputāti (Judins, 
Čigāne, Loskutovs), kuŗus 
sevišķi aizskāris fakts, ka citēts 
ir Alfrēds Bērziņš – Ulmaņa 
režīma īstenotājs Latvijā.

Tā kā pēc izglītības esmu 
vēsturnieks, tad visai bieži at-
saucos uz vēsturisku personību 
teikto. Kas attiecas uz Bērziņa 

citātu (1939) par 
“krievu uti kažo-
kā”, tad vēsturnieki 
līdz šim to izman-
tojuši vairākkārt 
(skat., piemēram, 
Dr. habil. hist. I. 
Feldmanis, Baltija 
triju lielvalstu šaha 

spēlē, LA 22.05.2009.).
Ja skatāmies literātūrā, tad 

redzam, ka jau kopš PSRS 
okupācijas pirmajām dienām 
latviešu rakstnieki un kultūras 
darbinieki sakāmvārdu “ielaist 
uti kažokā” ir izmantojuši, lai 
raksturotu PSRS okupāciju 
un tās sekas, tostarp Latvijas 
kolonizāciju un rusifikāciju. 
To darījis gan Ulmaņa režīma 
favorīts Bērziņš, gan Ulmaņa 
režīma kādreizējie pretinieki 
sociāldemokrati. Pat okupēta-
jā Latvijā latviešu rakstnieki 
izmantoja alegoriju par “uti 
kažokā”, tādējādi nokaitinot 
toreizējo okupācijas adminis-
trāciju.

Piemēram, 1959. gada jūli-
jā, kad notika bēdīgi slavenais 
LKP CK slēgtais plēnums, 
kuŗā izrēķinājās ar Berklavu 
u.c. “buržuāziskajiem nacio-
nālistiem”, LPSR Valsts Dro-
šības komitejas vadītājs b. 
Vēveris savā runā citēja Vis-
valža Lāma romānu “Kāvu 
blāzmā”. “Svešās tautas redz 

un zina, cik skaista un iekā-
rojama ir mūsu zeme, ar elko-
ņiem laužas te iekšā, lien te 
kā utis kažokā,” no tribīnes 
citēja sašutušais LPSR Čekas 
priekšnieks, komentējot: “Un 
lūk, tāds rakstnieks kā Eglons 
(V. Lāms) bauda Rakstnieku 
savienības atbalstu, lai gan 
vajadzēja parādīt viņa īsto 
seju!”

Pieņemu, ka Vienotības trijot-
ne ātri atrastu kopīgu valodu 
ar biedru Vēveri, meklējot un 
uzrādot tos, kuŗi okupantiem 
piemēro teicienu “uts kažokā”. 
Tādi ļaudis mums ir bijuši 
visos laikos, diemžēl ir arī 
šodien.

Kas attiecas uz Latvijas 
krievu NVO sašutumu, domā-
ju, nevienam tas nav pārstei-
gums. Tās vada cilvēki, kas 
publiski slavē Putinu, aicina 
mainīt krievu valodas statusu 
Latvijā un uzskata, ka “pret 
Baltijas valstīm vajadzētu iz-
mantot pieeju, kas pārbaudīta 
Abhāzijā un Dienvidosetijā”. 
Arī atbalstīt Lindermaņa ini-
ciātīvas šīm organizācijām 
nav nekas jauns. Atcerēsimies 
kaut vai 2012. gada valodu 
referendumu ar mērķi panākt 
krievu valodai valsts valodas 
statusu.

Kad jāsvin 9. maijs – at-
kārtotās PSRS okupācijas 

Par „uti kažokā” un saskaņu vienotībā
Edvīns Šnore atspēko pārmetumus

Šī gada 5. maijā – 7. maijā 
Čikāgā, ASV notika Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) 66. 
kongress. Kongresā īpaša uz-
manība tika pievērsta Latvijas 
Simtgades svinībām ASV un 
Latvijā, kā arī Baltijas valstu 
drošības jautājumiem. Kongre-
sa delegāti pieņēma rezolūciju, 
kuŗā līdzās citiem jautājumiem 
būtiska nozīme tika veltīta 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
pārbūves jeb Nākotnes nama 
projektam.

Rezolūcijas 15. punktā sa-
cīts: “Kongress atzinīgi novēr-
tē Latvijas Republikas Saeimas 
un valdības lēmumu, piešķiŗot 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
Nākotnes nama projektam 
nacionāla interešu objekta 
statusu, un aicina valdību 
turpināt darbu pie mūzeja ēkas 
pārbūves un Strēlnieku lau-
kuma sakārtošanas projektiem 
līdz valsts simtgadei.”

ALA aicina pabeigt 
Okupācijas mūzeja pārbūvi 

līdz valsts simtgadei

sākums, tad vērojam absolūtu 
vienaldzību pret latviešu līdz-
cilvēku jūtām. Tad krievu 
NVO jūtība un empātija ir 
līdzīga nullei. Kad jāpiemēro 
“fašista” epitets, arī tad lieku 
toleranci pret līdzcilvēku jū-
tām nenovērojam. Bet, kad 
izskan “krievu uts kažokā”, 

tad ir uguns pakulās, tad pēkšņi 
ir ārkārtēja jūtība, prasība 
pēc tolerances un sašutums. 
Neizslēdzu, ka liekulīgais sa-
šutums ir mēģinājums novērst 
uzmanību no drošības iestāžu 
pastiprinātās intereses par šīm 
organizācijām.●

Edvīns Šnore

Rezolūcijai seko ieteikums: 
“Aicinām ALA delegātus sa-
vās organizācijās un dzīves 
vietās atgādināt par LOM 
(Okupācijas mūzeja) nozīmi 
Latvijas nesenās vēstures 
skaidrošanā un tā mūsdienu 
lomu Latvijas neatkarības stip-
rināšanā.”

Latvijas Okupācijas mūzeja 
biedrība izsaka pateicību ALA 
par pastāvīgo atbalstu Oku-
pācijas mūzejam un Nākotnes 
nama projekta vecināšanā.

Amerikas latviešu apvienība 
ir centrālā organizācija, kas 
pārstāv un vieno ap 100,000 
latviešu visā Amerikā. Pie 
ALAs pieder vairāk nekā 160 
dažādas latviešu organizācijas 
– biedrības, baznīcas un kultū-
ras organizācijas – un gandrīz 
6000 biedru no visām paval-
stīm.●

Latvijas Okupācijas 
mūzejs

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā un 
Baltiešu federācija Kanadā

aicina piedalīties kopējā baltiešu 

AIZVESTO PIEMIŅAS DIENAS ATCERĒ 
Svecīšu nolikšana pie Toronto pilsētas nama. 

Svecītes iegādājamas uz vietas.
otrdien, 13. jūnijā, pl. 20.00 vakarā

Nathan Phillips Square, Toronto City Hall
(100 Queen Street West, Toronto)
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Maija vidū Latvijā viesojās 
pazīstams pasaules mēroga pia-
nists, mūzikas profesors Paulo 
Šteinbergs. Viņš ir latviešu iz-
celsmes brazīlietis, kuŗš šobrīd 
dzīvo ASV Virdžīnijas štatā un 
strādā par mācībspēku Džeimsa 
Medisona Universitātē.

Latvija bija to septiņu Ei-
ropas valstu sarakstā, kuŗās 
pianists koncertēja. Pianista 
uzstāšanās bija apvienota ar 
Brazīlijas klasiskās mūzikas 
prezentāciju – lekciju par Bra-
zīlijas klasisko klavieŗmūziku 
“Deja, kliedziens un dziesma: 
Brazīlijas kultūras atspulgs”. 

19. maijā Stokholmas kultū-
ras akadēmijā noslēdzās pia-
nista mūzikas koncertu parāde 
Eiropā, kas iepazīstināja ar Bra-
zīlijas komponistu smeldzošo 
klavieŗmūziku.

Uzstāšanās vietās Latvijā, 
kas saistījās ar baptistu un 
katoļu draudzēm, bija jūtams 
Paulo mūzikas apgarotu cilvē-

ku mīlestības apliecinājums 
šim patiesi Dieva žēlastības 
piepildītajam cilvēkam. Kā 
teica pats Paulo, tad mīlestība 
ir abpusēja, sēkla, kas ir iesēta 
viņa sirdī mīlestībā pret Latvi-
ju, ir uzplaukusi. Viņš vēlas 
nepazaudēt saiti ar Latviju, 
sava tēva radiem, kas tik kup-
lā skaitā bija ieradušies uz 
koncertu Bruknā, ar Bruno, 
kas koordinēja šo notiku-
mu, ar cilvēkiem, kas viņam 
vienkārši uzsmaidīja. Pianists 
mums apsolīja, ka viesosies 
nākamgad atkal.

Jāpiemin draudžu mācītāju 
atsaucība, lai šādi pasākumi 
vispār notiktu, jo viņi uzņēmās 
telpu un citus ar koncertu sais-
tītus izdevumus – Edgars Ma-
žis, pr. Andris Kravalis un pr. 
Andrejs Mediņš, un jāpateicas 
visiem labas gribas cilvēkiem, 
kas palīdzēja uzplaukt mīlestī-
bas sēklai mūsu sirdīs.●

Nora Skara

Saknes Latvijā
Pianists Paulo Šteinbergs koncertē 

sava tēva dzimtenē

Pianists Paulo Šteinbergs koncertos Latvijā sniedza ieskatu 
Brazīlijas klasiskajā mūzikā. 

Paulo Šteinbergs pie Brazīlijas karoga maratona laikā Rīgā.

Pie Brīvības pieminekļa ar latviešu tautu-
meitām.

Ar Paulo kopā raksta autore Nora Skara un 
viņas dēls Bruno, kas koordinēja šo koncert-
ceļojumu.

Paulo radinieku pulkā.

(LETA) AS “Latvijas pasts” 
izveidojis māksliniekam Jānim 
Tīdemanim veltītu pastmarku 
bloku, kas ir daļa no past-
marku serijas “Izcilie latviešu 
mākslinieki”.

Tuvojoties Tīdemaņa 120. 
jubilejai, izdots pastmarku 
bloks 30,000 eksemplāru tirā-
žā, kā arī īpaša aploksne 1500 
eksemplāros.

Blokā ir izmantoti māksli-
nieka darbu motīvi gan no 
Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja, gan arī no mākslinieka 
privātas kollekcijas.

Māksliniecisko izglītību 
Tīdemanis ieguva Beļģijā, Ant-

verpenes Karaliskajā mākslas 
akadēmijā un Antverpenes 
Augstākajā mākslas institūtā. 
20. gadu beigās viņš pārstei-
dza Latvijas mākslas vidi ar 
gleznu tematiku un beļģu 
mākslas iespaidiem bagātināto 
glezniecisko rokrakstu. Viņš ir 
gleznojis arī portretus, klusās 
dabas, aktus, ainavas, žanra 
un figurālas kompozicijas. 
Tīdemanis bija viens no pirma-
jiem Latvijas māksliniekiem, 
kuŗš pievērsās urbanizētas 
lielpilsētas un sporta temām. 
1944. gadā viņš devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, vēlāk Šveici, 
bet 1948. gadā - uz Kanadu.●

Tīdemaņa jubileju atzīmē ar 
marku

(LETA) 2018. gada rudenī 
Lohusalu pussalā Laulasmā cie-
mā apmēram 35 kilometrus uz 
rietumiem no Tallinas durvis 
priežu meža vidū vērs kom-
ponista Arvo Perta radošajam 
mantojumam veltīts centrs. 
Tajā izcilā igauņu komponista 
daiļradi varēs iepazīt caur 
izglītojošām programmām, 
darbnīcām un augsta līmeņa 
koncertiem, kas paredzēti 
gan vietējiem, gan ārvalstu 
viesiem.

Centra būvniecībai izrau-
dzīts Spānijas architektūras 
kompanijas „Nieto Sobejano 
Arquitectos SLP” iesniegtais 
projekts. Plānots, ka centrā 
atradīsies archīvs, bibliotēka, 
auditorija ar 140 sēdvietām, 
izstāžu zāle, video demonstrē-
šanas telpa un klases.

Ēka tiek celta, izmantojot 
stiklu, koku un betonu, kā arī ta-
jā tiks iebūvētas atjaunojamās 
enerģijas sistēmas.

„Jaunā ēka ļaus mums rīkot 
dažādus sarīkojumus saistībā 
ar Arvo Perta darbu, izvietot 
plašu personīgo archīvu un 
izpētes un studiju vidi, kuŗā 

galvenokārt varēsim koncentrē-
ties uz radīšanu un radošumu. 
Tas būs jauns veids, kā organi-
zēt izglītojošas programmas 
un darbnīcas, augsta līmeņa 
koncertus un kā palīdzēt cil-
vēkiem mācīties klausīties 
mūziku. Mēs ceram, ka centrs 
kļūs par vietu, kur notiks rado-
šas tikšanās un varēs smelties 
jaunas zināšanas, kas ir at-
vērta ikvienam, kam interesē 
mūzika,” paziņoja Arvo Perta 
centra izpilddirektore Anu 
Kivilo.

1935. gadā dzimušais Arvo 
Perts ir pasaulē populārākais 
igauņu komponists, pazīstams 
kā savas skaniskās paradigmas 
jeb tintinnabuli izveidotājs. 

Igaunijā top Arvo Perta 
radošā mantojuma centrs

Tintinnabuli ir kompozicijas 
technika, kas balstās uz ideju 
par mazu zvaniņu sasaukšanos 
visdažādākajās kombinācijās, 
to varētu saukt par stikla pērlīšu 
spēles tuvu radinieci.

Karjēras sākumā Perts dzī-
voja un strādāja dzimtajā Igau-
nijā, bet 1980. gadā pārcēlās 
uz dzīvi Rietumos – vispirms 
Vīnē, pēc tam Berlīnē. Daiļ-
rades sākumposmā Perts bi-
ja aktīvs modernists, par ko 
komūnistiskā valdīšana viņu 
bargi pēla. Kopš 70. gadu otrās 
puses viņš ir sakrālās paradig-
mas piekritējs, metafiziskas 
mūzikas telpas būvētājs. Perts 
ir vairāku paaudžu kulta kom-
ponists.●

Latviski iznācis igauņu dze-
jnieka Hasso Krulla dzejoļu 
krājums “Kad akmeņi vēl bija 
mīksti”.

Dzejnieks Haso Krulls (Has-
so Krull, dzimis 1964. gadā) 
ir viens no mūsdienu spilg-
tākajiem dzejniekiem.

Guntara Godiņa sastādītajā 

un atdzejotajā izlasē iekļauti 
Haso Krulla dzejoļi gandrīz 
no visiem viņa krājumiem, 
kas ļauj izsekot dzejnieka 
rokraksta un stila veidošanās 
tendencēm. ●

Arvis Ostrovskis, 
Apgāda „Mansards” 

pārstāvis

Kad akmeņi vēl bija mīksti

Indra Gubiņa

Aizrok
(Ingridai)

Visapkārt miers.
Nedreb zāle, nedreb zieds.
Tikai balsis. Visapkārt kluss.

Tomēr - nē! Dun!
Kādam kapu rok,
bet Tavu jau aizbeŗ ciet.

Koki un krūmi stāv mēmi,
Vēsma tos nesalīgo,
ne sērotāju balsis.

Sastindzis liekas viss.
Tomēr – nē!
Vienu dzīvi pārklāj smilts,

un kā balta dvēsele taurenis
gar piemiņas akmeņiem lido.
Daudzos jau iekalti mirušo 

vārdi,
un arī tie – par mīlestību,
kuŗa  nebeidzas nekad.

Visam, kas sācies, ir 
beigas.

Un mirušos viegli ir mīlēt.
Bet dzīvos, vēl dzīvajos - - -

Klusums sāpīgi liels.
Visapkārt miers.

Tavu dzīvi aizrok ciet,
bet Tavu vārdu ar sidraba 

staru
zvaigznes ierakstīs
šīs pirmās nakts
melnajās debesīs 
uz palikšanu.

29. maijā, 2017
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(LETA) Intervijā LTV rai-
dījumam “Rīta Panorāma” 
valsts prezidents Raimonds 
Vējonis sacīja, ka neskatoties 
uz minētās iniciātīvas pretinie-
kiem polītiķu aprindās, viņš 
nolēmis turpināt aktuālizēt 
pilsonības iegūšanas jautā-
jumu un rudenī, kad parla-
ments būs atgriezies no vasa-
ras brīvdienām, iesniegs savu 
likumdošanas iniciātīvu.

“Jau ilgāku laiku ar vairā-
kiem ekspertiem pilsonības 
iegūšanas jautājums ir izdis-
kutēts un jāsaka, ka man būs 
pietiekami daudz argumentu, 
kas varētu kalpot kā pamats 
pārliecināšanai par minētā 
jautājuma atrisināšanas nepie-
ciešamību. Tāpēc esmu pār-

liecināts, ka ikviens Latvijas 
iedzīvotājs justos tai piederīgs 
neatkarīgi no savas tautības vai 
reliģiskās pārliecības,” sacīja 
prezidents.

Tomēr uz jautājumu, vai 
pilsonības jautājuma izman-
tošana polītiskā retorikā ir 
pareiza, Valsts prezidents atbil-
dēja, ka tā nav pareiza, tāpēc 
esot nolēmis no savas idejas 
neatkāpties un turpināt iesāk-
to, lai daļēji tiktu pārtrauktas 
polītiskās diskusijas par šo 
jautājumu.

Kā ziņots, Vējonis jau ie-
priekš nāca klajā ar iniciātīvu, 
ka Latvijā dzimušiem nepilso-
ņu bērniem būtu jākļūst par 
Latvijas pilsoņiem līdz ar pie-
dzimšanas brīdi.●

Vējonis grib pilsonību visiem 
Latvijā dzimušiem bērniem

Lai pasaulē veicinātu cīņu ar 
pārrobežu krāpšanu nodokļu 
jomā un novērstu izvairīšanos 
no nodokļu nomaksas, jau 
šī gada septembrī 52 valstis, 
tostarp – Latvija, uzsāks auto-
mātisku informācijas apmaiņu 
par finanšu iestāžu kontiem. 
Tas ir būtisks solis, lai nodokļu 
administrācijas varētu identi-
ficēt nodokļu maksātāja ārval-
stīs glabāto naudu, tostarp arī 
to, kad nodokļu maksātājs gūst 
ienākumus kā juridiskās per-
sonas patiesais labuma guvējs 
un tādējādi mazinātu iespējas 
slēpt ienākumus ārzonās.

Pēdējos gados ir ievērojami 
pieaugusi pārrobežu krāpšana 
nodokļu jomā un izvairīšanās 
no nodokļu maksāšanas. Ieņē-
mumi, kas netiek deklarēti un 
no kuriem netiek nomaksāti 
nodokļi, ievērojami samazina 
valsts budžeta ieņēmumus. 
Gan Eiropas Savienības, gan 
pasaules līmenī tiek meklēti 
risinājumi, lai to novērstu. 

Turpmāk reizi gadā iesais-
tīto valstu nodokļu admi-
nistrācijas sniegs Latvijas 
Valsts ieņēmumu dienestam 
informāciju par Latvijas re-
zidentu finanšu kontiem un 
ienākumiem iesaistīto valstu 
finanšu iestādēs. Informācija 
tiks sniegta gan par fiziskajām, 
gan arī juridiskajām personām 
(iekļaujot informāciju par 
trastiem un nodibinājumiem).

Savukārt, Latvijas Valsts 
ieņēmumu dienests citu val-
stu nodokļu administrācijām 
sniegs informāciju par attiecī-
go iesaistīto valstu rezidentu 

finanšu kontu atlikumiem vai 
vērtību un noteikta veida ienā-
kumiem (procenti, dividendes, 
ieņēmumi no finanšu aktīvu 
pārdošanas) Latvijas finanšu 
iestādēs. 

Latvijas finanšu iestāžu 
klientus – fiziskas un juridis-
kas personas, kas ir Latvijas 
nodokļu rezidenti un neuztur 
finanšu kontus ārzemēs, infor-
mācijas apmaiņas nosacījumi 
tieši neskars.

Piemēram, ja Latvijas rezi-
dentam ir atvērts konts kādā 
no Vācijas finanšu iestādēm 
un ja finanšu kontu pienācīgas 
pārbaudes procedūras izpildes 
laikā šis konts tiek atzīts par 
ziņošanai pakļautu kontu, in-
formācija par Latvijas reziden-
ta finanšu kontu tiek nodota 
Vācijas nodokļu administrā-
cijai. Savukārt, Vācijas no-
dokļu administrācija nodos šo 
informāciju Valsts ieņēmumu 
dienestam.

Šāda informācijas apmaiņa 
tiek veikta arī no Valsts ieņē-
mumu dienesta puses –piemē-
ram, ja Norvēģijas rezidents ir 
atvēris kontu kādā no Latvijas 
finanšu iestādēm, attiecīgā 
finanšu iestāde likumā noteikta-
jā kārtībā sniedz šo informāciju 
Valsts ieņēmumu dienestam, 
kuŗš to attiecīgi nodod Nor-
vēģijas nodokļu administrā-
cijai.

Pirmajai automātiskajai 
informācijas apmaiņai par 
finanšu kontu stāvokli uz 
31.12.2016. starp nodokļu ad-
ministrācijām OECD Globālā 
standarta ietvaros jānotiek jau 

līdz šī gada 30. septembrim. 
Vienlaikus ar Latviju infor-
mācijas apmaiņu uzsāks arī 
visas Eiropas Savienības da-
lībvalstis, valstis no citiem pa-
saules reģioniem – Argentīna, 
Indija, Dienvidkoreja, kā arī 
zemu nodokļu valstis, tādas kā 
Bermudu salas, Britu Virdžīnu 
salas, Kaimanu salas, Menas 
sala, Džersija, Gērnsija u.c. 
Pilns valstu saraksts pieejams 
Ministru kabineta 2016. gada 
5. janvāra noteikumu Nr. 20 
“Kārtība, kādā finanšu iestā-
de izpilda finanšu kontu pie-
nācīgas pārbaudes procedūras 
un sniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam informāciju par 
finanšu kontiem” pielikumā.

Ņemot vērā, ka informācijas 
apmaiņā iesaistītajai katras 
valsts finanšu iestādei ir pienā-
kums identificēt klientus, par 
kuŗiem jāsniedz informācija 
savas valsts kompetentajai 
iestādei, tā veic pienācīgas 
pārbaudes procedūras, lai no-
teiktu katra klienta nodokļu 
rezidenci un patiesā labuma 
guvēja statusa esamību. Tas 
nozīmē, ka finanšu iestādes var 
vērsties pie saviem klientiem 
nepieciešamās informācijas 
iegūšanai. Gadījumā, ja klients 
nesniedz pieprasīto informāciju 
vai citā veidā nesadarbojas ar 
finanšu iestādi, tā var pārskatīt 
savas attiecības ar šo klientu. 
Plašāka informācija pieejama 
arī Latvijas Komercbanku 
asociācijas tīmekļa vietnē.●

Andris Rozentāls,
Latvijas komercbanku 

asociācija

Informācija par rezidentu kontiem ārvalstīs 
sekmēs godīgu konkurenci

(LETA) Ekonomikas minis-
trija (EM) saskaņošanai node-
vusi sarakstu ar speciālitātēm 
(profesijām), kuŗās paredzēts 
būtisks darbaspēka trūkums 
un kuŗās darbā Latvijas Repub-
likā var tikt uzaicināti ārzem-
nieki, piemērojot atvieglotus 
nosacījumus. Sarakstā ietvertas 
29 profesijas.

Lai palielinātu darba tirgus 
efektīvitāti, EM plāno pasā-
kumus vietējā darbaspēka pie-
dāvājuma uzlabošanai, tomēr 
šādu pasākumu ietekme ir lēna 
un jūtams efekts būs redzams 
tikai ilgtermiņā. Tāpēc īstermi-
ņā tiek apsvērti pasākumus, 
kas ļauj efektīvāk izmantot arī 
pieejamos ārvalstu darba resur-
sus. Līdz ar to EM uzskata, 
ka nepieciešams nodrošināt 
tādus imigrācijas polītikas me-
chanismus, kas kompensētu 
darbaspēka nepietiekamību 
Latvijas ekonomikas attīstībai 
nozīmīgās nozarēs, vienlaikus 
saglabājot nepieciešamos darba 
tirgus aizsargmechanismus.

Saskaņošanai nodotais Mi-
nistru kabineta noteikumu 
projekts nosaka tās profesijas, 
kuŗām tiks atvieglotas prasī-
bas nodarbinātības tiesību 
iegūšanai, tādejādi paātrinot 
darba atļauju ārzemniekiem 
noformēšanas procesu, kā arī 
palielinot augsti kvalificēta 

Rosina 29 profesijās atvieglot 
ārzemnieku nodarbināšanu 

Latvijā
darbaspēka pieejamību darba 
devējiem Latvijā.

Sarakstā ietvertas tādas profe-
sijas kā apstrādes rūpniecības 
jomas vadītājs, informācijas 
un komūnikācijas technolo-
ģiju jomas vadītāji, zinātnie-
ki, fiziķi un astronomi, matē-
matiķi, aktuāri un statistiķi, 
rūpniecības un ražošanas in-
ženieŗi, būvinženieŗi, mechani-
kas inženieŗi, elektroinženieŗi, 
elektronikas inženieŗi, speciāli-
tāšu ārsti, finanču analitiķi, sis-
tēmanalitiķi, programmētāji, 
tīmekļa lapu un multimediju 
veidotāji, lietojumprogrammu 
izstrādātāji, datu bazu veido-
tāji un administrātori, sistē-
mu administrātori, datortīklu 
vecākie speciālisti, elektor-
technikas speciālisti, inženieŗ-
mechanikas speciālisti, kuģu 
vadītāji un loči, gaisa kuģu 
piloti un tiem radniecīgu pro-
fesiju speciālisti, gaisa satik-
smes vadības dispečeri, gaisa 
satiksmes drošības elektroni-
kas speciālisti, vizuālās diag-
nostikas un terapijas iekārtu 
speciālisti, kā arī datortīklu un 
datorsistēmu speciālisti.

EM skaidroja, ka atlasītajās 
profesijās darbaspēka nepietie-
kamība var negātīvi ietekmēt 
Latvijas ekonomikas izaugsmi 
tuvākajā nākotnē.●

(LETA) Arvien vairāk cilvēku 
viesstrādnieku ieplūšanu Lat-
vijā uzskata par nevēlamu, lie-
cina pētījumu aģentūras SKDS 
veiktās aptaujas dati.

Decembrī veiktajā aptaujā 
secināts, ka 82% iedzīvotāju 
viesstrādnieku ieplūšanu Lat-
vijā kopumā uzskata par nevē-
lamu. 35% to vērtē kā drīzāk 
nevēlamu, savukārt vēl 47% 
aptaujāto to uzskata par pilnībā 

Nevēlas viesstrādnieku 
ieplūšanu Latvijā

nevēlamu.
Salīdzinot ar 2015. gada 

rādītājiem, 2016. gadā šādu vie-
dokli pārstāvošu personu īpat-
svars pieaudzis par pieciem 
procentpunktiem.

Visizteiktākā nevēlēšanās 
pēc viesstrādnieku ieplūšanas 
Latvijā bija 2009. gadā, kad 
to kopumā nevēlējās 89% ie-
dzīvotāju.●

(LETA) Bieži vien mēs viens 
otru barojam ar pilnīgi nepa-
matotām cerībām, ka vairums 
no Latvijas aizbraukušo cilvē-
ku šeit atgriezīsies, man ļoti 
skumji teikt, bet tas nenotiks, 
norādīja demografs Ilmārs 
Mežs.

Viņš uzskata, ka sabiedrībā 
valda naīvs optimisms par 
aizbraukušo vēlmi atgriezties 
Latvijā.

Demografs uzskata, ka liela 

daļa cilvēku Latvijā neatgrie-
zīsies, jo šādi pozitīvi piemēri 
nav novēroti arī nevienā citā 
valstī.

“Tas varētu notikt tad, ja 
vien Latvija pēkšņi izvēršas 
par Eiropas Savienības (ES) 
mazo tīģeri, kas lēcienā ap-
stiedz Īriju vai kādu citu val-
sti,” domā Mežs.

Viņš ir pārliecināts, ka iedzī-
votājiem sākumā būtu jāmai-
nās pašiem, nevis jāgaida, kad 

valsts viņu vietā ko paveiks, un 
mainīt sevi nemaksā neko, tāds 
vienkārši ir latviešu ieradums, 
raksturs un nevēlēšanās kaut 
ko šīs lietas labā darīt, uzskata 
Mežs.

“Latvijā valda drūmas sejas, 
esam drūmi, nīgri un bieži 
vien dusmīgi bez pamata. Nav 
tā, ka smaidīsim tikai tad, kad 
daudz labāk dzīvosim,” norāda 
demografs.●

Vairums no Latvijas aizbraukušo pat 
nedomā atgriezties

(LETA) Latvijas banku sek-
tors šogad pirmajos divos mē-
nešos strādāja ar peļņu 60,89 
miljonu eiro apmērā, kas ir 
par 3,5% mazāk nekā 2016. 
gada attiecīgajā periodā, lieci-
na Finanču un kapitāla tirgus 
komisijas (FKTK) sakopotie 
dati.

Komisijas Komūnikācijas 
daļas sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Agnese Līcīte norādīja, 
ka 2017. gada pirmajos divos 
mēnešos ar peļņu darbojās 
14 Latvijas bankas un četras 
ārvalstu banku filiāles, kuŗu 

Latvijas banku peļņa nedaudz mazinājusies 
salīdzinājumā ar pērno gadu

tirgus daļa kopējos banku sek-
tora aktīvos ir 97,3%. 

2017. gada februāŗa beigās 
banku sektora kopējais aktīvu 
apmērs bija 29,416 miljardi 
eiro, kas ir par gandrīz 0,3% 
jeb 79,724 miljoniem eiro ma-
zāk nekā 2016. gada beigās. 

Noguldījumos bankas feb-
ruāŗa beigās bija piesaistījušas 
2,19 miljardus eiro, kas ir par 
0,8% jeb 167,951 miljonu 
eiro mazāk nekā 2016. gada 
beigās.

Savukārt banku sektora ko-
pējais kreditportfelis šogad 

februāŗa beigās bija 15,132 
miljardi eiro, kas ir par 0,02% 
jeb 3,325 miljoniem eiro vairāk 
nekā 2016. gada beigās un par 
0,04% jeb 6,608 miljoniem eiro 
vairāk nekā janvāŗa beigās.

Līcīte norādīja, ka iekšzemes 
nefinanču uzņēmumu kreditu 
apmērs mēneša laikā praktiski 
neizmainījās, kamēr iekšzemes 
mājsaimniecību kreditportfelis 
saruka par 0,2% jeb astoņiem 
miljoniem eiro. Nedaudz pieau-
ga ārvalstu klientiem izsniegto 
kreditu apmērs - par 0,2% jeb 
pieciem miljoniem eiro.●
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Runa, protams, nebūs par Sal-
gales pagastu, bet par latviešu 
muižu Anglijā.

Pēc referāta, ko man tur 
kopsapulcei lūdza nolasīt, ka-
fejnīcā pie viena galdiņa sēdē-
ja Gunars Janovskis un viņa 
kundze Sarmīte un Indulis 
Kažociņš. Saprotamā kārtā 
biju dzirdējis komponista Kār-
ļa Kažociņa vārdu un biju 
dziedājis viņa slaveno dziesmu 
“Kā gulbji balti padebeši iet”, 
Haraldam Mednim atzīstot, 
ka pienācis laiks dziesmas 
augšām celšanai. Tas tad būs 
bijis studiju laiks, piecdesmitie 
gadi. Vēlāk Kažociņa dziesma 
bija iekļauta lielajos Dziesmu 
svētkos, un Marģeris Zariņš 
dziesmu izmantojis filmas 
mūzikai, Pāvils Johansons to 
dzied savā manierē.

Indulis Kažociņš smaidī-
dams sacīja, ka es lai neskaŗu 
ar viņu saistītus tematus, bet 
pievēršos rakstniekam. Īsteni 
pievēršanās vairāk bija rakst-

nieka kundzei Sarmītei, jo ar 
viņas pusbrāli Jāni Ērenpreisu 
kopā tiku studējis un mēs jau 
Rīgā trijatā bijām noskatījušies 
izrādi Nacionālajā teātrī.

Ar Kažociņu un viņa kundzi 
Šarloti vēlāk man sarunu bija 
pulka vairāk, jo trīs dienas, ko 
Austra Liepiņa un Daugavas 
Vanagi labvēlīgi piešķīra dzī-
vošanai Straumēnos, es dzīvoju 
tieši blakus Kažociņu divistabu 
miteklim. Par Kažociņu druciņ 
biju dzirdējis no gleznotājas 

Māras Kažociņas, kas kopā 
ar tēvu visai bieži viesojās pie 
diriģenta Milzarāja tais pašās 
dienās, kuŗās pie Milzarājiem 
biju es. Gleznotāja reiz bilda, 
ka viņai ir brālēns Anglijā, 
taču nekā vairāk. Eduards 
Kažociņš bija bijis vairāku 
operu režisors, un Milzarājs 
viņa darbu ļoti slavēja. No 
Milzarāja zināju, ka Eduards 
Kažociņš ir komponista Kārļa 
Kažociņa brālis, abi cēlušies 
no Vidzemes vidienes.

Ar Anglijas Kažociņiem 
tērzējot visai bieži un kopā do-
doties uz ēdamzāli, uzzināju, 
ka Indulis Kažociņš ir beidzis 
Malnavas lauksaimniecības 
vidusskolu 1937. gadā un pēc 
tam strādājis tēvu iekoptajos 
Lielūžos.

Tomēr Kažociņa galvenā 
runāšana bija par jaunatnes 
audzināšanu. Lai gan es tai 
laikā biju saistījies skolotāja 
darbā Rīgas Japāņu vidussko-
lā, audzināšanas ordinārais 

darbs man nebija pārlieku 
tuvs, un es no tāda veida saru-
nām vairījos, pievērsdamies 
vairāk kundzei, kas bija māk-
slu bagātīgi apņemta. Pašu 
kundzi pāris reizes sastapu pie 
prievīšu stellēm stāvam, un 
prombraucot Šarlote Kažociņa 
man uzdāvināja iespaidīgu 
grāmatprievi.

Misiņa bibliotēkā tagad at-
radu dažas 1963. gadā Induļa 
Kažociņa Jānim Andrupam 
rakstītas vēstules no Korbijas, 
skaŗot gan jaunatnes audzinā-
šanas tematus, gan priecājo-
ties, ka sekmīgi ir pabeigtas 
vēstures studijas. Kažociņš da-
būšot sekretāra vietu Kristīgo 
jaunekļu savienībā.

Indulis Kažociņš, cik viņa 
fiziskie spēki atļāva, parādīja 
man Straumēnu apkārtni un 
ieteica noiet lejā pie Eivonas 
upes, kas būšot drīz ieraugā-
ma. Tur tad es drusciņ sajutīšot 
Šekspīra elpu. Upi, saprotams, 
redzēju, bet nekāda senu gad-
simtu elpa mani neskāra, jo 
visapkārt bija tikai ļoti mo-
dernas dāmas un kungi.

Rīgā pārradies, Mākslas 
darbinieku nama bibliotēkā 

sastapu grafiķi Ainu Karlsoni, 
kas gatavojās grāmatzīmju 
izstādei. Ieminējos par grāmat-
zīmi Indulim Kažociņam, ko 
varbūt iespējams izstādei pie-
vienot. Aina Karlsone, Strau-
mēnu stāstu aizgrābta, un bū-
dama sevišķā jūsmā par Kārļa 
Kažociņa dziesmu “Kā gulbji 
balti padebeši iet”, pagatavoja 
grāmatzīmi Indulim Kažoci-
ņam un piemiņas zīmi Kārlim 
Kažociņam.●

Jānis Liepiņš

Straumēnu kaimiņš
Jānis Liepiņš atminas 

latviešu muižas Anglijā apciemojumu

Tā kā esmu studē-
jis latviešu literātū-
ru, tad par Rauskas 
grāmatu apgādu 
nedaudz biju infor-
mēts jau pirms iera-
šanās Valkā 1956. 
gadā. Un tolaik nejutos īpaši 
pārsteigts, ka satikšu arī pašu 
Rauskas kungu. Tas bija tāds 
ļoti dīvains laiks, kad visus, 
kam brīvvalsts laikā kaut kas 
piederējis, uzskatīja par bur-
žujiem, kuŗiem nepienācās pat 
ne vismazākā pensija. Vēl manu 
studiju laikā pa Rīgu klīda bez 
iztikas līdzekļiem atstātais 
bērnu un jaunatnes literātūras 
izdevējs Jessens, un vienīgi ar 
dažu līdzjūtīgu cilvēku atbalstu 
viņam izdevās izklapatot pavi-
sam niecīgu pensiju.

Kad ierados Valkā, jau pir-
majās dienās centos apmeklēt 
grāmatnīcu, kur mani sagaidīja 
neliela auguma ļoti laipns vīrs 
pāri pusmūžam, kuŗš man, ne-
pazīstamam ienācējam, visu 
laipni izrādīja. Vēlāk uzzināju, 
ka tas bijis pats Rauska, tobrīd 
veikala vadītājs. Bet tas nebija 
ilgi.

Vecā vīra likteni izšķīra vei-
kala pārdevēja. Viņas vīrs bija 
Patērētāju biedrības vadītājs Mi-
ķis, sabiedrībā cienīts cilvēks. 
Cits viedoklis cilvēkiem bija 
par viņa sievu, kuŗa ļoti sagri-
bējusi kļūt par grāmatveikala 
direktori. Zinātāji apgalvoja, ka 
tieši šī dāma esot rakstījusi sū-

dzības par to, ka, 
lūk, Valkā tik no-
zīmīgā ideoloģis-
kā darbā turpina 
strādāt izbijušais 
buržujs. Tad arī 
Rauska tika atbrī-

vots no darba un viņa vietā 
lepni grozījās „taisnprātīgā” 
madāma. Ilgi gan tas nevilkās. 
Negaidīti pēc partijas sekretāra 
„taisnās kritikas” ar sirdstrieku 
mira viņas vīrs, un, liekas, pēc 
tam arī pati Miķe no Valkas 
nozuda.

Vēlāk, kad sāku vairāk inte-
resēties par novadpētniecību, 
grasījos apciemot arī Rausku, 
kuŗš dzīvoja vientuļš tipo-
grafijas mansarda stāvā. Bet 
zinātāji mani atrunāja. Arī vi-
dusskolas skolotāja Rēpele bija 
mēģinājusi izlūgties kaut ko 
skolas mūzejam noderīgu, bet 
vecajam vīram vairs nekā nav 
bijis. Kad 1944. gadā Valkai 
tuvojās fronte, Rausku ģimene 
bija pabēgusi līdz Valmierai, 
un pa juku laiku viss sakrātais 
esot nozudis. Pēdējie dzīves 
gadi Rauskam bijuši visai 
smagi.

Vecei valcēnieši līdz mūža 
norietam ar mīļumu atcerējās 
laikus, kad visi gaidījuši jauno 
„Ziemeļlatvijas” numuru, ko 
mīļi sauca par „Ziemelīti”. 
Kas attiecas uz tipografiju, tad 
grūti laiki sākušies jau 1940. 
gadā pēc nacionālizācijas. Par 
tipografijas vadītāju bija ie-

celta kāda padomju aktīviste, 
liekas, Emoliņa uzvārdā. Es 
viņu tiku redzējis, bet toreiz 
proletārisku plintnieci nedaudz 
atgādinošā pensionāre dzīvo-
ja kaut kur Kārķu pusē. Ne-
atkarīgi no Emoliņas tā laika 
varasvīri bija nolēmuši, ka 
tik maza tipografija nevar būt 
īsti sociālistiska, ka jāveido 
kaut kas dižāks, tāpēc Valkas 
tipografiju apvienoja ar līdzvēr-
tīgo Valmieras tipografiju. Bet 
izrādījās, ka katrā no tipogra-
fijām ir atšķirīga šrfita burti, 
tāpēc nekāda kooperēšanās 
nesanāca. Rezultātā Valkā 
darbu zaudēja burtliči, tostarp 
arī vēlākais padomju laika 
grāmatnieks Arturs Lielais, 
kuŗš darba meklējumos devās 
uz Rīgu. Pēckaŗa gados gan 
Valkas tipografija darbojās ar 
pilnu jaudu, tur drukāja arī 
rajona laikrakstu. Panīkums sā-
kās, kad Valmieras tipografija 
pārgāja uz ofseta technoloģiju, 
kur ar savu līdzfinancējumu 
piedalījās arī Valkas rajons.

Deviņdesmitajos gados Sal-
dū Valdemārs Ancītis sāka 
gatavot „Senču kalendāru”, 
kuŗā publicēja rakstus par vi-
siem kultūras darbiniekiem, 
kuŗiem pienākusi kāda apaļa 
jubileja. Mudināju, lai atceras 
arī valcēnieti Rausku. Saņēmu 
solījumu, bet visām cerībām 
kādreiz jābeidzas. „Senču ka-
lendāram” neatradās turpinā-
tājs.●              Arturs Goba

Piebildes par Rauskas tipografiju

Latvijas Universitātes Lite-
ratūras, folkloras un mākslas 
institūta apgādā (LU LFMI) 
iznākusi Dr. philol., literātūr-
vēsturnieces Māras Grudules 
monografija “Latviešu dzejas 
sākotne 16. un 17. gadsimtā 
kultūrvēsturiskos kontekstos”. 

Monografijā iekļauta arī 16. un 
17. gadsimta latviešu dzejas 
paraugu antoloģija un galve-
no notikumu chronika, kā arī 
vārdnīca, kuŗā skaidroti atse-
višķi grāmatniecības, vēstures 
un poētikas termini. Savukārt 
LU LFMI mājaslapā pieejams 

Latviešu dzejas sākotne

Aina Karlsone. Piemiņas zīme 
Kārlim Kažociņam.

Aina Karlsone. Grāmatzīme 
Indulim Kažociņam.

2017. gada 1. jūnijā Latvijas 
Kaŗa mūzejs turpina īstenot 
savu Latvijas valsts simtgades 
godināšanai veltīto sarīkojumu 
ciklu ar izstādi un chronikas 
listi sociālajā tīklā Facebook.

Laukumā pie Kaŗa mūzeja 
(Smilšu ielā 20) būs apskatāmi 
stendi, kas stāstīs par notiku-
miem no 1917. gada 1. jūnija 
līdz 31. augustam.

Ar šo izstādi mūzejs vēlas arī 
uzrunāt sabiedrību un lūgt tai 
iesaistīties chronikas vizuālā 
noformējuma papildināšanā, 
tādā veidā gan dodot iespēju 
mūzejam papildināt krājumu, 
gan cilvēkiem saglabāt savu 
senču piemiņu, pievienojot 
viņu “vārdus” kopējai sabied-
rības atmiņai, kuŗas glabātājs 
ir mūzejs.

Projekta turpinājumā infor-
mātīvie stendi pie mūzeja tiks 
mainīti ik pēc trīs mēnešiem, 
saglabājot notikumu 100. gads-
kārtas ritmu. Projekts noslēg-
sies ar Latvijas de iure atzīša-
nas 100. gadadienu 1921. gada 
26. janvārī.

Lai iepazītu Latvijas vals-
tiskuma veidošanās ceļu, ir 
jāatkāpjas atpakaļ laikā – uz 
1917. gada pavasari, kad lat-
viešu sabiedriskie un polītiskie 
darbinieki arvien aktīvāk sāka 
paust viedokli par Latvijas 
nākotni, saistot to, sākotnēji 
ar autonomiju, bet turpmā-
kajos mēnešos jau nonākot 
līdz prasībām par neatkarīgu 
Latvijas Republiku. Pēc 1. pa-
saules kaŗa noslēguma 1918. 
gada novembrī radās iespēja 
īstenot latviešu tautas pašnoteik-
šanās tiesības un 18. novembrī 

pasludināt neatkarību Latvijas 
valsti. Taču turpmākos vairāk 
nekā pusotru gadu darbu pie 
valsts izveides nācās apvienot 
ar neatkarības izcīnīšanu kauju 
laukos.

Savukārt polītiskā cīņa par 
Latvijas neatkarības starptau-
tisku atzīšanu turpinājās līdz 
par 1921. gada 26. janvārim, 
kad Antantes Augstākā pado-
me atzina Latviju de uire. Ko-
pumā tās ir 1417 dienas, kas 
iezīmē Latvijas valstiskuma 
veidošanās ceļu.

Latvijas Kaŗa mūzejs piedā-
vās iespēju ikvienam iejusties 
to dienu aktuālitātēs un ikdie-
nas ritējumā. Mūzeja darbinie-
ki ir sagatavojuši katras dienas 
notikumu chroniku, sākot no 
1917. gada 12. martu (Krie-
vijas Februāra demokratiskā 
revolūcija, pēc kuŗas sākās 
pirmie atklātie un publiskie 
aicinājumi īstenot Latvijas 
polītisku autonomiju), izceļot 
kādu starptautisku vai Latvijai 
nozīmīgu notikumu, vai izvē-
loties faktu no ikdienas dzīves 
Latvijā. Iespēju robežās fakti ir 
papildināti ar attēliem.

Izstāde ir tikai viens no plā-
notajiem veidiem, kā iepazīsti-
nāt sabiedrību ar šo ikdienas 
notikumu chroniku. Katras die-
nas faktu būs iespējams atrast 
arī sociālajos tīklos un Kaŗa 
mūzeja mājaslapā internetā.

Chronikas listi sociālajā tīk-
lā Facebook 3 mēnešu laikā 
aplūkojuši jau 8,853 intere-
senti.●

Mārtiņš Mitenbergs,
Latvijas Kaŗa mūzejs

1417 vēstures mirkļi 
valstiskuma veidošanās ceļā
Kaŗa mūzejs turpina īstenot Latvijas 

valsts simtgades projektu

grāmatas pielikums ar senās 
dzejas un tās izdevumu pa-
raugiem. Grāmatas vāka māks-
linieks - Krišs Salmanis.●

Madara Eversone,
LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts
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Vēstures grāmatās Latvijas 
valsts iecerētājus dažkārt dēvē-
ja arī par fantastiem. Vērojot 
kā citās zemēs – kontinentos 
strādā latviešu jaunatnes au-
dzinātāji, atzinām, ka vasaras 
vidusskolās Gaŗezerā, Beve-
rīnā, Kursā – ASV un Aldingā 
Austrālijā arī darbojas fantasti, 
kas nešaubīgi tic brīvās Latvi-
jas idejai. Viņiem palīdz jau-
natne, kuŗi savukārt ir beiguši 
šīs vasaras skolas. Spriedām, 
ka kaut kas tāds būtu vēlams arī 
Eiropā, jo skolu brīvdienās mēs 
varam piedāvāt MLĢ plašās 
telpas un mācību krājumus.

Toreiz šādam pasākumam iz-
devīga bija 1979. gada vasara, 
kad pasaules latvieši pulcējās 
Dziesmu svētkos Visbijā, Got-
landē. Sākām apzināt EVS79 
vadību un darbiniekus. Izslu-
dinājām EVS79 skolēniem 
no 11 līdz 17 gadu vecumam. 
Pieteicās 33 skolēni: 16 no Vā-
cijas, 9 no Anglijas, 5 no Zvied-
rijas un 3 no ASV, darbosimies 
no 14. līdz 30. jūlijam.

Tieši no saulainās Visbijas 
Minsterē ieradās Aldingas 
vasaras skolas „štābs”: Anna 
Ziedare, Irma Zemdega, Zinta 
Ozoliņa, Viktors Švarcs un Pē-
teris Saulīte, vēlāk arī Viktors 
Brenners.

Šādai vadībai pievienojās 
valodniece Valentīna Lasma-
ne, Pāvils un Antra Johansoni 
no Zviedrijas. Sekoja tautas 
deju apmācītāji Helmūts Lī-
bietis un Reinis Gabaliņš no 
Anglijas. Talkā ieradās arī 
Rita Brūve, Maruta Liepa un 
Dainis Pavasars no Vācijas, 
kuŗiem piebiedrojās MLĢ izlai-
duma jaunieši: Kārlis Streips, 
Iveta Asone, Sarma Muižniece, 
Ingrīda Balode un Ilze Aker-
berga no ASV.

Viņus visus vienoja V. Las-
manes atzinums: „Šie ļaudis 
nestrādāja kā ierēdņi, skatīda-

mies pulkstenī, ne viņiem nor-
mēta darba diena vai izpeļņa, 
bet gan visiem viens mērķis: 
pielikt plecu, lai uz kājām 
uzceltu Eiropas vasaras skolu 
Minsterē”.

Tas izdevās lieliski! Sko-
lēniem patika gan atjautīgās 
mācību stundas priekšpusdie-
nās, gan raitās nodarbības 
pēcpusdienās, nedēļas nogalēs 
un saviesīgajos vakaros. Kopē-
jais vēlējums – uz redzēšanos 
nākošajā vasarā!

EVS80 vadību no 6. līdz 
28. jūlijam uzņēmās Pāvils Jo-
hansons. Viņam piebiedrojās 
daļa no iepriekšējā gada darbi-
niekiem. No jauna Janīna Jan-
šēvica no ASV, bet Aldingas 
vasaras skolu šoreiz pārstāvēja 
Kārlis Brēmanis.

Audzis bija arī skolēnu 
skaits: 9 no Anglijas, 11 no 
Zviedrijas un 20 no Vācijas. 
Tātad 40!

No rītiem skolas mācības: 
latviešu valoda un literātūra, 
vēsture, mūzika un dziesmas, 
tautas deju apmācības. Pēc-
pusdienās sporta spēles, teātŗa 
pulciņš, ekskursijas. Neaiz-
mirstami bija dziesmotie vaka-
ri ģitārista Pāvila Johansona 
vadībā:

Vēlamies mūsu zemi
Atkal brīvu redzēt drīz,
Laime, lūdzam mums to lemi.
Kad to reiz kāds sapratīs?

Zeme, zeme, kas tā zeme
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?

EVS80 nobeigumā Pāvils 
Johansons pateicās skolēniem 
par centību un darbiniekiem 
par pašaizliedzīgo darbu.

EVS81 brīnumainā kārtā 
pulcināja 54 skolēnus: 35 
zēnus un 19 meitenes no vai-

rākām Eiropas zemēm. Šoreiz 
darbojāmies no 26. jūlija līdz 
17. augustam. Pirmo posmu 
vadīja Rita Brūvere, bet viņai 
aizbraucot uz 5. VLJK Strau-
mēnos, Anglijā, vadību pārņē-
ma Pāvils Johansons. Aldin-
gas „štābu” pārstāvēja Baiba 
Muzikante un Andris Ziedars. 
Anglijas pārstāvjus papildināja 
Andris Mantinieks un Aija Aue-
re, Kanadas Saulaines un Sid-
rabenes možumu izmanījām 
Sarmas Eglītes darbā. Varens 
bija kļuvis talcinieku sastāvs 
no Vācijas: Imants Alksnis, 
Andra Apīne, Rasma Cipule, 
Raitis Polis, Guna Kļaviņa, 
Viktors Strunskis un Viktors 
Kangeris. Visus iepriecināja 
Pāvulāna ģimene no Lundas: 
tēvs, māte un pieci skolēni.

Tā bija krietna EVS81 sai-
me! Laipnajai saimniecei 
Maijai Gobiņai (Minchene) 
ar palīdzēm Rutu Buklēvicu 
(Dortmunda) un Dainu Upesle-
ju (Minstere) nereti nācās klāt 
galdus 80 ēdējiem: skolēniem, 
skolotājiem un audzinātājiem, 
kā arī viesiem, kas interesējās 
par EVS darbību.

Kā jau citus gadus, priekšpus-
dienās uz MLĢ klašu telpām 
aizsteidzās skolēni, lai apgūtu 
latviskās mācības. Notiek 
intensīvs grupu un dažādo pu-

duru darbs. Sekmīgi.
Pēcpusdienās rosmīgas no-

darbības. Nedēļas nogalēs 
ekskursijas. Kopēji sporto, 
dejo, dzied, sadalās interešu 
grupās, lai vakaros visi satiktos 
dziesmās un pārrunās. Daudz 
kas plānojams. Par to stāsta 
arī izraksts no EVS81 dienas-
grāmatas, kas skatāms īpašā 
aprakstā.

Mēdz teikt, ka idejām ir 
kājas. Ar tām EVS nostaigāja 
pēdējos desmit trimdas gadus 
dažādās svešzemju pilsētās. 
Kopš 1995. gada EVS pilnīgi 

pārgājusi uz Latviju, lai dotu lat-
viešu jauniešiem no Rietumiem 
iespēju tuvāk iepazīties ar savu 
senču zemi. EVS ir notikušas 
Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē 
un arī Latgalē. Man zināms, 
ka EVS 25 gadu pastāvēšanas 
jubileju svinēja Tūjā, Vidzemes 
jūrmalas krastā, bet EVS 30 
gadus Mazsalacā.

Secinu, ka fantasti joprojām 
darbojas gan Latvijā, gan ār-
valstīs.●

Imants Balodis

Eiropas vasaras skola - 
fantastu izsapņots sapnis

EVS81 vadība un darbinieki pie MLG internāta “Rīga” Vienburgas ielā 56 (numuri 58 un 60 
attiecas uz aizmugures ēkām pagalmā).

EVS79 vadītāja Anna Ziedare Vasaras skolas atklāšanā.

Eiropas Vasaras skolas dibinātāji un pirmie vadītāji 1979. 
gadā, kas aizsāka ilgo skolas tradiciju bērnu latviskajā au-
dzināšanā.

EVS80 vadība (no kr.): sēž Janīna Janševica, Rita Brūvere 
un Māra Ieviņa; stāv (no kr.) Reinis Gabaliņš, Imants Alk-
snis, Raitis Polis, Helmūts Lībietis, Kārlis Brēmanis, Pāvils 
Johansons, Maruta Liepa, Dainis Pavasars un Imants 
Balodis.

(Turpinājums nākamā 
numurā)

24. maijā Briselē norisinājās 
literārais vakars, kuŗā beļģu 
publika iepazinās ar pieciem 
2017. gada Eiropas Savie-
nības literātūras balvas iegu-
vējiem, tai skaitā ar Osvaldu 
Zebri no Latvijas. Šis bija 
pirmais kultūras sarīkojums, 
ko Latvijas vēstniecība Beļģijā 
sadarbībā ar partneŗiem rīkoja, 
gatavojoties valsts simtgadei 
2018. gadā.

Uz sarunu tika aicināts ne 
tikai latviešu rakstnieks Os-
valds Zebris, bet arī Ina Vul-
čanova (Ina Vultchanova) no 
Bulgārijas, Bjanka Belova 
(Bianca Bellová) no Čechijas, 
Aleksandrs Bečanovičs (Alek-
sandar Bečanović) no Melnkal-
nes un Džamals Oariači (Jamal 
Ouariachi) no Nīderlandes. 

Flāmu - nīderlandiešu mājā 
deBuren notikušo diskusiju 
vadīja kultūras žurnāliste Gud-
runa De Geitera (Gudrun De 
Geyter), kuŗa atzina, ka ar ne-
pacietību gaida iespēju izlasīt 
arī pilnus apbalvoto romānu 
tulkojumus. Tikšanās laikā 
publikai bija iespēja gan uzzi-
nāt vairāk par katra romāna un 
tā autora daiļradi un profesio-
nālajām gaitām, gan arī dzirdēt 
visu piecu romānu fragmentu 
lasījumus oriģinālvalodās ar 
subtitriem angļu valodā.

Osvalds Zebris lasīja frag-
mentu no Eiropas Savienības 
literātūras balvu ieguvušā ro-
māna “Gaiļu kalna ēnā”, kas 
stāsta par 1905. un 1906. gada 
Eiropā nezināmiem notiku-
miem Rīgā, un to nozīmi Lat-

vijas valsts tapšanā. Sarunā 
autors norādīja, ka šis darbs 
ir viens no tiem, kas veido 
vēstures romānu seriju “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts” – Latvi-
jas rakstnieku dāvanu valstij, 
tuvojoties tās simtgadei.

Literāro vakaru ar Eiropas 
Savienības literātūras bal-
vas atbalstu rīkoja Latvijas 
vēstniecība Beļģijā un četri 
EUNIC (Eiropas Savienības 
Nacionālo kultūras institūtu 
tīkls) Briseles grupas biedri 
– Čechu centrs (Českých cen-
ter) Briselē, Melnkalnes misija 
Eiropas Savienībā, Bulgārijas 
Pastāvīgā pārstāvniecība Ei-
ropas Savienībā, un flāmu-nī-
derlandiešu māja deBuren.●

Latvijas vēstniecība 
Beļģijā

Latvijas simtgades svinības Beļģijā uzsāk ar 
literāro vakaru
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Margarita Stāraste ir iemī-
ļota latviešu bērnu grāmatu 
autore un ilustrātore, ar viņas 
grāmatām ir izaugušas vairākas 
paaudzes. Viņas rakstītās un 
zīmētās grāmatas joprojām ir 
lasītāko grāmatu skaitā.

Māksliniece mācījusies vai-
rākās Rīgas skolās - Valda 
Zālīša pirmajā pamatskolā, Na-
tālijas Draudziņas privātskolā, 
Rīgas 8. pamatskolā, bet no 
1929. gada Rīgas 3. meiteņu 
ģimnazijā (tagad – Rīgas Valsts 
3. ģimnazija), kuŗu absolvēja 
1933. gadā.

Rīgas 3. ģimnazijas draugu 
biedrība sadarbībā ar Latvijas 
valsts simtgades biroju un ci-
tiem atbalstītājiem ir iecerējusi 
vairāk nekā divus gadus ilgu 
Margaritai Stārastei un viņas 
daiļradei veltītu projektu, kuŗa 
ietvaros dibināt “Margaritas 
Stārastes mēnesi”, uzstādīt 
piemiņas plāksnes mākslinie-
cies mācību iestādēs, uzstādīt 
tēlu grupu publiskā pilsētvidē, 
utt..

Sadarbojoties ar Kārļa fon-
du un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literātūras 
centru Rīgas 3. ģimnazijas 

draugu biedrība aicina visas 
bibliotēkas un skolas Latvijā 
un aiz tās robežām piedalīties 
literārajā konkursā.

Mūsu mērķis ir rosināt sko-
lēnus iepazīt Margaritas Stār-
astes darbus un dzīvesstāstu, 
aktuālizēt Margaritas Stārastes 
darbu idejas mūsdienu jauno 
lasītāju pieredzē un veicināt 
bērnu un jauniešu lasītprasmi 
un jaunradi.

Aicinātie piedalīties jebku-
ŗas skolas (Latvijā un ārvalstīs) 
9 - 10 gadus (3. - 4. klase) un 
10 - 13 gadus (5. - 7. klase) 
veci skolēni.

3. - 4. klases uzdevums ir 
uzrakstīt kāda Margaritas Stār-
astes darba turpinājumu un 
ilustrēt to. Teksta apjoms: ne 
mazāk kā 200 vārdu.

5. - 7. klasei jāuzraksta eseju 
(radošu pārdomu darbu) vai jā-
uzfilmē videostāstu “Margarita 
Stāraste un viņas darbi šodienas 
bērnu acīm”, izmantojot savas 
ilustrācijas. Teksta apjoms: ne 
mazāk kā 300 vārdu.

Var arī radīt Margaritas Stār-
astes darbu videoreklāmu ar 
oriģināliem ilustrācijas līdzek-
ļiem. Video gaŗums: ne ilgāks 

Margaritas Stārastes tēli 
atdzimst 21. gadsimtā

Latviešu skolas bērni aicināti piedalīties konkursā 
par 150 sekundēm.

Balvās tiks izsniegts plan-
šetdators, e-grāmatu lasītājs, 
viedpulkstenis.

Konkurss norisinās divās 
kārtās. Vietējais konkurss nori-
sinās bibliotēkās un skolās līdz 
2017. gada 25. septembrim.

Katras vecuma grupas dar-
bus vērtē atsevišķi, iesniegtos 
darbus vērtē bibliotekāri un 
skolotāji un nosaka, kuŗi no 
radošo darbu autoriem piedalī-
sies otrajā kārtā.

Vietējā konkursā izvēlētie 
darbi otrai kārtai jāiesniedz 
līdz 2017. gada 29. septem-
brim.

Darbu skaits no vienas sko-
las vai bibliotēkas nav ierobe-
žots.

Otrās kārtas darbu vērtēšana 
notiek līdz 2017. gada 17. ok-
tobrim.

Uzvarētāju apbalvošana no-
tiks Rīgas Valsts 3. ģimnazijā 
2017. gada 25. oktobrī.

Konkursa darbus vērtēs pro-
fesionāla žūrija.●

Mārtiņš Biezais,
Rīgas 3. ģimnazijas 

draugu biedrības 
prezidents

Igauņu izcelsmes holandie-
šu režisore Helga Merits, kas 
bija ieradusies Rīgā un Oku-
pācijas mūzejā izrādīja savu 
filmu “1943. gada klase - pie-
miniet mūs, kad mūsu vairs 
nebūs”, pašlaik vāc materiālus 
filmas veidošanai par latviešu 
leģionāriem.

Tās pamatā būs stāsts par 
trim latviešu jauniešiem, kas 
1945. gada janvārī, glābjoties 
no iesaistīšanās kaŗadarbībā, 
noslēpās vietējās iedzīvotājas 
Julia van Hees mājā Nīderlan-
dē. Vācu armija viņus noķēra 
un notiesāja uz nāvi. Tomēr 
cietumu, kuŗā viņi gaidīja sprie-
duma izpildi, bombardēšanā 
sagrāva, un notiesātajiem iz-
devās bēgt. Nīderlandē ir atras-
ta viena no šo jauniešu – Jāņa 
Dāvida - dienasgrāmata. 

Jānis Dāvids ir dzimis 1910. 
gadā Rīgā. 1944. gada vasarā 
viņu ieskaitīja Vācijas armi-
jas gaisa izpalīgu vienībā. 
Šo vienību ar kuģi no Rīgas 

ostas izveda 1944. gada 24. 
augustā. Uz kuģa bija ap 200 
J. Dāvida vienības biedru un 
arī kaŗa bēgļi. Viņus veda 
uz Gotenhafenu un tad tālāk 
uz Oldenburgu. Holandē 25 
latvieši tika nometināti netālu 
no ciematiem Lichtenvoorde, 
Zieuwent, Varsseveld un De 
Heurne — Holandes un Vāci-
jas robežas tuvumā. Sākoties 
1945. gadam, Jānis ar abiem 
līdzbiedriem vēl bija savā vienī-
bā, bet janvāŗa pirmajās dienās 
viņi to pameta. J. Dāvida die-
nasgrāmatas apraksts beidzas, 
kad sākas slēpšanās.

Zināms, ka J. Dāvids vēlāk 
nonāca atpakaļ Rīgā, bet kas 
notika ar pārējiem diviem ka-
reivjiem? Tolaik vienību atstā-
ja arī Eduards Nikolajs Porga 
(dzimis 1921. gada 23. martā), 
kas pirms kaŗa strādāja par 
grāmatvedi, kā arī Alfrēds Vilis 
Kalniņš (dzimis 1910. gada 8. 
maijā), kas pirms kaŗa Rīgā bija 
atslēdznieks. Citus vīrus no J. 
Dāvida gaisa izpalīgu vienības 
sauca Gridukovs, Alberts Cī-
rulis, G. Brūs, Kārlis Oitolius, 
Alberts Gulbis, Tērauds, Egle 
un Lizdens. Ja kāds varētu 
sniegt papildus ziņas par šiem 
cilvēkiem, lūgums sazināties 
ar mūzeju.●

Latvijas Okupācijas 
mūzejs

Meklē ziņas par latviešu 
leģionāru likteni Nīderlandē 

1945. gada sākumā

Julia van Hees.

31. maijā, Kazachstanas 
polītiski represēto upuŗu pie-
miņas dienā, Latvijas vēstnieks 
Kazachstanā Jurijs Pogreb-
ņaks kopā ar citu Kazachstanā 
akreditēto valstu vēstniecību 
pārstāvjiem nolika ziedus pie 
piemiņas zīmes Staļina repre-
sijās cietušajām Latvijas sievie-
tēm lēģerī ALŽIR (АЛЖИР 
- Акмолинский лагерь жён 
изменников родины).

Polītiski represēto atceres 
dienas ietvaros, kas notika vi-
sā Kazachstanā, vēstniecības 
2. sekretārs Kaspars Mekons 
vienlaicīgi piedalījās arī piemi-
ņas pasākumā Spaskas memo-
riālajā kompleksā (Karagandas 
apgabals), kur nolika ziedus 
pie pieminekļa “Represēto Lat-
vijas iedzīvotāju piemiņai”.

ALŽIR bija PSRS nometne, 
kur tika izsūtītas par dzim-
tenes nodevību notiesāto tu-
vākās radinieces. Nometne 
darbojās no 1938. līdz 1953. 
gadam. Šajā laikā kā „dzimte-
nes nodevēju” sievas, māsas 
un meitas ieslodzījumā atra-
dās vairāk nekā 100 Latvijas 
sievietes. Netaisnīgo sodu šeit 
izcieta vairāk nekā 18,000 
sievietes un viņu bērni, un 
grūtajos sadzīves apstākļos un 
skarbajās Kazachstanas ziemās 
daudzi no viņiem gāja bojā.

Savukārt Spaskas memo-
riāls ir veltīts KARLAG (Ka-
zachstanas territorijā esošie 
Gulaga lēģeri) nometnēs ieslo-
dzītājiem.●

Latvijas vēstniecība 
Kazachstanā

Kazachstanā piemin polītisko 
represiju upuŗus

Adīsim Kurzemē!
Uz četru dienu adīšanas semināru Liepājā no 29. maija līdz 2. jūnijam bija sabrauku-

šas dalībnieces no 9 valstīm, vairākas no kuŗām Latvijā ieradās pirmo reizi.
No Toronto 

uz  semināru 
a i z b r a u k u s i 
a r ī  Latv iešu 
dai ļamatnie-
ku savienības 
Kanadā priekš-
sēde, aizrautīgā 
adītāja Sarmīte 
Vilka.●

Rokdarbnieces  
no deviņām val-
stīm tiekas Lat-
vijā un dalās 
pieredzē.

Simtgadnieki 
aicināti uz 

Rundāles pili
(diena.lv) Uz pirmo Latvijas 

simtgadnieku salidojumu, kas 
notiks 15. jūlijā Rundāles pils 
Baltajā zālē, dalību apstiprinā-
juši 33 Latvijas simtgadnieki, 
kas piedzimuši reizē ar Latvi-
ju, aģentūru LETA informēja 
biedrības “Rīgas aktīvo senio-
ru alianse” vadītāja Terezija 
Mackare. Viņa skaidroja, ka 
salidojums ir aicinājums simt-
gadniekiem iziet sabiedrībā 
kopā ar savas dzimtas pārstāv-
jiem, pašvaldības vadītājiem, 
satikties ar vienaudžiem, satik-
ties cilvēkiem, kuŗi veidojuši 
kopīgās vēsturiskās atmiņas 
pamatu.

Salidojuma dienā notiks 
ekskursijas, turklāt simtgad-
niekiem būs iespēja iepazīties 
ar pils mūzeju un parku. Sa-
vukārt, Baltajā zālē viesiem 
uzstāsies Latvijā pazīstami māk-
slinieki. Vienlaikus Latvijas 
pašvaldību kultūras darbinieki 
veido mūzikālo aleju, pa kuŗu 
Latvijas simtgadnieki un viesi 
dosies uz Balto zāli. “Mūzikas 
alejā saklausīsim katras Latvi-
jas desmitgades populārākās 
melodijas, dziesmas, dejas,” 
pauda Mackare.

Salidojuma dalībnieku vidū 
būs arī dokumentālās filmas 
“Piedzimt kopā ar Latviju” 
varoņi - valsts simtgadnieki, 
kā arī notiks filmas videopre-
zentācija. Latvijas pirmais 
simtgadnieku salidojums ir 
pilsoniskā iniciātīva, kas veltīta 
Latvijas 100 gadu jubilejai.●

Grāmata „Rīga jeb ziņģe par 
Rīgu un viņas dzīvi”, ko 19. 
gadsimta 60. gados sarakstījis 
dzejnieks Mārcis Reinbergs 
un pēc tam pārstrādājis un 
papildinājis tā laika ievēro-
jamais kultūras darbinieks 
Ernests Dinsbergs, ir poētiski 
spilgts dzejdarbs un reizē Rī-
gu aprakstošs kultūrvēsturiski 
izzinošs izdevums par mūsu 
valsts galvaspilsētu iezīmīgā 
vēstures laikposmā, kad tā no 
viduslaiku tipa cietokšņa ar no-
cietinājuma vaļņiem visapkārt 
kļūst par modernu rūpniecības, 
ekonomisko un kultūras centru. 
Grāmata izdota suvenīrtipa iz-
devumā mākslinieciski greznā 
iesējumā.

„Ziņģe par Rīgu” ir labsir-

dīga humora pilnā valodā sa-
cerēta poēma, kas veidota kā 
pastaiga pa Rīgas pilsētu. 

„Ziņģē par Rīgu” sevi atradīs 
visi rīdzinieki – gan dažādu 
etnisko, gan sociālo grupu pār-
stāvji. Grāmatā tiek iezīmēta 
arī 19. gadsimta vidus Rīgas 
topografija, minot tā laika ielu, 
parku, iezīmīgu ēku, vārtu, 
tiltu, kā arī apkaimju nosauku-
mus. Tāpat saistoši aprakstīti 
tautas svētki un tradicijas, vien-
laikus atgādinot vēsturiskus 
notikumus un arī negadījumus 
kā plūdus, ugunsgrēkus un rak-
sturojot veidus, kā rīdzinieki ar 
tiem cīnījušies. ●

Ilma Elsberga,
biedrība 

„Atvērtās krātuves”

Ziņģe par Rīgu

Sarmīte Vilka no Toronto piedalās adīša-
nas seminārā Kuldīgā, studijā Čaupe.
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TLB Sestdienas skolas 66. 
izlaidums notika 2017. g. 27. 
maijā Latviešu Centrā Toron-
to. Šogad absolvēja 8 skolēni 
– četras meitenes un četri zēni 
– un izlaiduma akts bija labi 
apmeklēts. Bez vecākiem un 
vecvecākiem bija radi, draugi, 
kādreizējie šo absolventu sko-
lotāji un citi skolas atbalstītāji. 
Astotās un septītās klases sko-
lēni, kā arī pārzine un skolotāji, 
bija tērpušies tautas tērpos.

Pārzine Rasma Gaide atklā-
ja šo aktu un 8. kl. skolēni 
kopā ar audzinātāju Andrievu 
Zandbergu ienesa Latvijas 
karogu H. Ginteres klavieŗu 
pavadījumā. H. Gintere spēlēja 
pavadījumu arī dziesmām. 
Pārzine uzaicināja nodziedāt 
Kanadas himnu, pirms visi ie-
ņēma vietas.

Svētbrīdi vadīja prāveste 
Ilze Kuplēna - Ewart. Viņas 
stāstījums bija ņemts no tautas 
dziesmas par turku pupu, kas 
izauga ar deviņiem žuburiem 
un pa tās zariem varēja nokļūt 
debesīs. Vispirms noskaidro-
jās, ka turku pupu sauc arī par 
auzu zirni vai angliski “chick-
pea”. I. Kuplēna pielīdzināja 
absolventus šādām turku pu-
pām, kas iestādītas zemē iz-
aug ar deviņiem žuburiem, jo 
vecāki, skolotāji un latviešu 
sabiedrība ir palīdzējuši tām 
augt un veidoties. Galvenais 
ieguvums ir latviešu valoda, 
latviešu kultūra un draudzības. 
Labākais paldies no absol-
ventiem būs, ja viņi gādās, lai 
šī tradicija turpinās arī nāka-
mās paaudzēs, un palīdzēs tām 
augt un veidoties latviskā garā. 
Sekoja lūgšana un noslēdzot 
svētbrīdi visi kopīgi nodziedāja 
“Pateicības kanonu” .

No LNAK absolventus svei-
ca Izglītības nozares vadītāja 
Elita Pētersone. Viņa patei-

cās latviešu sabiedrībai par 
Sestdienas skolas atbalstu, 
vecākiem par sadarbību, sko-
lotājiem par skolai ziedoto 
laiku un absolventiem, ka viņi 
ir mācījušies un izturējuši līdz 
galam. Šinī nedrošā laikmetā 
katra latvieša uzdevums ir sar-
gāt latviešu valodu un kultūru 
ārpus Latvijas. Viņa mudināja 
turpināt latvisko izglītību 
TLTA Ģimnazijā, Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā un iesais-
tīties latviešu sabiedrībā. Ab-
solventi saņēma Mansarda 
izdoto grāmatu “Tilti II” un “ 
Špikeris: latviešu valodā raks-
turīgākās kļūdas”, kā arī nau-
das balvu “Sveika, Latvija!” 
ceļojuma atbalstam. Savu 
uzrunu viņa nobeidza ar Ojāra 
Vācieša dzejoli:

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
vai celies debesīs, vai jūŗas 

dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu 

prieku,
vai viens pats satiecies ar 

pretinieku –
Tu esi Latvija!

Priekšnieks Patriks Run-
dāns absolventus sveica no 
Toronto Latviešu biedrības ar 
vārdiem: “Šodien ir liela die-
na ne tikai jums, absolventi, 
bet arī visai latviešu sabied-
rībai.” Viņš labi saprotot, ka 
nebija viegli upurēt sestdienas 
latviešu skolai, jo pats ir šīs 
skolas absolvents. P. Rundāns 

ieteica turpināt latvisko izglī-
tību un trīs reizes atkārtoja, 
lai mācās gramatiku, kaut at-
zinās, ka pats neesot ievērojis 
šo ieteikumu. Viņš cerot, ka 
Sestdienas skolas mācības un 
tur iegūtās draudzības absol-
ventiem paliks uz mūžu, un 
vēlāk katram absolventam 
pasniedza biedrības rakstu krā-
jumu “Laikmeta straumē” ar 
ierakstu. Novēlot labas sekmes 
nākotnē, viņš mudināja arvien 
atcerēties, ka ir latvieši. Viņš 
uzaicināja nodziedāt Latvijas 
himnu.

Pārzine apzīmēja šo absol-
ventu klasi kā spēcīgu klasi 
vispirms jau skaita ziņā, jo 
kopīgiem spēkiem var daudz 
veikt. Skolēniem arvien bi-
jušas daudz un dažādu inte-
resantu ideju. Viens skolēns 
esot teicis, ka dejošanu varot 
mācīties arī tikai skatoties un 
nevajagot pašam nemaz dejot. 
Viņa uzaicināja karogu nodot 
nākamai absolventu klasei. 
Karogu nodeva Matīss Brants, 
Kristai Torai un Amalie Kannei 
asistējot, un to saņēma 7. kl. 
skolnieces Simona Gaide un 
Vizma Kaļiņa. Septītās klases 
skolēni noskaitīja solījumu 
mācīties un augt Latvijai un 
visi kopīgi nodziedāja “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”.

R. Gaide nolasīja rakstisku 
apsveikumu ar naudas velti no 
Toronto Vanadžu kopas un DV 
Toronto nodaļas. 

Absolventi saņēma aplie-
cības un vairākas grāmatu 
veltes.

Sekoja absolventu priekšne-
sumi. Pirmais bija īpatns un 
žēl, ka to bija gŗūti saredzēt 
un sadzirdēt. Skolēni bija sa-
cerējuši pateicības par skolas 
dzīvi un skolotāju devumu, ko 
papildināja ar zīmētiem lieliem 
burtiem, tos attiecīgi mainot un 

veidojot vārdus.
Visas četras meitenes stās-

tīja savas atmiņas par skolas 
gaitām, katra minot kādu savu 
īpašu piedzīvojumu skolas 
dzīvē. Visas pieminēja lugas 
uzvedumu Toronto un Mont-
reālā. Lai arī skolēnu skaits 
bija daudzreiz mainījies, to-
mēr šodienas absolventiem 
ir izveidojušās sirsnīgas drau-
dzības.

Seši absolventi uz koklēm 
nospēlēja “Odu priekam” un 
“Maza, maza ābelīte” skolotā-
jas Marisas Zubānes vadībā.

No vecākiem atvadu vārdus 
teica Rita Tora izsakot patei-
cību skolai, kas palīdzējusi 
mācīt un kopt latviešu valodu, 
jo ģimene viena to nespētu 
veikt. Sestdienas skola devusi 
bērniem latvisku sabiedrību 
un draugus. R. Tora pateicās 
katram skolotājam par viņa 
devumu mācībās, skolas darb-
vedēm un 8. klases audzinā-
tājam A. Zandbergam, kas 
pēdējos divus gadus braucis no 
Gvelfas, lai mācītu skolā. Īpa-
ša pateicība pārzinei Rasmai 
Gaidei, kas nenogurstoši strā-
dājusi, lai motivētu skolotājus, 
bērnus un vecākus iesaistīties 
skolas dzīvē.

Atskatoties arī vecākiem ir 
sakrājušās dažādas atmiņas 
par Setdienas skolas darbu un 

devumu, bet galā ir radusies 
izpratne, ka skola ir bagātinā-
jusi bērnus ar latvisko manto-
jumu. Absolventu vecāki kā 
pateicību skolai dāvināja divas 
latviskiem rakstiem izgrez-
notas kastes kokļu glabāšanai. 
Arī klases audzinātājs A. Zand-
bergs saņēma no vecākiem 
pateicības velti.

Audzinātājs šo klasi salīdzi-
nāja ar labu voleja komandu. 
Viņš absolventus uzņēma īpašā 
kubā – TLBSS absolventu klu-
bā. Uz jautājumu, kas vēl no 
klātesošiem sastāv šinī klubā, 
pacēlās daudz roku. Pēc viņa 
domām svarīgākie ieguvumi no 
Sestdienas skolas ir latviskās 
mācības un draudzības. A. 
Zandbergs izteica cerību, ka 
vismaz daži no absolventiem 
atgriezīsies skolā vispirms 
kā brīvprātīgi palīgi un vēlāk 
kā darbinieki. Viņš katram 
absolventam bija izmeklējis 
un nolasīja vienu latviešu sa-
kāmvardu. Skola ir iedevusi 
darba rīkus, valodu un citas 
mācības un ar tiem tagad ab-
solventi varēs stāties darbā 
latviešu sabiedrībā.

Noslēgumā pārzine atvadī-
jās no trim ģimenēm: Toru, 
Kaņņu un vienas no Ezeru 
ģimenēm, kas nākamgad neat-
griezīsies skolas saimē. Pārzi-
ne salīdzināja absolventus ar 
nepabeigtu latvisku prievīti, ko 
ir jāturpina aust un veidot par 
skaistu, latvisku jostu.

Sekoja skolas himna “Augšā 
bērni” un karoga iznešana. Visa 
latviešu sabiedrība vēl visiem 
absolventiem labas sekmes 
papildinot latviskās zināšanas, 
lai ar laiku varētu pārņemt sa-
biedriskos pienākumus.

Vecāki bija sarūpējuši bagā-
tīgu mielastu un aicināja visus 
klātesošos uz pusdienām.●

Rasma Pērkone

Aug jaunā maiņa
Toronto Latviešu biedrības 

Sestdienas skolai 66. izlaidums

Sestdienas skolas absolventi (1. r. no kr.) Toms Maksiņš, Viktors Ezers, Emīls Zamurs, Krista 
Tora, Amalie Kanne, Karlīne Zubāne, Alda Ezera un Matīss Brants kopā ar skolotājiem savā 
izlaiduma dienā.                Visi foto: Aivars Vinters

Vecāku vārdā Marisa Zubāne skolas pārzinei 
Rasmai Gaidei pasniedz latviskiem rakstiem 
izgreznotu kasti kokles glabāšanai.

Absolventus no LNAK sveic 
Elita Pētersone.

Skolas karogu absolventi Krista Tora, Matīss Brants un Amalie 
Kanne nodod Simonai Gaidei un Vizmai Kaļiņai.

Absolventus dzīvē izvada 
klases audzinātājs Andrievs 
Zandbergs.

Prāveste Ilze Kuplēna-Ewart 
vada svētbrīdi.

TLB priekšnieks Patriks Run-
dāns teic atvadu vārdus.

Skolas pārzine Rasma Gaide atvadās no ab-
solventiem.
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Maija pēdējā nedēļas nogalē notika Otavas 
“Race Weekend”, kuŗā piedalījās apmēram 43,000 
maratona, pusmaratona, 10 km, 5 km un bērniem 
2 km skrējēji. 

Šogad skrējienā piedalījās arī vismaz septiņi 
latvieši. Svētdien, 28. maijā, grupiņa latviešu 
sagaidīja skrējējus Miera draudzes baznīcas zālē 
pēc dievkalpojuma, ar vēstniecības sagādāto tostu 
un cienastu.

Papildus skrējēju komandai, šogad, ar Latvijas 
vēstniecības atbalstu, tika izveidots arī latviešu 
atbalstītāju stends, kur kopā ar 
vēstnieku Kārli Eihenbaumu 
un viņa ģimeni kopā pulcējās 
latviešu līdzjutēji, uzmundrinot 
skrējējus.

Pusmaratonu no latviešu ko-
mandas visātrāk noskrēja Kris-
taps Kuplais - 1 stundā un 58 
minūtēs. 10 km distanci jaunais 
Kristofers Deitons noskrēja 
vienā stundā, tikpat ātri kā 
mūsu pieaugušie.

Visi skrējēji saņēma īpašas 
Kanadas 150 gadu jubilejas 
medaļas.●

Teksts un foto 
Uģis Lāma

Latvieši piedalās 
Otavas skrējēju nogalē

Skrējēji ar mudinātājiem baznīcas zālē pēc sacīkstēm. No kr.:  
vēstnieks Kārlis Eihenbaums, Ināra Eihenbauma, Kristofers 
Deitons (10 K),  Miguel  Lopez, Kristaps Kuplais  (pusmaratons),  
Justin Porter (pusmaratons), Markus Deitons; priekšā - Ilze 
Spiridonova (pusmaratons), Solvita Rakitko (pusmaratons), 
Karmena Svilane (pusmaratons), Ilze Bērziņa;  klāt nav Jānis 
Lielāmers (10 K).

Neliekas, ka Solvitai Rakitko 
trūkst enerģijas kādus 1.5 km no 
pusmaratona finiša.

Att. pa labi: Karmena Svilāne 
tuvojas pusmaratona finišam.

Kanadas 150 gada jubilejas maratona medaļas skrējējiem, kas 
spēja sasniegt finišu.  Medaļā iekārta kļavas lapa, kas griežas, 
lentes uzraksts apzīmē noskrieto distanci.

Šobrīd Latvijas jachta “SPA-
NIEL” piedalās starptautiskajā 
regatē “Rendez - Vous 2017 
Tall Ships Regatta” pāri At-
lantijas okeānam. Ceļojuma 
patronese ir bijusī prezidente 
Vaira Vīķe - Freiberga, ar ko 
“SPANIEL” kopā sveic Kana-
das konfederāciju 150 gadu 
jubilejā un ievada Latvijas 
valstiskuma simtgadi.

“SPANIEL” ļoti priecātos, ja 
atsauktos tie Kanadas latvieši, 
kas būtu ieinteresēti sastapt 
komandu, paviesotos uz le-
ģendārās jachtas vai sastaptu 
to krastā. 

Uz jachtas vienā reizē var 
uzņemt ~10 cilvēkus. Pašreiz 
plānotie datumi, kad jachta 
piestās Kanadas ostās:

Pictou 1. jūlijā,
Sept Isle 8. jūlijā,
Rimouski 15. jūlijā,

Kvebekā 20. jūlijā,
Halifaksā 30. jūlijā.
Tā būtu iespēja kopā ar azar-

tisko un dažādo jachtas “SPA-
NIEL” komandu ieskandināt 
Latvijas valstiskuma simtgadi, 
dzirdēt Atlantijas šķērsošanas 
piedzīvojumu stāstus, pavieso-
ties uz jachtas, gūt ieskatu 
burāšanas ikdienā, pārrunāt 
citas aktuālitātes.

Komanda gaidīs ziņas - līdz 
5. jūnijam, kad ir krastā Bermu-
du salās ar pieeju internetam 
un telefona sakariem, rakstiet 
uz: sintija.lase@sta-latvia.lv.

No 7. jūnija varēs sazināties 
ar LBMA valdes priekšsēdētāju 
un Latvijas Radio 1 žurnālistu 
Uģi Lībieti: ugis.libietis@sta-
latvia.lv, +37129171718.

Vairāk informācijas un pie-
teikšanās: http://ej.uz/ tiksana-
sarspaniel.●

Nenokavē iespēju satikt 
leģendu!

Kaut gan maijs jau bija aiz-
vēris durvis aiz sevis, Toronto 
pensionāru 1. jūnija saietā 
galdus greznoja smaržīgas 
maijpuķītes, protams, no Zari-
ņu dārza.

Atklājot saietu Liene Martin-
sone deva divas minūtes laika 
valdes priekšsēdim Auseklim 
Zaķim viņa ziņojumiem. Ar 
2 minūtēm tomēr nepietika, 
jo viņš vispirms apsveica vi-
sas Birutas vārdadienā, tad 
ziņoja, ka vasaras saieti būs 
6. jūlijā un 17. augustā, bet 
26. augustā centīsimies izkār-
tot braucienu uz Sidrabeni. 
Iepriekšējās dienas Kristus 
Dārza pilnsapulcē ir bijis ai-
cinājums KD valdei pārrunāt 
iespēju apvienot KD un Centru 
zem viena administrātīvā jum-
ta. Pensionāru apvienība šo 
ierosinājumu pilnīgi atbalsta. 
Šīsdienas koncerts tiks atkār-
tots plašākā versijā Sidrabenes 
sezonas atklāšanā.

Liene ziņoja, ka nākamās ne-
dēļas saietā paredzētās filmas 

vietā būs vijoļkoncerts Irisas 
Purenes izkārtojumā.

Ansamblis AMUZ pensio-
nāriem nav svešs, jo tā dalīb-
nieces Anna Broka, Marija 
Torberna-Vītola (Maria Thor-
burn-Vitols) un vadītājs Pēteris 
Zariņš ir mūs iepriecinājuši 
gan atsevišķi, gan kopā. Pē-
teris mūs apsveica ar skanīgu 
“Buon Giorno!”, jo viņa no-
doms bija vest mūs mūzikālā 
ceļojumā pa Italiju. Vadoties 

no pieņēmuma, ka itaļi izgud-
roja dažādus jauninājumus 
tirdzniecībā, technikā un arī 
mūzikā, kuŗus tad vācieši pie-
ņēma un uzlaboja vai papildi-
nāja, viņš stāstīja par Mocartu, 
Mendelsonu, Offenbachu un 
ungāru Listu, demonstrējot 
italisko iespaidu viņu kompozi-
cijās vai nu ar klavieŗu solo, vai 
arī abām dziedātājām dziedot 
solo vai duetus.●

da 

Pensionāru mūzikālais 
ceļojums pa Italiju

Ingrīda Golde priecīga satikt sen 
neredzētu draugu Gunāru Šubi-
ņu.  Visi foto: Tālis Plūdums

Liene Martinsone sveic māksliniekus Annu Broku, Pēteri 
Zariņu un Mariu Thorburn ar ziediem.

Gan pianists Pēteris Zariņš, gan dziedātājas Maria Thorburn 
un Anna Broka aizrautīgi iejūtas mūzikā. 
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JĀŅI SAULAINĒ
2017. g. 17. jūnijā

Līgosim Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašumā Saulaine! 
Vainagu pīšana, līgošana, ugunskurs, teltošana, danči

• Ieejas maksa: pieaugušiem $20; bērniem līdz 
12 gadiem ieeja bez maksas, LNJAK biedriem 
un studen� em $10 , par katru tel�  $10.

• Brīva ieeja visiem Jāņiem, Žaņiem, Līgām, 
Ligitām, Janām un Janīnām

• BBQ VAKARIŅAS starp 4:00 un 8:00 vakarā: 
Liepājnieki, desas, skābie kāpos� , dažādi salā� , 
saldais, kafi ja un sula $15 pieaugušiem, $10 
bērniem līdz 16 gadiem 

• 6:00 vakarā: mūzicēs māsas Dimantas (Laima 
un Katrīna) no Latvijas - ieska� es YouTube! 

• 9:00 balle „Saulšķūnī“: DJ Armands

• Brokas� s svētdien no 8:00: pieaugušiem $7, 
bērniem līdz 16 gadiem $5

• Saulaines grāmatu klē� ņa atvērta 24/7!

Nepieciešams pieteik� es pārgulēšanai telpās 
saimnieks Ričards Urdziņš 705-424-1118. Jāņem līdz dvieļi, segas, palagi un spilveni.
Organizētāji: Gun� s un Natālija Taņņi 
905-773-3328 vai 705-424-2558, gunnartannis@gmail.com; karte: www.saulaine.com 

Keramiķes Velgas Jansones krūze.

TORONTO UN APKĀRTNES 
SARĪKOJUMU KALENDĀRS

Sarīkojumu kalendārs lasāms arī internetā
www.lnak.org un www.facebook.com/Latvija.Amerika, 

sadarbībā ar www.latviesi.com
8. jūnijā, ceturtdien - TLPA saiets. Vijoļkoncerts. Pusdienas.
10. jūnijā, sestdien - pl. 19.30 Latviešu Centrā Toronto deju gru-
pas “Daugaviņa” koncerts “Pa dejas ceļu uz simtgadi”. Ieeja $ 30, 
jauniešiem (10 - 18 g.v.) $ 15, bērniem (līdz 9 g.v.) brīva. Biļetes var 
iegādāties Centra birojā, tel. 416-759-4900.
11. jūnijā, svētdien - pl. 14.00 Toronto Sv. Barnabas baznīcā (361 
Danforth Ave., pie Chester pazemes stacijas) Latvijas Nacionālās 
operas fonds Kanadā rīko koncertu ar māksliniecēm no Latvijas un 
Kanadas - mecosoprāns Vilma Indra Vītola, pianiste Dzintra Erli ha, 
čelliste Emma Bandeniece. Ieeja $ 30. Tuvākai informācijai zvaniet 
416-536-1506.
13. jūnijā, otrdien - pl. 20.00 LNAK un Baltiešu Federācija Kanadā 
aicina piedalīties kopējā baltiešu Aizvesto piemiņas dienas atcerē. 
Svecīšu nolikšana pie Toronto pilsētas nama. Svecītes iegādājamas 
uz vietas Nathan Phillips Square, Toronto City Hall, 100 Queen Street 
West.
15. jūnijā, ceturtdien - TLPA saiets. 14. jūnija atcere ar piemērotu 
programmu Irisas Purenes vadībā. Zupa.
17. jūnijā, sestdien - LMMK - “Internās un Eksternās” šaušanas sa-
cen sības Bērzainē. Sākums pl. 9.30, visi kluba biedri un viesi laip ni 
lūgti piedalīties.
17. jūnijā, sestdien - pl. 16.00 Jāņu svinības Saulainē. Līgosim! Sau-
lainē mums labi klājas.
20. jūnijā, otrdien - Latviešu Centrā Toronto Latviešu kreditsa bied-
rības gada sapulce. Reģistrēšanās pl. 18.00, sākums pl. 18.30.
22. jūnijā, ceturtdien - TLPA saiets. Jāņi - svinēsim kopā ar kori 
“Rota” un ansambli “Pusstunda”, ciemiņiem no Latvijas un pašu 
mājas ļaudīm, Irisas Purenes vadībā. Pusdienas.
23. jūnijā, piektdien - JĀŅI Latviešu Centrā Toronto. Alus bārs atvērts 
18.00. Vakariņās uz iesma cepts sivēns 19.00. Lūdzam pieteikties 
Centra birojā 416-759-4900.
24. jūnijā, sestdien - Sidrabenes Jāņu svinības. Pl. 19.00 uzstāsies 
“Dzirksts” un “Dižais Dancis”. Pl. 21.00 uz dejas grīdas Jāņu balle, 
spēlēs “Penzionāri”.
25. jūnijā, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar šau-
jamiem ieročiem un šaušanu, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 - 
16.00.
9. jūlijā, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar šau-
ja miem ieročiem un šaušanu. Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 - 
16.00.
12. jūlijā, trešdien -  BBQ Latviešu Centrā Toronto. Kokteiļu stunda 
no pl. 17.30. Vakariņas no pl. 18.00 līdz 19.00. Lūdzam pieteikties 
Centra birojā 416-759-4900.
16. jūlijs, svētdien - 29. jūlijs, sestdien - Sv. Jāņa draudzes To ron to 
Saulaines bērnu nometnes 66. gads! Tuvāka informācija pie nometnes 
galvenās vadītājas Lisa Wust-Williams, 647-980- 9075, ellwust@gmail.
com vai www.saulaine.com.
23. jūlijā, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar 
šaujamiem ieročiem un šaušana, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 
- 16.00.
26. jūlijā, trešdien -  BBQ Latviešu Centrā Toronto. Kokteiļu stunda 
no pl. 17.30. Vakariņas no pl. 18.00 līdz 19.00. Lūdzam pieteikties 
Centra birojā 416-759-4900.
9. augustā, trešdien -  BBQ Latviešu Centrā Toronto. Kokteiļu stunda 
no pl. 17.30. Vakariņas no pl. 18.00 līdz 19.00. Lūdzam pieteikties 
Centra birojā  416-759- 4900.
13. augustā, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar 
šaušanas ieročiem un šaušana, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 - 
16.00.
23. augustā, trešdien -  Sezonas beidzamais BBQ Latviešu Centrā 
Toronto. Kokteiļu stunda no pl. 17.30. Vakariņās uz iesma cepts sivēns 
no pl. 18.00 līdz 19.00. Lūdzam pieteikties Centra birojā  416-759-
4900.
27. augustā, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar 
šaujamiem ieročiem un šaušanu, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 
- 16.00.
9. septembrī, sestdien - Lielupē - “Baltic Shoot @ Latvian Club” 
sacensības. Sazināties ar Māri Treigutu, (416) 730-8625.
10. septembrī, svētdien – pl. 11.30 Latviešu Centrā Toronto KAPU 
SVĒTKU AZAIDS. Lūdzam pieteikties zvanot uz biroju 416-759-
4900. 
17. septembrī, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar 
šaušanas ieročiem un šaušanu, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 - 
16.00.
20. septembrī, trešdien – Latviešu Centra Toronto gadskārtējā 
BIEDRU SAPULCE. Reģistrēšanās no pl. 18.30. Sākums 19.30.
23. septembrī, sestdien – pl. 8.30 – 13.00 Latviešu Centrā To ron to 
UTENIS/MANTU TIRGUS. Ziedojiet Centram priekšmetus, kas jums 
ir lieki.
1. oktobrī, svētdien - LMMK - Svētdienas skola, kā rīkoties ar 
šaujamiem ieročiem un šaušanu, Bērzainē. Nodarbības no pl. 12.00 
- 16.00.
14. oktobrī, sestdien - LMMK - Tītaru šaušana, Bērzainē, Sākums 
pl. 10.00, visi kluba biedri un viesi laipni lūgti piedalīties.
4. novembrī, sestdien – pl. 9.00 -14.30 Latviešu Centrā Toronto 
MĀRTIŅU TIRDZIŅŠ UN AZAIDS. Galdi netiek aizrunāti.
18. novembris, sestdien – Latviešu Centrā Toronto DIENA LAT VIJAI. 
Vesela diena veltīta Latvijai!
10. decembrī, svētdien - pl. 11.30 Latviešu Centrā Toronto ZEL TA 
SVĒTDIENAS AZAIDS. Ieteicams pieteikties zvanot uz bi roju 416-
759-4900.

Kādreiz iemīļotās un vēl 
ar vien cienītās esejistes, lat vis-
kās dvēseles pazinējas Zentas 
Mau riņas grāmatas nosau kums 
ir “Iedrīkstēties ir skais ti”. 

Uz tādu iedrīkstēšanos un at-
saukšanos Latvijas Nacio nā lās 
Operas Fonds Kanadā sir snī gi 
aicina šajā svētdienā, 11. jū-
nijā, plkst. 14:00 akustiski iz-
cilajā un pieejamā St. Bar na bas 
baznīcā (361 Danforth Ave, pie 
Chester pazemja) pie dzīvot 
skaistu koncertu. 

Tas kā mūzikāls tilts tiek 
mests, lai vienotu Latvijas un 
Ka nadas ievērojamās 100 un 
150 gadu jubilejas.

Pirms dažiem mēnešiem 

LNOF Kanadā griezās pie 
jums rakstā “Esiet viens no 
vis maz simta” ar aicinājumu 
ga tavoties nozīmīgā veidā 
tam, kas iecerēts un nāks, no-
rā dot, ka bez jūsu klātbūtnes 
un atbalsta tas nav iespējams. 
At runājoties, sašaurinoties da-
rām pāri sev un tam, kas savā 
lai kā labi celts un vēl tiek da žu 
uzturēts. 

Lai izkārtotu un izvestu šā du 
koncertu, kāds jums tiek pie-
dāvāts, ir nepieciešams vis maz 
simts vai vairāk klau sī tā ju. 
Iedrīkstas tie, kas to rīko, kas 
atbalsta, kas apmeklē. Lū dzam 
jūs to darīt! 

11. jūnija koncerta iz pil dī tā-

jas ir: mecosoprāns Vilma In-
dra Vītola no To ron to, pianiste 
Dzintra Er li ha no Latvijas un 
čelliste Em ma Bandeniece, arī 
no Lat vijas. Šīm māksliniecēm 
ir no zīmīga tuvība savā starpā, 
gan mūzikāli ar iepriekšēju sa-
strādāšanos, ar draudzību un 
pat ar asinsradniecību. Tāpat 
tas ir ar koncerta programmai 
iz vēlēto mūziku un tās au to-
riem: Lūcija Garūta, Jāzeps Me-
diņš, Imants Ramiņš, Tā li val dis 
Keniņš, Jānis Ivanovs, Da ce 
Aperāne un Pēteris Vasks. 

Biļetes ($30.-) pie kases, 
pa  pildus informācija 416-536-
1506. ●       

LNOF – K valde

Aicinām iedrīkstēties, lai būtu...
Koncertā vienojas Latvijas un Kanadas 

ievērojamo jubileju svinības

Vilma Indra Vītola, Dzintra Erliha un Emma Bandeniece aicina uz koncertu.

Kristīne Kirsch - Stivriņa, 
BA, MSW, RSW, jau 29. ga-
du strādā “Baycrest Health 
Scien ces Centre” Toronto kā 
ma ģistra pakāpes vecākā so-
ciā lā darbiniece slimnīcas 
pa lia tīvās aprūpes nodaļā. 
Kad dzī ves beigu posmā ir 
ne pie cie ša ma ļoti speciālizēta 
uz ma nība, pacienti meklē ie-
vie to šanu slimnīcas 31 gultu 
no da ļā. Nodaļas mērķis ir 
rem di nāt kā fiziskas sāpes, tā 
emo cio nālas skumjas, kad iz ve-
se ļo šanās varbūtības nav vairs 
ie spējamas. 

Baycrest Kristīnei piešķīra 
vis augstāko apbalvojumu par 
to, ka pa šiem gadiem Kristīne 
ir klīniski apmācījusi 54 ma-
ģist ra pakāpes studentus no 
da žādām universitātēm: To-
ron to, Karltonas, Jorkas un 
Vind soras (Ontario), Wur z-
wei ler (Ņujorka) un McGill 
(Mont reālā). Daudzie studenti 
mek lē specifisku pieredzi un 
zi nāšanas tieši šinī medicīnas 
lau kā. Sekmīgs praktiskais 
darbs ir obligāts grada ie gū ša-
nai. Kristīne arī strādā lat vie šu 
mājā “Kristus Dārzs” lī dzī gā 

uzdevumā. Kristīne ir korp. 
Zin ta locekle.●

Apsveicam!
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Lieldienu laika atskaņas ved 
pie domām par pasauli. Redza-
mo un neredzamo. Reliģijas 
jēdziens tulkojumā nozīmē 
„atkal satikt, atkal savienoties, 
atkal lasīt”. Ko satikt? Ar ko 
savienoties? Apdomājot šo 
laiku un piedzīvoto dažādās 
Eiropas pusēs, gribu atkal 
satikt un atkal savienot sevī 
un citos tādu pasauli, kuŗa ir 
laba. Kuŗā cilvēki ir labi, nevis 
slikti. Kuŗā izglītība ir laba, 
nevis slikta. Kuŗā ķermenis un 
skaistais ir labs, nevis slikts. 
Esmu uzaudzis ar to Latviju, 
kuŗu man mantojumā nodevu-
ši mani vecāki. Jau 23 gadus 
dzīvoju Latvijā un redzu to 
reālitāti, kuŗu, savukārt, man-
tojumā ir atstājis Padomju 
Savienības laiks. Kā spogulis 
šīm divām reālitātēm bija mans 
aprīļa ceļojums uz Ukrainu 
un Berlīni. Pieredzētais, ap-
ceļojot Ukrainu ar dāvanām 
kaŗā bojā gājušo bērniem un 
atraitnēm, un pēc tam Eiropas 
vērtību kvintesence, piedalo-
ties Berlīnes Pasaules Skautu 
Fonda pasākumā, manī uzjun-
dīja to, ko es jūtu joprojām pret 
tiem, kas grib ar varu iekaŗot 
svešu zemi, un pret to, kas ir 
sargājams, ar darbu audzējams 
un kopjams kā dārzs. Mana 
reālitātes izjūta par to Latviju, 
kuŗu es gribu, sāpīgi skrāpējas 
pret varmāku darbiem, kuŗu 
sekas pieredzēju Ukrainā, un 
tiem, par kuŗiem man stāstījuši 
tik daudzi. Simboliskā nozīmē 
nevarētu vēlēties labāku Liel-
dienu stāstu. Tas sākas ar nāvi 
– reālu, nevis abstraktu, tā-
du, kas sāp un nepaliek kapa 
tumsā, tādu, kas rada jaunu 
mīlestību. Bet beidzas ar Pa-
saules Skautu Fonda pārstāvju 
tikšanos Berlīnē, ar Zviedrijas 
karaļpāri Gustavu un Silviju, it 
kā kaut kas labs pasaulē tiešām 
būtu augšāmcēlies. Sajūta bija 
tāda, it kā es būtu pabijis sen 
nojauktā Berlīnes mūŗa abās 
pusēs.

Mīlestības pilieni 
palīdz

Kad vīri iet kaŗā Ukrainā, 
sievas nemēģina atrunāt, jo jūt 
savu sūtību, un tas stāv pāri 
visam. Labāk ir mīlēt un zau-
dēt, nekā nemīlēt nemaz. Bija 
dzirdēts, ka sievas dusmojas uz 
vīriem par to, bet te tā nebija.

Kad man Ukrainā jautāja: 
“Kāpēc tu to dari?”, mans 
message ir tāds - svarīgi ir pa-
rādīt, ka ir cilvēki, kas domā 
par jums. Jo manī mīt arī ego-
isms - jūs esat tie, kas mazina 

mūsu risku, jo jūs esat bufer-
zona. Ukraina ir tā, kas sargā 
mūs pašlaik. Mums ir kopīgs 
ienaidnieks. Mums šiem bēr-
niem – kaŗā kritušo bērniem, ir 
jāparāda, ka mīlestība tomēr ir 
tā, kas uzvar. Protams, to nevar 
izdarīt 1.5 stundā. Naids un 
kaŗš ir šausmīgi. Taču ir labi 
apliecināt, ka ir cilvēki, kaut 
arī tālu, kam viņi rūp. Kaŗš 
un naids nevalda pār pasauli. 
Mīlestība valda pār pasauli. 
Atceros stāstus par to, cik 
daudz labu cilvēku ir palīdzē-
juši latviešiem kaŗa laikā un 
bēgļu gaitās. Mīlestības pilieni 
palīdz. Katram ir kāds cilvēks, 
kas maina dzīvi. Bieži vien 
tas nav radinieks vai mamma, 
vai tētis. Tas drīzāk ir svešs 
cilvēks. Kaut vai uz īsu brīdi. 
Tas ir vajadzīgs arī man.

2015. gadā vislielākais jau-
niešu saiets bija Japānā. Tas 
pulcēja apmēram 35,000 skau-
tu un gaidu no 155 pasaules 
valstīm. Tema bija  – vie-
notības gars. Hieroglifs kandži 

 apzīmē harmoniju, vie-
notību un kopību. Tikmēr, pēc 
Apvienoto Nāciju datiem, ter-
roristu grupējums ISIS 
pulcēja 30,000 jauniešu 
no 100 valstīm globālā 
saietā Irākā un Sīrijā, 
viņu ideoloģija ir pārpras-
tas musulmaņu vērtības. 
Taize Riga  lūgšanas 
apvienoja vismaz 15,000 
jauniešu.

Mums gribas piederēt 
kaut kam lielākam, nekā 
mēs paši esam. Neziņa, 
vilšanās, ticība, cerība 
- tas var vest dažādos 
virzienos, kamēr sajūti, 
kur tavai dvēselei ir 
mājas, kamēr saproti, ka 
jāizdzīvo un jāiztur daudzas 
beigas un daudzi sākumi.

Dusmojos, kad man grib ie-
stāstīt, ka ļaunums ir jāpieņem 
kā norma. Ai, cik man bail! 
Kā es mīlu cilvēkus, kas uz-
auguši zemnieku valstī un 
domā, ka viņi zina, kā pasaule 
strādā. Es bērnībā izdzīvoju 
Bronksas gengus jeb ielas ban-
das. Manā jaunībā, agros 70. 
gados - viena no baisākajām 
bandām Bronksā bija “Bru-
tālie galvaskausi” (Savage 
Skulls). Nežēlīgi varmākas. 
Savās izpausmēs tādi paši kā 
ievainotais lācis Austrumos, 
tie ārdījās varmācībā. Kas 
viņiem sāpēja?!

Zviedrijas karaļa Kārļa Gus-
tava XVI teiktais ved citā vir-
zienā: „Skautos mēs palīdzam 
viens otram, mēs esam draugi 
un esam vienoti. Atšķirībā no 
sporta, mums nav zvaigžņu, 
kas atdalās no komandas. 
Neviens nesēž uz rezervistu 
soliņa. Iespēja spēlēt ir vi-
siem. Neviens nejūtas viens. 
Skautos visi ir zvaigznes. 
Visus bēgļus mēs saucam par 
jaunajiem zviedriem un in-
tegrējam skautos. Es lepojos 
ar to.” Ikviena ukraiņu patriota 
vārdi un darbi pierāda šo vēr-

tību nesalīdzināmo pārākumu 
pār agresoru un varmāku iz-
pausmēm. 

Aprautas piezīmes 
izsaka visu

Piezīmēs lakoniski, gandrīz 
telegrafiski, esmu mēģinājis 
atspoguļot to, kā tas bija Uk-
rainā:

..Ceļā dodamies trijatā. Lau-
ra: “Man ir tāda sajūta, ka mēs 
trijatā esam vienmēr braukuši 
un arī vienmēr brauksim.” Atis: 
“Lai tuvinātu kaŗa beigas...”

Es izveidoju “Pie ukraiņu ka-
ŗa bērniem” lapu Feisbukā. 

..Mums bija jāiebrauc un 
jāizbrauc caur Ukrainu, un at-
pakaļ uz Poliju, kas bija saistīts 
ar mašīnas reģistrāciju. Ceļš 
no robežas uz Ļvivu bija bed-
rains. Atis malacis - prasmīgi 
stūrēja pa tumsu. Atbraucām 
pie Lauras draugiem, kuŗi bija 
palikuši pie viņas saistībā ar 
“Tezē”. Ļoti jauka ģimene. 
Runā angliski. Tēvs strādā IT 
un ir Ukraiņu kaŗa veterāns. 
Abi dēli mācās katoļu universi-
tātē. Mūs tik sirsnīgi uzņēma! 
Ēdām vakariņas un brokastis. 
Tēvs stāstīja par droniem. Uļ-
jana mūs veda ekskursijā pa 
Ļvivu.

Romāns un Uļjana pagata-
voja brokastis - vareņikus. Ir 
Pūpolsvētdiena. Romāna mam-
mas māsa nopēra mūs, kad 
taisījāmies braukt uz Lucku. 
Atim mašīna nebrauca. Bija 
jāiestumj. Tik jauka ģimene. 
Vēlu iebraucām Luckā. Daudz 
bedru uz ceļa.

...Apciemojām pirmās ģime-
nes - 2. 

Vlademirs sācis brūvēt kan-
džu pēc laulībām. Tankists 
Afganistānā. Vlademirs gaidīja 
mašīnā – žigulī, ar 2 bērniņiem. 
Meitiņa nesmaidīja. Es izdarīju 
tā, lai viņa pasmaida. Foršs 

vīrs. 25 litri mēnesī... Dalās ar 
draugiem, kaimiņiem.

...Volīnijas apgabalā. 
200 bērni bez tēviem.
180 kritušo.
900,000 iedzīvotāju.
Apciemojām daudzas ģi-

menes. Fotografēju. Postēju. 
Uzdāvinājām sunīti - Jorkšīras 
terjeru.

..Mums ir simtiem teorētiķu. 
Viss polītkorrekti - ar nelielu 
sarkasmu. Viss pareizi, bet...

Korrupcija.
Vai tāpēc es nedrīkstu dzīvot 

neatkarīgi? 
Un vai tāpēc Krievija drīkst 

iebrukt manā zemē?
..-Vai jūs mēģinājāt viņu 

atrunāt?
-Viņš būtu gājis tagad, un 

viss.
-Ja neviens to nedarīs, kas 

tad?
..Vienam zārks mājā, otram 

čemodāns ar naudu. Bloķēt. 
Blockade. 

Prezidents atbalsta blokādi.
Kad esi apspiests, apsaukāts, 

pazemots, tu netiec ārā. Stok-
holmas sindroms.

Cilvēks iet pie tā, kas atpa-
zīstams. Nav jāmainās. Nav 
riska.

Love and Stockholm Syndro-
me: The Mystery of Loving an 
Abuser.

..Teorētiķi, labi samācīju-
šies, polītkorrekti, nav dzīves 
pieredzes.

..Ko es šodien iemācījos?
Aliņš + šņabis = ezītis.
Pārliecinoši Grand Prix- 

briesmīgākā tualete.
..Tēvs Ivāns:
“Maidans nav beidzies. Tur-

pinās citā formā. Kā var kādu 
saukt par veterānu, ja kaŗš vēl 
nav beidzies? Jādzīvo tagad un 
nākotnei. Visur mūzeji.

Krievi masveidā sit. 
Starpība starp krieviem un 

ukraiņiem. Kas ir ukraiņu 
gars?”

Jābrauc Ziemassvētkos. Mā-
cītājs teica.

..Dubno Hotelis ar slīpajiem 
griestiem.

Pēc nāves visiem vienāds 
dzīvoklītis.

Līdz šim neviens nav paņē-
mis līdzi ādas kažoku.

2014. gada maijā kaŗš sākās 
- 3 gadi.

10,000 ukraiņu miruši, 3000 
kaŗavīru ievainoti.

12 ģimenes, 2-3, kas nebija 
sarakstā.

..Vīrus nevarēja atturēt. Zinā-
ja, ka nevarēs atrunāt.

Gan volontierus, gan 
iesauktos.

Obligātais dienests- ap-
mēram gadu.

Sākumā par pavāru arī 
var.

..Pārējie kaŗavīri bija 
šokā, kad viņš gāja bojā, 
kādam bija jāzvana sievai 
un jāpaziņo. Viņi zinā-
ja, ka viņš zvanīja sie-
vai katru dienu. Sieva 
jau juta, ka kaut kas nav 
kārtībā, jo viņiem bija 
regulārs kontakts. Katru 
rītu zvanīja. Nekad nekā 

slikta neteica. 
..Jāiet, lai neatnāk uz šejieni 

– uz Kijevu.
Neviens neteica neko naidī-

gu par krieviem.
..Maziem bērniem jautā: 

“Kur tētis?”
- Tētis ir augšā debesīs.
Uz sienas rakstīts -  varoņi 

nemirst!
..Tagad ir daudz labāk ar ka-

ŗa vēstulēm, jo mums ir FB un 
citi saziņas veidi. Tagad mazās 
ukraiņu meitenes mamma mani 
uzaicināja draudzēties FB. 

..Mēs satikām daudzas at-
raitnes. Viens gadījums, kad 
sievasmāte teica: „Vai tiešām 
gribat zināt patiesību? Viņš 
gāja bojā neuzmanības dēļ, 
nevis ienaidnieka dēļ.” Nejē-
dzīga nāve.

..Bija 4 bērni, uztaisīja vēl, 
aizgāja kaŗā un neatgriezās.

..Kāda atraitne negribēja, 
lai fotografē, jo vīrs bija tikko 
gājis bojā. Te raudāja, raudāja, 
raudāja...

..Pārsvarā bija atraitņu mam-
mas. Arī tas tēvs ar kandžu. 
Ģimenes atbalstu ļoti varēja 
redzēt, tas bija jūtams. Ra-
dinieku un ģimenes atbalsts.

Ukraina – Berlīne 2017
Juris Ulmanis Lieldienu nedēļā izdzīvo 
kaŗa šausmas un labā augšāmcelšanos

Vectēvs Vladimirs, kuŗš bija 
tankists Afganistānā, tagad 
nodarbojas ar zemkopību un  
cienā ciemiņus ar pašbrūvētu 
kandžu.

Par uzdāvināto naudu ģimene 
iegādājās Jorkšīras terjeru.

Organizācijas “Діти Небесного Легіону” (Debesu leģiona bērni) vadītājs 
Ruslan Telipsky (otrais no labās) vienmēr palūdz, lai ģimenes nofotografējas 
ar Latvijas un Ukrainas karogiem.

Volīnijas apgabalā ir 200 bērni, kuŗu tēvi ir krituši kaŗā.  
Laura Čaupule, Juris Ulmanis un Atis Klimovičs vēro, kā ma-
zie priecājas par atvestajām dāvanām.

(Nobeigums nākamā 
numurā)
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Čikāgas vīru koris stājās 
klausītāju priekšā sestdien, 13. 
maijā Ciānas Lielajā zālē ar 
pavasaŗa koncertu, saucot to: 
“Dziesma atskan ūdeņos”.

Neparasts skats bija jau ie-
nākot namā. Pie biļešu galda 
sēdēja milvokietis Ivars Zu-
šēvics, kuŗu pazīstu kā koŗa 
pirmo tenoru. Vēlāk sarunā 
uzzināju, ka šogad neesot bijis 
izdevības piedalīties mēģināju-
mos. Prieks tomēr redzēt, ka 
viņš ir bijis gatavs izpalīdzēt 
savam korim kā vien vajadzīgs. 
Pārējie dziedātāji, milvokieši, 
kuŗiem jābrauc pusotras stun-
das uz koŗa mēģinājumiem, bija 
Jānis Inveiss, Rūdis Dzelzkalns 
un Vilnis Strēlnieks. Rakstītājs, 
kuŗš pats dziedājis gan Latvi-
jas, gan vācu, gan zviedru, gan 
latviešu koŗos ASV 75 gadus, 
jūtas aizkustināts un saviļņots, 
redzot korī dziedātājus, kas tā-
lu braukuši, lai būtu vīru koŗa 
rindās un dziedātu – nu tā, kā 
to var vienīgi vīri…

Tā redzat, cik dziļa un stipra 
ir vīru dziesmu mīlestība – ko 
kopj un vada šarmantā Čikā-
gas vīru koŗa diriģente Māra 
Vārpa!

Bet te tūlīt jāliek tāda pārdo-
mu zīme. Kā nākas, ka koris 
dzied tik disciplinēti? Bija 
taisni pārsteidzoši dzirdēt ko-
ŗa labo dikciju. Aizdomas, ka 
šarmantā diriģente ir ļoti, ļoti 
prasīga un “pielauž” savus 
vīrus ar vieglajiem rokas mā-
jieniem…

Tā tam arī jābūt. Gadu 
gaitā esam vērojuši, ka 
koris ir arvienu vairāk 
balsīs saliedēts un uz-
manīgi seko diriģentes 
mūzikālajām prasībām. 
Korī bija astoņi tenori, 
septiņi baritoni, jeb kā 
parasti dēvējam pirmie 
basi, un seši basi – otrie 
basi. Skaits un sastāvs 
bija parādīts program-
mas lapiņā, bet jau no 
pirmās dziesmas bija 
pārsteidzoši dzirdēt, 
cik saskanīgi salējās 
balsis, nebija jūtams 

tenoru trūkums, basi vien-
mēr bija izcili, bet apvaldīti. 
Kad par to pēc koncerta uz-
teicu kādu dziedātāju, viņš at-
bildēja, ka tas esot neatlaidīgu 
mēģinājumu rezultāts. Gods 
diriģentei Mārai!

Te tūlīt arī jāatzīmē diriģen-
tes lielais darbs, aranžējot 
un piemērojot dziesmas koŗa 
sastāva spējām. Tā no deviņ-
padsmit koŗa dziedātajām 
dziesmām sešpadsmit bija 
pašas Māras Vārpas aranžētas. 
Tas nozīmēja, ka bija arī tautas 
dziesmas, kuŗām vispār nebija 
vīru koŗa aranžējuma, tās un 
citas tika aranžētas trim bal-
sīm – tenoram, baritonam un 
basam, bet piecas, sauksim, po-
pulārās dziesmas bija aranžētas 
divbalsīgi, ieskaitot R. Paula 
dziesmu “Baltijas jūra”. Jā-
uzteic Māras veidotie dziesmu 
klavieŗu pavadījumi, mūzikāli 
interesanti un bagāti.

Un kur tad izcilie klavieŗnie-
ki – Una Stroda un lietuviešu 
draugs Arunas Kaminskas, 
kuŗš gan tikai otrajā daļā pa-
vadīja trīs dziesmas un pārējo 
laiku dziedāja basos! Man 
šķiet, ka pienāktos, ka šo trīs 
dziesmu laikā Una Stroda arī 
stātos dziedošo vīru rindās, var-
būt tenoros. Kas tā būtu bijusi 
par varenu iedvesmu vīriem un 
klausītājiem!…

Koncerta „Dziesma atskan 
ūdeņos” pirmā daļa sākās ar 
koŗa priekšnieka Juŗa Pūliņa 

uzrunu. Sekoja trīs pazīstamu 
tautas dziesmu sabalsojumi: 
“Līgo laiva uz ūdeņa” – M. 
Vārpa, “Līgodama upe nesa” 
– J. Vītols, “Sidrabiņa upi bri-
du” – M. Vārpa.

Tad “Upe nesa ozoliņu” mī-
līgi dziedāja duets Gundega 
(Puidza) un Māra (Vārpa), 
Mārai ar ģitāru pavadot.

Koris dziedāja trīs mazāk 
pazīstamas tautas dziesmas M. 
Vārpas sabalsojumos. Izcēlās 
skanīgais, plašais sabalsojums 
tautas dziesmai “Jūras māte 
man prasīja”; vēl dzirdējām 
“Uz Daugavas uziedams” un 
“Saule gāja spēlēties ar to jūras 
ūdentiņu”.

“Aiz upītes es uzaugu” – bi-
ja patīkami noklausīties un 
noskatīties duetu Gundegu un 
Māru.

Koncerta pirmā daļa nobei-
dzās ar četrām tautas dzies-
mām M. Vārpas sabalsojumā. 
Maz dzirdētā “Aiz upītes mei-
tas dziedi”, pazīstamā, bet te-
noru un basu rotaļā intresantā 
sabalsojuma “Aiz ezera balti 
bērzi” un tad? – “Aiz upītes 
jēri brēca, – veci puiši gavi-
lēja…” Vai tad nu vajadzēja 
koristiem pašiem sevi un vīrus, 
klausītājus, apdziedāt? – vecos 
puišus – “..metīsim ezerā…” 
Bet, diemžēl, dziedot šo drais-
kulīgo dziesmu, ne smaids 
neparādījās vīru sejās, ne pat 
galvas pamājiens… Un kur tad 
vēl sekojošā tautas (?) dziesma 
– “Zvejniekpuisi, jūras lāci”, 
kas brauc ne laivā, bet silē ar 
nelāpītiem tīkliem…

Tomēr starpbrīdī saīgušu 
vai apvainotu vīru vaigus nere-

dzēju, visi sķita priecīgi paci-
lāti par tautas dziesmu ūdeņu 
slavināšanu.

Otrajā daļā dzirdējām popu-
lāra stila ūdeņu dziesmas, sep-
tiņas no tām atkal M. Vārpas 
aranžējumā, šoreiz tikai te-
noriem un basiem, vietām ar 
nelielu trešās balss pienesumu. 
“Tālumā, kur dzintara jūra”, 
“Stāsti manīm, Daugaviņa” 
(A. Pumpurs) un „Gaujas 
laivinieks” A. Vinters, ar. M. 
Vārpa.

Tad nopietno vīru vietā skatu 
priecēja smaidošais duets Gun-
ta un Māra, saskanīgi dziedot 
“Pērses upe”.

Tad atkal par upēm –“Tur 
kur Gauja, tur kur Rauna” (J. 
Grots) E. Rozenštrauchs, ar. 
M. Vārpa; “Vaidava” E. Ro-

zenštrauchs, ar. M. Vārpa un 
“Vakars Ventmalā” (B. Senkē-
viča) E. Račevskis.

Pēdējā Gundegas un Māras 
dueta dziesma bija A. Artava 
„Pie juras dzīve mana”, saņe-
mot klausītāju atsaucību un 
pateicību aplausu viļņojumā.

Pēdējās trīs koŗa dziesmas 
bija, dabīgi, par jūru, kuŗā 
tak visas upes satek. “Tur pie 
Baltijas dzintara jūras”, “Pie 
dzintara jūras”, ar. A. Vīgners 
un V. Hohlovs un “Baltijas jū-
ra” (A. Krūklis) R. Pauls, ar. 
M. Vārpa. Interesanta bija šī 
nobeiguma dziesma, kaut kā 
tā skanēja savādāk, atšķirīga 
no pārējām dziesmām. Tas bija 
Raimonds Pauls ar savu īpatno 
balsi. Dziesmu atkārtoja.

Bija pelnītas ziedu veltes 
diriģentei Mārai Vārpai, 
pavadītājiem Unai Strodai 
un Arunas Kaminskam, 
koŗa priekšniekam Jurim 
Pūliņam un duetniecēm 
Gundegai un Mārai. Kon-
certs beidzās priecīgā paci-
lātībā, Mārai aicinot visus 
piedalīties dziesmā “Dažu 
skaistu ziedu Gaujā kai-
sīju”, ko nodziedāja lielā 
sirsnībā.

Pēc koncerta, kuŗā bi-
ja pāri par deviņdesmit 
klausītāju, bija sadraudzība 
pie glāzes vīna un uzko-
dām.●

Oļģerts Cakars

Dziesma atskan ūdeņos
Čikāgas vīru koŗa koncerts

Gundega Puidza un Māra Vārpa mīlīgi dzied duetā.

Čikāgas vīru koris pēc koncerta.  1. r. vidū Una Stroda, Māra Vārpa un Gundega Puidza, tālāk ar ziediem 
– pianists Arunas Kaminskas.                    Abi foto: Ģirts Rība

(TVNET) 2017. gada maijā 
Latvijas Mākslas akadēmijas 

rektors prof. Aleksejs Nau-
movs un Glezniecības katedras 

vadītājs Andris Vītoliņš prog-
rammas Erasmus+ ietvaros 
viesojās Floridas starptautis-
kajā universitātē (Florida In-
ternational University), kur mā-
cīja meistarklases universitātes 
studentiem, kā arī iepazīstināja 
arī ar studiju darbu LMA.

Uzaicinājumu viesoties 
Floridas Starptautiskajā uni-
versitātē Maiami Aleksejs 
Naumovs un Andris Vītoliņš 
saņēma 2017. gada pavasarī, 
kad sadarbības veicināšanas 
un pieredzes apmaiņas ietvaros 
universitāti apmeklēja FIU 
Mākslas un Mākslas vēstures 
nodaļas vadītājs, asociētais 
profesors Jaceks Kolasinskis 
(Jacek J. Kolasiński, www. 
jacekjkolasinski.com), kuŗš 
2014. gadā bija LMA Maģis-

tru diplomdarbu aizstāvēšanas 
komisijas goda priekšsēdētājs, 
kā arī profesors Viljams Bills 
Burkē (William (Bill) Burke). 
Aleksejs Naumovs un Andris 
Vītoliņš kopā ar FIU akadē-
misko personālu - Jaceku Ko-
lasinski, Viljamu Billu Burkē, 
Guido Menu (Guido Mena) 
un Ediju Arojo (Eddie Ar-
royo) – mācīja trīs plenēru 
meistarklases universitātes 
studentiem, kuŗās tika turpi-
nāts projekts „World cities. 
Life Paintings”. Darbu izstāde 
aplūkojama Floridas Starptau-
tiskajā universitātē līdz jūnija 
beigām. Septembrī Jaceks Ko-
lasinskis un Viljams Bills Bur-
kē mācīs meistarklases LMA 
studentiem Rīgā.●

Latvijas mākslinieki māca 
Floridas studentus

Prof. Aleksejs Naumovs un Andris Vītoliņš māca meistarklases 
universitātes studentiem Floridā.

Nelasi avīzi pāri 
kaimiņa plecam 

- lasi savu!
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BAZNĪCU ZIŅAS
SV. JĀŅA DRAUDZE

Draudzes kanceleja atvērta 
no pirmdienas līdz piektdienai 
no pl. 8-16; tālr. 416-921-3327; 
200 Balmoral Ave., Toronto, ON 
M4V 1J6. Māc. Ģirta Grietiņa 
runas stundas otrd. un ceturtd. 
pl. 13-17 vai arī citā laikā pēc 
vienošanās. Māc. Ģ. Grietiņš, 
40 Hollyberry Trail, North York, 
ON, M2H 2S1, tālr. 647-986-
5604, e-pasts: grietins@gmail.
com. Papildus informācija par 
draudzes notikumiem atrodama 
mājaslapā www.stjohnslatvian.
ca.

11. jūnijā pl. 11:00 Trīsvienības 
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu. Aizvesto pieminēšana (Sv. 
Andreja draudzes izkārtojumā). 

18. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu. (Sv. Andreja 
draudzes izkārtojumā).

pl. 15:00 svētbrīdis ar pārrunām 
Latviešu Centrā Toronto.

25. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums (Sv. Jāņa draudzes izkārto-
jumā).

SV. ANDREJA DRAUDZE
200 Balmoral Ave., Toronto, 

ON M4V 1J6, tālr. 416-924-
1563. Draudzes administrātore 
Sarma Gaide, birojs atvērts 
katru darba dienu no pl. 10:00 
līdz 18:00. Lai pieteiktos uz 
pārrunām ar mācītāju, lūdzu 
rakstiet vai zvaniet pastor-
ilze@standrewslatvian.org/ 
mob. 416-994-2136/ mājās 416-
497-0303. Māc. Ilzei Kuplēnai-
Ewart. 57 Clansman Blvd., To-
ronto, ON M2H 1X7. Papildus 
informācija par draudzes noti-
kumiem atrodama mājaslapā 
www.standrewslatvian.org.

11. jūnijā pl. 11:00 Trīsvienības 
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu. Aizvesto pieminēšana (Sv. 
Andreja draudzes izkārtojumā).

18. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu. (Sv. Andreja 
draudzes izkārtojumā).

pl. 15:00 svētbrīdis ar pārrunām 
Latviešu Centrā Toronto.

25. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums (Sv. Jāņa draudzes izkārto-
jumā).

Sidrabenē:
25. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-

jums abās valodās ar dievgaldu 
brīvdabas baznīcā.

AUSTRUMU DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek Sv. 

Barnabas baznīcā, pl. 14.00 361 
Danforth Ave., Toronto, ON 
M4K 1P1. Māc. Dr. Anita Gaide, 
40 Longwater Chase, Unionville, 
ON L3R 4A5, tālr. 905-477-7042. 
Draudzes pr-ce Jana Kopmanis, 
tel. 416-535-0366. Mājas lapa: 
www.stbar-nabas-toronto.com/
pages/latvi-an_congregation.
html.

11. jūnijā pl. 10:30 dievkalpo-
jums ar Sv. Barnabas draudzi 
angļu valodā.

KATOĻU DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek katra 

mēneša trešajā svētdienā pl. 
13.00 Kristus Augšāmcelšanās 
baznīcā, 1 Resurrection Rd. 
(3650 Bloor St. West) Toronto, 
nedaudz rietumos no Bloor-
Islington pazemes stacijas. Jū-
lijā un augustā dievkalpojumi 
nenotiek. 

DIEVKALPOJUMU KOPAS
Aprūpē prāv. Ivars Gaide, 

tālr. 905-477-7042.

HAMILTONAS EV. LUT. 
KRISTUS DRAUDZE

18 Victoria Ave. South, Hamil-
ton, ON L8N 2S6; tālr. 905-527-
5810. Māc. D. Kaņepa runas 
stundas pēc vienošanās. Māc. 
Dāvis Kaņeps, 189 Nakoma 

Road, Ancaster, ON L9G 1S6. 
Tālr. 289-442-6846. Draudzes 
priekšnieks Jānis Grinvalds, 
tālr. 905-335-9819.

11. jūnijā pl. 15:00 gadskārtē-
jais koncerts „Dziediet tam Kun-
gam”. Seko draudzes 60 gadu 
pastāvēšanas svinības.

14. jūnijā pl. 18:00 filmas „An-
swer for Anne” izrāde.

pl.  19:00 kopējs baltiešu aizves-
to piemiņas dievkalpojums.

18. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

21. jūnijā pl. 11:00 sezonas no-
slēguma Ticības celsmes stunda.

25. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums abās valodās ar dievgaldu 
Sidrabenes brīvdabas baznīcā. 
Ja vajadzīgs transports, lūdzu sazi-
nāties ar Birutu Kwapisinski

ST. CATHARINES
DRAUDZE

Dievkalpojums notiek kat-
ra mēneša 3. svētdienā, pl. 
15, Kristus baznīcā (kanad.), 
140 Russell Avenue. Draudzes 
adrese 47 Woodelm Drive, St 
Catharines, ON L2M 4N6; tālr. 
(905) 938-0219.

OTAVAS DRAUDZE 
Miera draudze, 83 Main 

St., K1S 1B5 tālr. 613-230-
4085. Draudzes mācītājs Ilmārs 
Zvirgzds: tel. 613-234-8567, 
zvirgzds@me.com. Draudzes 
priekšniece Vita Mazpole, tel. 
613-692-6056, mazpolis@ gmail.
com.

11. jūnijā pl. 11:00 Trīsvienības 
svētku dievkalpojums.

14. jūnijā pl. 19:00 svētbrīdis 
14. jūnija piemiņai. Seko filma 
„Tēvi tur”.

18. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums.

25. jūnijā pl. 19:00 dievkalpo-
jums abās valodās. Seko Jāņu 
svinības.

MONTREĀLAS
TRĪSVIENĪBAS EV. LUT. 

DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek Mont-

reālas Latviešu Centrā, 3955 
Provost St., Lachine, katra 
mēneša pirmajā un trešajā 
svētdienā pl. 15:00. Draudzes 
priekšnieks Jānis Mateus. Drau-
dzes adrese: Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal, PQ, H4A 3P4, 
tel. 514-992-9700.

11. jūnijā pl. 14:00 aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums.

KATOĻU DRAUDZE
Dievkalpojumi Montreālā 

notiek katra mēneša trešā svēt-
dienā, pl. 10.30, Notre Dame 
Bazilikas Sv. Jēzus Sirds kap-
ličā, 426 St. Sulpice ielā.

SADBERIJAS DRAUDZE
Diakone Inese Upmane-Mac-

Donald. Draudzes pr. Pēteris 
Golde.

VANKUVERAS DRAUDZE
Pr-ks Kārlis Pelēns, 1008 

West 17th Street, North Van-
couver, B.C., V7P 3C5; tāl. 
604-987-4958.

SV. PĀVILA DRAUDZE 
DETROITĀ

Baznīcas adrese: 30623 West 
Twelve Mile Road, Farmington, 
Hills MI 48334. 

ŅUJORKAS DRAUDZE
4 Rīga Lane, Melville, NY.
Salā:
11. jūnijā pl. 10:30 Salas 50 

gadu jubilejas dievkalpojums. 
Archibīskape Zušēvica.

18. jūnijā pl. 10:30 dievkalpo-
jums. Māc. Saliņš.

Jonkeros:
18. jūnijā pl. 10:00 dievkalpo-

jums ar dievgaldu. Māc. Saivars.
Ņudžersijā:

18. jūnijā pl. 13:30 dievkal-
pojums. Māc. Saivars. St. And-
rew’s.

Seafarers:
17. jūnijā pl. 14:00 dievkalpo-

jums. Māc. Saliņš.

LAT. EV. LUT. DRAUDZE 
VAŠINGTONĀ, DC

Draudzes nams un kanceleja 
400 Hurley Avenue, Rockville, 
MD 20850-3121. Tel. 301/251-
4151. Mācītāja Anita Vārsberga 
Pāža, tel. mājās 301/293-2052. e-
pasts:dcdraudze@verizon.net.

ČIKĀGAS
LATVIEŠU EV. LUTERISKĀ 

SV. PĒTEŖA DRAUDZE
450 Forest Preserve Dr., 

Wood Dale, IL 60191-1983; 
tālr. 630-595-0143, draudzes 
pr. Uldis Pūliņš. Mācītājs Ojārs 
Freimanis. 

ČIKĀGAS LATVIEŠU EV. 
LUTERISKĀ CIĀNAS 

DRAUDZE
6551 W. Montrose Ave., Chi-

cago, IL 60634-1499; tālr. 773-
725-3820. Mācītāja: Gundega 
Puidza, tālr. 248-219-4985; 
draudzes priekšniece Silvija 
Kļaviņa-Barshney.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
BAPTISTU DRAUDZE

820 Ontario St., Oak Park, 
IL 60302. Māc. Olģerts Cakars, 
tālr. 708-383-5285.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

Baznīca: Immaculate Con-
ception Church, 7211 W. Talcot 
Ave., Čikāgā; kopas pr. Juris 
P.Valainis. Tālr. 708-445-8569, 
e-pasts: valainisjuris@ yahoo.
com.

KLĪVLANDES APVIENOTĀ 
EV. LUT. DRAUDZE

Dievkalpojumi notiek drau-
dzes dievnamā katru svētdienu 
pl. 11.00, 15120 Detroit Ave., 
Lakewood, OH., 44107, Mācī-
tāja Dr. Sarma Eglīte. Draudzes 
pr-ks Egils Apelis.

11. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

18. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums.

25. jūnijā pl. 11:00 dievkalpo-
jums.

KALAMAZŪ EV. LUT. 
APVIENOTĀ DRAUDZE
122 Cherry Hill st., Kalama-

zoo, MI 49006. Māc. Aija Gra-
ham.

SV. PĒTERSBURGAS 
LATVIEŠU EV. LUT. 

APVIENOTĀ DRAUDZE
Katrs pirmās svētdienas diev-

kalpojums notiek Biedrības 
namā, katrs trešās svētdienas 
dievkalpojums notiek Our Sav-
ior baznīcā. Baznīcas adrese: 
301 – 58th Street S., St. Peters-
burg, FL 33707. Māc. Aivars 
Pelds, draudzes priekšniece Aija 
Norbergs.

MINEAPOLES  –  
ST. PAULAS LATVIEŠU 

EV. LUT. DRAUDZE
Baznīcas adrese: 3152 17th 

Ave. S.,  Minneapolis,  MN 
55407; tālrunis 612-722-4622; 
e-pasts mndraudze@gmail. 
com. Mācītājs Dāgs Demandts 
(tālr. 612-280-933). Draudzes 
priekšniece Kristīne Kontere 
(tālr. 952-412-4591). Draudzes 
biroja stundas: trešdienās no 
10:00 līdz 14:00.

11. jūnijā pl. 10:00 Aizvesto pie-
miņas dievkalpojums ar dievgaldu 
kopā ar igauņiem un lietuviešiem. 
Māc. Dāgs un igauņu māc. N. 
Vahter. Piedalās draudzes koris. 
Seko sadraudzība.

14. jūnijā pl. 19:00 svētbrīdis 
14. jūnija piemiņai. Seko filma 
„Tēvi tur”.

18. jūnijā pl. 10:00 dievkalpo-
jums. Seko sadraudzība.

25. jūnijā pl. 10:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Seko sadrau-
dzība.

No 1. jūnija līdz 14. septem-
brim Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas torņa kāpņu telpā 
apskatāma Vivantas Volkovas 
fotografiju izstāde “Zvanu bal-
sis”. Fotografijās iemūžināti 
Latvijas dievnamu zvani un 
to zvanu torņi, kā arī Valdaja 
pilsētas zvanu mūzeja eks-
ponāti.

Vivantai Volkovai zvanu 
skaņas un to stāsti ir sirdij 
īpaši tuvi, viņa izpētījusi, 
ka zvaniem ir veltīti dzejoļi, 

dziesmas, par to likteņiem 
sacerētas teikas un leģendas, 
tiem piešķirti pat vārdi. Vācot 
materiālu grāmatai “Latvijas 
dievnami”, viņai bija iespēja 
uzkāpt neskaitāmos Latvijas 
baznīcu torņos, sadzirdēt kat-
ras baznīcas zvanu skaņas un ie-
mūžināt zvanus fotogrāfijās.

Zvanu fotografiju izstādē 
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznī-
cas tornī apskatāmi vēsturiskie 
Aglonas, Āraišu, Rēzeknes, 
Limbažu, kā arī nesen lietie 

Grobiņas, Talsu, Kandavas 
dievnamu zvani un zvanu torņi 
Sarkaņos un Bērzgalē. Izstāde 
aizved skatītājus arī uz zvanu 
mūzeju Valdaja pilsētā, kur 
nokļūt bija viens no autores 
sapņiem. Ar šo fotografiju iz-
stādi autore vēl izziņas un sirds 
prieku tiem, kam tuva mūzika, 
sakrālā architektūra, vēsture 
vai vienkārši ieinteresē zvanu 
dziesmas.●

Jelgavas reģionālais 
tūrisma centrs

Zvanu balsis Jelgavā
Vivantas Volkovas fotografiju izstādē dievnamu zvani un 

zvanu torņi

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 2. jūnijā vizītes laikā 
Vatikānā tikās ar Viņa Svētību 
pāvestu Francisku un Viņa 
Eminenci Svētā Krēsla Valsts 
sekretāru kardinālu Pjetro 
Parolinu. Tikšanās laikā tika 
pārrunāta vērtību nozīme mūs-
dienu sabiedrībā, kas sastopas 
ar dažādiem izaicinājumiem.   

Valsts prezidents uzaicināja 
Viņa Svētību apmeklēt Latviju, 
kad tiks atzīmēta mūsu valsts 
simtgade. Pāvesta vizītei būtu 
liela nozīme oikūmeniskās 
sadarbības kontekstā. 

 “Latvijā kā multikultūrālā 
valstī ir pārstāvētas dažādas 
reliģijas un norit veiksmīga 
sadarbība starp kristīgajām 
konfesijām. Aktuālākais pie-
mērs ir Tezē tikšanās Rīgā 
2016. gada nogalē. Tādējādi 
oikūmenisms ir labs pamats 
sabiedrības integrācijai,” teica 
Raimonds Vējonis. Valsts pre-
zidents norādīja, ka Latvijā 
joprojām labi atceras svētā 
Jāņa Pāvila II vizīti Baltijas 
valstīs 1993. gadā, kas bija ne-
aizmirstams notikums ne tikai 
katoļticīgajiem, bet visiem 

Oikūmenisms ir labs pamats sabiedrības 
integrācijai

Latvijas iedzīvotājiem.
 Tikšanās laikā tika apspries-

tas arī starptautiskās aktuā-
litātes. Valsts prezidents un 
pāvests Francisks bija vienis-
prātis par nepieciešamību ak-
tīvai rīcībai vides aizsardzības 
jomā un klimata izmaiņu no-
vēršanā. Tāpat Raimonds Vē-
jonis pauda gandarījumu par 
pāvesta Franciska atbalstu 
vienotas Eiropas idejai, jo arī 

Latvijas interesēs ir darboties 
spējīga ES, kas dod pievienoto 
vērtību ikvienam iedzīvotājam 
un dalībvalstij.

Valsts prezidents arī izteica 
pateicību par to, ka Svētais 
Krēsls vienmēr ir atbalstījis 
Latvijas neatkarības centienus 
un nekad neatzina Latvijas 
iekļaušanu PSRS sastāvā.●

Prezidenta Preses dienests

Latvijas prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone Vati-
kānā tiekas ar pāvestu Francisku. Foto: Prezidenta Preses dienests
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(LA.lv) Speciālisti no Mel-
burnas institūta (Austrālijā) 
izpētījuši, ka pēc 40 gadu 
vecuma vajag mazāk strādāt 
un vairāk atpūsties. Kā ziņo 
BBC, trīs darba dienas nedēļā 
nodrošina maksimālu darbaspē-
ju vidēja vecuma cilvēkiem. 
Zema noslodze darbā ļauj 
saglabāt augstu koncentrēšanos 
visas dienas gaŗumā, uzskata 
zinātnieki.

Pētījumā piedalījās 6,500 
darbinieku vecumā no 40 ga-
diem. Brīvprātīgie veica pār-
baudes, lai noskaidrotu pras-
mes lasīšanai uz otru pusi un 
simbolu salīdzināšanu. Visaug-
stākos rezultātus uzrādīja tie 
cilvēki, kuŗi strādāja ne vairāk 
kā 25 stundas nedēļā.●

Cilvēki pēc 40 
gadu vecuma 
drīkst strādāt 

tikai trīs 
dienas nedēļā

(LETA) Lietuviešu vidējais 
alkohola patēriņš saskaņā ar 
ANO Pasaules Veselības or-
ganizācijas (PVO) datiem par 
pagājušo gadu ir augstākais pa-
saulē, norādījis PVO pārstāvis 
Gaudens Galea. Pēc viņa teik-
tā, 2016. gadā viens Lietuvas 
iedzīvotājs patērējis vidēji 16 
litrus alkohola.

“Tātad saskaņā ar jaunāka-
jām aplēsēm Lietuva ir lielākā 
dzērāja Eiropā un arī pasaulē,” 
žurnālistiem Seimā sacījis 
PVO Eiropas reģiona biroja 
Chronisko neinfekciozo slimī-
bu un veselības stiprināšanas 
departamenta direktors Galea, 
kas viesojās Viļņā pēc valdošās 
koalicijas partijas – Lietuvas 
Zemnieku un zaļo savienības 
- ielūguma.

Viņš piebildis, ka šie dati vēl 
nav oficiāli publiskoti.

Kā norādījis PVO pārstāvis, 
joprojām valda noturīgs ste-
reotips par Krieviju kā zemi, 
kur tiek patērēts daudz alko-

hola, taču pirms nepilniem 
desmit gadiem tur pieņemta 
virkne tiesību aktu attiecībā uz 
alkohola cenu celšanu un pie-
ejamības mazināšanu un kopš 
tā laika patērētā alkohola dau-
dzums tur stabili samazinās. 
Pozitīvs pavērsiens panākts arī 
Baltkrievijā.

“Ceru, ka arī Lietuva spēj 
panākt pozitīvus rezultātus, 
tādēļ ļoti atbalstu visas jūsu 
iniciātīvas,” viņš piebildis.

Kā uzsvēris Galea, iedarbī-
gākie soļi alkohola patēriņa 
samazināšanai ir tā cenu, pie-
ejamības un reklāmas kontrole. 
Vienlaikus viņš piebildis, ka 
šai virzienā pieņemtie lēmumi 
nemitīgi jāpārskata. “Nekad 
nebūs tā, ka viens likums 
visu atrisinās,” atzinis PVO 
pārstāvis.

Lietuvas Seimā šobrīd tiek 
apsvērti daudzi priekšlikumi, 
kas vērsti uz alkohola patēriņa 
samazināšanu valstī, tostarp ie-
rosinājums ierobežot alkohola 

lietošanu dažādu koncertu un 
citu sarīkojumu laikā.

Sarīkojumu rīkotāji pauduši 
bažas, ka plānotie ierobežoju-
mi varētu “sagraut festivālus 
vai piespiest tos pārcelties uz 
ārzemēm”. Reaģējot uz šīm ie-
bildēm, zaļzemnieku veselības 
ministrs Aurēlijs Verīga kopā 
ar grupu deputātu ierosinājis 
neattiecināt šos ierobežojumus 
uz tiem sarīkojumiem, kuŗos 
jāpērk biļetes, bet vienīgi uz 
bezmaksas koncertiem, taču 
mūziķi nesteidzas apsveikt šo 
piekāpšanos un rīkotāji žēlojas, 
ka tirgot festivālos alkoholu 
nebūšot iespējams saistībā ar 
ierobežojumiem tirdzniecībai 
āra kafejnīcās.●

Lietuvieši ir lielākie dzērāji 
pasaulē

Saulaines grāmatu klētiņa pieņem ziedotās grāmatas 
latviešu un angļu valodā. Tās labprāt savāks jūsu mājā! 

Dodiet ziņu, ja meklējat kādu īpašu izdevumu.
Zvanīt: Ainai Selgai 416-759-0460 vai 

Kristīnei Stivriņai 705-424-6226, stivrins@hotmail.com,
Jurim Zommeram 905-522-5738.

Viss ienākums par  grāmatām ie t  par  labu Saula ine i !

Dr. Lisa LindstrÖmDr. Lisa LindstrÖm

DENTISTRY 
ON THE AVENUE

IEJŪTĪGA UN DRAUDZĪGA

315 Avenue Road  ·  Floor 1, Suite 2  ·  Toronto
(Between St. Clair & Dupont)  ·  FREE PARKING 
416.926.0123     · drlisalindstrom.com
dentistryontheavenue@gmail.com

ZOBĀRSTE

DARBA PIEDĀVĀJUMS
PIEDĀVĀJAM PILNA VAI 

PUSLAIKA DARBU 
CELTNIECĪBĀ 
GTA ROBEŽĀS

TUVĀKA INFORMĀCIJA
DANI KURASZ
(647) 678 6400

Sastādījusi Maija Gaiķe
Līmeniski. 4.Latviešu ska-

tuves mākslas paidagogs, 
rakstnieks (1868-1961). 7.Ad-
ministrātīvi territoriāla vie-
nība Latvijā. 8.Dzīvojamās 
telpas. 9.Cilindrisks metalla 
trauks ar vāku. 10.Ciets silī-
cija iezis, šķiltavu elements. 
15.Drāna, audums. 18.Cūk-
nātru ģints augi ar violetām 
pieziedlapām, arī jāņuzāles. 
19.Derīgo izrakteņu sakopo-
jumi zemes garozā. 20.Augu 
vairošanās orgāni. 21.Tecināt 
šķidrumu. 22.Pūļi. 23.Labība. 
28.Izplatīti stīgu mūzikas in-
strumenti. 30.Augsnes virsē-
jais slānis ar zālaugiem (dzsk.). 
31.Spēcīgas. 34.Gudrības un 
taisnīga kaŗa dieviete grieķu 
mītoloģijā. 35.Jāņos iecienīts 
piena produkts. 37.Garšvielas 
Jāņu sieram. 38.Vērīgi apskatīt. 
39.Izveidojies uzskatu un 
darbības kopums, paraža.

Stateniski. 1.Jauna, nepre-
cējusies meitene. 2.Arods. 

3.Sakarsētas, spīdošas gāzes 
veidojumi virs ugunskura. 
5.Malkas šķilas.  6.Telpa 
zem pirmā stāva produktu 
uzglabāšanai. 9.Reliģiska 
pielūgšana, uzskatīšana par 
svētu. 11.Liels divu pāŗu 
spārnu kukainis pie ūdeņiem. 
12.Augļu koki. 13.Mazalko-
holisks, putojošs dzēriens. 
14.Tādas, kuŗās ir neparei-
zības. 16.Latviešu rakstnieks 
(1896-1962, ASV), romāna 
“Tīrumu ļaudis” autors . 
17.Lakstaugi ar sīkiem bal-
tiem, dzelteniem ziediem, 
jāņuzāles. 24.Ventas pieteka. 
25.Sena skaita mērvienība 
- 30 gabalu. 26.Gaisa, gāzes 
burbulīšu kopums šķidruma 
virspusē. 27.Vīrieša vārds 
jūnijā pēc Jāņiem. 29.Jāņos 
apdziedāt. 32.Auglības, zem-
kopības, laulības dieviete grie-
ķu mītoloģijā. 33.Izdevība. 
36.Nopīt.

Krustvārdu mīkla Nr. 389
1  2  3   4  5  6 7  8  9 

10     

11     12 13      

14         

15   16 17    

18    19 20 21     

 22 23       24  

25     26     

  27         

28     29     

  30      31   

32 33     34    35 36 

37    38 39 40    

41        42 

43      44      

45     

46           47      

marinētas bietes, skābēti gurķi, sautēti skābie kāposti, desas, 
kartupeļu un dārzeņu salāti, kotletes, karbonādes, kāpostu 

vīstokļi, pīrāgi, aknu pastēte, ūdenskliņģeŗi, saldskābmaize, 
tortes un vēl! (ne vienmēr viss, bet vienmēr gards)

Latviešu Centrā Toronto
ē d i e n u  t i r d z i ņ š

ceturtdienās, pensionāru saietos,
sestdienas rītos

(Atrisinājums nākamā 
numurā)
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Mūžībā aizgājusi DV organizācijas mūža biedre, 
laikraksta “Latvija Amerikā” ilggadējā redaktore, 

sabiedriskā darbiniece

Ingrida Vīksna
dzimusi 1920. gada 10. martā Rīgā

mirusi 2017. gada 22. maijā Toronto

DV Kanadā valde
Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava mīļā sirds.

Igaunija neuzskata 
Krieviju par draudu
(LETA) Igaunija - tāpat kā 

abas pārējās Baltijas valstis 
– neuzskata Krieviju par drau-
du, jo visas trīs valstis ir NATO 
sastāvā, paziņojusi Igaunijas 
prezidente Kersti Kaljulaida.

“NATO izmantotie saval-
dīšanas līdzekļi visā alianses 
pastāvēšanas vēsturē ir bijuši 
100% iedarbīgi. Protams, lai 
pienācīgi reaģētu, NATO ne-
pārtraukti ir jāattīsta stratēģiskā 
savaldīšana, un mēs redzam, ka 
NATO ar to nepārtraukti nodar-
bojas,” klāstīja Kaljulaida.

“Pateicoties NATO un patei-
coties tam, ka Baltijas valstis 
ir NATO sastāvā, pašlaik mū-
su valstis nejūt nekādu fizisku 
apdraudējumu,” piebilda Igau-
nijas prezidente.

Lietuvai lielākā 
problēma ir Krievija
Lietuvas prezidente Daļa 

Grībauskaite paudusi pārliecī-
bu, ka Baltijas valstīm lielākā 
problēma ir Krievija.

“Vislielāko problēmu rada 
Krievija, kas mūsu robežu tuvu-
mā rīko arvien agresīvākas mi-
litārās mācības. Tas mums liek 
arvien vairāk pastiprināt savu 
militāro spēku,” Grībauskaite 
pirms Igaunijā gaidāmās vizītes 
teikusi intervijā laikrakstam 
“Postimees”.

Viņa norādīja, ka saistībā 
ar esošo situāciju NATO ir 
jāveic reformas organizācijas 

Prezidentēm domas dalās
iekšienē, kas būtiski mainītu 
plānošanas sistēmas.

Tāpat Grībauskaite pauda 
pārliecību, ka sašķidrinātās 
gāzes termināļa (SGT), kas 
izvietots uz kuģa, izveide 
Klaipēdas ostā palīdzēs visām 
trim Baltijas valstīm samazināt 
atkarību no Krievijas gāzes 
piegādēm.

“Pēc kuģa iznomāšanas 
mums visiem ir samazinājušās 
gāzes cenas. Pēc [Krievijas 
valsts gāzes koncerna] “Gaz-
prom” monopola likvidēšanas 
mēs esam ieguvuši ne tikai 
ekonomisko neatkarību, bet arī 
atbrīvojuši rokas polītiskiem 
lēmumiem,” viņa uzsvēra.

Lietuvas prezidente intervijā 
“Postimees” arī pauda atbalstu 
Eiropas standarta sliežu pla-
tuma dzelzceļa līnijas “Rail 
Baltica”, kas savienos Baltijas 
valstis ar Centrāleiropu, līgu-
ma ratifikācijai, lai gan reģiona 
valstu vidū šajā jautājumā nav 
pilnīgas vienprātības.

“Ja vienošanās netiks ratifi-
cēta, citas sabiedrotās valstis 
un Eiropas Komisija pateiks, 
ka, ja paši neesat spējīgi vie-
noties un virzīt savu projektu, 
kādēļ gan mums būtu tam 
jāpiešķiŗ nauda,” norādīja Grīb-
auskaite.

“Es uzskatu, ka lēmums par 
“Rail Baltica” būvniecību ir 
pieņemts. Ir svarīgi attīstīt 
transporta koridoru starp zie-
meļiem un dienvidiem. Trim 
Baltijas valstīm ir jāparāda, 
ka tās spēj sadarboties,” viņa 
piebilda.● (LETA) Krievijas pastāvī-

gais pārstāvis NATO Alek-
sandrs Gruško paziņojis, ka 
Maskava ir nobažījusies par 
NATO militārās klātbūtnes pa-
plašināšanos Baltijas valstīs un 
Polijā un reaģēs uz to.

Gruško sacīja, ka “NATO 

Krievija reaģēs uz NATO klātbūtnes 
paplašināšanos Baltijas valstīs un Polijā

veido jaunu militāro drošības 
situāciju, ko mēs nevaram 
ignorēt, uz ko mums būtu jā-
atbild ar saviem militārajiem 
instrumentiem.”

12 NATO valstis izvieto ap-
tuveni 4,600 kaŗavīru Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā un Polijā, un 

visas četras kaujas grupas būs 
gatavas un kaujas gatavībā 
tuvāko nedēļu laikā.

Gruško arī norādīja, ka Krie-
vija neredz izmaiņas ASV 
aizsardzības polītikā, kopš Ba-
raku Obamu prezidenta krēslā 
nomainīja Donalds Tramps.●Latvijas pašvaldībās 

visvairāk būs 
pārstāvētas VL-TB/
LNNK, ZZS un LZS

Latvijas pašvaldībās visvai-
rāk būs pārstāvēta nacionālā 
apvienība “”Visu Latvijai!” 
- “Tēvzemei un Brīvībai” 
LNNK” (VL-TB/LNNK), kā 
arī Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS) un Latvijas Zemnieku 
savienība (LZS), liecina Cen-
trālās vēlēšanu komisijas pub-
liskotā informācija.

VL-TB/LNNK Latvijas paš-
valdībās kopumā ieguvusi 166 
deputātu vietas, kā arī tā būs 
pārstāvēta apvienībās ar citiem 
polītiskajiem spēkiem, proti, 
pašvaldībās strādās 15 deputāti, 
kuŗi ievēlēti no VL-TB/LNNK 
un LZS apvienības, 12 deputāti 
no partijas “Reģionu alianse” 
un VL-TB/LNNK apvienības, 
astoņi deputāti, kuŗi ievēlēti 
no Latgales partijas, VL-TB/
LNNK un LZS apvienības, 
septiņi no Latgales partijas, 
VL-TB/LNNK un “Vienotības” 
apvienības, kā arī pa četriem 
deputātiem no VL-TB/LNNK 
un “Vienotības” apvienības un 
VL-TB/LNNK, “Vienotības” 
un Latvijas Reģionu apvienības 
(LRA).

ZZS pašvaldību vēlēšanās ie-
guvusi 157 deputātu vietas, kā 
arī pašvaldību domēs ievēlēti 
10 deputātu no apvienības ZZS 
un “Vienotība”, astoņi deputāti 
no apvienības, kuŗu veido 
“Reģionu alianse” un ZZS, kā 
arī seši deputāti no apvienības 
ZZS un Latgales partija.

Savukārt LZS ieguvusi 146 
deputātu vietas, bet arī tā būs 
pārstāvēta ar deputātiem, kas 
ievēlēti no vairākām polītisko 
partiju apvienībām, tostarp 15 
deputāti ievēlēti no apvienības, 
kuŗu veido VL-TB/ LNNK un 
LZS, astoņi - no apvienības, 
kuŗu veido Latgales partija, 
VL-TB/LNNK un LZS, četri 
- no apvienības, kuŗu veido 
“Vienotība” un LZS, un divi no 
apvienības, kuŗu veido LZS un 
“Vienotība”.

“Vienotība” ieguvusi 119 
deputātu vietas, kā arī tā būs 
pārstāvēta ar septiņiem depu-
tātiem, kas ievēlēti no apvie-
nības, kuŗu veido Latgales 
partija, VL-TB/LNNK un 
“Vienotība”, ar četriem depu-
tātiem, kuŗi ievēlēti no apvie-
nības “Vienotība” un LZS, ar 
trim deputātiem, kas ievēlēti 
no “Vienotības” un partijas 
“Latvijas attīstībai”, kā arī di-
viem deputātiem, kas ievēlēti 
no “Vienotības”, “Politiskās 
partijas Izaugsme” un “Latvi-

jas attīstībai” apvienības.
Sociāldemokratiskā partija 

“Saskaņa” ieguvusi 102 de-
putātu vietas, kā arī tā ar 32 
vietām būs pārstāvēta Rīgā 
apvienībā ar partiju “Gods kal-
pot Rīgai”.

Savukārt no LRA ievēlēti 
98 deputāti, taču partija būs 
pārstāvēta arī ar 20 deputātiem, 
kuŗi ievēlēti no apvienības, 
kuŗu veido Vidzemes partija 
un LRA, ar 11 deputātiem, 
kuŗi ievēlēti no apvienības, 
kuŗu veido LRA un “Vieno-
tība”, ar deviņiem deputātiem 
no apvienības, kuŗu veido 
LRA un partija “Latvijas at-
tīstībai”, ar četriem deputātiem 
no apvienības, kuŗu veido 
LRA un politiskā partija “Re-
ģionu alianse”, ar četriem de-
putātiem no apvienības, kuŗu 
veido “No sirds Latvijai” un 
LRA, ar diviem deputātiem no 
apvienības, kuŗu veido LRA 
un Vidzemes partija, ar diviem 
deputātiem no apvienības, kuŗu 
veido LRA un Latgales partija 
un ar vienu deputātu no LRA un 
Latvijas Sociāldemokratiskās 
strādnieku partijas izveidotās 
apvienības.

Lembergs ar lielu 
pārsvaru saglabā 
amatu Ventspilī

Polītiskā partija “Latvijai 
un Ventspilij” pārliecinoši 
uzvarējusi šī gada pašvaldību 
vēlēšanās, iegūstot 62,13% 
vēlētāju balsu, tādējādi Aivars 
Lembergs saglabājis Ventspils 
galvas amatu, liecina Centrālās 
vēlēšanas komisijas dati par vi-
siem 13 iecirkņiem pilsētā.

Otro vietu Ventspilī ieguvis 
saraksts, kuŗā apvienojušās 
nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” - “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, partija “Vie-
notība” un Latvijas Reģionu 
apvienība. Par šo sarakstu no-
balsojuši 24,59% vēlētāju.

Domē nav iekļuvusi po-
lītiskā partija “Alternative”, 
par kuŗu savas balsis atdeva 
3.19% vēlētāju, “Saskaņa”, 
par kuŗu nobalsoja 2.9%, par-
tija “Brīvība. Brīvs no bailēm, 
naida un dusmām”, saņemot 
2.25%  balsu, “No sirds Latvi-
jai”, par kuŗu nobalsoja 1.18% 
vēlētāju un “KPV LV”, par 
kuŗu savas balsis atdeva 1.89% 
balsstiesīgo vēlētāju.

Bijušam prezidentam 
Bērziņam visbiežāk 
svītrotākā kandidāta 
gods ZZS sarakstā

Pašvaldību vēlēšanās visbie-
žāk svītrotais Zaļo un zemnie-
ku savienības (ZZS) deputāts 
bijis bijušais prezidents Andris 
Bērziņš, kuŗu vēlētāji svītrojuši 
847 reizes, liecina Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CVK) 
dati.

Vienlaikus bijušais prezi-
dents ieguvis 1,127 plūsus, at-
paliekot vien no partijas Rīgas 
galvas amata kandidāta Ar-
manda Krauzes, kuŗš saņēmis 
2,753 plūsus. Kopumā Bērziņš 
vēlēšanas noslēdzis ar 8,529 
balsīm. Viņš sarakstā startēja ar 
otro kārtas numuru, tomēr lielā 
svītrojumu skaita dēļ noslīdēja 
uz trešo vietu.

Otrs biežāk svītrotais de-
putāts partijas sarakstā bijis 
Arvīds Ulme.

ZZS 5% barjēru Rīgas domes 
vēlēšanās nepārvarēja, iegūstot 
3.29% vēlētāju atbalstu.●

Pašvaldības vēlēšanās nav 
lielu pārsteigumu

(Turpinājums no 1. lpp.)

Viņsaulē aizgājis
agrākais Toronto Dievtuŗu Burtnieku pārvaldes 

priekšsēdis

Igors Ivars Balodis
1928 - 2017

Viņu piemin 
Burtnieki un dievtuŗi pasaulē

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte,
Pie Dieviņa dziedādama.



LATVIJA AMERIKĀ Sestdiena, 2017. gada 10. jūnijs, 23. nr.16

4 Credit Union Dr., Toronto,
ON, Canada, M4A 2N8

Tel.: 416-466-1514
E-pasts: latvija.amerika@gmail.com

2017
ATJAUNOJIET LAIKRAKSTA ABONEMENTU!

PASŪTINIET “LATVIJA AMERIKĀ”!

A b o n e m e n t i :
K A N A D Ā
12 mēn. $ 195
12 mēn. ar pirmās klases pastu - $ 260

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTĪS
12 mēn. US $ 215

EIROPĀ, LATVIJĀ UN CITUR
12 mēn. $ 275

Mrs, Mr, Miss _______________________________________

Adrese _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

PAGARINĀJUMS  

Čeki rakstāmi “Latvija Amerikā”
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(LETA) “Šobrīd Krievija 
veic forsētu nelikumīgi oku-
pētās pussalas miliārizāciju, 
izvietojot tur bruņojuma un 
militārās technikas jaunākos 
modeļus. Tajā skaitā plāno 
izvietot - bet atbilstoši dažām 
ziņām jau ir izvietojusi – uzbru-
kuma kodolieročus,” 29. maijā 
NATO Parlamentārās asam-

Krievija okupētajā Krimā grasās izvietot 
kodolieročus

blejas sēdē Tbilisi sacīja Uk-
rainas parlamenta priekšsēdis 
Andrijs Parubijs.

Krievija aktīvizē kaujas dar-
bības līdzās sadures līnijai 
Donbasā, viņš piebilda.

Parubijs vienlaikus uzsvēra, 
ka Ukrainai ir svarīgs konflikta 
mierīgs noregulējums, bet tā 
panākšanai ir nepieciešams sa-

glabāt polītisko spiedienu pret 
Krieviju, kā arī tai noteiktās 
sankcijas.

“Ja Krievijas agresīvo dar-
bību eskalācija turpināsies, 
esmu pārliecināts, ka mums 
kopīgi ir jānonāk pie sankciju 
pastiprināšanas pret Krieviju,” 
uzsvēra Parubijs.●

(LETA) Pasaule patlaban no-
nākusi pie bīstamas robežas 
un ir jāizšķiŗas, vai attiecību 
saasinājums tiks turpināts, vai 
arī sāksies to normālizēšana, 
partijas “Saskaņa” vadītāja 
Jāņa Urbanoviča organizētajā 
konferencē “Baltijas forums” 
sacīja Krievijas prezidenta pa-
līgs Igors Levitins.

“Pasaule ir nonākusi pie 
bīstamās robežas. Situācija 
nonākusi pie Krievijas un Rie-
tumu attiecību saasināšanās, 
un no ekspertiem ir atkarīgs, 
kā tas tiks risināts. Visas prob-

lēmas nevar atrisināt, bet vajag 
solīti pa solītim virzīties prom 
no bīstamās robežas,” sacīja 
Levitins.

Viņš apgalvoja, ka Krievija 
atbalsta dialogu un viena no 
Maskavas prioritātēm ir kons-
truktīvs dialogs starp Vašingto-
nu un Maskavu.

“No šī dialoga ir atkarīga 
gan Sīrijas un Tuvo Austru-
mu problēmu risināšana, gan 
starptautiskā terrorisma apka-
ŗošana, gan citu problēmu 
risināšana. Jāizdara izvēle, vai 
vēl vairāk padziļināt saspīlēju-

mu, vai tomēr sākt augšupceļu 
no patlaban sasniegtā zemākā 
punkta Krievijas un Rietumu 
attiecībās,” uzsvēra Levitins.

Viņš pauda viedokli, ka 25 
gadu laikā nav izdevies radīt 
jaunu Eiropas drošības archi-
tektūru, nav izdevies pretoties 
terrorismam, migrācijas krizei. 
Levitins arī norādīja, ka Krie-
vijai un Rietumiem ir dažādi 
priekšstati par to, kā risināt 
krizi, taču jāmeklē kādi kopīgi 
risinājumi.●

Krievijai un Rietumiem dažādi uzskati par 
krizes atrisinājumu

(LETA) Patlaban notiekošā 
militārā sacensība starp ASV 
un Krieviju atgādina aukstā 
kaŗa laikus un nav pieļaujama, 
konferencē “Baltijas forums” 
sacīja pēdējais ASV vēstnieks 
PSRS Džeks Metloks.

“Šobrīd notiek kas tāds, kas 
atgādina auksto kaŗu. Tomēr 
savulaik tas bija kaŗš pret 
komūnismu, kas tagad nav 
aktuāls. Patlaban diskurss no 
abām pusēm ir nepareizs. No 
vienas puses ir iespaids, ka 
ASV grib, lai atgriežas aukstā 
kaŗa laiki, bet Krievijā valda do-
ma, ka aukstā kaŗa beigās viņi 
ir nedaudz apmānīti. Abas šīs 
nostājas ir nepareizas,” sacīja 
Metloks.

Viņš norādīja, ka šobrīd val-
da nepareizs pieņēmums par to, 
ka ASV un Krievija ir dabiskie 
ienaidnieki. Metloks norādīja, 
ka šāds pieņēmums ir tāpēc, 
ka tas balstās uz nepareizo 
izpratni par vēsturi, par to, kas 
ļāva izbeigt auksto kaŗu.

Metloks skaidroja, ka pagā-
jušā gadsimta astoņdesmitajos 
gados Ronalds Reigans un 
Mihails Gorbačovs vienojās, 
ka kodolkaŗš nav pieļaujams 

un nedrīkst būt kaŗš starp 
ASV un PSRS. Arī šodien 
šīs lietas abām valstīm uzliek 
atbildību.

“Kāpēc tagad abās pusēs 
notiek militārā spēka pieau-
gums? NATO un Krievijai 
jāuzstāj, lai valstu vadītāji sāk 
atkal runāt un jāpanāk jauna 
vienošanās. Mums ir kopīgi 
draudi drošībai abām pusēm. 
Vienīgais aktuālais drauds 
patlaban ir kodolieroči. ASV 
un Krievijai ir 90% no pasau-
les kodolieročiem un nedrīkst 
aizmirst, ka militārā sacensība 
starp abām valstīm ir nepie-
ļaujama un pašreiz vērojamā 
spriedze nedrīkst turpināties,” 
norādīja Metloks.

Viņaprāt, ASV un Krievijai 
ir jāturpina process par kodol-
ieroču, kas apdraud pasauli, 
kontroli. “Pasauli apdraud arī 
globālā sasilšana, terrorisms, 
veselības problēmas – nevie-
nu no tām nevar atrisināt mi-
litārā konfliktā un kāda viena 
valsts atsevišķi. Tāpēc ir jā-
sadarbojas, nevis jāveicina 
militārā sacensība,” uzsvēra 
Metloks.●

Jauns aukstais kaŗš nav 
vēlams nevienai valstij

(LETA) Latvijas Valsts poli-
cija sadarbībā ar ASV kollē-
ģiem aprīļa beigās aizturējusi 
divus vīriešus, pret kuŗiem 
ASV notiek izmeklēšana par 
noziedzīgiem nodarījumiem ki-
bernoziedzības jomā, pastāstīja 
Valsts policijas preses pārstāve 
Ilze Jurēvica.

Abi vīrieši aizturēti Latvijā 
“ciešā sadarbībā” ar ASV kol-
lēģiem, norādīja Jurēvica.

Ņemot vērā, ka izmeklēšana 
ASV joprojām turpinās un 
procesa virzītājs ir ASV tiesīb-
sargājošās iestādes, plašāku 
informāciju Jurēvica nesnie-
dza. Līdz ar to nav zināms, kādi 
noziegumi tiek inkriminēti, kā 
arī kāda ir aizturēto pilsonība.

Tāpat netiek izpausts, vai 
aizturēšana bijusi saistīta ar 
to, ka abas personas nejauši 
aizturētas, jo bija izsludinātas 

starptautiskajā meklēšanā, vai 
arī tā bijusi abu valstu kopīga 
iepriekš ieplānota operācija.

Ar personu izdošanas jautāju-
miem nodarbojas prokurātūra.

Arī iepriekšējos gados Latvi-
jā meklēti vietējie iedzīvotāji, 
kuŗus ASV puse vainoja ki-
bernoziegumos. Pazīstamākā 
persona bija Deniss Čalovskis, 
kuŗš Latvijā tika aizturēts 2012. 
gada novembrī, bet 2015. gada 
februārī izdots ASV. Pēc soda 
izciešanas Čalovskis atgriezās 
Latvijā.●

Latvija un ASV sadarbojas 
cīņā pret kibernoziegumiem

(LETA) Krievijas kiberspie-
gošanas un dezinformācijas 
kampaņa tikusi vērsta pret 
simtiem personu un organizā-
ciju vismaz 39 valstīs, tostarp 
Latvijā, kā arī ANO un NATO, 
teikts pētījumā.

Toronto Universitātes Mun-
ka Ārlietu skolas “Citizen 
Lab” pētījumā atklāta “plašas 
dezinformācijas un kiberspie-
gošanas kampaņas pastāvēša-
na ar simtiem mērķu valdībā, 
rūpniecībā, militārajā jomā un 
pilsoniskajā sabiedrībā”, pavēs-
tīja pētījuma vadītājs Ronalds 
Deiberts.

Pētījums parāda, ka kiber-
uzbrukumi ASV prezidenta 
kandidātes Hilarijas Klintones 
priekšvēlēšanu kampaņai ir ti-
kai leduskalna virsotne.

Kā norāda “Citizen Lab” 
pētnieki, spiegošana vērsta 
ne tikai pret valdības, militā-
rajiem un industriālajiem mēr-
ķiem, bet arī pret žurnālistiem, 
akadēmiķiem, opozicionāriem 

Krievija kiberspiegošanu un dezinformāciju 
izvērsusi pret 39 valstīm, tostarp Latviju

un aktīvistiem. Svarīgāko 
mērķu vidū ir bijušais Krie-
vijas premjērs, bijušās augsta 
ranga ASV amatpersonas, 
Eiropas un Āzijas valdību 
locekļi, vēstnieki, augstas 
militārpersonas un enerģijas 
kompanijas vadītāji.

Deiberts raksta, ka Krievi-
jas kampaņā tiek izmantoti 
pikšķerēšanas uzbrukumi mēr-
ķu personas datu iegūšanai 
un rūpīgi “piesārņotas” infor-
mācijas nopludināšana, kuŗā 
patiesā informācija samaisīta 
ar nepatiesu, lai radītu apju-
kumu par reālajiem faktiem.

“Krievija ir pamatīga pie-
redze ar dezinformāciju, kas 
stiepjas līdz padomju laikiem,” 
norāda Deiberts. “Piesārņoti 
nopludinājumi ir sarežģīts 
izaicinājums sabiedrībai. Vil-
tus informācija ir izkaisīta 
starp īstiem materiāliem, to ir 
ļoti grūti atšķirt un pretoties tai, 
it īpaši ja tas tiek pasniegts kā 
pikants nopludinājums, kuŗā ir 

integrēta privāta informācija.”
Viens no šādiem mērķiem bi-

ja amerikāņu žurnālists Deivids 
Seters, kuŗš plaši rakstījis par 
korupciju Krievijā.

Nozagtie Setera e-pasti ti-
kuši “selektīvi modificēti” un 
tad “nopludināti”, lai radītu 
viltus iespaidu, ka viņš ietilpst 
CIP atbalstītā plānā diskreditēt 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu.

Līdzīgas nopludināšanas 
kampaņas bijušas vērstas pret 
amatpersonām Afganistānā, 
Armēnijā, Austrijā, Kambo-
džā, Ēģiptē, Gruzijā, Kazah-
stānā, Kirgizstānā, Latvijā, 
Peru, Krievijā, Slovakijā, Slovē-
nijā, Sudānā, Taizemē, Turcijā, 
Ukrainā, Uzbekistānā un Viet-
namā, teikts “Citizen Lab”.

Par mērķiem bijušas arī 
ANO amatpersonas un militār-
personas no vairāk nekā desmit 
valstīm.●
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Gatavojies ceļojumam?
Pošoties uz Latviešu dziesmu un deju svētkiem 

Baltimorā, braucienam uz Eiropu vai atpūtai 
Karību jūras salās, neaizmirsti paņemt līdzi

Latviešu kreditsabiedrības 
bankas karti.

Ar to jebkuŗā pasaules malā iespējams izņemt 
skaidru naudu, un tas viss bez maksas!

Ienāc mūsu birojā, 
kļūsti par Latviešu kreditsabiedrības biedru un 

saņem bankas karti jau šodien!


