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Pa baltu ceļu saule iet dienu satikt,
Baltu galdautu pāri pagalmam klāt,
Baltu pienu pienenes ziedā nosargāt.
Baltā kreklā
Tēvs ar māti iet saimi modināt
Un baltā ceļā baltus miltus putināt.
Dievs, stāvi klāt…

// FOTO: Imants Urtāns

Helmuts Feldmanis

Latvijā atceras1991. gada barikāžu laiku

VALIJA
BERKINA

Rīgā, Zaķusalā, 1991. gada janvārī

Janvāris ir 1991. gada barikāžu atceres mēnesis. Visā Latvijā
norisinās barikāžu atcerei veltīti sarīkojumi, izstādes, pēcpusdienas, koncerti un tiek kurti
ugunskuri kā toreiz pirms 24

gadiem. 31 166 Latvijas neatkarības aizstāvji saņēmuši Latvijas Republikas valsts apbalvojumu – 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Kopš
1997. gada 20. janvāris ir no-

Piemiņas ugunskurs Zaķusalā 2014. gada janvārī // FOTO: LETA

teikts par 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres dienu.
Tāpat kā toreiz 20. janvārī
pulksten 10:00 Doma laukumā tiks iedegts piemiņas ugunskurs. Blakus tam mūzejbusā

līdz pulksten 17:00 būs atvērta
1991. gada barikāžu mūzeja ceļojošā izstāde. No pulksten 13:30
līdz 15:30 būs Goda sardze un
tiks nolikti ziedi pie bojāgājušo
piemiņas akmeņiem Bastejkal-

nā un pie bijušās Iekšlietu ministrijas ēkas, kā arī pie Brīvības
pieminekļa. Pulksten 16.30 notiks Piemiņas ugunskura iedegšana pie Latvijas Republikas Saeimas.
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Labrīt, labdien,
labvakar visā pasaulē!

Latvian newspaper

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN;
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00;
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
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Apsveŗam turpināt Latviešu
kultūras biedrības TILTS pirms
vairākiem gadiem uzsākto tradiciju sarīkot pasaules latviešu saietu Rīgā. Saiets ir domāts galvenokārt rietumniekiem, kas ir pārcēlušies uz Latviju vai Latviju
šovasar apciemos, kā arī viņu
radiem, draugiem un paziņām.
Esam iecerējuši 2015. gadā aizrunāt zāli Rīgas Latviešu biedrībā
svētdien, 28. jūnijā, no 13:00 līdz
17:00. Paredzam sarunāt arī uzkodas un atspirdzinājumus tiem,
kuŗi to vēlēsies par atsevišķu samaksu. Izmaksas mēģināsim salīgt,
lai piedalīšanās, ieskaitot uzko-

das (bufetes veidā), būtu aptuveni 20 eiro.
Pirms saietu rīkojam, gribam zināt potenciālo dalībnieku skaitu.
Atkarībā no tā izvēlēsimies attiecīga lieluma telpas vai atmetīsim
domu rīkot saietu. Tādēļ lūdzam
domas par jūsu nākamās vasaras
plāniem. Saietu rīkosim, ja būs
pietiekams skaits iespējamo dalībnieku ar “noteikti” vai „diezgan droši” atbildi.
Lūdzu, atbildiet, ierakstot „x”
A, B, C, vai D paragrafā.
Šo anketu varat nosūtīt Laika
un Brīvās Latvijas redakcijai.
Lūdzu, pārjautājiet šo jautājumu

A. Noteikti (ar gatavību iemaksāt dalības maksu pirms 15. jūnija,
ja būs tāda vajadzība)
B. Diezgan droši
C. Nē, bet vēlos informāciju nākotnē, ieskaitot detaļas par 28. jūnija saietu
D. Nē, un nevēlos tālāku informāciju

Vijolnieka Gidona Krēmera un pianista Daniila
Trifonova koncerts Ņujorkā
23. janvārī plkst.20.00 Stern Auditorium,
Perelman Stage, at Carnegie Hall notiks vijolnieka Gidona Krēmera un pianista Daniila
Trifonova koncerts.
Mūsu laikrakstā rakstījām, ka Krēmers un
viņa vadītais orķestris Kremerata Baltica pretendē uz Grammy balvu katēgorijā „Labākais
klasiskās mūzikas albums”.
Grammy ierakstu balvu ik gadu pasniedz 82
nominācijās par izciliem sasniegumiem mūzikas ierakstu jomā. Šā gada laureātus paziņos
9. februārī.

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet
Gidons Krēmers

Vai nav par
traku?

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!
Gada abonenti saņems bez maksas:
• sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

Mums Saint Pētersburgā palmas ir,
tautieši ir, bet sniega nav.
Negaidi uz pensijas gadiem,
nāc šeit sasildīties!

JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $____________
par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

TILTS vārdā,
ANDRIS PADEGS un
ĢIRTS ZEIDENBERGS

Vai Jūs piedalītos 2015. gada saietā 28. jūnijā Rīgā?

275 Spring St.Apt.11E,
Red Bank, NJ 07701

www.laiks.us!

arī radiem, draugiem, paziņām
un citiem, kas 2015. gadā plāno
doties uz Latviju vai jau dzīvo
Latvijā. Atbildi uz jautājumu elektroniski visu janvāri rakstiet
girtszeidenbergs@comcast.net vai
girtszeidenbergs@gmail.com, vai arī
ar SKYPE: ‘girtszeidenbergs33’.
Līdz 31. maijam paredzam paziņot saieta detaļas. Vai Jums ir
kādi ieteikumi attiecībā uz saietu?
Iespēju robežās mēģināsim tos
ņemt vērā.

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666
6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707
e-pasts: rigaven@aol.com

Televīzijas ziņās rādīja, ka Saeimas vajadzībām ir iegādāta un
tiek rekonstruēta bijusī bankas
un vēlāk Nacionālās bibliotēkas
ēka Jēkaba ielā, jo esot nepieciešams iekārtot katram deputātam
un katram deputāta palīgam atsevišķu kabinetu. Kāpēc tik kautrīgi? Kāpēc neiekārtot arī katram
deputātam savu apspriežu zāli un
savu relaksācijas istabu ar džakuzi,
citām ērtībām un pat dažām rakstos neminamām labierīcībām?
Ja ar iegādāto ēku šiem nolūkiem
nepietiktu, var taču piepirkt vēl
pāris Vecrīgas namu. Latvijas Republikas pirmās četras Saeimas
apmierinājās ar vienu Saeimas, bijušo Bruņniecības namu, šodien
mūsu likumdevējiem pat ar veselu
kvartālu ir par maz. Esot taču jāparāda visai pasaulei, ka mēs protam rīkoties ar plašu vērienu. Kaut
arī trūkst naudas skolotāju algām
un medicīnai, lai nepietiek līdzekļu
valsts aizsardzības nodrošināšanai,kas par to? Kā rakstījis viens
latviešu rakstnieks:”Dievs priekš
visiem, Saeima pati priekš sevis”.
Jau tā pārāk zemo tautas uzticību
Saeimai un tās deputātiem šāda
likumdevēju lielummānija nebūt
nevairo.
E. V. UPELNIEKS
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VIESTURS
ZANDERS
(Turpināts no nr. 2)
M. Goppers visai skeptiski
vērtē pirmo pēckaŗa gadu latviešu grāmatu izdošanas praksi
Vācijā. Par latviešu grāmatu
tirgu kropļojošo diletantu un
autortiesību ignorantu rosību
viņš mudina rakstīt mācītāju,
arī izdevēju Edgaru Ķiploku
(1907-1999). Viņaprāt, ir jāvēršas pret t.s. kaktu izdevējiem,
citādi „vienam otram tiešām var
sākt likties, ka nav īsti pareizi
tādos laikos uzstāties par autoru
tiesībām utt., ka jāpriecājas tak
par katru latviešu grāmatu, vienalga, kas un kā to izdevis”. M.
Goppers uzskata, ka latviešu
grāmatniecības „līdzšinējā sadrumstalotība un profanizācija
ir taisni noziedzīga”. Viņš nepiekrīt grāmatu tirgotāja un
trimdas grāmatniecības apskatnieka Leona Rumaka (19191987) priekam par 350 latviešu
grāmatu izdevējiem, jo „1 apgāds uz apmēram ik 310 trimdiniekiem ir kaut kas fenomenāls un līdzvērtīgs varbūt vēl
partiju skaitam pirms Ulmaņa,
tāpat organizāciju skaitam
trimdā”.
Goppera sarakste, cita starpā,
sniedz ieskatu arī divos „Zelta
ābeles” trimdas pirmajā desmitgadē sagatavotajos mākslas
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Miķeļa Goppera un Helmara Rudzīša
sarakste kā trimdas grāmatniecības izpētes avots
izdevumos. 1952. gadā iznākušo
krājumu „Norītis” M. Goppers
sarūpē apgāda kādreizējā līdzstrādnieka grafiķa Oskara Norīša (1909-1942) nāves 10. gadskārtā. Grāmatu gatavojot, viņš
aicina vairāk nekā 50 personas
iesūtīt savas atmiņas. Anšlavs
Eglītis (1906-1993) ir viens no
pirmajiem, kuŗam M. Goppers
raksta jau 1947. gadā, prātojot
arī par izdevumam nepieciešamo
financējumu: „... gan sagābelēšu
tik daudz, ka samaksāšu par
salikumu, un novilkšu kaut
pārdesmit eksemplārus uz korrektūras preses”. Kad A. Eglītis,
aizbildinoties ar darbu pie kārtējā romāna, nosūta savu jau
1943. gadā „Zelta ābeles” almanachā iespiesto piemiņas rakstu, Goppers lūdz viņu tomēr
sagatavot ko jaunu, piebilstot,
ka „nav vajadzīgs noslēgts un
noslīpēts raksts; jo neizskaistinātāks un vienkāršāks tas būs,
jo labāk”. Starp 23 krājumā ievietotiem atmiņu rakstiem plašākos ir devuši O. Norīša brālis
vijolnieks Arvīds Norītis (19021981) un atraitne aktrise Lita
Zemgale (1917-1991), mākslinieki Margarita Kovaļevska
(1910-1999) un Vilis Ciesnieks
(1908-1989), kā arī pats M.
Goppers. Pēc grāmatas iznākšanas viņš lūdz gleznotāju Jāni

Kalmīti (1907-1996) atsūtīt par
to savu vērtējumu: „Lūdzu uzrakstat sīku kritiku par visām
krājuma nepilnībām, pamanītiem trūkumiem, rakstos sastopamām nepareizībām un visas
šīs piezīmes atsūtat man – tās
vēlāk ļoti noderēs, izsijājot materiālu biografijai, kas to un kad
arī nerakstītu”.
1953. gadā „Zelta ābeles” apgādā nāk klajā gleznotāja Valdemāra Tones (1892-1958) reprodukciju mape. Jau kaŗa ga-

albums ar mākslas zinātnieka
Jāņa Siliņa (1896-1991) ievadapceri. E. Ķiploks, uzzinājis par
Goppera nodomu laist klajā
jaunu albumu, lūdz nemest
„savas kronas tieši pa logu
laukā”. Viņš prognozē, ka šādam izdevumam „pašreizējos
tirgus apstākļos izgāšanās ir
absolūti droša ikvienam izdevējam”. Tomēr M. Goppers jau
par šo izdevumu ir „iededzies”
un, kā vēlāk atzīs E. Ķiploks –
Goppers „gan labprāt noklau-

gadiem. Anšlavs Eglītis izdevuma gauso izplatību skaidro
ar tā prāvo formātu (mapes
izmērs ir 42x30 cm), melnbalto
reprodukciju dominēšanu (no
50 attēliem krāsaini ir tikai 4)
un Tones gleznu motīvu šķietamo vienveidību. Acīmredzami pārāk liela ir arī izdevuma
tirāža (1600 eks.), jo vismaz
literātūrkritiķim Vitautam Kalvem (1913-1989) šķiet, ka tādiem izdevumiem kā V. Tones
mape nav vairāk par 100 patiesu

Arvīds Norītis

Margarita Kovaļevska

Valdemārs Tone

dos aizsākas M. Goppera sadar- sījās citu domas, bet lielāko
bība ar V. Toni, kuŗas ietvaros tiesu palika pie savējām”. Vēstulē
1943. gadā iznāk reprodukciju literatūrkritiķim Jānim Andrupam (1914-1994) Goppers deklarē: „Esmu pārliecināts, ka
mūsu propaganda ir jāvariē, ka
nevar visu laiku runāt tikai par
mums nodarīto, apsūdzēt, prasīt
taisnību utt., bet reizēm jārāda,
ka esam radoša kultūras tauta,
kuŗai ir ko uzrādīt…” Tones
mapē ieguldītos līdzekļus kaut
cik atgūt M. Gopperam gan
izdodas tikai pēc daudziem

interesentu. Helmaram Rudzītim un Miķelim Gopperam ir
visai atšķirīga izpratne par ikvienas izdotās grāmatas poligrafisko kvalitāti, kā arī idejisko
un komerciālo komponentu
līdzsvaru grāmatniecībā kopumā. Tomēr abu izdevēju sarakstē ir gana daudz radniecīgu
motīvu, un to tālāka, detalizēta
iepazīšana var kļūt auglīga ne
tikai grāmatniecības un literātūras vēstures pētniekiem vien.

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos!
LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu
2015. gada 14. februāŗa krāsainajā numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 9. februārim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com.
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Kuŗš kuŗu?

Pirmpublikācija žurnālā Jaunā Gaita 2014. g,., nr. 279

JURIS ŠLESERS

Divu alu satuvināšanās
Trīs alu, trīssimt alu
Satuvināšanās
Trīstūkstoš alu
Solidaritāte
Mēs atraksim elli
Trīs miljoni alu
Trīs miljoni alu, kas nebaidās tumsas
– Imants Ziedonis, 1975

Sešdesmitie gadi. Pēcstaļina atkusnis Latvijā jau izbeidzās 1959. gadā ar nacionālkomūnistu apklusināšanu un to vadoņa Berklava
izraidīšanu uz Krieviju. Atkušņa
iniciātoru Hruščovu pašu nobīda
Brežņevs 1964. gadā. Iestājas gaŗais, virspusēji klusais „stagnācijas” laiks – pareizāk teikt „kluso
izmaiņu” laiks. Vēlāk atskatā, sešdesmitie izrādīsies bijuši tumšā
okupācijas tuneļa pusceļš.
Gaismu tuneļa galā tad neviens
vēl neredz, un tumšajā tunelī
taustās kā tauta Latvijā, tā tās
atlūzušais trimdas zars. Tumsa
var, protams, būt reizē drauds un
glābiņš, turklāt draudošie un
saudzējošie spēki tumsā dažkārt
mijiedarbojas, kā gaismā nevarētu. Imants Ziedonis vēlāk to
iztēlojies vēl dīvaināk – „trīs miljoni alu, kas nebaidās tumsas”!
Piemērojot citas metaforas, šo problēmu rūpīgi apskatījusi literatūrvēsturniece Eva Eglāja-Kristsone
savā nule iznākušajā monografijā
Dzelzsgriezēji / Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti.
Pētniece pārliecinoši izgaismo, kā
latviešu literāti okupētajā dzimtenē un brīvās pasaules klaidā,
neapzinīgi vai apzinīgi kāpelējot

un ložņājot pa čekas jeb „KGB”1
izvilktajiem tīkliem, nodrošina
tautas izdzīvošanu – līdz daudzus
gadus vēlāk paveŗas iespēja no
tuneļa izkļūt. Dzelzsgriezēji nav
par literātūru! Šis pētījums ir par
auksto kaŗu – un slepenaģentiem,
par dzelzs priekškaru – un „caurumu” tajā. Par cilvēku kontaktiem.
Pētījuma premisa ir, ka „rakstniekiem, īpaši dzejniekiem, okupācijas un totalitārisma apstākļos
bija liela autoritāte. Pēc nacionālās
polītiskās vadības zaudēšanas tauta
par saviem līderiem psīcholoģiski
uztvēra rakstniekus.” Autore atsaucas uz rakstnieka Zigmunda
Skujiņa atziņu: „Tauta, tāpat kā
dzērvju kāsis, sajukušā stāvoklī
1 PSRS „Valsts drošības komiteja”.
KGB ir šī apzīmējuma krieviskais saīsinājums. Šī iestāde „tautā” vēl arvien pazīstama ar iesauku „čeka” (no „ČK” –
tās vecā krieviskā nosaukuma „Ārkārtas
komiteja”). Tā bija padota tikai PSRS
Komūnistu partijas centrālkomitejai
Maskavā, un kontrolēja visu savienoto
republiku čekas. (Vārdu „čeka” nedrīkst
sajaukt ar otru padomju diskursā izplatītu iesauku „ceka”, kas nozīmē „CK”
– komūnistu partijas „centrālkomiteju”
kādā no tās līmeņiem.)

ilgi lidot bīstas. Pazaudējusi vadoņus, tā instinktīvi meklē jaunus, aiz kuŗiem sakārtoties. [..]
ceļa zinātājus meklēja dzejniekos,
prozaiķos [..] Viņu klātbūtne
viesa stabilitātes apziņu.” To apzinājušies un centušies izmantot
arī apspiedēji.
Virsraksts patapināts no dziesmas „Dzelzsgriezējs”, kam teksta
autors ir Latvijas pirmās brīvvalsts
laika dzejnieks Valdis Grēviņš
(1895-1968). Neesmu varējis dzejoli atrast, bet rokgrupas „Līvi”
izpildījumā 1987. gadā tas izgājis
tautā ar grāvēja sparu – „paužot
protestu un tā laika pārmaiņu,
pirmsatmodas noskaņu”. Autore
ar šo metaforu apzīmē visus tos
personāžus (kā varoņus, tā kaitniekus), kas tumšajā okupācijas
vidusposmā atrada „caurumu”
smacējošajā dzelzs priekškarā un
sāk plēst to arvien lielāku. Kuŗi
no „dzelzsgriezējiem” tiešām bija
varoņi un kuŗi kaitnieki, nav
gluži skaidrs, arī grāmatu izlasot
(daži šķiet vismaz ar vienu kāju
abās katēgorijās), bet viņu antagonistiski simbiozā mijiedarbība
pamazām ļauj dzelzs priekškaram
izirt, un mūsu kultūrai dzīvai un
latviskai izlidot brīvībā.
Grāmatas pirmā puse sadalīta
piecās pārskata veida nodaļās,
kamēr 6. nodaļa ietveŗ grāmatas
atlikušo daļu un sastāv no 12 abos
virzienos „ciemos braucēju” literātu „cilvēkstāstiem”. Seko īsa „Izskaņa”, literātūras saraksts, personu
rādītājs un kopsavilkums angļu
valodā. Pirmā nodaļa veltīta dzelzs
priekškara, aukstā kaŗa un kultūras sakaru konceptiem. Sekojošās
divās iepazīstamies ar šīs spēles
galveno antagonistu – čekas pārvaldīto „Latvijas Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs” (īsāk – KKS vai „kultūras
sakaru komiteja”) – ar tās propagandas un dezinformācijas izdevumiem – Dzimtenes Balsi un
Latvijas sabiedrībai rūpīgi slēpto,
tikai ārzemju tautiešiem domāto
pielikumu – Svešuma Balss. 4. un
5. nodaļā iztirzāts, kāds komūnistu partijas un čekas inscenējumā ir trimdas literātūras publiskais tēls Latvijā, un savukārt –
kā Latvijā tapušo literātūru uztveŗ un komentē kritiķi un sabiedrība trimdā.
Lasot Dzelzsgriezējus, iesakāms
pa rokai turēt literātūrvēsturnieka
Rolfa Ekmaņa apjomīgo monografiju Latvian Literature under
the Soviets 1940-1975. (Belmont,
MA/USA: Nordland,1978. 533
lpp.angļu val.) Otrs – gan ļoti atšķirīgā veidā – nozīmīgs avots ir
bijušā čekas un ASV spiegu dienesta CIA – CIP dubultaģenta
un kultūrpropagandista Imanta
Lešinska (1931-1985) memuāri
Kalpības gadi, kas 1979. un 1980.
gadā iznāk turpinājumos trimdas laikrakstā Laiks.2 (Lešinskis
2 Bezmaksas e-formātā: http//www.
latvietislatvija.com/kalpibas_gadi-1.
pdf. (94 lpp.) Oriģināli: Laiks (Ņujorkā), 1979.11.VII-1980.24.IX., vēlāk
– PBLA gadagrāmatā Latvija Šodien
1986 (45-108). Interesanti arī sekojošs
viņa drauga, arī bijuša čekas darbinieka,
Jāņa Liepiņa memuāri ar pielikumiem:
Es sadarbojos ar KGB un CIP dubultaģentu Imantu Lešinski, Rīga: Atklātais
sabiedriskais fonds „Latvietis”, 2003.

1978. gadā ar ģimeni pārbēg
ASV protekcijā.) Sešdesmitajos
gados viņš ir Dzimtenes Balss un
Svešuma Balss redaktors, vēlāk
KKS priekšsēdētājs. Šai iestādei
ir centrāla loma Eglājas-Kristsones stāstā – un dzejnieki un
rakstnieki abās pusēs to iemanās
izmantot kā „caurumu” dzelzs
priekškarā un plēst to arvien
lielāku – „dzelzsgriezēji”. Tikmēr
KKS protams domājas tos izmantojam čekas un komūnistu partijas mērķu sekmēšanai! Lētticīgi?
– Laikam jau ... Vismaz atskatā.
(Lasot Eglājas-Kristsones un
Lešinska notikumu aprakstus,
„varoņu / kaitnieku” sadale kļūst
arvien miglaināka... bet mazāk
svarīga!)
KKS mērķi ir PSRS Komūnistiskās partijas un tās Centrālkomitejai pakļautās PSRS čekas, un
tai savukārt pakļautās Latvijas
PSR čekas mērķi. Ja tūlīt pēc kaŗa
galvenais bija veicināt bēgļu atgriešanos Padomijā, tad piecdesmitajos gados mērķi pakāpeniski
izmainījās uz „...latviešu emigrācijas barvežu un viņu aktīvo palīgu atmaskošanu un kompromitēšanu...” – tātad trimdas organizāciju vadītāju diskreditēšanu tautiešu un mītnes zemju sabiedrības
acīs, lai radītu šķelšanos trimdinieku vidū. Pēc pārbēgšanas ASV
protekcijā Lešinskis pauž, ka
kultūras sakaru tālākais mērķis
bijis izmantot „trimdu kā tramplīnu, lai ietiktu iekšā amerikāņu
sabiedrībā. Lai tiktu klāt amerikāņu zinātnei, technoloģijai, cilvēkiem, kas glabā valsts noslēpumus.” (Referāts Vašingtonā
1984.30.III – ibid Liepiņš/259/)
Dzelzsgriezēju vadošā tema ir, ka
individuāli cilvēki, katrs tiekdamies uz savu mērķi, apzinīgi vai
neapzinīgi izmanto otra centienus sasniegt citu mērķi, lai pats
tuvotos savējam. Vēsture rāda, ka
„labie” uzvarēja. Prieks! – Bet kā
nopelns?
Motīvācija latviešu literātiem
abpus priekškara spraukties citādi motīvētās KKS pavērtajā
„caurumā” – panākt saskarsmi –
ir emocionāli spēcīga un skaidra.
Manā uztverē tā sakņojas dabiskā
jaunības raugā, kas visām paaudzēm vienmēr un visur licis pašām kritiski pārvērtēt pastāvošo
iekārtu un savu vecāku atzinumus. Okupētajā Latvijā tā ir komūnistu partijas vara, bet trimdā
– tolaik valdošā bezkompromisa
noraidošā nostāja pret absolūti
visu, kas notiek okupētajā dzimtenē. Tai pašā laikā abas paaudzes
abās pusēs vēl jo spēcīgāk izjūt
savas latvietības saknes. Trimdas
dzejnieks Olafs Stumbrs (19311996) šo sajūtu izsaka šādi: „Latvija ar visiem turienes latviešiem
jau divdesmit sesto gadu ir faktiski Padomju Savienības sastāvdaļa. [..] ...šis, lūk, ir fakts. [..] Ja
es saku, ka man rūp manas tautas dzīve un liktenis, tad es noteikti domāju tautu Latvijā. [..]
Man cilvēcisko iespēju robežās
rūp apmēram visi 100 procenti:
gan tie svarīgie 90 procenti tur,
gan šie dilstošie 10 procenti šeit.
Citas tautas man nav.” (198-199)
Pēcstaļina atkusnis – saistīts ar
(Abi memuāri ietverti arī EglājasKristsones darba literātūras sarakstā.)

nemiera izpausmēm abās pusēs
– pamudina Jaunās Gaitas veidotājus sākt „piesardzīgi pārpublicēt [Latvijas] autoru darbus.”
1957. gadā mūsu žurnāla 9. numurā pirmo reizi parādās kāda
okupētās Latvijas dzejnieka rindas – Ojāra Vācieša dzejolis „Pēc
ilgas šķiršanās”. Turpat Gunāra
Gravas (trimdas dzejnieka Andreja Irbes pseudonims) paskaidrojums un gaŗāka eseja, kas iedibina jaunu sadaļu Jaunās Gaitas
turpmākajos numuros – „Starp
papēdi un zemi” (135). Ažiotāža
trimdas sabiedrībā un presē ir
liela. Kaut barguma ziņā to nevar
salīdzināt ar Maskavas reakciju
pret Latvijas nacionālkomūnistiem 1959. gadā, šī uzdrīkstēšanās
turpina šūpot trimdas sabiedrību
nākošos 30 gadus.
1960. gadā divi Minhenē studējoši ASV latviešu studenti –
Andris Kadeģis un topošā dzejniece Valda Dreimane – izšķiŗas
sekot sirdsbalsij un apmeklē dzimteni kā tūristi. Ar rakstniekiem
vai KKS darbiniekiem viņi nesatiekas, bet iespaidi ir spēcīgi –
viela grāmatai3 un priekšlasījumiem, semināriem „3x3” nometnēs, inspirācija dzejai un dzīvei.
Eglāja-Kristsone atsaucas uz šo
agrīno dzimtenes apmeklējumu
un īpaši uz viņas vērtējumā būtisko Dreimanes 1962. gada uzrunu Aizvesto piemiņas dienas
sarīkojumā Bostonā, kuŗā tā „mudina akli neienīst visu, kas notiek
okupētajā Latvijā” (169-170).
Vienlaikus notiek kāpināta rosīšanos čekas aprindās – par to
lasām nodaļā par Kultūras sakaru
komitejas dibināšanu, bet – no
citas perspektīvas – Imanta Lešinska jau pieminētajos memuāros
Kalpības gadi. Piecdesmitajos gados Austrumberlīnē ar čekas ģenerāli Mihailovu priekšgalā darbojās PSRS Komiteja par atgriešanos Dzimtenē un kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.
1961. gadā „pēc KGB Centra
Maskavā atziņas bija pienācis
laiks radīt Komitejas Latyšskaja
sekcija – Latviešu sekciju – Rīgā.”
Pakāpeniski „atgriešanās” veicināšana kļūst arvien mazāk reāla,
vairs pat ne vēlama, un „Latviešu
sekcija” pārtop par „Latvijas Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs”. Tās darbība
uzņem jaunus apgriezienus Leonīda Rimjana un Imanta Lešinska vadībā. Sākas KKS aktīvi
vilinājumi trimdas literātiem apciemot dzimteni, komitejas viesmīlībā tikties ar izmeklētiem Latvijas rakstniekiem – un barot
KKS propagandas dzirnavas.
„Cilvēkstāstos” ir aprakstīti
vairāki abu virzienu „ciemos
braucēji”, sākot ar 1964. gadu,
kas „guvuši īpašu rezonanci arī
Latvijā”. Daļa no tiem ceļo un
ciemojas ar KKS gādību, citi
privāti par pašu līdzekļiem.
(Turpināts 6. lpp.)
3 Pāvils Klāns, Rīga retour / Apmeklējums dzimtenē, Ņujorka: Grāmatu
Draugs, 1961. (Kadeģis tajā minēts
īstajā vārdā, turpretim Dreimane ar citu
uzvārdu – lai pasargātu no sagaidāmā
latviešu sabiedrības naidīguma.). Skat.
arī: Andris Kadeģis, Izrakteņi, Rīga:
Dienas Grāmata, 2011 (166-77).
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Tapusi filma par gleznotāju Lari Strunki

GUNDEGA
SAULĪTE
Decembrī tuvo Ziemsvētku
nojausmās mākslas mūzejā Rīgas birža notika saviļņojošs sarīkojums. Kuplā mākslas draugu pulkā tika pirmizrādīta dokumentālā filma „Gleznotājs
Laris Strunke”, kuŗu uzņēmusi
entuziastu grupa, kas apvienojusies studijā „Sudrabacs”.
Režisore Maija Smildziņa, liekot lietā savu pieredzi radošu
personību portretēšanā televīzijas raidījumos, šoreiz pati bijusi arī dokumentālā materiāla
operātore. Kopā ar viņu darba
grupā arī mākslas zinātniece
Laima Slava, žurnāliste Ilze
Strenga, filmas montāžu veicis
Valdis Zeļonka.
Jaunās filmas nozīmi grūti
novērtēt par augstu: lietpratīgi
un iejutīgi portretēts ievērojamais latviešu izcelsmes gleznotājs, slavenā Niklāva Strunkes dēls, kas mākslā gājis pilnīgi
patstāvīgu, no tēva neatkarīgu
ceļu. Filmētāji ir pabijuši viņa
izstādes atklāšanā Gotlandē,
kur mākslinieks sniedz atraktīvu „performanci”, stāstot apmeklētājiem par saviem izstādī-
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tajiem darbiem, kamera iemūžinājusi arī gleznotāja monologu ar saviem darbiem Karaļa
oranžērijā Stokholmā, kur atrodas Strunkes darbnīca. Tāpat
unikālas epizodes uzfilmētas
Gotlandes salā, kur kādā necilā
mājā māksliniekam kopā ar
dzīvesbiedri, zviedru tēlnieci
Evu Langi ir darbnīca. Kopā ar
filmas veidotājiem nonākam
arī Hides akmeņlauztuvēs, kur
Strunke savulaik gleznojis uz
kaļķakmens sienas, un klausāmies pārspriedumus par mākslas un dabas attiecībām.
Skatoties Laŗa Strunkes darbos, kuŗos tiešā atveidā daba
nav attēlota, bet kas tomēr
tapuši dabas ierosmē, nevar
nepamanīt mākslinieka personības tieksmi pēc plašuma. Kā
gleznu mērogos, tā domas vērienā. Viņa tiekšanos pretī horizontam – gan tiešā gan pārnestā nozīmē – atklāj filmas
epizodes, kuŗās redzam gaŗo,
stiegraino vīru slidojam pāri
Zviedrijas aizsalušiem ūdeņiem
(izmantots vēsturisks uzņēmums).
Tāpat dziļdomīgā aina jūras

krastā Gotlandē, kad tiek runāts pamatīgums, gan mākslinieka
par to, ka „no šejienes Latvija ir pārliecība par savu misiju.
vistuvāk”. Sirmais kungs neļaujas
Laris Strunke filmā iemūžisentimentālai apcerei, kad viņam nāts kopā ar saviem audekliem,

slēpumains – tāds šajā dokumentālajā darbā atklājas vienīgais latvietis Zviedrijā, kuŗš
pagodināts ar Prinča Eižēna

Gleznotājs Laris Strunke

tiek jautāts par iespēju braukt
pāri jūrai uz dzimteni, viņš pavisam lietišķi nosaka: „Bet mani
darbi ir šeit.” Un šajos vienkāršajos vārdos ir gan darba cilvēka

pierastā vidē, kas viņam sniedz
iedvesmu. Ik solī ar domām par
gleznošanu, par mākslu, kam
ziedots viss mūžs. Tuvs un saprotams, reizē arī dziļš un no-

medaļu un saņēmis arī Zviedrijas Karaliskās Mākslas akadēmijas Egrona Lundgrēna medaļu. Savas paaudzes izcilais
zviedru gleznotājs. Latvietis.

Kultūras jaunumi dažos vārdos
Gadu mijā latviešu soprāns
Maija Kovaļevska dziedāja Mimi lomu Dž. Pučīni operā
„Bohēma” Sidnejas opernamā.
Saņemtas cildinošas atsauksmes, izrādes turpināsies vēl arī
janvārī.

zikas biedrības Goda diplomu.
Mētropolītēna operu Ņujorkā
šobrīd „okupējušas” operdziedones no Latvijas. 15., 19. un
24. janvārī Dž. Pučīni operā
„Bohēma” Mimī un Mizetas
lomās būs Kristīne Opolais un
Marina Rebeka. Pēc tam no 6.
februāra līdz 7. martam Karmenas lomā septiņās izrādēs
skatītājiem būs izdevība dzirdēt

Maija Kovaļevska Mimi lomā
Jaunā gada pirmās nedēļas
nogalē operdziedātāja Elīna Garanča Austrijas pilsētā Grācā
saņēmusi pilsētas Mūzikas biedrības pagodinājumu – Grācas Mū- Marina Rebeka un Kristīne Opolais

Elīna Garanča saņem Goda diplomu

Elīnu Garanču. Viņas partneri
Dona Hosē lomā – slavenie tenori
Roberto Alanja un Jonass Kaufmanis (pēdējās divās izrādēs).
Ar plašām svinībām noritējusi
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas 95 gadu jubileja. 10.
janvāŗa vakarā jau vienpadsmito
gadu notika tradicionālās Akadēmijas un Swedbank gada balvas pasniegšana. Šogad apbalvojumu saņēma jaunā komponiste
Evija Skuķe, džeza mūziķis Dāvis
Jurka un mācībspēks, stīgu kaNo kreisās: Mūzikas akadēmijas rektors Artis Sīmanis, Sergejs tedras docents un kontrabasists
Brīnums, Evija Skuķe un Dāvis Jurka
Sergejs Brīnums. Pēc apbalvošanas notika plašs svētku koncerts, kuŗā piedalījās arī šāgada
laureāti. Vakara izskaņā – balle.
Agijas Sūnas Mākslas galerijas rīkotais konkurss Gada glezna šogad mājvietu atradis Dailes
teātŗa Mākslas telpā. Te izstādīti
visi 87 konkursam iesniegtie
darbi. Autori – dažādu paaudžu
mākslinieki, liela temu un žanru
dažādība. Pēc tradicijas, konkursa
uzvarētāju izvēlas viens sabiedrībā labi pazīstams mākslinieks.
Šogad tas bija scēnografs un glezGleznotāja Māra Vaičūna pie savas gleznas "Vientulība"
notājs Mārtiņš Vilkārsis. Viņš
uzvarētājas godu piešķīra Māras
Vaičūnas klusajai dabai „Vientulība”, izceļot darba augsto profesionālismu un gleznieciskās
kvalitātes. Izstāde vēl veselu mēnesi būs aplūkojama Dailes
teātrī, katram apmeklētājam
iespējams nobalsot par gleznu,
kas skates nobeigumā saņems
skatītāju simpātiju balvu.
Jaunais Rīgas teātris ar izrādi
„Melnais piens” devies uz starptautisku teātŗa festivālu Santiago
a Mil Čīles galvaspilsētā Santjago. Pirmo reizi šai festivālā
starptautiski atzītais teātris no
Rīgas piedalījās 2009. gadā, kad
izrādīja iestudējumu „Soņa”.
Skats no izrādes "Melnais piens" Jaunajā Rīgas teātrī
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Kuŗš kuŗu?

Pirmpublikācija žurnālā Jaunā Gaita 2014. g,., nr. 279

JURIS ŠLESERS
Šīs nodaļas ievadā autore
skaidro: „Līdzās publikācijām,
recepcijai un korespondencei,
būtiskākais saskarsmes līmenis
ir tiešie kontakti, satikšanās dzīvē ...” Cilvēkstāstu virkni ievada
dzejnieces Monikas Zariņas un
rakstnieka Gunta Zariņa traģiskais stāsts. KKS aģents, PSRS
sūtniecības atašejs Londonā nodibina kontaktu ar Zariņiem un
piedāvā viņu dēliem iespēju trīs
nedēļas piedalīties bērnu nometnē Latvijā un mātei pa to laiku
brīvu uzturēšanos Latvijā, ko viņi izmanto 1964. gada vasarā.
Monika Zariņa vēlāk intervijā
skaidro: „Es vēlējos, lai mani dēli
redz Latviju. Līdz šim viņiem
Latvija bija ļoti nereāls jēdziens.”
Latvijas žurnāls Karogs iespiež
vairākus viņas dzejoļus (173174), kas noteikti ir gandarījums
dzejniecei, bet jādomā, ka piedāvātā iespēja bērniem padzīvot
Latvijā ir vismaz tikpat spēcīgs
vilinājums pieņemt pasniegto
roku. Līdzīgi dažus gadus vēlāk
KKS piedāvā Amerikas dzejniekam Valdim Krāslavietim iespēju
viņa dēliem piedalīties jaunatnes
vasaras kursos Latvijā, ko viņš
arī dedzīgi pieņem.
Guntis Zariņš Latviju apmeklē
nākamajā pavasarī pēc Monikas.

VITA DIĶE

„Cik lielā mērā tu cel un
izdaiļo savu dzīvi, tik lielā
mērā tu strādā pie visas
cilvēces, tu piepildi savu
misiju.”
(A. Brigadere)
Ziemas dziesma ir salta un
skarba, bet skaista – tāli puteņu
auri, lauska spērieni, neizbrienamas kupenas, bet neatkārtojami brīnišķas leduspuķes logu
rūtīs. Kad sals pieskaŗas stiklam,
tas teiksmainiem ziediem izrotā
ierasto ainavu, kur pakalni baltās
seģenēs, kur egles ar svētku skujām, kur zvaigznes mirdz tālas
un spožas, un neaizsniedzamas.
Tā turpat pirms simt gadiem
kāds mazs meitēns Vidzemē, Smauģēnu mājās, piespiedis deguntiņu
pie rūts, cauri leduspuķu mežģīnēm lūkojās baltajā pasaulē,
priecājoties par balto pagalmu
un balto ceļu un vēl nezinot, cik
tālu šis ceļš reiz aizvedīs Pasaulē.
Un vēl viņa nezināja arī to, ka
nodzīvos tik skaistu un dvēseliski
bagātu mūžu, kuŗš arī citus iedvesmos labiem darbiem.
Marta Mirdza Gulbis dzimusi
Jumurdas pagasta Smauģēnos
1921. gada 12. aprīlī. Viņa saviem vecākiem – mammai Līzei
Sudrabiņai-Gulbis un tēvam
Augustam Gulbim – bija trešais
bērns, ļoti gaidīta, sargāta un
mīlēta, jo pirmo meitiņu Elzu
vecāki zaudēja, kad ģimene Pirmā
pasaules kaŗa laikā bija devusies
bēgļu gaitās uz Krieviju. Pēc

Eglājas-Kristsones vērtējumā
viņš „centās klātienē turpināt
žurnāla Jaunā Gaita jau 50. gadu
otrajā pusē iesākto, vien uzmanīgiem literātūras procesa sekotājiem, vērotājiem nojaušamo un
izprotamo dialogu ar Latvijas
rakstniekiem.” Šis ir Zariņa vienīgais Latvijas apciemojums – tā
paša gada rudenī viņš Londonā
dodas pašnāvībā. Par šo mīklaino traģēdiju pastāv dažādi minējumi. Tos apskatījusi, autore
secina: „Nav atspēkojamas trimdas presē izskanējušās domas, ka
G. Zariņš saprata – no viņa gaida
propagandista funkciju veikšanu, ne enerģisku mēģinājumu
divas straumes savest kopā, iespējams, ka vilšanās sajūta patiesi ņēma virsroku pār solītajām iespējām.” Par Gunti un
Moniku Zariņiem stāsta arī Lešinskis, cita starpā uzsvērdams,
ka dienu pirms pašnāvības Zariņš Anglijā it kā bija ticies ar
Latvijas dzejnieku Ojāru Vācieti
un viņa čekas pavadoni. (Ibid.
Lešinskis: e-formātā (74-75), Latvija Šodien 1986 (94-95)) EglājaKristsone noskaidrojusi, ka tā ir
kļūda, jo Vācieša Anglijas apmeklējums bijis nevis 1965., bet
1967. gadā (165).
Seko cilvēkstāsti par trimdas

literātiem Olafu Stumbru, Veltu
Tomu, Mārtiņu Zīvertu, Valdi
Krāslavieti, Valentīnu Pelēci, Gunāru Saliņu, Ivaru Lindbergu.
Tad par četriem Latvijas dzejniekiem – Arvīdu Griguli, Jāni
Peteru, Imantu Ziedoni, Māri
Čaklo. Bez viņiem autore min
labu skaitu citu abu virzienu ciemos braucēju. Pirmie kultūras
sakaru ceļojumi no Latvijas uz
brīvo pasauli sākas stipri vēlāk –
Staļina laika rusofils Arvīds
Grigulis turp devās 1971. gadā,
bet pārējie tikai, sākot ar 1976.
gadu.
Imants Ziedonis pirmo reizi uz
Rietumiem dodas 1977. gadā –
uz Ziemeļameriku, kopā ar dažādu padomju republiku kultūras darbinieku grupu. Literārā
vakarā Toronto latviešu klausītājus ar viņu iepazīstina Jaunās
Gaitas redaktors Laimonis Zandbergs un dzejniece Velta Toma.
Tālāk Eglāja-Kristsone: „Sevišķu
ieinteresētību par I. Ziedoņa dzeju un personību izrādījusi jaunā
paaudze. I. Ziedonis apraksta kādu vakaru Čikāgā, ko pavadījis
tikai ar jauniešiem kādas mājas
pagrabiņā:”Tētiņam un māmiņai
– mājas saimniekiem – tik vien
šonakt atļauts, kā apskatīties slīdītes un sasveicināties, šoreiz es

piederu tikai jaunajiem.” [..] To
pētījuma laikā sarunās apliecina
arī toreizējie Čikāgas jaunieši –
ka bijusi vēlme satikt un uzklausīt atbraukušos dzejniekus intimākā atmosfērā ... lai uzdotu
savus jautājumus un iztiktu bez
vecākās paaudzes pārstāvju klātbūtnes un viedokļa.” (260-261)
Turpinoties paaudžu izmaiņai,
diskurss trimdas mītņu zemēs
pamazām zaudē sākotnējo asumu. 1978. gadā, „raksturodams
trimdas attieksmi pret kultūras
sakariem, bijušais PBLA priekšsēdis U. Grava akcentē, ka atkārtoti argumenti pret un par kultūras sakariem ir palikuši par
tādām klišejām, ka tie vairs mūsu
prātus neuztrauc un neveicina
vairs mūsu šķelšanos vai savstarpējas apsūdzības. Pēc gadiem
ilgām asām debatēm latviešu
sabiedriskā doma brīvajā pasaulē
izkristallizējusies viegli saprotamos trīs punktos: 1. Latviešu
tauta Latvijā un latviešu tauta
ārpus Latvijas ir viena un nedalāma latviešu tauta. 2. Latviešu
tautas pastāvēšanai un garīgai un
fiziskai augšanai vajadzīgi sakari
starp atšķirtajām tautas daļām.
3. Lai gan domas dalās, vai sakari
starp tautu ir iespējami, kamēr
Latvijā valda komūnistiskās Krie-

vijas okupācijas vara, jāievēro
tolerance pret šo uzskatu dažādību.’” (268-269)
Kuŗš kuŗu beigu beigās apveda
ap stūri? Tautas pasakā par zemnieku un velnu mēs gandarīti
priecājamies par zemnieka gudrību un velna stulbumu, kad tas
paliek ar rugājiem un lakstiem.
Autores slēdziens: „Trimdas polītiskais mērķis atgūt Latvijas neatkarību ir sasniegts, un, atskatoties uz dzelzs priekškara laikmetu, var secināt, ka literātu saskarsme noteikti veicināja šā
mērķa īstenošanu”, turpretim
Latvijas čekas vadītāju panākumi
„reakcionārās emigrācijas šķelšanā” izrādījušies „tikai šķietami
un pārejoši”. Neatbildēts paliek
jautājums, kuŗā pusē savos sirds
dziļumos vienā vai otrā reizē bija
vai nebija viens vai otrs labs latvietis vai latviete, lodājot pa
sistēmas tīkliem. Vai „labais iznākums” radās kā nopelns – vai
par spīti? Par to visu domājot,
gribas atstāt tos „čekas maisus”
guļot… dubļos… Daži neatbildētie jautājumi var arī palikt
neatbildēti.
(Pirmpublikācija žurnālā Jaunā
Gaita, 2014. gada 279. numurā.
Pateicamies par sadarbību!)

Rita Kaimiņa dibina piemiņas stipendiju
māsai Martai Mirdzai Gulbis
atgriešanās Smauģēnos piedzima
dēliņš Pēteris, taču arī viņš mira,
jo smagi saslima ar plaušu karsoni. Kad Marta bija gadu veca,
pasauli ieraudzīja māsiņa Alma
Dzidra, bet daudz vēlāk, mātes
otrā laulībā, piedzima Rita
Milda.
Mazās Martas bērnība pagāja

pavadīja visu mūžu. Otrā pasaules kaŗa laikā viņa strādāja Jumurdas pagastmājā līdz brīdim,
kad nācās atstāt Latviju, jo tuvojās krievu armija. Kopā ar
ģimeni Marta devās uz Liepāju,
pēc tam nokļuva Vācijā, Augsburgā, kur Pārvietoto personu
nometnē Hohfeldā strādāja bi-

No kreisās: Marta Mirdza Gulbis, Rita Kaimiņa

Smauģēnos. Viņa ļoti mīlēja dabu,
palīdzēja vecākiem lauku darbos, apmeklēja Jumurdas pamatskolu, izglītību turpināja Madonas ģimnazijas humanitārajā
novirzienā. Pēc skolas beigšanas
Marta vēlējās iegūt medmāsas
izglītību, taču dažādu iemeslu
dēļ sapni piepildīt neizdevās.
Sākās okupācija, un daudzi Martas skolas biedri tika arestēti un
izvesti uz Sibiriju. Viņa to ļoti
pārdzīvoja, un šīs emocijas viņu

rojā, līdztekus mācoties rokdarbus pie Ernas Jansones – viņa
ļoti rūpīgi un skaisti prata izšūt
tautiskas blūzes.
Kad sākās izceļošana, Marta
devās uz ASV, uz Pensilvānijas
pavalsti, strādāt par mājkalpotāju. Pēc gada viņa pārcēlās uz
Vašingtonu, tad apvienojās ar
ģimeni un dzīvoja Kalamazū,
kur veica dažādus darbus. Vēlāk
Marta uzsāka farmacijas studijas un Mičiganas universitātē

ieguva bakalaura gradu. Viņa
sāka strādāt pazīstamajā amerikāņu farmacijas uzņēmumā
Parke & Davis. Vēlāk šo uzņēmumu pārņēma Warner- Lambert, tagad tas pazīstams ar nosaukumu Pfizer.
Pēc pensionēšanās Marta pārcēlās uz Kalamazū, kur ļoti aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskajā dzīvē: dziedāja korī, darbojās Daugavas Vanadzēs, bija
Sv. Jāņa ev. lut. draudzē, Latviešu biedrībā un radoši strādāja
rokdarbnieču pulciņā. Viņa prata gan smalkos, baltos lina darbus, gan mācēja ļoti skaisti adīt,
tamborēt un izšūt. Pati sev Marta uzšuva pat Krustpils tautastērpu, jo atzina to par vislatviskāko. Martai bija ļoti bagāta
dvēsele, viņa ticēja un uzticējās
Dievam, bieži smēlās gudrību
un mierinājumu Bībelē. Viņa
mīlēja dzeju un par vislatviskāko dzejnieci uzskatīja Annu
Brigaderi, taču viņai ļoti tuvi
bija arī Zinaidas Lazdas darbi.
Savulaik gan ģimenē, gan
mācoties Madonas ģimnazijā,
Martai tika ieaudzināts patriotisms – savas Tēvzemes mīlestība, kā arī darbošanās tās labā,
aizstāvot to kā vārdos, tā darbos.
Kaut arī lielākā mūža daļa bija
nodzīvota mītnes zemē, viņa
nekad neaizmirsa savu dzimto
pusi, tās skaistumu un īstu
latviešu tikumu. Savās mājās
tālajā Amerikā viņa uzbūra Latvijas lauku pļavu, tik līdzīgu tai,
kāda reiz skatīta un uz visu
mūžu iemīlēta Jumurdas pusē.

Pēc daudziem gadiem Martas
kundze sameklēja arī savas kādreizējās klases biedrenes Madonas ģimnazijā un daudz
viņām palīdzēja.
Marta Mirdza Gulbis Mūžības
ceļā devās 2011. gada 10. oktobrī.
Vēl pirms aiziešanas viņa vēlēja
bērēs ziedu vietā ziedot Daugavas Vanagu organizācijai, bet
testamentā rakstīja, ka vēlas atbalstīt Ērgļu baznīcu, kur savulaik tikusi kristīta un iesvētīta.
Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendiju dibina viņas māsa
Rita Kaimiņa, viņa dibinājusi
divas stipendijas vīra Egona
Kaimiņa piemiņai. Apbrīnojami
gaišs un sirdsgudrs cilvēks – tā
par viņu domā daudzi, ne tikai
fonda stipendiāti, bet arī tie
bērni un jaunieši, kuŗi, pateicoties Ritas kundzes materiālajam atbalstam, var piedalīties
Saulgriežu Vasaras vidusskolas
darbā, latviskuma un latvietības
nometnē, kur tiek dāvāta iespēja
izjust saites ar savu Tēvzemi.
Rita vēlējās saglabāt savas māsas
Martas piemiņu, dāvājot iespēju
kādam Latvijas jaunietim iegūt
izglītību.
Mūžības krāsa ir balta – kā
sniegs, tikpat balts, tīrs, nesamīts
un vēl neiepazīts ir ceļš, kuŗš
šim jaunietim būs ejams, pateicoties Martas Mirdzas Gulbis
skaisti nodzīvotajam mūžam un
tiem, kas vēlas šo mūžu neaizmirstamu padarīt. Jo tādas aiziešanas jau nemaz nav – ir tikai
pārvēršanās. Atmiņās un sapņos,
kuŗus nu ļauts citiem piepildīt.
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OSVALDS AKMENTIŅŠ

VĒSTULES NO MASKAVAS

Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940

kuģu biļetēm ir katras vēstules
temats, kas vasaras mēnešos parādās Bostonas laikrakstā. Tur
sūdzas arī par to, ka uz Krieviju
braucot dažādi līdēji un revolūcijas nodevēji. Latvieši vienmēr
ir labi organizātori, un par aizceļošanas gaitām A. Šmits raksta:
„Braucot sabiedriskas domas
izmainījām reti, katrs pats nogrimst sevī un uzņem ceļa iespaidus. Jo tālāk no rīta piekrastes atrodamies, jo tukšāki paliek Amerikas lauki. Braucam cauri kalniem un pilnīgi tukšiem zemes
klajumiem. Jāatzīst, ka zemes
bagātību ziņā Amerika ir stipri
nabadzīga. Noguruši un melni
apputējuši iebraucam Sanfrancisko. Tūlīt tiekam uz kuģa, kuŗš
nav visai liels – 700 tonnas. Tas
pieder kādai Holandes sabiedrībai. Kajītes ieņemt nevaram, jo
kuģa administrācija paskaidro,
ka Ņujorkā sastādītais plāns
nederīgs. Pirmā klasē vietas nedošot, tikai otrā un trešā. Apskatām rūmes, liekas apmierinošas.
Izrādās, ka sešiem jāiet trešā klasē
gulēt. Jāiet tiem, kuŗi jau Ņujorkā
izvilkuši šos numurus. Daži protestē, citi negrib radīt naidu, iet
bez ierunām. Sniedz arī svarīgu
paziņojumu: Visiem tiem polītiskiem bēgļiem, kuŗi grib atgriezties
uz Krieviju, ir jāpieteicas ne vēlāk
kā līdz 1. septembrim 1917. gadā
ar piezīmi, ka varēs nobraukt arī
vēlāk, bet tikai tie, kas būs pieteikušies līdz 1. septembrim. Nobraukšanas periods vilksies apmēram līdz janvāŗa vai februāŗa
pēdējām dienām 1918. gadā. Tad
ievērojiet: tie biedri, kuŗi grib
griezties atpakaļ, nenokavējiet pēdējo brīdi, jo cīņa nav beigusies,
bet vēl vienmēr jāturpina Krievijā, tā arī te un visur citur. Liela
nekaunība notiek no tiem aizbraucējiem, kuŗi te uzdodas par
polītiskiem revolūcionāriem, bet
patiesībā ir lielākie reakcijas pabalstītāji un sociālistu ēdēji. Rodas arī tādi latvieši, kas maksā
nozarēm četru gadu parādus, lai
tikai tiktu atpakaļ uz Krieviju, bet
šo organizāciju sekretāri nekaunas dot priekš tādiem subjektiem
jo teicamas apliecības kā par labi
stāvošiem biedriem. Neskatoties
uz to, ka tie ir gatavie līdēji, kuŗi
ir gatavi laizīt kapitālistu frakas
piedurknes un uzlaizīt verdzības
uzturētāju spļaudekļus u.t.t. Kā
šo organizāciju sekretāri grib par
vari dabūt šos savus duchoborus,
lai stutētu veco, asiņaino careli.
Konferences uzdevums ir skatīties
uz to ciešāko, lai netiktu sūtīti tādi
nederīgi elementi, kuŗu mums
Filadelfijā nav trūkums. Ceru, ka
konferences delegāti, kas sevi reprezentē no dažādām organizācijām, ņems šo lietu nopietnāk un
nepieļaus tādiem emigrantu „aģentiem” spēlēt nekādu lomu. Mazs
atgadījums bija trešdien, 11. jūlijā, kad kāds L.S.P. biedrs ņēmās
komitejai dot pa ādu, ko īsti kodomājot un ko viņa darot,
ŅUJORKIEŠI miteja
ka viņa bēdu brāļi nevar prom
ņemas mums ieteikt, lai
NONĀK tikt,
griežas pie Strādnieku un Zaldātu
SANFRANCISKO padomes Petrogradā, un tad jau
varēs sukāt prom uz Krieviju.”
Ceļa grūtības, kaulēšanās ar
Strādnieks,
dzelzceļa kompanijām un par
1917. gada 17. jūlijā
Viņu izlaistajā uzsaukumā norādīts, ka nebūs Krievijā tikai cīņa
pret mirstošo carismu un „liberālo
pagaidu valdību”, bet arī pret dažādām lokālpatriotiskām grupām
un polītiski kaitīgiem novirzieniem.
Cerams, ka ceļa naudu varēs dabūt no krievu konsuliem. Viņiem
vajag to dot un mums pilnas tiesības to prasīt. Amnestija nav nekāda
amnestija, ja netiek doti līdzekļi.
Raksti pauž cerības, ka iedegsies
vispasaules revolūcija un tāpēc pasvītro: Kam izdevīgi Krievijā darboties, tie lai visi brauc turp. Un
kam interesē šī zeme (ASV), lai
gatavojas cīņai. Par izceļošanas kārtību uz Krieviju avīze 1917. gada
3. aprīļa numurā raksta: „Tagad
lieta ir tiktāl nokārtota, ka līdzekļi
tiks izsniegti pēc vajadzības un tikai tādiem, kam apliecību būs izdevusi revolucionāro organizāciju
komiteja. Braukt varēs vienīgi caur
Sanfrancisko un Vankuveru uz Vladivostoku, jo uz Skandinaviju ejošie kuģi jau visas vietas pārdevuši
mēnešiem iepriekš. Bet ceļa izdevumus konsuls segs tikai tiem, kam
būs komitejas apliecības, un komitejai savukārt vajadzīgas rekomendācijas no nozarēm, kam tie pieder.”
Tā sociālistu partijas boļševistiskais spārns panāca braucēju
kontroli un varēja tos sijāt.
Visa 1917. gada vasara ir trauksmaina un nemiera pilna, jo tie
sociālisti, kas vēl nogaida, rīko neskaitāmas protesta demonstrācijas
pret valdību un ASV ārpolītiku.
Bet kad 1917. g. 1. jūlijā Bostonā
Parka skvērā notiek demonstrācija partijas mitekļa priekšā, kur
latviešiem atradās savs birojs ar
algotu sekretāru, bariņš amerikāņu jūrnieku, kas bija mobilizēti
kaŗam, izdemolēja Amerikas Sociālistu partijas birojus tā, ka vairāk tos tur neizdevās atjaunot.
Kā jau teikts, pirmie brauca lielie
dūži. No Ņujorkas brauc L. Trockis, kuŗš te bija krievu trimdas
avīzes redaktors, bet no latviešiem –
Roziņš, Sīmanis, Berģis un J. Bērziņš-Ziemelis. Pēdējais Bostonā
ieradies tikai 1916. gada rudenī
no Londonas, lai vadītu Latvijas
sociāldemokratu ārzemju nodaļu.
J. Bērziņš-Ziemelis, vēlākais padomju sūtnis Vīnē, atstādams Bostonu, palicējiem raksta, ka ārzemju nodaļas darbība pagaidām faktiski apstājas. Sakaru uzturēšanu
nodošot Amerikas latviešu koporganizācijas centrālai komitejai.
28. jūnijā nosvinot vēl Jāņus
Bostonā, aizbrauc arī Strādnieka
redaktors Fricis Roziņš-Āzis. Atpakaļ dodas arī latviešu tulks –
A. Neibuts no Čikāgas, Ch. Ozoliņš, Prof. Ozoliņš-Burtnieks, Bilāns no Klīvlandes, dziedātāja
Jēkabsone u.c. Dodoties uz Krieviju, A. Neibuts, kas vēlāk spēlē
lielu lomu Krievijas pilsoņu kaŗā,
raksta, ka viņa vietā stāsies Oto
Puriņš.
(O. Akmentiņš,
Laiks 1963. g. 5. I.)
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ARDIEVAS
AMERIKAI
Liekas sīkums, tagad lasot
vecos avīžu rakstus par ieceļotājiem, bet toreiz tie bija svarīgi,
jo sagatavoja citus repatriantus,
kas viņus var sagaidīt tālajā ceļā.
Šajā Theo Šlāgera vēstulē parādās
arī domstarpības, kādas radušās
uz kuģa kreisajiem un nacionāli
domājošiem latviešiem. Šai gadījumā jāuzsveŗ J. Ozoliņa-Burtnieka konflikts:
„Krievijas revolucionāri, kuŗi
atstāj Savienotās Valstis un domā, ka brīvi bez kādām nebūšanām jeb blēdībām var atgriezties uz Krieviju un bez uzstāšanās pret Krievijas konsulu, ir ļoti
vīlušies. Saņemot apliecību no
komitejas, katrs aizbraucējs ir
spiests iet pie konsula ar šo
apliecību un divām fotografijām,
no kuŗām vienu konsuls aizsūta
uz Vladivostoku, līdz ar iepriekšējo dzīvesvietas adresi, otru
piestiprina pie atpakaļbraucēja
dokumentiem. Krievijas konsuls
neņem pats dalību pie aizsūtīšanas. To izdara komitejas

trīs bija internacionāli sociālisti
un divi anarchisti. Uz otrās kuģa
kartes saņemti visi pārējie kopā
– dažādas tautības, neskatoties
pie kādas partijas katrs pieder.
Par kopbiļetēm latvieši sacēla
vētru 15. jūnija vakarā komitejas
sapulcē, kur arī vēlāk, kādos
vienpadsmitos vakarā, tiem pievienojās komitejas sekretārs. Tā
kā 16. jūnija vakarā bija jāatstāj
Sanfrancisko, tad nebija vairs
laika skatīties komitejas sekretāram uz pirkstiem, bet domājām,
ja katram sava biļete, tad gan jau
viss būs kārtībā. Šķiroties no
biedriem, neviens negāja kajītē,
bet palika uz klāja, kamēr vien
varēja redzēt Sanfrancisko ar tās
skaisto dārzu Golden Get. Krēslai
metoties, gājām kajītēs, kur vieta
paredzēta diviem cilvēkiem, bet
atradām, ka arī trešais tur atstājis
savas mantas. Bijām pie kapteiņa
prasīt, kā tas var gadīties, ka
vietā, kuŗa domāta diviem cilvēkiem, spiež iekšā arī vēl trešo.
Atbilde bija tāda, ka nebijām
kartes personīgi pirkuši. Tad vairāk nebija ko runāt. Acīmredzot,
komitejas sekretāram tomēr bija
gribējies ietaupīt dažus centus

Divi tautieši. Grīnbergs un Knipps ceļā uz Krieviju

sekretārs. Kuģa kartes no Sanfrancisko līdz Jokohamai maksā
75 dolarus, tad vēl konsuls izraksta 15 dolaru čeku ceļa izdevumiem. Naudu par kuģu kartēm, ko vajadzētu saņemt katram
aizbraucējam pašam, saņem komitejas sekretārs. Tas aiziet un
nopērk kuģošanas biļetes vairākiem desmitiem cilvēku uz vienas kuģa kartes. Tā kā mēs bijām
uz Sanfrancisko 25 cilvēki, tad
nopirka divas kuģa kartes. Vienu
pieciem latviešiem, no kuŗiem

vai nu priekš krievu valdības, vai
arī atlicināt pašam priekš sevis.
17. jūnijā mūsu iepriekš minētie anarchisti sindikālisti Prometeja redakcijā un ekspedīcijā
turēja priekšlasījumu „Ko būs
darīt tagad tiem revolūcionāriem, biedriem, kuŗi atgriežas
atpakaļ uz Krieviju”. Pirmais
uzstājās ekspeditors Roberts
Kings (aktieris Sanfrancisko latviešu kolonijā, spēlēja R. Blaumaņa lugās un darbojās pie
žurnāla Prometejs), maisīja un

putroja bez gala un, kad beidza
savus treknākos vārdus pret vācu
biedriem, atskanēja čukstēšana:
„Puriškevičs”. Otrais runātājs bija
Prometeja redaktors J. Ozoliņš
(J.Ozoliņš-Burtnieks /18941954/ beidza Berklejas universitāti un bija tās mācībspēks.
Žurnāla Prometejs redaktors. Atceļā uz dzimteni palika Japānā,
Kabē , par Latvijas diplomātisko
pārstāvi un strādāja par angļu
valodas skolotāju. Līdz šim pilnīgi aizmirsts viņa lielais devums
laikrakstā Amerikas Balss/American Echo/ Ņujorkā, kur viņš
pats pirmais raksta Dainyas or
Lettish Poetry populārizē mūsu
dainas amerikāņu publikai.
Daudz rakstījis par Latviju un
latviešiem. Darbojās par literātūras skolotāju Rīgas Skolotāju
institūtā, bet Vācijā, Augsburgā,
žurnālā Latvju Domas. Miris
Ņujorkā.). Tas nedabūja savu
runu nemaz nobeigt, jo rūkšana
un ņirgāšanās bija tik liela, ka
nebija iespējams minētajam
profesoram savas frazes noskandēt. Atskanēja jautājumi
un saucieni: „Vai esi draugs ekspeditoram Kingam? Ja esi, tad
beidz pļāpāt.” Ar to beidzās
Prometeja izdevēja uzstāšanās.
Tās pašas dienas vakarā tika
sniegts ļoti nelāgs ēdiens. Tādēļ
sarunājām sasaukt sapulci, kuŗā
nolēma sastādīt sūdzību pret
kuģa personālu un izvirzīt prasības, ko mēs uz priekšu sagaidām no priekšniecības. Rakstu
sastādīt piedāvājās profesorītis
Ozoliņš, bet pats nezināja ne
vārdu uzrakstīt bez citu biedru
palīdzības. Tas jau meta tādu
drūmu ēnu no žīdiņiem un
citiem pusanarchistiem uz profesoru. Bet, kad viss bija nokārtots un jāiet pie kapteiņa, tad
mūsu dūšīgais profesors atsacījās ne vien iet pie kapteiņa,
pat liedza savu vārdu zem citu
biedru parakstiem. Latviešu
biedriem, internacionālistiem,
bija jāiet un uzstādītās prasības
jānodod priekšniecībai. Iznākums bija ļoti skaists. Ne vien
uzlaboja ēdienu, bet deva arī
citus uzlabojumus. Deva ledus
ūdeni, varēja ņemt bādes vannas kā rītā, tā vakarā. Pakaļējo
kuģa galu apsedza ar zēģeli, kur
karstā saulē varēja pastaigāt un
arī apsēsties un pārrunāt dažādas lietas.
Otru priekšlasījumu turēja
krievu biedrs J. Komalovs.
„Krievu sociālistu un revolūcionāru vienība un tā uzstāšanās
uzdevums tagadējā laikmetā
Krievijā.” Biedra Komalova
runa bija īsa un kodolīga. Viņš
dedzīgos vārdos aprādīja, kā
Krievijas sociālisti, internacionālisti, bija nostājušies priekš
kaŗa un kā viņi nostājās tagad.
Starp citu, biedrs Komalovs
teica: „Organizātoriska vienība
nav iespējama starp tiem, kas
viņu grib padarīt par revolūcijas
ieroci.” Jauno problēmu noskaidrošana, jaunu lozungu uzstādīšana jādara tiem, kuŗus
kaŗš nav apmulsinājis un kuŗi
palikuši uzticami internacionālismam un šķiru cīņai.”
(Strādnieks, 1917.g.)
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Jaungada balle Bostonā
AIJA DREIMANE HOLOHAN

Vakara viesi bija sajūsmā par džeza kvinteta mūziķiem

Zāle svētkiem izgreznota
Pēc daudzu gadu pārtraukuma gada sagaidīšanas balli divdes- tonas, bet arī no Ņujorkas, Ņu- patiešām būtu transportēti uz
Bostonā, nu jau pagājušā gada mito gadu stilā. Ballēties gribētāji džersijas, Filadelfijas, Denveras. 19. gadsimta sākuma glamūra
31.decembrī, ALTS rīkoja 2015. bija sabraukuši ne tikai no BosDurvis svinībām vērās pulk- pilnajām ballītēm.
sten astoņos. Viesus sagaidīja
Džeža kvintets spēlēja mūziku
Great Gatsby laika mūzikas ie- gan angļu, gan latviešu valodā,
raksti un zāles dekors ar milzu ievijot citu starpā tādas pērles
baltām spalvām vāzēs uz gal- kā “Jel dod man bučiņ” un “Ak,
diem, sudraba lustru uz skatuves skaistā jaunība” no kino klasiun spuldzīšu virtenēm pie gries- kas – filmas “Tās dullās Paulīnes
tiem. Bija prieks vērot intere- dēļ”. Deju placis aizpildījās lielā
santu izdomu dāmu un kungu ātrumā. Pulksten divpadsmitos
elegantajos tērpos, matu rotāju- tika nolaists lielais ekrāns, lai
mos, cepurēs. Visiem bija iespēja mēs virtuāli varētu piedalīties
iemūžināt sevi un draugus foto- Times Square pusnakts countattēlos. Liels paldies Gintam Grīn- down ar šampanieša glāzēm robergam par palīdzību fotostūra kās. Pēc bumbas kritiena, atmosiekārtošanā pie zāles ieejas ar fēra zālē bija siltuma un draulielu antīku rāmi un dažādiem dzības pilna, kad visi cits citu
aksesuāriem. Pusdeviņos sāka sveica ar 2015. gada iestāšanos.
uzstāties džeza kvintets “LakstīBalles beidzamajā daļā deju
gala” Krisītes Skares vadībā. Šie grīdu aizpildīja dažādu paaudžu
brīnišķīgie mūziķi bija tā vakara pārstāvji, dejojot pie mūsdienīlieliskākais atklājums, un cilvēki gas mūzikas, par kuŗas atskaņonebeidza vien par viņiem jūs- šanu bija parūpējusies Valda Grīnmot. Bija tāda sajūta, ka mēs bergs. Balle izskanēja ap diviem
Daiļās dāmas retro stilā

Ciemos pie diviem Anšiem Latvijā

LĀSMA
GAITNIECE
Jo biežāk rodas iespēja apceļot
Latviju un pašai sev par prieku
atklāt jaunas, iepriekš neredzētas
vietas, jo vairāk sāk šķist, ka mēs
savu valsti un ceļošanas iespējas,
ko tā piedāvā, bieži vien novērtējam nepietiekami. Šai reizē vēlējos pastāstīt par divām neparastām vietām, kas atrodas relātīvi netālu no galvaspilsētas,
Straupi un Rubeni.
Aptuveni 70 kilometru attālumā no Rīgas, Pārgaujas novadā
Braslas upes krastos, ir kāds
ciems, kuŗu plašāk gan zina ārstniecības iestādes – narkoloģiskās
slimnīcas – dēļ. Protams, tā ir
Straupe. Braucot pa Rīgas-Valmieras šoseju, jau no attāluma
skatam paveŗas Lielstraupes pils
gaŗais tornis. Braukdami gaŗām
šai vietai, ar ceļabiedru nolēmām
apstāties un tajā iegriezties, jo šī
viduslaiku pils ar torni, kuŗā uzvilkts un lepni plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, izskatās iespaidīgi. Mans ceļabiedrs zināja teikt,
ka tā ir vienīgā pils Latvijā, kas
sabūvēta kopā jeb apvienota
vienā korpusā ar dievnamu –
Straupes evaņģēliski luterisko

naktī, bet daudzi labprāt būtu
turpinājuši dancot līdz rītam.
Jaukākais bija redzēt, kā visas
paaudzes lustējas kopā. Viesu
bija pāri simtam – gan pusaudžu
un jauniešu, gan vidējās un vecākās paaudzes pārstāvju. Pašiem mazākajiem lejas stāvā
tika rādītas filmas, un par viņiem parūpējās divas mīļas auklītes. Cerams, šī būs atjaunota
tradicija un, uzklausījuši labās
atsauksmes, rīkosim šādus pasākumus biežāk.
Visbeidzot liela pateicība ALTS
un Jaungada balles rīcības komitejai: Agitai Aristai, Aletai
Cēberei, Aijai Dreimanei Holohan, Gitai Līgurei, Ilgai Richters,
Renātei Ruszczyk un Marcim
Voldiņam; mūziķiem: Michael
Glashow (ģitara), Richard Glashow (bungas), Brendan Higgins
(bass), Bret Silverman (klavieres), Krisītei Skarei (balss).

baznīcu. Viņš arī nosmēja, ka tā
droši vien esot celta ar nolūku,
lai baronam aukstā laikā, ejot
pielūgt Dievu, nebūtu jāsalst.
Pārejot bruģēto tiltiņu pār dīķi
un tuvojoties šim viduslaiku architektūras piemineklim, pirmā
doma un asociācija – cik ļoti pils
līdzinās tām daudzajām, kas ceļojumu laikā apmeklētas Vācijā
un Austrijā! Īpaši jau tornis ar
pulksteni, kas izgatavots no koka
detaļām. Līdzība ir tik liela, ka
šķiet – projektu autors bijis viens
un tas pats architekts! Savukārt
mans otrs atklājums bija, ka
Straupes narkoloģiskā slimnīca
iekārtota tieši pils telpās!
Izejot caur pils vārtiem un dodoties gabaliņu uz priekšu, nokļuvām pie dievnama ieejas. Bija vēl
samērā agrs svētdienas rīts un baznīcas durvis – slēgtas. Pie ieejas
piestiprināta norāde, ka dievkalpojumi notiek pulksten 14:00.
Aptuveni 100 metru no baznīcas, pils parkā, uzcelts samērā
augsts koka nams, kas, izrādās, ir
baznīcas zvanu tornis. Tātad, lai
Straupes draudzes pērminderis
iezvanītu dievkalpojuma sākumu,

viņš nevis kāpj baznīcas tornī, kā
tas notiek visos pārējos Latvijas
dievnamos, bet gan iziet parkā,
dodas uz koka namiņu un zvanu
darbina tur.

Kamēr staigājām pa parku, pie slimnieciņa. Uz pirmo jautājumu
mums pienāca kāda vietējā iedzī- atbilde apstiprinoša, bet otrs lika
votāja – vecāka kundze – un jau- pasmaidīt.
(Turpināts 17. lpp.)
tāja, vai vēlamies ieiet dievnamā
un vai esam atbraukuši pie kāda

Lielstraupes pils, kas Latvijas mērogā ievērojama ar to, ka tā atrodas vienā korpusā ar Straupes
evaņģēliski luterisko baznīcu // FOTO: Lāsma Gaitniece
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Ministru prezidente Francijā
piemin terrora upuŗus
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma Parīzē kopā ar vairāk
nekā miljonu cilvēku no dažādām pasaules valstīm pieminēja
terroristu asiņaino noziegumu
upuŗus Francijā (attēlā).

Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece sasveicinās ar ES augsto
komisāri ārlietās un drošības
jautājumos Federiku Mogerīni
Par savām izjūtām Sraujuma pastāstīja telefonsarunā aģentūrai
LETA: “Stāvot Parīzes ielās kopā
ar gandrīz diviem miljoniem cilvēku un 50 valstu līderiem, rodas kopības sajūta, lai cīnītos pret
terrorismu un par vārda brīvību.
Sajūtas ir neaprakstāmas, rodas
kopības sajūta ar visu pasauli.”

“Prezidentūras atklāšanas sarīkojums notiek Latvijas Nacionālajā operā – mūsu Baltajā namā.
Kultūrai, jo sevišķi operas tradicijām, Latvijā ir liels spēks, tādēļ
nav nejaušība, ka šo darba cēlienu
mēs atklājam pašā Rīgas centrā,
kur norisinājušies mūsu valstij
un tautai vēsturiski un izšķirīgi
notikumi,” sacīja prezidents. Viņš
arī norādīja, ka Latvija ir plaši
pazīstama ar saviem mūzikas sasniegumiem un izciliem mūziķiem visā pasaulē.

***
Junkers slavē Latvijas valdību
Pēc tikšanās ar EK priekšsēdi
Žanu Klodu Junkeru Valsts prezidents Andris Bērziņš sacīja, ka
Laimdota Straujuma un Fran- Junkers uzslavējis mūsu valdību
cijas prezidents Fransuā Olands un piebildis, ka nebūs tās skolotājs. Latvija ir lieliski sagatavojuStraujuma norādīja, ka viņai ir sies prezidentūrai Eiropas Savieliels prieks par iekšlietu ministru nības Padomē.
Richardu Kozlovski (Vienotība),
kuŗš kopā ar citu valstu nozares
ministriem spriedis, kā novērst
šādas situācijas. “Viņi pieņēma
lēmumu tikties, iespējams, jau
pavisam drīz, lai pārrunātu konkrēto rīcību,” piebilda Straujuma.
***
Latvijas prezidentūru
ES Padomē atklāja
Nacionālajā operā
8. janvārī Latvijas Nacionālajā
operā notika Latvijas prezidentūras ES Padomē atklāšana. Uz
svinīgo ceremoniju bija ieradušās augstas ES amatpersonas ar
ES Komisijas prezidentu Žanu
Klodu Junkeru priekšgalā.

Eiropas Savienības un Latvijas
amatpersonas Latvijas prezidentūras atklāšanas svinīgajā
ceremonijā
Savā uzrunā Valsts prezidents
Andris Bērziņš sacīja, ka Eiropas
Savienības (ES) spēks ir vienotībā un daudzveidībā. Prezidents
klātesošos sveica Rīgā, kuŗa savu
Eiropas kultūras galvaspilsētas
vārdu ir nomainījusi uz ES Padomes prezidējošās valsts galvaspilsētu. Apliecinot savu līdzjutību un sēras bojāgājušo tuviniekiem un visai Francijas tautai sakarā ar terroristu uzbrukumu,
Andris Bērziņš aicināja viņu piemiņu godināt ar klusuma brīdi.

Andris Bērziņš un Žans Klods
Junkers
Sveicot Junkeru Latvijā, prezidents uzsvēra, ka Latvijas situāciju raksturo polītiska, ekonomiska un iekšēja stabilitāte, kas vienlaikus ir pamats pārliecībai, ka
Latvija savu prezidentūru aizvadīs veiksmīgi. Raksturojot Latvijas redzējumu par prioritātēm
prezidentūrai ES Padomē, Bērziņš norādīja, ka pēdējos gados
Latvija kā ES dalībvalsts mērķtiecīgi strādājusi sadarbības paplašināšanā ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģiona
valstīm, kas gan šobrīd, gan nākotnē varētu būt ļoti nozīmīgi arī
visai ES.
***
Ārlietu ministra
vizīte Ukrainā...
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (attēlā) bija devies vizītē uz
Ukrainu, lai meklētu risinājumu
un raudzītos pēc konstruktīvas
izejas no konflikta Ukrainā, kuŗu

izraisījušas Krievijas agresīvās
darbības un starptautisko vienošanos pārkāpumi. Rinkēvičs Kijevā tikās ar Valsts prezidentu Petro
Porošenko, premjērministru Arsēniju Jaceņuku un ārlietu ministru Pavlo Kļimkinu.
Pēc vizītes Rinkēvičs atzina, ka
sarunas ar Ukrainas augstākajām
amatpersonām bijušas ļoti konstruktīvas un skārušas jautājumus
gan par papildu 1,8 miljardu eiro
piešķiršanu valstij, gan sarežģīto
situāciju Ukrainas austrumos.
Ukrainas vadītāji augstu novērtējuši faktu, ka Eiropas Savienība
Ukrainas atbalstam piešķirs 1,8
miljardus eiro, par ko Rīgā paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdis Žans Klods Junkers. Iespējams, ka atbalsts tiks vēl palielināts
un par apmēriem vēl tiks diskutēts. Runāts arī par robežu demarkāciju, kā arī par situāciju
Luhanskā un Doņeckā. Sarunu
dalībnieki bijuši vienisprātis, ka
jāturpina arī sarunas par vīzu
liberālizācijas jautājumiem.
***
...un Maskavā
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Vienotība) vizītes laikā Krievijas galvaspilsētā Maskavā uzklausīja Krievijas viedokli par
Eiropas Savienības un Eirāzijas
Ekonomiskās savienības potenciālo sadarbību. Ministrs sarunā
ar aģentūru LETA sacīja, ka ar
Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdi, transporta ministru
Maksimu Sokolovu pārspriesto
iepazīstinās ES Ārlietu padomi.
“No Krievijas puses ir vēlme
meklēt risinājumus, taču mūsu
principi atšķiras,” skaidroja Rinkēvičs. “Es to teicu arī Lavrovam –
ir būtiskas un nepārvaramas lietas. Tas pats Krimas jautājums,
tas nekur nepazudīs,” sacīja ministrs, piebilstot, ka sarunas bija
atklātas, taču “gaŗākas, nekā
plānots”.

Edgars Rinkēvičs sarunā ar
Sergeju Lavrovu

***
Par ielūgumu prezidentam
uz 9. maija svinībām
Latvijas Valsts prezidenta Andŗa
Bērziņa dalība Uzvaras dienas svinībās 9. maijā Maskavā būs atkarīga no situācijas Ukrainā, LTV
Rīta Panorāmai atzina prezidenta padomnieks Andris Piebalgs.
Pirms lēmuma par dalību Uzvaras dienas svinībās būs jāizvērtē
situācija Ukrainā, vai būs progress miera sarunās, kas pašlaik
notiek, un šobrīd visi ir ieinteresēti mazināt spriegumu Ukrainas austrumos, kur varu mēģina
pārņemt prokrieviski noskaņoti
separātisti. Latvija ir arī prezidēEdgars Rinkēvičs (pa kr.) preses jošā valsts ES Padomē, un tas
konferencē ar Ukrainas ārlietu uzliek īpašus pienākumus, un
ministru Pavlo Kļimkinu
lēmumi jāpieņem pēc būtības,

nevis formas pēc. Bērziņš par iespējamo dalību svinībās Maskavā savu atbildi paziņos, “kad uzskatīs, ka ir gatavs to sniegt”.
***
Godina Ziemassvētku kaujās
kritušos
Pieminot Pirmā pasaules kaŗa
Ziemassvētku kauju 98. gadadienu un kaujās kritušos latviešu
strēlniekus, Jelgavas novada Valgundes pagastā notika ikgadējie
Ziemassvētku kauju atceres sarīkojumi. Tajos piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un Nacionālo bruņoto spēku
komandieris Raimonds Graube.

Sarīkojumi sākās pusdienlaikā
un beidzās Ložmetējkalnā ar tradicionālo zemessargu zvēresta
ceremoniju, pēc kuŗas bija svinīgs atceres sarīkojums ar atmiņu ugunskuriem. Kalnciema vidusskolā risinājās Juŗa Kulakova
koncertprogramma “Veltījums
latviešu strēlniekiem”. Valgundes
pagasta “Mangaļos” notika Pirmā
pasaules kaŗa kaujas rekonstrukcija. Ziemassvētku kauju atcere
notika vēl arī citās vietās Latvijā.

jas, Kanadas, ASV, Dānijas, Nīderlandes un pat... Kambodžas.
Kola ieskatā tas kārtējo reizi pierāda, ka patriotismam pret savu
valsti nav robežu, un mūsu uzdevums ir šo piederības sajūtu
stiprināt.
Paredzēts, ka Rīgā monumentāls Latvijas karogs tiks uzstādīts
līdz 2015. gada 18. novembrim,
un tā aptuvenie izmēri būs 60 m
augsts karogmasts un 20x10 m
liels karogs.
***
Vēstniece Brazīlijā apmeklē
latviešu apmetni “Vārpa”
Latvijas vēstniece Alda Vanaga kopā ar Latvijas goda konsuli
Sanpaulu pavalstī Dainu Gūtmani viesojās 1922. gadā dibinātajā
latviešu kopienā “Vārpa”. Tā atrodas Tupanas pašvaldības territorijā un ir viena no pirmajām
latviešu apmetnēm Brazīlijā.

Latvijas vēstniece Alda Vanaga,
apmeklējot pirmo latviešu ieceļotāju Brazīlijā apmetnes vietu
“Vārpa” Sanpaulu štatā, tikās ar
Tupanas pilsētas pašvaldības vadītāju – prefektu Manuelu Gasparu

Vizītes laikā vēstniece apmeklēja pirmo latviešu ieceļotāju Brazīlijā mūzeju, kuŗu izveidojis un
latviešu kopienai novēlējis viens
no pirmajiem „Vārpas” dalībniekiem – Jānis Erdbergs. Mūzejā saglabātas unikālas vēsturiskas liecības – latviešu kopienas relikvijas un dokumenti, kā arī grāmatas, sadzīves priekšmeti un darbarīki, ar kuŗiem latvieši cirta
mežus, apstrādāja līdumus, cēla
mājas un apmetnes. Mūzeja ekspozīcijā var apskatīt arī apbrīnoLatvijas Republikas simtgades jami labā kvalitātē līdz pat mūssvētku koncepcijas un vizuālā dienām saglabājušās fotografijas.
tēla ideja
***
Latvijas karogu
uzstādīs uz AB dambja

Stāsta biedrības Latvijas karogs
valdes priekšsēdis un projekta
idejas autors Richards Kols: “Pērnā gada otrajā pusē iedzīvotāju
apspriešanai tika nodotas trīs
vietas Rīgā, kuŗās varētu uzstādīt
monumentālu Latvijas karogu
par godu Latvijas 100 gadu jubilejai. Jau balsošanas sākumā redzējām, ka sabiedrības visvairāk
ieteiktās vietas bija Brīvības un
Elizabetes ielu krustojums, gan
arī AB dambja gals. Balsojuma
nobeigumā AB dambis apsteidza
konkurentu.”
Projekta “Latvijas karogs” ietvaros balsojumā ar 3983 balsīm
par piemērotāko monumentālā
Lavijas karoga izvietošanas vietu
Rīgā atzīts AB dambja gals. Otrajā
vietā ar 3615 balsīm ierindojas
Brīvības un Elizabetes ielu krustojums, trešajā vietā – Saules akmens skvērs ar 2046 balsīm.
Analizējot iegūtā Rīgas balsojuma rezultātus, biedrība Latvijas karogs secinājusi, ka savu viedokli izteikuši gan Latvijā dzīvojošie, gan arī balsojumi reģistrēti
no Krievijas, Vācijas, Lielbritani-

Izstādes materiāli stāsta par
Latviju
Kopā ar vietējo pašvaldību –
Tupanas pilsētas prefektūru – latviešu kopiena turpina uzturēt
mūzeju, vākt materiālus un papildināt ekspozīciju. Tiekoties ar
vietējās latviešu kopienas pārstāvjiem, vēstniece A. Vanaga izteica pateicību par pašaizliedzīgo
darbu, uzturot dzīvu latvisko garu, kopjot latviešu vēsturi un
kultūru, ka arī iepazīstinot ar to
vietējo brazīliešu sabiedrību. Īpašu pateicību vēstniece veltīja brazīliešu fotografam Eduardu Dantašam, kas brīvprātīgi veic mūzeja fotomateriālu digitalizāciju.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
“Vārpas” territorijā Vanaga apmeklēja arī latviešu nometni
“Fazenda Palma” un tikās ar tās
pārvaldnieku Jāni Augstrozi. “Fazenda Palma” atrodas skaistā vietā – upes ielokā ar ūdenskritumu, tādēļ šo vietu atpūtai iecienījušas arī daudzas brazīliešu
ģimenes. Ar Augstrozi vēstniece
pārrunāja “Fazenda Palma” vēsturi un pašreizējo situāciju. Iespējams, ka, izveidojot nelielu
mūzeju par latviešu ieceļotāju
gaitām, kā arī informācijas stendu par šodienas Latviju, varētu
piesaistīt vēl vairāk apmeklētāju
un interesentu un tādējādi populārizēt Latvijas vārdu.

Izglītības un zinātnes ministres
Mārītes Seiles parakstītu Atzinības rakstu Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķei –
diasporas projektu koordinātorei Aijai Otomerei. Šo augsto apbalvojumu Aija Otomere saņēma par nozīmīgu ieguldījumu
diasporas latviskās izglītības nodrošināšanā.
Diasporas izglītības organizācijas un latviešu skolas ārzemēs
Aiju labi pazīst un zina, ka Aija
profesionāli veic gan ikdienas pienākumus, gan risina darba gaitā
radušās sarežģītākas problēmas.
Aijas izsūtītās diasporas izglītības jaunākās ziņas ārzemēs tiek
gaidītas ar lielu nepacietību. Arī
Aijas padomi un ieteikumi diasporas skolām ir augsti novērtēti.

***
Aija Otomere saņem
***
Atzinības rakstu
LNA Kanadā turpina
Latviešu valodas aģentūras
darbu tautiešu labā
(LVA) direktors Jānis Valdmanis,
Latviešu Nacionālā apvienība
Pasaules Brīvo latviešu apvienī- Kanadā domā par šāgada darbiem,
bas (PBLA) priekšsēdim Jānim gatavojoties gadskārtējai sesijai
Kukainim piedaloties, pasniedza aprīlī. Tādā nolūkā tikās LNAK

Atzinības rakstu Aijai Otomerei pasniedzot. No kr.: Latviešu valodas
aģentūras (LVA) direktors Jānis Valdmanis, Pasaules Brīvo latviešu
apvienības (PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, LVA diasporas projektu koordinātore Aija Otomere, PBLA pārstāvības Rīgā vadītājs Jānis Andersons
un LVA direktora vietniece Dace Dalbiņa.

valdes prezidijs, priekšsēdis Andris Ķesteris, vicepriekšsēdis Juris
Ķeniņš un padomes priekšsēdis
Jānis Lūsis.
Paredzētie darbi ir daudzveidīgi, daži saistīti ar pagātni, daži
būtiski šodien un citi tuvākā un
tālākā nākotnē. Par pagātni aktīvi rūpējas gan valde, gan čaklie
archīvu darbinieki.

Piena produktu eksports uz
Ķīnu pilnībā aizstās robu, ko vēl
nesen produkcijas noietā iecirta
Krievijas noteiktais embargo. Par
to, cik liela interese ir Ķīnā par
Latvijas piena produktiem, liecina plašā delegācija, kuŗa bija
ieradusies vizītē pie Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas.
Viens no Ķīnas vadošajiem un
straujāk augošajiem pārtikas ražošanas un sadales uzņēmumiem
ir Brightfood Group. Tieši ar šo
uzņēmumu savu produktu izplatīšanā sadarbosies Latvijas Food
Union.
***
Spolītis nolēmis
izstāties no Vienotības

mes interpretē mūsdienu dizaina
valodā. Mēbeļu kollekcijai izvēlēti dizaina zīmoli, kas pārstāv
gan roku darba kvalitāti un vienreizīgumu, gan lakonismu un
pamatīgumu.
***
Latviešu un beļģu mākslas
izstāde Ljēžā

Līdz 1. februārim Ljēžas Mākslas mūzejā skatāma Latviešu un
beļģu mākslas izstāde “Iespaidi
un parallēles”.

***

ALA rīko četrus izglītojošus
ceļojumus uz Latviju
“Sveika, Latvija!” ceļojumi latviešu skolas absolventiem notiks
no 12. līdz 26. jūnijam un no 12.
līdz 26. augustam. Heritage Latvia ceļojums no 8. – 22. jūlijam ir
domāts latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 gadiem, kuŗiem
ir piemērots ceļojums angļu valodā. ALA piedāvā arī “Hello,
Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumu angļu un latviešu valodā pieaugušajiem un ģimenēm no 8.
līdz 22. jūlijam. Jūlija ceļojumu
dalībniekiem bez plašas Latvijas
apskates būs arī iespēja apmeklēt
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.
***
Aicina pieteikties vasaras darbiem kultūras iestādēs Latvijā
ALA Kultūras un izglītības nozares sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem Latvijas kultūras iestādēs.
Stipendijas ir domātas ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem, kuŗi ir Amerikas latviešu
apvienības (ALA) un Amerikas latviešu jauniešu apvienības (ALJA)
biedri. Stipendijas saņēmējiem
ir jābūt vidusskolas absolventiem. Amerikas latviešu apvienība
financiāli atbalstīs stipendiātus
ar $2500 piešķīrumu. Tuvāku
informāciju un pieteikšanās lapu
var atrast: www.alausa.org

12. Saeimas deputāts Veiko
Spolītis pieņēmis lēmumu izstāties no partijas Vienotība, pēc
partijas valdes sēdes žurnālistiem
atzina deputāts. Viņš noliedza polītiskā spiediena izdarīšanu uz
viņu šā lēmuma pieņemšanā.
“Tas ir mans paša lēmums. Polītiskā spiediena izdarīšanu es
noliedzu. Pārējais lai paliek partijas iekšienē,” viņš teica. Spolītis
norādīja, ka turpmāk Saeimā
darbosies kā neatkarīgais deputāts, saglabājot simpatijas pret
koaliciju.
***
Latvijas prezidentūras
ES Padomē laikā
Briselē apskatāma izstāde
“Seko Latvijai”
Eiropas Savienības Padomes
prezidējošajām valstīm ir tradicija savas prezidentūras laikā veidot nacionālā dizaina ekspozīciju
Padomes mītnē – Justus Lipsius
ēkā Briselē. Latvijas dizains šajā
pusgadā būs redzams izstādē “Seko Latvijai”. Dizaina ekspozīciju
atklāja Latvijas vēstniece Eiropas
Savienībā Ilze Juhansone.

Izstādē “Iespaidi un parallēles”
apskatāmi Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja un Valonijas mūzeja
krājumi, tajā ir iespējams iepazīties ar 20. gadsimta pirmās
puses beļģu un latviešu glezniecību un iepazīties ar dažādām
beļģu un latviešu mākslas līdzībām, ietekmēm, iespaidiem un
parallēlēm.
***
Latvijas Radio koris devies
pasaules koncertturnejā

Latvijas Radio koris un diriģents Kaspars Putniņš Nīderlandē sākuši triju nedēļu ilgu pasaules koncertturneju. Koris
sniedza astoņus koncertus, kuŗos
izskanēja trīs dažādas programmas. Seši koncerti notiks Nīderlandes pilsētās Tilburgā, Amsterdamā, Roterdamā, Groningenā, Limburgā un Eindhovenā,
divi – Beļģijas pilsētās Antverpenē
un Brigē.

***
Food Union sāks piena
produktu eksportu uz Ķīnu

Jau šopavasar viens no Latvijas
vadošajiem piena pārstrādātājiem Food Union sāks produkcijas eksportu uz Ķīnu. Nesen veiksmīgi pabeigts sertifikācijas process.

Izstādi veido trīs galvenie elementi – Latvijas ainavu un kultūras mantojuma lielformāta fotodarbi, interaktīvs Dejas ceļš,
kas atklāj latviešu tradiciju vitalitāti, un Latvijas dizaineru mēbeļu kollekcija. Tā Latvijas un
latvieša dabu, tradicijas un pras-

Pēc koncertiem Nīderlandē un
Beļģijā koris dosies uz Lielbritaniju, kur diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā ar multimediālo projektu “Keidžs un laiks” 20. janvārī
Londonā atklās Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Latvijas stāja, 9. maijs un “baltā” Krievija
FRANKS
GORDONS
Kāda ir Latvijas stāja? Laba te ir
salīdzinošā metode. Lūk, citāti no
divu valstu pirmo personu Jaungada uzrunām. Somijas prezidente Sauli Nīnistö teica: “Somija
Ukrainas notikumu sakarā piekopusi konsekventu polītiku jau
no paša sākuma. Mēs nosodījām
Krievijas nelikumīgo Krimas aneksiju, tiklīdz tā notika, un tad nosodījām Krievijas rīcību Ukrainas
austrumos. Mēs to darījām Eiropas
Savienības kontekstā, bet skaidrojām to arī mūsu tiešajos kontaktos
ar Krieviju.” Kamēr Latvijas prezidents Andris Bērziņš savā Jaungada
uzrunā teica: “Joprojām notiekošais (!) Ukrainā liek domāt par to,
cik daudz mēs esam darījuši un
darām, lai Latvija un Eiropas Savienība attīstītos, būtu aizsargātas

SALLIJA
BENFELDE
Apzīmējums “piektā kolonna”
radās Spānijas pilsoņu kaŗa laikā
pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu otrajā pusē. Tas ir apzīmējums
ārvalstu savervētiem vai tām simpatizējošiem aģentiem, kas nodarbojas ar kaŗaspēka, valsts iedzīvotāju demoralizēšanu, piemēram, spiegojot, musinot uz nemieriem, ceļot paniku, veicot diversijas un citas pretvalstiskas
darbības. Protams, pēdējā laikā
izgaismojas dažs labs Krievijas
ietekmes aģents, bet valsts varu
nu nekādi nav iespējams ierakstīt
piektās kolonnas rindās. Tomēr
Latvijas polītikā notiekošais brīžiem liek domāt, ka vai nu vara
nesaprot, ko dara, vai varbūt nemaz negrib saprast.
Latvijas Valsts prezidents Andris
Bērziņš nevar izdomāt, vai pieņemt Krievijas prezidenta Putina
ielūgumu uz 9. maija svinībām
Maskavā. Lietuvas un Igaunijas
prezidenti jau ir publiski paziņojuši, ka šo ielūgumu nepieņems,
jo Kremļa ārpolītika ir klaji agresīva, bet Bērziņš vēl vilcinās
paust savu nostāju, runā, ka vajag
pagaidīt un padomāt. Latvijas Ārlietu ministrija, komentējot Valsts
prezidenta nostāju, teic, ka Latvija
ir prezidējošā Eiropas Savienības
(ES) valsts, tās nostājai vajadzētu
būt neitrālai, jāraugās, ko teiks pārējās ES dalībvalstis un varbūt
Krievijas nostāja mainīsies. Tikmēr jau Bērziņš ir paguvis paziņot, ka tas tomēr būs viņa paša
personīgais lēmums, bet vēl nav
to pieņēmis. Jāteic, ka Ārlietu ministrijas nostāja vairāk gan atgādina Prezidenta “piesegšanu”. Neapšaubāmi, Latvijai ir jārēķinās ar
savu prezidējošās valsts statusu,
bet ir skaidrs arī tas, ka visu ES
dalībvalstu nostāja šajā jautājumā
dažādu iemeslu dēļ nav un nebūs
pilnīgi vienāda. Ir polītikas eksperti, kas uzskata – piedalīšanās
9. maija svinībās Maskavā savā ziņā atzīs par likumīgu un pieņemamu Kremļa polītiku Ukrainā,

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
un drošībā (..) Mūsu spēkos ir padarīt savu valsti par nozīmīgāko
punktu austrumu (!) un rietumu
saskarsmē.” Krievija nav pieminēta ne ar pušplēstu vārdu. Somija,
kā zināms, “nav” NATO dalībvalsts,
kamēr Latvija tāda, paldies Dievam, ir. Kāds kontrasts!
Valsts stājas kritērijs reizēm ir
spēja uzdrošināties. Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess
un Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite jau tagad uzdrošinājušies paziņot, ka 9. maijā uz Maskavu
nebraukšot. Abiem tas ir principiāls jautājums. Baltijas solidāritātes vārdā arī Latvijas prezidentam tā nāktos rīkoties, lai neatkārtotos nepatīkama situācija, kādā
pirms 10 gadiem nokļuva citādi
lieliskā prezidente Vaira Vīķe-Frei-

berga, vienai aizbraucot “uz savu
roku”. Taču brīdī, kad top šīs rindiņas, no LR Prezidenta kancelejas nāk vēsts, ka Andris Bērziņš
aprunāšoties ar ārlietu ministru
Rinkēviču, ka vajagot nogaidīt, kā
risināsies Ukrainas jautājums, un
Latvijas sešu mēnešu “Eiropas
prezidentūra” uzliekot tai īpašu
atbildību. Vārdu sakot, pietrūka
drosmes...
Godīgi sakot, laikraksta NRA
publicistes Elitas Veidemanes raksti
man bieži nav pa prātam, jo tiem
reizēm piemīt nelāga piegarša.
Tie, kas Veidemani pazīst, mani
sapratīs. Taču viņas 5. janvāŗa raksts
“Utainības pārbaude” mani iepriecināja. “Utainības pārbaude”, raksta Veidemane, “veikta arī Baltijas
valstu prezidentu vidū. Lietuvas

un Igaunijas valstu galvas pārbaudi izturējušas godam – kukaiņu nav, tas ir, galvas uz Maskavu
nebrauks. Mēs vēl domājam (..)
Iespēja tiešām lieliska: skaidri dot
ziņu Putinam, ka viņš ir okupants
un melis, ar kuŗu neviens nevēlēsies pat vienā sirdsmājiņā nokārtoties.” Nav pārāk smalki teikts,
bet Putinam šāds stils ir raksturīgs: “slīcināt atejā” u.tml.
Atgādināsim, ka Putina propagandas meistari vairs nerunā par
to, ka t.s. “Lielajā tēvijas karā” uzvaru izcīnīja visu PSRS tautu kaŗavīri – nē, uzvarējusi dižā, apgarotā, mūžīgā Krievija.
Šai sakarā interesants ir Soņas
Margolinas raksts respektablajā
Šveices laikrakstā Neue Zuercher
Zeitung. Viņa konstatē, ka mūs-

dienu Krievijā uzvarējuši “baltie”:
prezidenta Putina mīļākais filosofs ir Ivans Iļjins (1883-1954),
krievu “baltās” emigrācijas ideologs, kuŗš vēlējās, lai Krievijā nostiprinātos autoritāra diktātūra
Franko vai Salazara stilā (par tādu, šķiet, jau top tagadējā Krievija. – F .G.). Putins 2005. gadā
lika Iļjina pīšļus no Šveices pārvest
uz Donas klosteri Maskavā. Putina Krievijā tiek godināti “balto”
armiju pavēlnieki Deņikins un
Kolčaks. Pēdējam veltīta mākslas
filma, kurā viņš attēlots kā Krievijas patriots un moceklis – boļševiku upuris. Tikai Vlasovs vēl ir
„tabu”. Bet vairodziņš uz viņa
ROA kareivju piedurknēm ir
identisks mūsdienu Krievijas kaŗa
flotes karogam...

Piektās kolonnas cienīgi darbi
turklāt Putina retorika pēdējā
laikā varbūt ir kļuvusi mazliet
civīlizētāka, bet Krievijas rīcība
līdz šim brīdim nav mainījusies
ne par matu. Protams, Eiropu biedē neprognozējama valsts, kurai
ir kodolieroči, kuras valūtas vērtība ir samazinājusies aptuveni uz
pusi un kuras ekonomikā sākusies
lejupslīde. Mēdz teikt, ka bīstamu
zvēru nevajag iedzīt stūrī, saka
arī, ka Krievija šobrīd ir kā pērtiķis ar granātu – jādara viss, lai nepamudinātu šo pērtiķi mest ar granātu citiem. Lai kā arī būtu, manuprāt, Valsts prezidents tomēr
varēja atteikties piedalīties svinībās Maskavā ar atrunu, ka mainīs
savu lēmumu, ja Kremļa polītika
Ukrainas jautājumā reāli mainīsies.
Saistībā ar mūsu valsts prezidentu jau nākamā ziņa ir slikta –
Andris Bērziņš arī šogad nav uzaicināts piedalīties Pasaules ekonomikas forumā Davosā. Savulaik ielūgumus tajā piedalīties saņēma gan Vaira Vīķe-Freiberga,
gan Valdis Zatlers. Kā zināms, Pasaules ekonomikas foruma ikgadējā sanāksme katru gadu janvārī
notiek Šveices kūrortpilsētā Davosā. Jāpiebilst, ka Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite ir saņēmusi ielūgumu uz šī gada pasaules līderu sanāksmi, un viņa būs
viena no galvenajām runātājām
sesijā par enerģētikas ģeopolītiku,
kamēr ES prezidējošās valsts prezidents to nav saņēmis. Tomēr
šokējošākais ir tas, kā to komentēja pats Andris Bērziņš: „Es atpūtas pasākumos piedalos, tomēr
šaurā lokā, dodu priekšroku savai ģimenei un savam makam.”
Šķiet, te pat nav ko komentēt, ja
Davosas forums tiek uzskatīts par
atpūtas pasākumu un ja valsts pirmā amatpersona atklāti paziņo,
ka viņa personīgās lietas un naudas maks ir svarīgāks par valsti.
Ja jautājumā par 9. maija svinībām Ārlietu ministrijas nostāju, kuŗa līdz šim ir bijusi ļoti noteikta, vēl var mēģināt saprast, tad

jautājumā par to, ka Latvija nepievienosies četru valstu aicinājumam Eiropas Savienībai – atbildēt
Krievijas izvērstajam informācijas kaŗam, patiesībā vairs izskaidrot nevar. Lietuva kopā ar Igauniju, Lielbritaniju un Dāniju ir nolēmušas sākt cīņu ar Krievijas televīzijas kanāļiem, un šo valstu ārlietu ministri aicina Eiropas Komisiju izveidot rīcības plānu, kā
pretdarboties Krievijas propagandai. Mūsu Ārlietu ministrija saka,
ka Latvija atbalsta šo aicinājumu,
bet to neparakstīs, jo bijis ļoti maz
laika saskaņot aicinājuma tekstu
un ka diplomāti cer, ka Latvijai,
ieturot neitrālu poziciju, kā prezidējošajai valstij izdosies panākt
pēc iespējas plašāku ES atbalstu
šim dokumentam. Tajā pašā laikā
klajā nācis kāds valdības pasūtīts
pētījums, kuŗā konstatēts, ka aptuveni 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju skatās nelegālo jeb pirātisko satelīttelevīziju. Tajā galvenokārt ir pieejami Krievijas un
Baltkrievijas TV kanāļi, tātad Krievijas informātīvajā telpā dzīvo ievērojama daļa Latvijas iedzīvotāju, it sevišķi Austrumu pierobežā.
Pētījums liecina, ka Krievijas televīzijas ietekme ir skaidri redzama, cilvēki tic Putinam un Krievijas polītikai, un visvairāk tā domājošo cittautiešu dzīvo Rīgā un
Latgalē. 20 – 30 procentu Latvijas
cittautiešu vēlas pievienoties Eirāzijas Savienībai un Krievijai, visvairāk ieklausās Rīgas pilsētas
galvā Nilā Ušakovā, Krievijas prezidentā Vladimirā Putinā un pareizticīgo baznīcā, viņu vidū populāra ir arī 12. Saeimas deputāte,
partijas „No sirds Latvijai” priekšsēde Inguna Sudraba un Valsts
prezidents Andris Bērziņš, bet
visvairāk cittautiešiem nepatīk
ASV prezidents Baraks Obama.
No krievu valodā runājošajiem
cittautiešiem tikai 7 procenti bruņota konflikta gadījumā ir gatavi
doties aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās, varbūt tā rīkotos piek-

tā daļa aptaujāto. Ukrainas un
Krievijas konfliktā vairums cittautiešu atbalsta Krieviju, bet
ukraiņus – tikai 15 procenti. Pārliecinošs vairākums uzskata, ka
Krievijas plašsaziņas līdzekļi par
notikumiem Ukrainā runā patiesību. Vairāk nekā puse aptaujāto
cittautiešu (54%) ir pret ASV un
NATO (52%).
Latvijā nelegālo televīziju apkaro tikai viens policijas inspektors, un viņam ir vēl daudz citu
pienākumu saistībā ar pirātiskajām datorprogrammām privātajā
sektorā un jāpalīdz arī novērst
intelektuālā īpašuma apdraudējumu. Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
ir diezgan bezpalīdzīga šajā jautājumā, jo tai nav vajadzīgā darbinieku skaita un financējuma. Saeima vēl joprojām nav grozījusi
likumu, kas liktu televīzijas operātoriem savās pamatpakās palielināt Eiropas televīzijas kanāļu
skaitu. Bet Kultūras ministrijai
jau ilgāku laiku neizdodas atrast
plašsaziņas līdzekļu polītikas nodaļas vadītāju. Nozarē strādājošie
piekrīt, ka cīņa ar pirātisko satelīttelevīziju, tostarp nekodētajiem
Krievijas televīzijas kanāļiem, negūs panākumus, ja valsts nespers
vajadzīgos soļus savas informātīvās telpas aizsardzībai.
Un te nu sākas pats nesaprotamākais un vienlaikus arī šokējošākais. Situācijā, kad ir pilnīgi
skaidrs – notiek informātīvais
karš, Krievija tajā iegulda daudzos
miljonos mērāmas naudas summas, Latvija ne tikai neparaksta
minēto četru valstu aicinājumu
izveidot kopīgu rīcības plānu
Krievijas propagandas apkaŗošanai, bet dara visu, lai šīs propagandas apkarošana Latvijā nebūtu iespējama. Laika pagājušā gada
pēdējā/šī gada pirmajā numurā
lasītāji varēja iepazīties ar NEPLP
locekļa Daiņa Martjāna rakstu
par to, ka jāstiprina informātīvā
telpa Latgalē, veidojot tur Latvijas

Radio reģionālo studiju. Kā zināms, NEPLP arī lūdza valdībai
pārlikt 2014. gadā apraides nodrošinājumam ietaupīto naudu,
106 tūkstošus eiro, uz citu kontu
2015. gadā, lai palielinātu monitoringa centra spējas veikt savu darbu. 2014. gadā apraides izmaksas
televīzijai bija samazinājušās aptuveni piecas reizes, tādēļ papildu
nauda monitoringam budžetā netika prasīta. Droši vien ir vietā paskaidrot, ka neiztērētā budžeta
nauda automātiski nepāriet uz
nākamo gadu, turklāt NEPLP
pats to nevar arī pārlikt uz citu
kontu. Saeimas Budžeta un finanču komisija šos (un arī vēl citus
NEPLP priekšlikumus budžetā)
noraidīja, un, protams, Saeima
balsojumā atbalstīja komisijas viedokli. Klausoties komisijas sēdes
audioierakstu, šķiet, ka dzirdi kādas absurdas lugas iestudējumu.
Galvenie oponenti NEPLP ierosinājumiem bija komisijas vadītājs
Kārlis Šadurskis (Vienotība) un
Inguna Sudraba (No sirds Latvijai),
un jāteic, ka tādu demagoģiju un
“muļķa laišanu” bieži vis nenākas
dzirdēt. Komisijā runātais būtu
atsevišķa raksta, ne šī komentāra
temats, bet jāteic, ka viens gan
kļuva skaidrs: koalicijā ir bijusi
vienošanās naudu budžetā NEPLP
nepiešķirt. Acīmredzot Inguna
Sudraba vismaz šajā jautājumā ir
bijusi vienisprātis ar kollēgām,
savukārt Saskaņai, kuŗai par budžetu vispār bija ļoti daudz sakāmā, par televīziju un radio, protams, nebija bilstams nekas, un
šajā komisijas sēdē saskaņieši bija
rāmi kā jēri. Teorētiski skaidrojumu var atrast, jo acīmredzot koalicija gribēja budžetu pieņemt
ātri, bez aizķeršanās – gan tāpēc,
lai neapdraudētu tikko apstiprināto valdību, gan tāpēc, ka degungalā bija ES prezidentūra. Tomēr
pārsteidz tas, ka valsts stabilitātes
vārdā tiek apdraudēta mūsu valsts
pastāvēšana, jo Krievijas propaganda darbojas netraucēti.
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Par Latvijas prezidentūru
Eiropas Savienības Padomē

SINTIJA
BERNAVA

Latvija ir Eiropas Savienības
dalībvalsts kopš 2004. gada un no
2015. gada 1. janvāra – prezidējošā valsts Eiropas Savienības (ES)
Padomē, pārņemot stafeti no Italijas, kas bija prezidējošā valsts
Eiropas Savienības Padomē 2014.
gada otrajā pusgadā. Pēc Latvijas ES Padomē 2015. gada otrajā
pusgadā prezidentūru pārņems
Luksemburga. Tā dēvētais prezidentūras trio ES Padomē darbojas kopš 2009. gada, kad stājās
spēkā Lisabonas līgums. Prezidentūras trio nozīmē to, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuŗas uzņemas prezidentūru viena pēc
otras. Katra trio valsts pēc kārtas
pilda prezidentūras pienākumus
sešus mēnešus, pamatojoties uz
kopīgu darba programmu. Šāds
princips ir izveidots, lai nodrošinātu ES Padomes darba pēctecību.
2013. gada otrajā pusgadā Lietuva bija pirmā no Baltijas valstīm,
kas pirmo reizi kopš Baltijas valstu
dalības ES kļuva par ES Padomes
prezidējošo valsti. Igaunija par ES
Padomes prezidējošo valsti kļūs
2018. gada pirmajā pusgadā.
Kā liecina līdzšinējā pieredze,
prezidentūra katrai ES dalībval-

stij, neatkarīgi no valsts lieluma
vai iestāšanās laika, ir iespēja veidot un ietekmēt ES darbakārtību un vadīt ES Padomes darbu,
sadarboties ar citām dalībvalstīm
un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes
priekšsēdi. Prezidentūra pārstāv
ES Padomi attiecībās ar Eiropas
Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.
Ministru sanāksmēs šai prezidentūras laikā Latviju pārstāvēs
Latvijas valdības ministri. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES vadītājs (Latvijas
vēstnieks ES) un viņa vietnieks
pārstāvēs Latviju pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēs. Savukārt nozaru ministriju eksperti piedalīsies darba
grupu un komiteju sanāksmēs.
Prezidentūras laikā visas šīs sanāksmes vadīs Latvijas pārstāvji.
Pastāv arī daži izņēmuma gadījumi, kad sanāksmes nevadīs prezidējošās valsts pārstāvji, piemēram, sanāksmes par ārlietu jautājumiem vai situācijas, kuŗās darba
grupu vai komiteju darbu vadība
tiks uzticēta īpaši izvēlētam Eiropas Komisijas pārstāvim.
Katrai ES prezidējošai valstij ir
savs logo, kas prezidentūras laikā
kļūst par konkrētās valsts atpazīstamības simbolu. Prezidējošās
valsts logo izmanto prezidentūras
publikācijās un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem, gan arī
uz objektiem telpiskajā un digitālajā vidē. Prezidējošās valsts logo rotās Eiropas Savienības Padomes ēkas Briselē un prezidentūras mājaslapu.
Latvijas prezidentūras logo dzirnakmens, kuŗa autors ir Latvijas metāla naudas koncepcijas
un dizaina autors Gunārs Lūsis.
Katrai ES Padomes prezidē-

jošai valstij ir ne vien savs logo,
bet arī konkrētās valsts un ES līmenī apstiprināta darba programma un prioritātes.
Darbs pie Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programmas tika uzsākts 2012. gadā, kad
arī sākās pirmās publiskās diskusijas par Latvijas prezidentūras
prioritātēm un mērķiem. Lai veidotu vienotu un daudzpusīgu
redzējumu par ES Padomes plānojamo darbu 2015. gada pirmajā pusgadā, Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programmas izstrāde notika, sadarbojoties
visām ministrijām ar Latvijas
Republikas Pastāvīgo pārstāvību
ES un dažādām ES institūcijām, trio partneriem Italiju un
Luksemburgu, kā arī aktīvi iesaistoties Latvijas sabiedrībai.
Latvijas ES Padomē prezidentūras darba programmas galvenie virzieni ir:
1) ES konkurētspēja un izaugsme,
2) Eiropas digitālā potenciāla
iespēju izmantošana ES attīstībā,
3) ES lomas stiprināšana globālā mērogā.
ES konkurētspējas un izaugsme aptver tādas aktuālas
jomas kā nodarbinātības veicināšana, sociālie jautājumi un
sociālās drošības stiprināšana,
jaunu darba vietu radīšana, investīciju piesaiste, vienotā tirgus un enerģētikas savienības
stiprināšana, ekonomiskās un
monetārās savienības spēcināšana, kā arī jautājumi, kas saistīti ar sociālās drošības un veselīga dzīvesveida veicināšanu.
Eiropas digitālā potenciāla
iespēju izmantošana ES attīstībā aptver tādus izaicinājumus kā
vienotā tirgus iespēju un risinā-

jumu digitālā izmantošana, arī
digitālās drošības jautājumus.
Īpaša uzmanība Latvijas prezidentūras ES Padomē tiks pievērsta Eiropas kaimiņattiecībām, aktīvi īstenojot līdzšinējās
polītikas un iniciātīvas Austrumu partnerības un Centrālāzijas
valstīs, apliecinot, ka ES ir gatava
pilnveidot, kā arī attīstīt sadarbību ar Austrumu partnerības
valstīm. Latvija turpinās veicināt
transatlantisko saišu stiprināšanu, īpaši uzsverot ES un ASV
Tirdzniecības un investīciju partnerības līguma sagatavošanu.
Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē laikā Latvijā
norisināsies ap 200 dažāda līmeņa sarīkojumi. Tie aptvers dažādas jomas, iekļaujot arī plašu kultūras programmu, kas norisināsies ne vien Latvijā, bet arī daudzās citās ES un pasaules valstīs,
tai skaitā vairākās Austrumu partnerības valstīs, tādējādi stiprinot
kultūras un starpvalstu sadarbību ar Austrumu partnerības
valstīm.
To, ka Latvija 2015. gada pirmajā pusgadā savā ziņā kļūs par
ES centrālo notikumu norises
vietu, apliecina pasākumu vērienīgums.
2015. gada maijā Rīgā norisināsies Austrumu partnerības galotņu apspriede, jo sadarbība ar
Austrumu partnerības valstīm
(Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Ukraina) ir ne vien Latvijas ārpolītikas, bet arī Latvijas Prezidentūras ES Padomē prioritāte. Organizējot apspriedi, Latvija aktīvi
virzīs Austrumu partnerības polītiku ES līmenī, tādējādi sekmējot Austrumu partnerības valstu
tuvināšanos ES, kā arī īstenos savas nacionālās intereses, attīstot
divpusējo sadarbību ar reģiona

valstīm. Austrumu partnerības
galotņu apspriedes laikā Latvijā
ieradīsies ES institūciju pārstāvji,
valstu un valdību vadītāji no visām
ES dalībvalstīm un Austrumu
partnerības valstīm.
Viena no Latvijas prioritātēm
izglītībā ir izglītības konkurētspējas stiprināšana, tai skaitā
augstākās izglītības internacionalizācijas un eksportspējas veicināšana, tāpēc Latvijas prezidentūras laikā Rīgā notiks Eiropas un Āzijas (ASEM) izglītības
ministru sanāksme. Sanāksmē
piedalīsies ES dalībvalstu, 17 Āzijas valstu, Austrālijas, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Krievijas, Šveices,
Eiropas Komisijas, kā arī Dienvidaustrumāzijas Nāciju asociācijas sekretariāta pārstāvji.
Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros Rīgā norisināsies
Eiropas standartizācijas galotņu
apspriede. Standarti un standartizācija ir Eiropas Savienības polītikas instrumenti, kuŗus izmanto, nodrošinot ES iekšējā tirgus
netraucētu darbību, un jo īpaši
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju nozarēs, kad Eiropas standarti pakāpeniski aizstāj
nacionālos standartus, kas bieži
konfliktē un var radīt techniskus
šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei. Apspriedē plāno
piedalīties pārstāvji no vairāk
nekā 50 pasaules valstīm.
Prezidentūra Latvijai ir iespēja ne vien kā ES dalībvalstij nu
jau vairāk nekā 10 gadus stiprināt savu lomu un ietekmi ES un
pasaules mērogā, bet arī populārizēt savas valsts kultūru. Prezidentūra ir arī iespēja sekmēt
Latvijas valsts pārvaldes attīstību un profesionalitāti, izmantojot ES lēmumu pieņemšanas
mechānismu nacionālo interešu
pārstāvībai.

LABA DABA ir cilvēkos, kas dara labus darbus
Vēlamies iepazīstināt lasītājus
ar ieceri par sadarbību jauniešu
vasaras nometnes organizēšanā
Latvijā.
LABA DABA tika izveidota,
apvienojoties savas jomas izcilām, profesionālām personībām
ar vēlmi iedvesmot latviešu jauniešus, rādot savu piemēru, stāstot par savu pieredzi un radot labāko iespējamo vidi.
LABA DABA nav polītiska organizācija, un tās mērķis nav
peļņas gūšana.
Visi līdzekļi, kas ir atbalstītāju ziedojumi vai ieņēmumi no
organizētiem pasākumiem, tiek
virzīti attīstībai, bērnu un jauniešu interešu centra veidošanai,
talantu attīstības veicināšanai,
drošas, attīstošas un atbalstošas
vides veidošanai. Starp LABA
DABA atbalstītājiem ir sportisti,
mūziķi, mākslinieki, rakstnieki,
uzņēmēji.
Jau septiņus gadus Latvijā tiek
rīkotas jauniešu nometnes LABA
DABA.
Nosaukums LABA DABA pats
pastāsta visu pamatu, uz kā bū-

vēta ideja par nometni, cilvēkiem, kuŗi darbojas tajā, un par
dabu, kur tā norit. Daba, kas mums
visapkārt, vienmēr ir laba. Skaistākais ir tas, ka latvieši šo jēdzienu LABA DABA lieto arī attiecībā uz cilvēkiem, kuŗiem ir
LABS raksturs. Šie cilvēki ir labdabīgi jeb ar LABU DABU! Šķiet,
ka arī otru tik precīzu apzīmējumu, kuŗš izteiktu cilvēka vienotību ar DABU, būtu grūti atrast.
Līdz šim nometnes rīkotas
reizi gadā, tagad, pārņemot Īvandes muižu, radusies iespēja šādus pasākumus rīkot rēgulāri un
plašākam interešu lokam.
2015. gadā paredzēts uzsākt organizēt nometnes latviešu bērniem un jauniešiem, kas dzīvo
ārpus Latvijas, tādējādi veicinot
saiknes stiprināšanu ar Latviju.
Radot ārzemju latviešu bērniem
iespēju apciemot Latviju, satikt
un izveidot draudzīgas attiecības ar vietējiem bērniem un
jauniešiem, izzināt un piedzīvot
Latvijas kultūru un vidi. Satikt
iedvesmojošus, pasaulē panākumus guvušus latviešus. Šajā ad-

resē iespējams ieskatīties iepriekšējo nometņu ikdienā un
piedzīvojumos http://nometne.
labadaba.lv .
2015. gada otrajā vai trešajā
augusta nedēļā Īvandes muižā
paredzēta pirmā nometne, kuŗā
aicināti pievienoties ārzemju
latviešu bērni. Nometne būs
nedēļu gaŗa.
Vienā nometnē piedalās līdz
100 bērnu, visi tiek dalīti vecuma grupās. Katrai nometnei pa-

redzēti koordinātori, lektori, administrātīvie darbinieki, viesi,
kopumā aptuveni 50 cilvēku. Dalība vienam bērnam ir 600 eiro,
šajā summā iekļautas arī lidojuma izmaksas, visas transportēšanas, uzturēšanas maksas, materiāli un dāvaniņas.
Katru dienu notiek vairākas
nodarbības. Ēdināšana četras reizes dienā, izmantojot vietējos,
labas kvalitātes produktus, iespēja arī definēt individuālu ēdien-

karti – alerģiju un citos gadījumos. Dzīvošana notiek Īvandes
muižā, kur ir visi nepieciešamie
apstākļi nometnei.
Pats būtiskākais ir pati ideja
un filozofija, kas caurstrāvo visu
nometnes būtību, ka LABA
DABA vienmēr ir ar mums. Tā
ir katrā no mums. Un mēs arī,
visi kopā, kopā ar LABU DABU!
LABAS DABAS komandas
vārdā tās idejiskais veidotājs
MĀRIS SAUKĀNS
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Latvija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts.
Cerības un iespējas
Ar Krišjāni Kariņu tikās Ligita Kovtuna
Kādas cerības mūsu valsts
var lolot, sākoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības
Padomē?
K.K. Prezidentūra ilgst tikai
sešus mēnešus, un cerības, kas
saistītas ar kādu lielu „kursa”
maiņu, nevajadzētu lolot. Taču –
noteikti var cerēt uz kādas noteiktas “nots” uzsvaru. Tēlaini izsakoties, partitūra jau ir uzrakstīta, bet diriģents var izcelt kādu
balsi, mainīt ritmu... Ir dalībvalstis, kas līdz ar mums priecājas
par prezidentūras doto iespēju,
bet jārēķinās arī, ka ir citas, kas
uz to noraugās ar bažām – vai
Latvijas prezidentūra nebūs pārāk barga, vai necentīsies mācīt,
kā darboties pēc mūsu valsts parauga, kas, pieņemot stingrus un
noteiktus lēmumus, ļāva Latvijai
veiksmīgi izkļūt no krizes. Kā
zināms, ir dienvidu valstis, kas
nevēlas ievērot tādu pašu stingro
finanču režīmu, kādu ievēroja
Latvija, kas bažījas, vai no tām
neprasīs tādu pašu.
Ir skaidrs, ka tiks akcentēts
Krievijas-Ukrainas jautājums,
ka īpaša uzmanība tiks veltīta
“Rīgas samitam”.
Joprojām nav vienprātības par
to, kā “pareizi” reaģēt attiecībā
uz Krieviju: vai ievērot stingru
nostāju, sodot Krieviju ar sankcijām un vienlaikus palīdzot Ukrainai, vai ievērot to valstu nostāju, kas ģeografiski atrodas tālāk no Krievijas un uzskata – runāsim, pārliecināsim, gan jau būs
labi. Kaŗot, protams, negrib neviens. Un tām valstīm, kas ģeografiski ir tuvāk Krievijai, ir sava rūgtā pieredze – šī valsts nav
prognozējama. Skaidrs ir tas, ka
Krievija grib apturēt ES un
NATO nostiprināšanos savu robežu tuvumā, savukārt Eiropa
vēlas, lai demokratiskās vērtības
nostiprinātos pēc iespējas plašākās robežās. Eiropai arī grūti
izvirzīt jelkādas prognozes
Krievijas neprognozējamības
dēļ. Kremļa izpratne par demokratijas procesiem ir visai tālu
no Rietumu izpratnes. Rietumu
polītiķi nāk no aprindām, kur
pieņemts, ka ne jau visi vienmēr
domā vienādi. Krievijā atkal ir
autokratiska valdība, un monarchijas vienmēr baidīsies no sacelšanās pret varu.
Ukrainā Krievija saskatīja tieši
šīs briesmas – ja cīņā starp autokratiju un demokratiju uzvarētu otrā, Ukrainas tauta aizietu
savu izvēlēto ceļu. To nevarēja
pieļaut! Te gan uzsveru – nevis
krievi un Krievija, bet Putina
autokratiskā vara to nevarēja
pieļaut. Vēl viena autokratiskās
varas iezīme: pēc Krimas aneksijas Putina reitingi, kas līdz tam
bija nokritušies līdz pat 60%,
pieauga līdz 85%! Tas vienmēr
ir aizdomīgi, ka tautas atbalsts
varai daudzu gadu gaŗumā ir
gandrīz simtprocentīgs, demokratijas valstīs tā nenotiek. Raugiet, kā jau pēc viena gada kritās
Obamas reitingi ASV. Lielbritanijā, savukārt, Tonijs Blērs bija
pie varas 10 gadus, un tad tauta

Krišjānis Kariņš: Latvijas uzņēmējiem ir jāsaprot, ka ir tikai divas lielās
iespējas: vai nu neatbalstīt Eiropas sankcijas, tādējādi riskējot ar savas
valsts neatkarību, vai meklēt jaunus tirgus. Ir jāpārorientējas uz citiem
tirgiem, atmetot mītus, ka, piemēram, Francija un Spānija var pateikt,
kāpēc gan lai mēs iepirktu Latvijas produktus, ja paši varam saražot visu,
kas mūsu valstij vajadzīgs. Starp citu, ES sniedz atbalstu Latvijas
pienrūpniekiem! Īstenībā nav nevienas valsts Eiropā, kas iztiktu tikai ar
savā zemē ražoto pārtiku. Un īstenībā arī Latvija var pati sevi „pabarot”.
Bet vai var ar to nopelnīt? Un arī Krievijā ir daudz iztikušu cilvēku, kas
vēlas patērēt Francijas vīnu un sierus, un viņiem droši vien nepatīk, ka tas
vairs nav iespējams.
viņu „palūdza” aiziet un atdot
varu citam. Krievijas gadījumā
mēs jau pat nevaram zināt objektīvo īstenību, jo nevaram zināt, kā top šie reitingi. Tai pašā
laikā ir Krievijas pavalstnieki,
kuri, necerot uz pozitīvām maiņām, pamet valsti. Brūk ekonomika, pārāk daudz finanču jāiegulda gan Krimas ekonomikā, gan
militārajā potenciālā, līdzās tam,
ka drāmatiski krītas rubļa kurss
un valsts ekonomika ir strauji lejupslīdoša... Bet Krievijas valdība
proponē uzskatu, ka viņu valstij
uzbrūk.
Un Amerika ir tā, kas
“inspirē”?!
Kremlis uzskata, ka ASV vēlas,
piemēram, tirgot savu enerģiju,
kurpretim Krievija pati grib šai
tirgū dominēt. Jā, slānekļa gāzes
technoloģijas Amerikā ir augsti
attīstītas, tāpēc šīs enerģijas ASV
ir lētas, līdz ar ko arī Amerikas
smagā industrija ir pasaulē konkurētspējīga. Kāpēc gan Amerikai vajadzētu ielauzties pasaules
enerģētikas tirgū, padārdzinot
energoresursus saviem uzņēmē-

jiem, līdz ar ko mazinot valstij
nozīmīgo industriju konkurētspēju?
Latvijas uzņēmēji tomēr cieš
no sankcijām pret Krieviju.
Latvijas uzņēmējiem ir jāsaprot, ka ir tikai divas lielās iespējas: vai nu neatbalstīt Eiropas sankcijas, tādējādi riskējot ar savas
valsts neatkarību, vai meklēt
jaunus tirgus. Ir jāpārorientējas
uz citiem tirgiem, atmetot mītus,
ka, piemēram, Francija un Spānija var pateikt, kāpēc gan lai
mēs iepirktu Latvijas produktus,
ja paši varam saražot visu, kas
mūsu valstij vajadzīgs. Starp citu,
ES sniedz atbalstu Latvijas pienrūpniekiem! Īstenībā nav nevienas valsts Eiropā, kas iztiktu tikai
ar savā zemē ražoto pārtiku. Un
īstenībā arī Latvija var pati sevi
„pabarot”. Bet vai var ar to nopelnīt? Un arī Krievijā ir daudz iztikušu cilvēku, kas vēlas patērēt
Francijas vīnu un sierus, un viņiem droši vien nepatīk, ka tas
vairs nav iespējams.
Eiropas tirgus vēlas būt liberāls, un visiem ir izdevīgi, ja tiek

noārdīti šķēršļi, kas to kavē –
slēptie un atklātie, administrātīvie un birokratiskie. Arī šis ir
viens no mūsu valsts prezidentūras dienaskārtības jautājumiem.
Cik tālu ir aizritējis darbs pie
Amerikas un Eiropas tirdzniecības līguma? Vai Latvijas prezidentūras laikā to varētu pieņemt?
Šā gada laikā ir paredzēts
skaidri formulēt līguma mērķus.
Ja līgums tiks noslēgts, tas būs
lielākais tirdzniecības bloks pasaulē, un līdz ar to šim līgumam
ir kā atbalstītāji, tā pretinieki.
Viens ir skaidrs – līdz ar to labklājība tiktu vairota. Bet dažās
dalībvalstīs ir bažas – vai kaut
kur neslēpjas arī “ļauno” uzņēmēju savtīga vēlme, piemēram,
ieplūdināt Eiropā neveselīgo, ģenētiski modificēto Amerikas pārtiku? Zinātnieku domas dalās,
savukārt polītiķiem ir jādomā
par stratēģiju, lai sasniegtu mērķi. Skaidrs ir arī tas, ka Latvijai
līdz ar šo līgumu atvērsies lielais
ASV tirgus. Taču – šābrīža problēma ir tā, ka polītiķi ir slikti

informēti, jo ierēdniecība liedz
informācijas iegūšanu. Arī es,
būdams šā līguma piekritējs, nevaru saviem vēlētājiem detalizēti
pastāstīt, kas, piemēram, ir iekļauts šā līguma sadaļā par lauksaimniecību. Aktuālākais ir panākt dialogu ar ierēdņiem, kuŗu
rīcībā ir sīka informācija. Tas ir
procedūras jautājums. Eiropas
Savienībā, kā zināms, ir 28 valstis, resp., 28 viedokļi, katru no
tiem veido vēl vismaz seši viedokļi – grūti nonākt pie kopīga. Bet
mani, resp., manu vēlētāju interesē, piemēram, vai Latvijas kāpostus varēs tirgot Viskonsinas
tirgū un vai airBaltic varēs nosēsties Ņujorkas Kenedija lidostā...
Vēlētāju interesē vēl arī tas,
vai mūsu Valdis Dombrovskis,
būdams augstajā Eirokomisāra
amatā, var dot konkrētu labumu Latvijai?
Vispirms – Valdis Dombrovskis, būdams Eirokomisārs, ir
ciešāk polītikā nekā, piemēram,
Andris Piebalgs, kuŗš iepriekšējā
karjēras posmā bija diplomāts.
Proti, Dombrovskis kā polītiķis
un valdības vadītājs labāk zina
“virtuvi” – kas notiek valstu valdībās. Tātad – ātrāk un precīzāk
izpratīs institūciju iekšējo darbību. Dombrovskis Eiropā strādā
izpildinstitūcijā. Bet likumus
lemj Eiroparlaments, kas aizvadīto 10 gadu laikā, kopš Latvija
ir ES, ir izcīnījis lielākas tiesības.
Ne tikai attiecībā uz likumdošanu, bet arī uz budžetu. Lai ES
pieņemtu jebkuŗu likumu, ir vajadzīgs Eiroparlamenta vairākuma atbalsts. Un, lai to panāktu,
deputātiem ir īpaši jāstrādā.
Īstenībā ne francūzis, ne vācietis, ne latvietis nevar tieši ietekmēt lēmumu – piešķirt vairāk naudas vai ne. Ikviens cits domātu,
ka viņš velk “deķīti” uz savu pusi,
un mēģinātu darīt to pašu. Ikvienam ir jāpārliecina citus ar lēmumiem, kas nāk par labu visiem. Piemēram, ieguldīsim naudu Baltijas elektroenerģijas tirgus
apvienošanā, kas nozīmē, ka šis
Baltijas tirgus taps stiprāks un
turīgāks, līdz ar ko palielināsies
darbavietu skaits, samazināsies
emigrācija no Latvijas, bet notiks
imigrācija Eiropas ietvaros, kas
savukārt samazinās bezdarba
problēmas Grieķijā, Portugalē
u. c. Ir jāvirza lēmumi, kuŗos ir
ieinteresētas pēc iespējas visas
dalībvalstis. Lēmumu pieņēmējs,
kā jau minēju, ir Eiroparlaments,
bet izpildvara, kuŗā darbojas
Dombrovskis, ir lēmumu ierosinātāja. Pazīstot Valdi Dombrovski, varu apgalvot, ka viņš noteikti ierosinās lietas, kas nāk par
labu Latvijai. Bet ir jāatceras, ka
vienīgie lēmumi, kas “iziet cauri”,
ir tie, kas nāk par labu visām valstīm. Un vēl – Dombrovska atrašanās šai amatā spilgtina Latvijas
tēlu. Tam ir ne tikai liela nozīme
valsts prestiža celšanā, bet arī gluži prāgmatiski – investoru piesaistē. Ikviens Eiroparlamenta deputāts ir aicināts veidot šo savas
valsts fonu – būdami sūtņi, mēs
arī veidojam savas valsts tēlu.
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VĒSTURES MĀCĪBAS

ANNA ŽĪGURE,
rakstniece, bij. LR vēstniece Somijā
(Turpināts no Nr. 2)
dārgs, bet no brīvības un neatkaArvien biežāk parādījās ziņas rības somu tauta nevar un nevēlas
ar lieliem virsrakstiem, piemē- atteikties.
Raksta autors piebildis, ka soram: Padomju radiofona asā valoda pret Somiju vai Padomju mi jūtoties ļoti sarūgtināti, jo Vāpārmetumi somiem nemitas, un cija atbalsta PSRS ne tikai dipīsos rakstiņos atreferēta padom- lomātiski, bet arī ar savu plašo
ju puses nostāja. Latviešu avīzes propagandas aparātu. To latviešu
ziņoja arī par strādnieku protesta lasītāji varēja izlasīt arī ziņās no
mītiņiem pret Somiju, kas noti- Berlīnes. Vācieši pārmeta somiem
nedraudzīgo attieksmi pret lielā
kuši Maskavā un Ļeņingradā.
Kad atskanēja tā dēvētie Mai- kaimiņa taisnīgajām interesēm.
1. decembrī avīzēs bija Somijas
nilas šāvieni, tie ieņēma laikrakstos ievērojamu vietu. Brīvā Zeme telegrafa aģentūras paziņojums,
par to informēja 27. novembrī. ka 30.novembrī plkst. 7. no rīta
Kā jau bija ierasts, blakus atradās PSRS kaŗaspēks no sauszemes
divu avotu ziņas – no Helsinkiem un jūras sācis virzīties uz Terijoki.
un no Maskavas. (Daudz vēlāk Padomju lidmašīnas nometušas
krievi atzinuši, ka PSRS pati rai- bumbas uz Helsinkiem, Malmes
dījusi artilērijas uguni savā pusē aerodromu, Lahti, Vīpuriem,
esošā Mainilas Valkeasāri robež- Enso. Padomju flote izsēdinājusi
ciema virzienā, nogalinādama desantus vairākās somu salās.
Turpat blakus ievietots TASS
četrus savus robežapsardzes karavīrus, bet apsūdzot Somiju, ka tā paziņojums par somu iebrukuiebrukusi Padomju Savienībā.) mu vairākās vietās Padomju SaTurpat blakus bija garāks Somi- vienības territorijā. Tas esot atjai veltīts ievadraksts, kas attais- vairīts, bet gūstā saņemti 10 sonoja PSRS prasības un slavēja mu karavīri un viens instruktors.
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rī- Ievērojot pastāvīgās somu provocību, parakstot līgumu ar PSRS. kācijas, Padomju Savienības arDienā, kad somi paziņoja par mijas virspavēlnieks devis sarkanpadomju-somu neuzbrukšanas armijai pavēli pāriet Somijas
līguma laušanu no PSRS puses, robežu. Plkst. 8 no rīta pavēle izBrīvā Zeme citēja laikrakstu Uusi pildīta. Neraugoties uz nelabvēSuomi: Miers Somijai ir sevišķi līgiem laika apstākļiem, Padomju

JURIS
AUGUSTS
Otrā pasaules kaŗa laikā Liepājas dzelzceļa darbnīcās laboja
lokomotīves kaŗa vajadzībām.
Darbnīcas strādnieki darbu darīja jau ilgu laiku un bija atzīti kā
speciālisti. Tādēļ, kad fronte tuvojās Latvijas robežām, vācu vadība nolēma šos darbiniekus pārcelt uz Vāciju, jo viņi bija vajadzīgi. Lai vagoni ripotu un kaŗa
materiāli nonāktu tur, kur tie ir
vajadzīgi. No Liepājas darbnīcām
pārcēla uz Vāciju mazliet vairāk
nekā 200 darbinieku ar visām
ģimenēm. Mēs – vingrotavā.
Gulējām divstāvu gultās, kas
atradās cieši kopā, lai visiem
būtu vietas. Pat uz skatuves bija
novietotas gultas.
Vīriešiem bija jābrauc ar vilcienu mazliet ārā no Breslavas,
lai varētu strādāt darbnīcā. Ielas
otrā pusē atradās virtuve, kuŗā
gatavoja ēdienu, ko sūtīja fabrikas darbiniekiem, un mums, padsmitniekiem, ēdiens bija jānogādā dzelzceļa stacijā, kur tālāk
ar vilcienu to nogādāja strādniekiem. Pēc tam mūsu diena bija
brīva, varēja darīt, ko vien vecāki
ļāva. Varējām staigāt pa pilsētu vai
apmeklēt kino. Mūsu iemīļotākā
nodarbošanās bija apmeklēt peldētavu. Ziemas laikā tur vienmēr
bija silts ūdens. Skolas tajā laikā
mums nebija, neatceros, vai tādēļ,
ka nebija skolotāju, vai telpu dēļ.
Šodien tā laika padsmitnieki esam
pāri 80, un daudzi vairs neesam
šai saulē.

Ziemas kaŗš – Robežkonflikts?
Savienības gaisa flote pārlidojusi
Somijas territoriju un nometusi
bumbas uz Vīborgas un Helsinku
aerodromiem, teikts paziņojumā. Padomju puses paziņojumos
vienmēr bija runa par Vīborgu,
bet latvieši šo pilsētu arvien dēvēja par Vīpuri.
Brīvās Zemes žurnālists bija
Helsinku uzlidojuma aculiecinieks: Helsinki vakar pārdzīvoja
divus gaisa uzbrukumus. Abos šajos uzbrukumos padomju lidmašīnas nometa daudz bumbu vairākās pilsētas daļās, nodarot smagus bojājumus un nonāvējot vairākus desmitus cilvēku.
Arī Jaunāko Ziņu korespondents Kaģis stāstīja par degošajiem namiem, mirušajiem un
ievainotajiem cilvēkiem.
Ugunsgrēki ilga līdz vēlai naktij.
Melni kodīgi dūmi sedza plašu apkaimi ugunsgrēku vietās, no kuŗām vēl ilgi pacēlās gaisā liesmas,
sārtojot zemos mākoņos. Kādā
apģērbu veikalā novietotie manekeni bija apgāzušies; tie izskatījās gluži kā ievainotie.
Prezidents Kiesti Kallio visā
valstī izsludinājis kaŗastāvokli,
turpina Kaģis, un par bruņoto
spēku virspavēlnieku iecelts feldmaršals K.G. Mannerheims.
Šī laika noskaņas Latvijā vēlāk

atcerējies žurnālists Aloīzs Klišāns, kuŗš tolaik strādāja par Latvijas valdības korrespondentu.
Savās atmiņās žurnālā Junda
1943. gadā viņš rakstījis, ka cilvēkus satrauca neziņa un vissvarīgākais jautājums bija: kāda ir
Latvijas nostāja attiecībā pret
Somiju? Daudziem zināms noslēpums bijis tas, ka no Latvijas
un Igaunijas territorijas pacēlās
lidmašīnas ar bumbu kravu.
Vienkāršie latviešu cilvēki, kuŗi
neizprata un arī neinteresējās par
tā saukto lielo polītiku, nevarēja
samierināties ar domām, ka latvieši pret savu gribu kļuvuši palīgi Somijas ienaidniekiem.
Žurnālisti bez panākumiem
centušies meklēt atbildes uz šiem
jautājumiem, jo pat valdības tuvumā esošajiem bijis maz informācijas par Latvijā notiekošo.
Pēc ilgas taujāšanas Prezidenta
Ulmaņa sekretārs Jānis Rudums
(Cimermanis) esot teicis:
Es neko nezinu par kaut kādiem
slepeniem nolīgumiem starp Latviju un Padomju Savienību. Es arī
nedomāju, ka Latvija vai latvieši
kaut kādā veidā būtu līdzvainīgi
kaŗā pret somiem. Es varu pateikt
tikai savas privātās domas, savu
personīgo pārliecību. Somija ir parādījusi varonību, kāda pasaulē

sen nav pieredzēta. Ja man kādreiz būs lemts satikt kādu somu, es
jau pa gabalu noņemšu cepuri un
kailu galvu iešu viņam gaŗām.
Ziemas kaŗa sākuma dienās
Latvija līdzinājusies lielam dievnamam, kur visi kopā lūdzās:
”Dievs, palīdzi Somijai cīņā pret
mūsu kopīgo ienaidnieku,” atcerējies Klišāns.
No Maskavas pienāca ziņas,
ka Padomju Savienības atbrīvotajā Austrumsomijas territorijā nodibinājusies somu pagaidu valdība ar Oto Villi Kūsinenu priekšgalā (tā dēvētā Terijoki valdība).
Pagaidām padomju valdības nolūks neesot nodibināt Somijā padomju režīmu, teikts rakstā, ko
publicēja Brīvā Zeme. Kūsinens
esot lūdzis PSRS Augstākās Padomes prezidijam atjaunot pārtrauktos diplomātiskos sakarus,
kas arī noticis – ar Terijoki valdību.
Brīvā Zeme ziņoja arī par Molotova atbildi ASV prezidentam
Rūzveltam, kuŗš lūdzis atturēties
no Somijas pilsētu bombardēšanas. Molotovs rakstījis, ka Padomju lidmašīnas līdz šim Somijas pilsētas neesot bombardējušas un arī turpmāk to nedomājot darīt (Izcēlums te un
turpmāk mūsu – red.).
(Nobeigums sekos)

Traģēdija Gotā

Gotas pilsēta mūsdienās

Šai bezrūpīgai dzīvei pienāca
gals. 1945. gada janvārī tuvojās
fronte. Pieaugušie sāka rūpēties,
lai mēs nenokļūtu vai nekristu
krievu armijas rokās. Te vienu
dienu notika brīnums. Saņēmām ziņu, ka 3. februārī tieši blakus mūsu vingrotavai tiks padots vilciens, kas mūs aizvedīs
uz rietumiem. Vilciens sastāvēja
no luksusa vagoniem (vēlāk uzzinājām, ka tas vilciens vāciešiem bija vairāk vajadzīgs nekā
mēs). Braucām pa Vācijas dzelzceļu. Kur redzējām sabumbotās pilsētas, tur blakus sliedēm
bija bumbu krāteri. Varējām
redzēt sabiedroto bumbošanas
sekas. Tas nebija patīkami, un

mums bija bailes, ka tas var notikt arī mums.
5. februārī ieradāmies Gotas
pilsētas dzelzceļa darbnīcās, kur
atradās divas koka barakas. Tur
ierādīja vietu mums visiem. Vācu
vadība paskaidroja, ko viņi sagaida no mums un kas jādara, kur
jāiet, sākās uzlidojums. Netālu
no barakām atradās liels bunkurs
ar smaili, tādam bumbu uzmest
neiespējami, protams, tas nebija
domāts mums. Tālāk atradās
bunkurs zem zemes. Mēģināšu
to aprakstīt: iedomājieties desu
apmēram 100 metru gaŗumā ar
ieeju vidū. Tas bija domāts mums.
Nākamā diena bija svētdiena
un saulaina, bet vēsa. Varat iedo-

māties to sajūtu, kad dzirdējām
sirēnām paziņojot trauksmi. Lielākā daļa darbinieku ar viņu ģimenēm devāmies uz mums ierādīto pazemes bunkuru. Bija arī
drošinieki, kas palika koka barakās. Bez izciestām bailēm tie
visi palika dzīvi, bet uz mūsu
bunkuru uzkrita bumba tiešā
trāpījumā labā pusē. Tika nonāvēti visi, kas tur atradās, arī daļa
no tiem, kas stāvēja durvīs, lai
varētu vērot, kas notiek ārā.
Lasot Otrā pasaules kaŗa vēsturi, noskaidroju, ka todien Gotai uzlidoja 300 bumbvedēji un
nometa bumbas visi vienā laikā,
tādēļ dzirdējām tikai vienu lielu
troksni. No betona putekļiem un

sēra smaržas nevarējām redzēt
ilgu laiku, tā vismaz likās. Tad
klusums, pēc tam dzirdējām saucienus pēc palīdzības. Viena sabiedroto bumba iznīcināja aptuveni simtu. Kādēļ saku aptuveni? Tādēļ, ka tur, kur trāpīja
bumba, nebija nekas palicis pāri
no tiem, kas tur iegāja. Ģimenes
locekļi tika apbedīti vienā zārkā.
Vēl šodien, 70 gadus vēlāk, man
acīs stāv melnā zārku rinda Gotas
kapos. Tas ir liels pārdzīvojums
12 gadus vecam zēnam.
Mūs visus dzīvi palikušos ievietoja citā nometnē ar sargiem
pie ieejas, tikai bija jāuzrāda dokumenti, ejot un nākot. Lietoju
savu, Liepājas 5. pamatskolas,
skolēnu apliecību, kas man vēl
tagad ir saglabājusies. Nometnes
vadība sacīja – ejiet, kur varat,
un meklējiet, kur palikt. Mana
mamma atrada darbu un pajumti netālu tuvākajā sādžā dārzniecībā. Neatceros, vai dārznieks
ko maksāja? Tomēr izdzīvojām,
līdz amerikāņu armija ieradās.
Blakus sādžā dzīvoja bijušais
Liepājas „Olimpijas” komandas
futbolists Fricis Laumanis. Viņš
ieradās Gotas pilsētā un stāstīja,
ka latviešiem ir novietne bijušās
vācu armijas lidotāju kazarmās
un tur jau pulciņš ir salasījies.
Arī mēs tur ieradāmies, jo sāka
klīst baumas, ka Tiringiju atdos
krieviem. Tomēŗ amerikāņi mūs
izveda uz rietumiem, kur sākām
mūsu Dīpīšu vai Dievputniņa dzīvi.

2015. gada 17. janvāris – 23. janvāris

AGIJA OZOLIŅA-KOZLOVSKA,
Latvijas Operetes fonda valdes priekšsēde
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LATVIJĀ ATDZIMST OPERETE!

Sonora Vaice (Klīvija) un Ingus Pētersons (Žuans) N. Dostāla Juris Ādamsons (Brisārs), Inga Šļubovska (Žiljeta), Sonora Vaice (Anžela Didjē), Miervaldis Jenčs
operetē Klīvija
(Renē) F. Lehāra operetē Grāfs fon Luksemburgs

“Savulaik Operetes teātris bija
viens no skatītāju iemīļotākajiem teātŗiem Latvijā. Bet kopš
1995. gada, kad tas tika slēgts, ir
izaugusi vesela paaudze, kas šo
žanru pat nepazīst. Tāpēc esam
uzņēmušies misiju atjaunot Latvijā operetes tradīciju,” saka
Latvijas Operetes fonda valdes
priekšsēde Agija Ozoliņa-Kozlovska, gaidot 1. un 8. martā Rīgā
paredzētās pirmizrādes pasaulslavenajai Franča Lehāra operetei Jautrā atraitne.
Pēc ilgiem laikiem tagad arī
pie Latvijas skatītāja nonāks šī visā
pasaulē iemīļotā operete – pilnvērtīgs operetes iestudējums Latvijas mūziķu sniegumā. Skatītāju
sirdis priecēs publikas iemīļoti
mākslinieki ar pasaules pieredzi –
Sonora Vaice un Ingus Pētersons,
trīs Latvijas tenori – Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs, Guntars
Ruņģis, kā arī Jolanta Strikaite,
Inga Šļubovska, Juris Ādamsons,
Dainis Skutelis, Andris Lapiņš,
Kārlis Rūtentāls u.c., aktieris Jānis
Kirmuška.
Izrādes radošā komanda – mākslinieki ar ievērojamu pieredzi
gan Latvijā, gan ārpus tās – režisors Jānis Kaijaks, diriģents Guntars Bernāts, horeografs Alberts Kivlenieks, kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa, scenogrāfs Ivars
Noviks, producente un operetes
atdzimšanas idejas patriote Agija
Ozoliņa-Kozlovska veido dzīvi
svinošu skatuves mākslas darbu.
„Šī būs pirmā reize, kad Latvijā
operetei tiek izmantots un tulkots oriģināllibrets, nevis krievu
padomju pielāgotie teksti,” pauž
režisors Jānis Kaijaks.
Latvijas Operetes fonds izveidots 2013. gadā ar mērķi atjaunot
Latvijā profesionālu operetes teātŗi ar trupu – solistiem, koŗi, dejotājiem, orķestri un savām telpām.
“Mēs [Latvijas Operetes fonds]
strādājam tikai pusotru gadu, bet
faktiski šo darbu esam sākuši jau
daudz agrāk – 2006. gadā – kā Rīgas Mūzikālais teātris, projektu
teātris, kur biju galvenā koncertmeistare un līdzproducente.” To-

reiz debitēja un pirmo izpratni
par to, ko nozīmē lomas izveide,
pie mums ieguva tagad jau labi
pazīstamā un skatītāju iemīļotā
Inga Šļubovska, mūsu izrādēs
spožs atklājums bija Juris Ādamsons, Kārlis Rūtentāls, Andris Lapiņš u. c. Režisora Jāņa Kaijaka
iestudētajā operetē Čigānu barons
dziedājusi arī Maija Kovaļevska.
„Trīs sezonās, kad iestudējām
F. Lehāra Grāfs fon Luksemburgs,
J. Štrausa Čigānu barons, I. Kālmāna Bajadēra un Cirka princese,
operete mani pilnībā savaldzināja. Sapratu, cik fantastiski skaista
ir operešu mūzika – kad es ar to
strādāju, mana dvēsele dzied!”
atzīstas Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Viņa ir pianiste trešajā paaudzē –
savulaik vecāmamma Alise Muntere bija koncertmeistare, tostarp
arī Mūzikālās komēdijas teātrī,
kā tolaik sauca operetes teātri, savukārt mamma Biruta Ozoliņa
bija klavieŗu paidagoģe, viena no
vadošajām Rīgas 1. bērnu mūzikas skolā. Vecaistēvs, čellists Kārlis
Munters, dzīvojis un mūzicējis
emigrācijā Vācijā un ASV.
Agija stāsta: Operete ir starpposms starp smagsvaru – operu
un t.s. masu kultūru, t.i., klasika,
kas sagatavo dziļākai mākslas izpratnei. Operete ar tās gaišo dzīvesprieku un viegli saprotamo stāstu,
gaumīgo asprātību un draisko
humoru, eleganci, ko izspēlē profesionāli un augstas klases skatuves mākslinieki, un kur cilvēks
parādās patiess – tāds, kāds viņš ir,
viņā radījusi pārliecību, ka ir jāatjauno operete Latvijā. “Cilvēkiem
vajadzīgs pozitīvais, skaistais. Pasaulē šodien ir tik daudz negāciju, – mēs to zinām. Bet vai tāpēc
jāiet skatīties tās arī uz skatuves?”
“Par to, ka publika vēlas opereti, ka skatītāji gaida šīs izrādes, jau
esam pārliecinājušies – tik daudz
labu vārdu dzirdēts šajā neilgajā
laikā! Tie iedvesmo un spārno
turpmākajam darbam.” Jau 2014.
gada pavasarī tapis operetes Klīvija
jaunuzvedums, kas skatītāju pārpildītās zālēs gada gaŗumā izrādīts gan Rīgā, gan visā Latvijā, sa-

ņemot skatītāju atzinību un stāvovācijas Latvijas lielākajās zālēs.
Mūsu izrādēs Latvijā atgriežas pasaulē dzīvojošie mākslinieki, piemēram, Klīvijas lomā spoži savu
talantu atklāja Francijā dzīvojošais soprāns Silga Tīruma. Gaidāmi pārsteigumi arī šogad!
„Interesanti, ka Klīviju šogad iestudē Komische Oper Berlin, bet
Jautro atraitni Mētropolītēna operā – mēs ejam kopsolī ar pasaules
tendencēm,” gandarīta ir fonda
priekšsēde. Drīzumā operetes cienītājus gaida pirmais Operetes
festivāls Latvijā, – tas atdzīvinās
operetes vēsturi un ļaus ielūkoties nākotnē, – 18. jūlijā Ikšķile
pārvērtīsies par operetes galvaspilsētu. Šogad speciāla programma paredzēta skolēnu un jauniešu auditorijas iepazīstināšanai ar
opereti. Tiks aicināti kopā bijušie
operetes mākslinieki, lai smeltos
viņu pieredzi un to transformētu
šodienas kontekstā.
“Teātŗa atjaunošanas darbs, protams, ir apjomīgs un ļoti nopietns
process. Un mēs aizrautīgi strādājam.” Agija atklāj, ka ir izveidota
tuvu pie 100 cilvēku trupa, – izcili
solisti, profesionāls orķestris, kas
ir neiztrūkstošs izrādēs, koris un
dejotāji. Konsultē un savā ievērojamajā pieredzē dalās operetes
guru, vecmeistars, maestro Jānis
Kaijaks. Un tas viss, – strādājot bez
savām telpām. Bijušajās teātŗa telpās Brīvības ielā 96 iemitinājies
naktslokāls. Citu Rīgā teātrim piemērotu telpu ar orķestra bedri
šobrīd nav, tāpēc pagaidām izrādēm un koncertiem tiek īrētas
telpas restaurētajā kultūras pilī
Ziemeļblāzma un lolots sapnis par
savām pastāvīgajām telpām ar
īpašo šim teātrim piemītošo šarmanto gaisotni. „Pirms diviem
gadiem kādam Austrālijas latvietim Visvaldim Feldmanim, attīstītājam un lielam operetes cienītājam, bija iecere Latvijai uzbūvēt
operetes teātri. Toreiz domāju, –
kā tad tas būs – teātris būs, bet
nebūs izrādes, ko tur rādīt? Un
ķērāmies pie Klīvijas veidošanas.
Tagad izrāde ir, bet telpu nav.”

Kārlis Rūtentāls (Tonijs) un Inga Šļubovska (Mērija) pēc E. Kalmana operetes Cirka princese izrādes

Vajadzīgas telpas arī birojam, mēģinājumiem, kostīmu un dekorāciju noliktavām, ir jāveido materiāli techniskā bāze.
„Mēs sākām tukšā vietā, – katrs
nošu galds, krēsls, galds, rekvizīts,
kas funkcionējošam teātrim ir
elementāra bāze, mums ir jāpērk,
ir jānosedz ikdienas biroja izmaksas. Kopā tas nav maz, jo uz
skatuves visam jābūt skaistam, aci
priecējošam un profesionālam.
Tā kā mums nav dotāciju (salīdzinājumam – Latvijas Nacionālajai
operai ir 65% valsts dotāciju un
sponsoru rinda), mēs rakstām
projektus, uzrunājam mecenātus,
pašvaldības, Kultūras ministriju.
Priecē, ka šogad veiktajā aptaujā
100% aptaujāto ir atbildējuši, ka
operetes teātrim IR jābūt! Latvijā
jau daži uzņēmēji mūs atbalsta,
nelielas summas saņemam projektu konkursos no Rīgas domes
un Kultūrkapitāla fonda. Šogad brīnišķīgs pārsteigums mūsu kontā
bija 100 eiro ziedojums operetes
attīstībai no kādas nepazīstamas
labvēles.

Strādājam no sirds, jo ticam –
Operetes teātris Latvijai vajadzīgs!
Un tikai visi kopā šaipus un viņpus Latvijas robežas sadodoties
rokās, mēs varam atgūt zaudēto
Operetes teātri. Sirsnīgi aicinām
ikvienu, kam šī ideja ir dārga, sadarboties un atbalstīt mūs ar padomu, ar brīvprātīgu iesaistīšanos, ar informāciju (par opereti,
par operetes māksliniekiem Latvijā un ārzemēs), ar profesionālu
sadarbību, ar naudas vai mantas
ziedojumu teātra atdzimšanai!
Informācija par mums atrodama www.operetesfonds.lv, www.
facebook.com/Lat vijasOpe re tesFonds, www.draugiem.lv/operetesfonds.
Ziedojumu iespējams pārskaitīt:
Nodibinājums
Latvijas operetes fonds
Reģistrācijas nr.: 40008212349
Banka: a/s Swedbank
SWIFT: HABA LV22
Konta nr.:
LV30HABA0551037042807
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M U M S R A K S TA
AINA
RODRIGUEZ-MATA
Ar saviļņojumu izlasīju intervi- bas līmeni un vienu no progju, kuŗu teoloģijas doktors Gun- resīvākajām izglītības sistēmtis Kalme sniedzis Latvijas Avīzei ām. Godīgums un atbildības
11. decembrī un kuŗa tik zinoši sajūta dominēja valsts iestādēs,
un sāpīgi skaŗ mūsu tautas paš- un vārds „zagt” tika reti lietots.
reizējo krizi.
Valdībā korupcija neeksistēja,
Garie 50 okupācijas gadi ir jo Ulmanis to nepieļāva.
atstājuši tukšumu daudzās latŠodien mūsu skolotāji pamaviešu dvēselēs. Sevišķi jaunajā toti pieprasa lielākas algas, kas
paaudzē, kuŗai brīvā Latvija un atbilstu viņu darba svarīgumam
tās vēsture ir miglains, tāls un un kvalitātei. Bet vai viņi patiesi
diezgan vienaldzīgs temats. Vec- audzina un izglīto Latvijas patmāmiņa gan kaut ko stāstīja par riotus? Brīvajā Latvijā mēs mācī„brīvības cīņām”, bet tās notika jāmies Latvijas vēsturi jau no
tālā pagātnē, un šodienas studi- ceturtās pamatskolas klases. Un
jas un darbi ir interesantāki un cauri visiem pieciem ģimnazijas
svarīgāki.
gadiem. Cik daudz laika un pūļu
Ja okupācijas gados skolās un tiek veltīts patriotisma ieaudziuniversitātē tika pieminēti Lat- nāšanai jaunajās latviešu sirdīs
vijas brīvības gadi, tad tikai ne- tagad?
gātīvā nozīmē ar tīšu nolūku izKo dara mūsu Saeima un valdzēst katru pozitīvo brīvvalsts dība, lai jaunatne būtu lepna uz
tēlu no jauniešu apziņas.
savu tautu un valsti? Es baidos,
50 okupācijas gados ir uzau- ka neko. Daudzi aizbrauc labāgusi vesela paaudze, kuŗai par kas dzīves meklējumos, jo nebrīvo Latviju ir tikai vispārējs un redz, ka valdība sevišķi pūlētos
vienaldzīgs priekšstats. Par kādu viņus aizturēt.
lielu un dziļu tēvzemes mīlestību
Kaŗa un pēckaŗa gados Krieun upuriem, kas nesti uz tēvze- vija izlaupīja Latviju un aizveda
mes altāra, nav ne zināšanu, ne uz Krieviju veselas rūpnīcu ieintereses.
kārtas. Pat aizdzina ganāmpulLatvijas Saeimā vēl arvien sēž kus, kuŗi gan lielākoties palika
cilvēki, kuŗi baidās pieņemt lē- ceļā... Bet ko ir darījušas atjaunomumus, kas varētu „nepatikt” tās Latvijas valdības? Nav atjaubijušajiem krievu kungiem. nota VEF fabrika un Ērenpreisa
Manī tas rada pārsteigumu un velosipēdu rūpnīca. Liepājas Mesašutumu. Es piedzimu tikai tallurgs ir atdots krievu rokās tāsešas dienas pirms Latvijas 1918. pat kā daudzi citi uzņēmumi. Bet
gada novembrī un uzaugu brī- vislielākais kauns un sirdssāpes
vajā Latvijā tieši Ulmaņa laikos, ir par kādreiz tik skaisto un elekad Latvija piedzīvoja savus ganto Ķemeru viesnīcu, kura
ziedu laikus ar augstu labklājī- brīvās Latvijas laikā uzņēma dau-
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Līmeniski. 1. Angļu gaŗuma
mērvienība. 3. Plēvspārņu dzimtas kukaiņi. 9. Dūraiņi, pirkstaiņi.
10. Gulētājs, miegamice. 12. Dejot, dancot. 13. Atcelt, anulēt; ņemt
atpakaļ. 14. Ūdens pilieni uz augiem. 17. Mēra paraugs. 18. Sena
naudas vienība. 19. D-Amerikas žņaudzējčūska. 21. Studējošā jaunatne (dzsk.). 25. Vilcienu

dzus latviešu un ārzemju viesus
un bija viens no Latvijas lepnumiem. Neviena no bijušajām
un esošajām Latvijas valdībām
nav pūlējusies, lai šos Latvijai tik
svarīgos īpašumus nodotu latviešu uzņēmēju rokās.
Mūsu Saeimā sēž cilvēki, kuŗiem vairāk rūp deputātu alga un
iespēja iekļūt kādā valdē vai komisijā, nekā vēlēšanās pārvērst
Latviju no mazas un trūcīgas
Krievijas “guberņas” valstī, ko pārvalda zinoši un izglītoti profesionāļi, nevis savas partijas ielikteņi, kuŗiem Latvijas labklājība
ir daudz mazāk svarīga par personisko.
Cik ilgi vēl Saeimā un latviešos
dominēs vēlēšanās izpatikt krievu „kungiem”? Krievi Latvijā vēl
vienmēr jūtas kā saimnieki, jo
viņu rokās ir liela daļa Latvijas
uzņēmumu un darbavietu. Krievu valoda ir tikpat svarīga kā
latviešu, jo bez tās nav iespējams
dabūt darbu latvietim pašam
savā dzimtenē!
Kad es gāju skolā, mums mācīja vācu, angļu un franču valodu, bet ne krievu. Mēs piederējām Rietumu kultūrai, ne austrumiem! Tajā laikā nevienu neinteresēja krievu pasaule, kur
dominēja absurdās komūnisma
idejas.
Mans bijušais svainis ilgus gadus slēpās Kurzemes mežos, cīnoties par Latvijas brīvību. Krievi
viņu notvēra tikai 1956. (!) gadā.
Un tikai viņa izcilās inženieŗa zināšanas paglāba viņu no nāves,

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījusi DAIGA KALNS (ASV)
1

PATRIOTISMA TRŪKUMS

33
35

37

kustības grafiki. 27. Karpu dzimtas zivis. 29. Satiksmei paredzēta
josla pilsētā. 30. Nogāzties, novelties. 31. Sievietes vārds (dec.). 34.
Laisties (nopakaļ); likties (darbā).
35. Kāda darba pirmuzmetums.
36. Neievēlēt, izgāzt (vēlēšanās).
37. Sakas satekupe Kurzemē.
Stateniski. 2. Šacha figūra. 3.
Kreditiestāde, kas aizdevumus iz-

sniedz pret nodoto mantu. 4. Piedzīt, pienest (pie krasta). 5. Neapartas zemes joslas. 6. Nedēļas
diena. 7. Nokrišņi. 8. Izstrādājumi priekšmetu nešanai. 9. Cielavu dzimtas putns. 11. Dziļas
bedres purvā. 15. Mokpilnas; grūtas, smagas. 16. Izskats, tēls. 20.
Turēt ļaunu prātu, skaisties. 22.
Pagasta centrs Amatas novadā.
23. Ierakstīt magnetofona lentē.
24. Aizsvīst, aizmigloties. 26. Nepareizi. 27. Sadauzīt, saplēst. 28.
Nevajadzīgs. 32. Ēdiens. 33. Iegarens trauks dzīvnieku ēdināšanai.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 2)
atrisinājums
Līmeniski. 3. Odiseja. 9. Bomis.
10. Kārpa. 11. Katrīna. 12. Cimze.
14. Adena. 15. Adžurdžonga. 20.
Pielaist. 23. Istabene. 25. Ede. 26.
Aplinkus. 27. Zvaigzne. 28. Tai.
29. Samtains. 32. Saskaņot. 37.
Gaismas pils. 40. Blērs. 41. Sūdze.
42. Pabriks. 43. Knīpa. 44. Esēņi.
45. Samaksa.
Stateniski. 1. Koris. 2. Virza. 4.
Drakuls. 5. Strīds. 6. Jansons. 7.
Bārda. 8. Upene. 13. Edna. 14.
Agra. 16. Spraust. 17. Betlēme. 18.
Sedziņa. 19. Iecelts. 21. Irkļi. 22.
Tests. 23. Iezis. 24. Traks. 30. Alas.
31. Noskaņa. 33. Aspekts. 34. Kols.
35. Patria. 36. Klāns. 37. Grupa.
38. Sūrst. 39. Dziņa.

jo krievi atzina, ka dzīvs viņš bija
vērtīgāks nekā nošauts.
16. marts bija, ir un būs latviešu
svinamā diena! Patriotisms, gatavība upurēt visu Latvijas brīvībai nav zudis un nekad nezudīs tajos latviešos, kuŗu priekšteči
nolika savas galvas uz dzimtenes
altāra. 16. martā mēs godinām
ne tikai tos, kuŗi atdeva pēdējo
Latvijas brīvībai, bet arī tos, kuri

šodien mīl un ir gatavi aizstāvēt savu vislielāko mīlestību –
Latviju.
16. marta gājienā latviešu tauta
parāda savu cieņu Latvijas brīvības idejai un mūsu leģionāriem,
kas dzīvoja un mira par to. Un
mūsu valdībai ir jāgarantē, ka
16. martā ceļš uz Brīvības pieminekli ir brīvs no naida izpausmēm.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola, Alsungas vidusskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, Šķaunes pamatskola, kopumā
52 skolas Latvijā saka paldies „Vītolu fondam” un Montrealas Latviešu sabiedriskajam centram (dibināts 1983. gada 25. martā) par
vienu no 2014. gada atmiņā paliekošākajiem notikumiem skolas dzīvē – iegūto atbalstu ekskursiju konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. Tā dodot iespēju labāk izzināt Latvijas vēsturi ārpus skolā
apgūstamās mācību vielas.
Latvijas saldumu ražotājs Laima sadarbībā ar biedrību Ascendum
un Bērnu slimnīcas fondu rīkoja labdarības akciju „Laimas Mīlestības
un Sirds siltuma mājiņa” Rīgā, kuŗu apmeklējot ikvienam bija iespēja,
izvēloties bērnu veidotu kartīti, palīdzēt īstenot daudzbērnu ģimeņu
bērnu kvēlāko vēlēšanos. Labdarības akcijas laikā svētku dāvanas tika
sarūpētas 800 maznodrošināto ģimeņu bērniem Latvijas novados.
Valsts robežsardzes kolledža Rēzeknē aicina jauniešus no 5. līdz
16. janvārim pieteikties mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”. Mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem.
Latvijas pilsoņi ar vidējo vai augstāko izglītību no 18 līdz 30 gadiem var
iesniegt dokumentus Valsts robežsardzes territoriālajās pārvaldēs: Rīgā, Viļakā, Ludzā, Daugavpilī, Ventspilī un Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”. Mācību laikā tiek iegūta Valsts robežsardzes
inspektora kvalifikācija. Informācija mājaslapā www.vrk.rs.gov.lv.
Alūksnē 9. janvārī kā velte pilsētas 95 gadu jubilejai Jaunajā pilī
tika uzsākta īpašās Alūksnes jostas aušana, kas norit sadarbībā ar Tautas nama lietišķās mākslas studiju „Kalme”. Tajā tiks ieaustas trīs stipras
latviešu rakstu zīmes – krusts, aplis un Dieva zīme. Krusts ir arī dzīvības, laimes un enerģijas simbols. Daudzkārt izmantots par aizsargzīmi.
Aplis ir enerģiju koncentrējošs Saules, pilnības un mūžības simbols.
Savukārt Dieva zīme attēlo pasaules kalnu, debesu jumu, gaismu, tiekšanos uz augšu, kā arī vēlēšanos piesaistīt Dieva padomu un palīdzību.
Latvijā lielākā un senākā alus darītava „Cēsu alus” radījusi unikālu alus sēriju „Alus Tavai pilsētai”, kam ir unikāla vērtība atainotās
kultūrvēsturiskās tematikas dēļ. Serijā iekļauti četri Latvijas vēsturiskie
novadi un 15 skaistākās pilsētas, kas noteiktas iedzīvotāju balsojumā.
Serija Alus Tavai pilsētai ir visaptveroša alus segmentā – tajā iekļautas
kollekcijas pudeles, skārdenes un alus glāzes. Cēsu Premium skārdenes
ar četru Latvijas vēsturisko novadu – Vidzemes, Kurzemes, Latgales,
Zemgales – kartēm. Serijā ir iekļauta arī četru alus glāžu kollekcija ar
Latvijas vēsturisko novadu dizainu.
Valmieras uzņēmumā AS Valmieras piens ieradušies auditori no
Ķīnas sertifikācijas un inspekcijas kompanijas (China Certification&Inspection (Group) Co., Ltd), lai pārliecinātos par ražoto piena produktu
atbilstību Ķīnas prasībām. „Valmieras piens” 2012. gada 9. maijā, apvienojoties ar AS „Rīgas piena kombināts” (RPK), veido koncernu
Food Union. Tas kā vienīgais Latvijas pārstāvis p.g. novembŗa beigās
piedalījās vienā no lielākajām pārtikas izstādēm pasaulē World of Food
Beijing 2014 Pekinā, Ķīnā. Ja audita rezultāti būs pozitīvi, tad sertifikātu piena produkcijas (pienu, krējumu, sieru, saldējumu) eksporta
uzsākšanai varētu saņemt divu līdz trīs mēnešu laikā. Piemēram, no
Nīderlandes pienu uz Ķīnu katru dienu sūta ar lidmašīnu. Food Union
kopumā strādā 800 darbinieki, bet apgrozījums pārsniedz 100 miljonus eiro gadā.
Latvijas 100 uzņēmumi no 16. līdz 25. janvārim piedalīsies lielākajā Starptautiskajā pārtikas industrijas izstādē Internationale Grüne
Woche Berlin Zaļā nedēļa Berlīnē. Latvijas stends (650 m2) tiks prezentēts kā lauku sēta ar tematiskiem blokiem – „Pļava”, „Amatniecība”,
„Ēdināšana un tūrisms”, „Dārzs un drava”, „Zivju sēta”, „Mežs” un
„Pieņemšanas māja”. Izbūvētā īsta koka mājā būs iespēja nobaudīt
latvisku ēdienu „Lido” šefpavāru un konditoru piedāvājumā, kā arī ar
visu, ko Latvija spēj piedāvāt tūristiem.
Latgales plānošanas reģionā izstrādātā mājaslapa: invest.latgale.lv,
kas radīta, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Latgalē. Tā sniedz
ieskatu reģiona investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju
objektiem un projektiem. Jaunā mājaslapa ir vieta, kur uzņēmēji un
pašvaldības var izvietot savus piedāvājumus potenciālajiem investoriem.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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TV sērija “Homeland” ir nominēta
“Filmaktieŗu ģildes” balvai
(Screen Actors’ Guild Awards) kategorijā,
kas vērtē visa ansambļa sniegumu,
ieskaitot Lailu Robiņu, kuŗa tēlo ASV sūtni Pakistānā.
Balvas pasniegs Los Andželosā 2015. g. 25. janvārī,
un sarīkojumu pārraidīs TNT un TBS stacijas.
Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts
internetā
www.307.lv

www.307.lv

SLUDINĀJUMI

PAKALPOJUMI
SIA WOODNIX sniedz pilna
cikla mežizstrādes pakalpojumus, piedāvā ilgtermiņa meža
apsaimniekošanu, visa veida
dokumentu sagatavošanu, bezmaksas konsultācijas.
Tālr.: 29199271

PĒRK
Vidzemes mežu apsaim niekotājs turpina piedāvāt augstā kās cenas par mežu un
zemi. Tālr.: 29476041

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

(Turpināts no 8. lpp.)

LĀSMA GAITNIECE
Laikā, kad apskatījām baznīcu,
sirmā kundze īsi pastāstīja par
Straupes baznīcas un pils vēsturi.
Otra pieturvieta ceļā uz Valmieru bija Kocēnu pagasta Rubene. Šī vieta ir labi zināma ūdenssporta cienītāju vidū. Rubenē atrodas divas ūdenstilpnes: Lielais
Ansis un Mazais Ansis, kas
speciāli aprīkotas, lai tur varētu
nodarboties ar ūdensslēpošanu,
spiningošanu, rīkot laivu mačus
un citas aktīvitātes. Septiņus
gadus šo vietu apsaimnieko
biedrība „Rubenes Anši”.
Rubenē piesaistīja koka ēku
komplekss, kur iekārtots viesu
nams un krodziņš „Mazais Ansis”, bet jo īpaši sakoptā apkārtne
ar vairākām koka skulptūrām –
Mazā Anša naudas koku, kuŗa
stumbrā iegrebtas dažādas lata
monētas, koka traktoru ar dzelzs
riteņiem, milzu alus kausus un
mucas, kā arī smaidīgo vīreli, kas,
izrādās, ir pats šīs vietas „saimnieks” – Mazais Ansis. Interesanti
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Ciemos pie diviem
Anšiem Latvijā
bija apskatīt turpat izvietotos
darbarīkus, ar ko Latvijas pirmās
brīvvalsts laikā un kolchozu sākumposmā apstrādāja laukus.
Visvairāk iepriecināja un lika
pasmaidīt Rubenes „dzīvie eksponāti”. No viesu nama pretī iznāca milzu sanbernārs, kuŗš šai
rīta stundā laikam vēl jutās tik
saguris, ka pat nejaudāja pienākt
klāt un sasveicināties. Netālu no
ceļa, zālītē, pamanījām divas labi
barotas zosis, kas laiski staipīja
savus gaŗos kaklus. Pasmējāmies,
ka tām šī gada Mārtiņi pagājuši
veiksmīgi. Savukārt neliela čaboņa un dipēšana sadzirdama no
vāveŗu mājas, kuŗas iemītnieču –
Rudo vāveŗu un Pelēko vāveŗu –
veiklību var vienīgi apbrīnot.
Nama grīdu slāņu slāņiem sedz
pārpalikumi no riekstiem un to
čaumalām, bet pašas draiskules,
turot mutē riekstu vai ko citu
ēdamu, milzu ātrumā pārvietojās
no viena stūŗa uz citu. Šis namiņš
droši vien uzcelts ar mērķi pie-

saistīt bērnus, turklāt uz vienas
no vāveŗu mājas sienām izlasāma
informācija par Latvijas kuplastēm. Izrādās, ka šis brauciens pa
Vidzemi izvērtās ne tikai interesants, bet pat nedaudz izzinošs.

UZZIŅAI:

Lielstraupes pilī kopš 1963. gada
atrodas ārstniecības iestādes: vispirms psīchoneiroloģiskā slimnīca, bet tagad – Straupes narkoloģiskā slimnīca.
Lielstraupes pils parkā aug dažādi eksotiski augi, piemēram,
sniegāju jasmīns un balzama
baltegle.
Pils parkā atrodas arī Straupes
kapsēta, kur apbedīti 16. gadsimta mēŗa upuri.
Rubenē atradās pirmā latviešu
kristīgā baznīca, kas pieminēta
Indriķa chronikā.
Ja ir vēlēšanās brīvdienas pavadīt Rubenē, der ieskatīties mājaslapā www.mazais-ansis.lv

Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Tālr: 973-746-3075

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.
Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas brīvo latvju biedrībā (531 N 7th St, Philadelphia,
PA 19123)
3. februārī 11:00 pensionāru
kopas saiets. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
apspriedes par aktuāliem tematiem. Dzimumdienu svinēšana
pie kafijas galda. Viesi arvien
laipni gaidīti!
ŅUJORKA (NY)
Jonkera bazn.(254 Valentine
Ln,Yonkers,NY 11705)
25. janvārī 11:30 Kultūras dienas
Ņujorkā. Programmā prāvesta
Alberta Ozola 100 gadu dzimšanas dienas atcere, godinās ALA
Atzinības raksta laureātus. Info:
Baiba Pinne, tālr.: 917-270-4786,
e-pasts: pinnis@banet.net
PRIEDAINE (NJ)
23. janvārī 13:00 un 19:00 bāra
telpās Kino vakars. Izrādīs dokumentālo filmu par Liepājas teātŗa
viesošanos Priedainē un citās ASV
vietās. Sekos teātŗa izrādes „Hanana” televīzijas video ieraksts.
Ieeja brīva, labākam noskaņojumam lūdzam ņemt groziņus ar

uzkodām. 20. februārī nākamais
Kino vakars.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskajā
centrā (11710 3rd Ave NE,
Seattle, WA 98125)
25. janvārī 12:00 Kursas Draudzīgais aicinājums. Runās neirobioloģijas doktorante Aiva Ieviņa,
dejos ’’Trejdeksnītis’’. Uzkodas
no līdzpaņemtiem groziņiem.
Visi laipni aicināti!
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705
9th Ave N, St. Petersburg FL 33713)
27. janvārī 13:00 videoizrāde.
Trīs sarunas ar trim pasaulslavenām Latvijas operas dīvām – Inesi
Galanti, Elīnu Garanču un Maiju Kovaļevsku. Videoierakstā izmantoti dziedātāju archīvu materiāli, ieraksti no operu izrādēm.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas zied.,sākot ar $3.
31. janvārī 14:00 ikgadējais
Kultūras dienu koncerts, kuŗā
piedalīsies koris, koklētāju grupa
un Dace Hohlova ar izglītojošu
mūzikālu stāstījumu par Kārli
Amendu, Ludviga van Bēthovena draugu.
Pēc koncerta visi tiks cienāti ar
glāzi vīna, cepumiem un kafiju.
Ieejas zied., sākot ar $20.
3. februārī 10:00 Biedrības
valdes sēde. 11:00 – 12:00 būs atvērta bibliotēka.
10. februārī 13:00 videoizrāde.
2014. gada 7. novembrī notikušais

Arvīda Jansona 100 gadu jubilejai veltītais koncerts LNO, kuŗā
mūzicē Bavārijas Radio simfoniskais orķestris jubilāra dēla,
pasaulslavenā diriģenta Marisa
Jansona vadībā.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.
15. februārī 17:00 tradicionālā
SIRSNIŅU BALLE! Uzstāsies
lietuviešu balles dejotāji; izloze,
azaids. Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa
Ozola deju mūzika. Ieejas ziedojums, sākot ar $25. Galda rezervācijas: Dace Hohlova, tālr.: 727479-8026.
21. februārī 10:00 pulcēsimies
uz lielo Biedrības nama un tā apkārtnes sakopšanas talku! Līdzi
jāņem dārza darbarīki (zāģi, grābekļi, slotas u.c.). Aicinām arī dāmas nākt talkā nama telpu uzkopšanā. Pēc dūšīgas strādāšanas
cienāsimies ar picu un atspirdzinošiem dzērieniem.
24. februārī 13:00 videoizrāde
– Rīgā notikušās Pasaules koŗu
olimpiadas čempionu koncerts.
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.
PAZIŅOJUMS Latvijas valstspiederīgiem pilsoņiem!
Mobilās pasu stacijas izbraukums uz St. Pētersburgu, kas
bija paredzēts janvārī, pagaidām atcelts. Sekojiet turpmākai
informācijai!
(Turpinājums 18. lpp.)
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2015. gada 17. janvāris – 23. janvāris

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Latvijas vēstniecības atsaukuma vēstule:
Saskaņā ar ievērojamām izmaiņām Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes Pasu informācijas
sistēmā, 2015. gada 16. janvārī
visās Latvijas vēstniecībās tiks nomainītas stacionārās pasu darbstacijas. Attiecīgi tiks ietekmēta
visas sistēmas darbība un veikta
arī mobilās pasu darbstacijas nomaiņa. Pagaidām nav konkrētas
informācijas, kad tas notiks. Paldies par sapratni!
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr.: (58 Irving Str, Brookline
MA 02445). Visi dievk. notiek 11:00
un dievg. katrā dievk. 18. janvārī
dievk. 25. janvārī dievk. Māc.
Kaspara Bērziņa ievešana amatā.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30
dievk. Pēc dievk. sadraudzība.
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc.
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta.
Dr. māc. Aija Greiema (Graham),
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S.
Lizlova, L. Upīte un Margarete
Thompsen. Info: www.detdraudze.org
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts:
makej@aol.com. Visi dievk. notiek
14:00. 17. janvārī Jaunā gada dievk.,
diakone Abija Vents. Pēc dievk. vienmēr kafijas galds ar groziņiem.
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los
Angeles CA 90039). 18. janvārī
11:00 Epifānijas laika 2. sv. dievk.
ar dievg., prāveste Daira Cilne.
25. janvārī 11:00 Epifānijas laika
3. sv. dievk., māc. Aivars Ozoliņš.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA 02766).
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, dr. sekretāre Zigrida
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk.
notiek 11:00. 18. janvārī dievk.
Dāmu komiteja ielūdz visas dāmas
uz gada pilnsapulci! 25. janvārī
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 1. februārī dievk. 8. februārī dievk.
Draudzīgais Aicinājums, māc. Jāņa
Siliņa stipendijas fonda izloze.
Māc. Ieva Dzelzgalve.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru svētdienu 11:00 dievk. Apvienotās
draudzes dievnamā. Baptistu dr.
dievk. notiek svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un emer.
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529
Linden Place, Cresco PA 183267248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts:
ziedonis@ptd.net
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). 21. februārī 11:00 dievk.
ar dievg. Māc. Daina Salnītis, dr. pr.
Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str,
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 414258-8070. Prāv. L. Zušēvica, tālr.:
414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S. Kalve,
tālr.: 414-536-0358. Info: www.
milwaukeedraudze.org
• Mineapoles-St. Paulas latv. ev.
lut. dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407). Visi dievk.
notiek 11:00. 15. janvārī 11:00 Bībeles stunda. 19:00 vakara Bībeles
stunda. 18. janvārī dievk. ar Sv.
vak., sadraudzība, LOAM gada sapulce. 25. janvārī dievk. ar bērnu
uzrunu, svētd.skola, Kazdangas labdarības pusdienas. 1. februārī dievk.,
sadraudzība. 8. februārī dievk.
ar Sv. vak., sadraudzība, Dāmu
saimes gadskārtējā sapulce.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). Draudzes māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, e-pasts: rev@draudze.org.
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org.
18. janvārī 15:00 dievk. 1. februārī
15:00 dievk., atvadīšanās no mācītāja Gundara. 4. februārī 19:00
valdes sēde. 5. februārī 13:00 pensionāru saiets. 15. februārī 11:00
dievk.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn. (607 E
7th St,Lakewood, NJ).
Īstbransvikā draudzes bazn.
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ).
Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko,
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
Īstoranža (153 Glenwood Ave,
East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl
House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran
Church (100 Harter Rd, Morristown, NJ)
Ņudžersija Holy Trinity Lutheran Church (70 River Rd, Montville, NJ)
Parsippany St.Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave,
Parsippany NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran
Church (639 Mountain Ave,
Springfield, NJ 07081)
18. janvārī 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg., māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš. Novada sapulce.
• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY). 17. janvārī 14:00 Atspīdēšanas laika dievk., diakone Linda
Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava). Māc.
Roberts Franklins. Dr.sekretāre
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 18. janvārī 13:00 dievk.

Pēc dievk. kafija. 15. februārī
13:00 dievk. Pēc dievk. kafija.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120)

Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.:
858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.
(Turpināts 19. lpp.)

Pēc gaŗiem klejojumu gadiem visos pasaules kontinentos
savā pēdējā iesaukumā Dzimtenē devies
Ārzemnieku leģiona seržants, grāmatu autors, sirdī īstens limbažnieks

BRUNO PLŪME
Dzimis 1927. gada 25. septembrī Stienes pagastā, Latvijā,
miris 2014. gada 23. decembrī Pāles pagastā, Latvijā
Mīļā piemiņā viņu paturēs
TUVINIEKI UN DRAUGI LATVIJĀ UN PASAULĒ

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.
(J. Silazars)

Mūžībā aizgājis mūsu Piltenes Prāģeŗu
draugs, dziedātājs, vadītājs un organizētājs

RICHARDS I. ROLLIS
Dzimis 1922. gada 22. janvārī Jelgavā, Latvijā,
miris 2014. gada 16. decembrī St. Pētersburg, Floridā
Pateicībā un atmiņās piemin
Tavi palikušie Piltenes Prāģeŗi:
MĀRĪTE STRAUTIŅŠ, ANITA ROLLIS, ILZE ŠĪMANE
ANDRIS UBĀNS, DR. JĀNIS PONE, VIESTARTS AISTARS, HARIJS ŠAMELIS
ARVĪDS DĀVIDSONS, ZIGURDS JIRGENS, GUNĀRS LIEPIŅŠ UN ĀRIJS VILEMSONS

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji;
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņ.

Mans skolas biedrs un mūsu ģimenes draugs

ARNOLDS RUPERTS, DDS
Dzimis 1932. gada 2. aprīlī Biržos,
miris 2014. gada 6. decembrī, Grand Rapids, MI
Viņu mīļā piemiņā paturēs
ULDIS UN LAIMA PLĀTES AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ĀRIJA KUNDZIŅŠ
dzim. LAPSA

Dzimusi 1933. gada 8. martā Rīgā,
mirusi 2014. gada 31. decembrī Danbury, CT
Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS VIESTURS
DRAUGI NORA PILANDERS, RASMA UN OSVALDS BELTE
ILGA KALNIŅŠ, ALDIS, OLITA
No Tevis tik daudz bija ko gūt,

Tavas bēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
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DIEVKALPOJUMI
2014. gadā Dieva mierā aizgāja
mūsu apvienotie locekļi

RAIMONDS BRAKOVSKIS
Dzimis 1925. gada 28. jūnijā Asares pagastā, Latvijā,
miris 2014. gada 10. janvārī St. Pētersburgā, Floridā

ANNA PILSĒTNIEKS, dzim. PUIDE
Dzimusi 1921. gada 9. februārī Līvānos, Latvijā,
mirusi 2014. gada 4. februārī St. Pētersburgā, Floridā

ZENTA GROSKOPFS, dzim. FĪTIŅA
Dzimusi 1923. gada 12. decembrī Latvijā,
mirusi 2014. gada 5. martā St. Pētersburgā, Floridā

RASMA EGLĪTIS, dzim. KRŪMIŅŠ
Dzimusi 1918. gada 16. novembrī Burniekos, Latvijā,
mirusi 2014. gada 5. aprīlī Seminole, Floridā

EDGARS VIRZIŅŠ
Dzimis 1922. gada 2. aprīlī Jēkabpilī, Latvijā,
miris 2014. gada 19. aprīlī South Pasadena, Floridā

ARTŪRS GERHARDS
Dzimis 1926. gada 17. jūnijā Gulbenē, Latvijā,
miris 2014. gada 16. jūlijā St. Pētersburgā, Floridā

(Turpināts no 18. lpp.)
Visi dievk. notiek sestdienās
12:00. 24. janvārī dievk., kafijas
galds. 21. februārī dievk., kafijas
galds.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119),
katra mēneša trešajā svētdienā
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr.
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830,
e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 18. janvārī 10:30 Epifānijas laika 2.sv.
dievk., māc. Gija Galiņa. 25. janvārī 10:30 Epifānijas laika 3.sv.
dievk. ar dievg. Pēc dievk. Kursas
draudzīgais aicinājums. Runās

doktorante Aiva Ieviņa. Dejos
„Trejdeksnītis”.
. Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church(35
Fuhrman St, Schenectady, NY
12308). 18. janvārī 14:00 dievk.
ar dievg., dz. grāmatas. Diakone
L. Sniedze-Taggart, asistēs prāv.
O.Sniedze.
Laika apstākļu dēļ baznīca
notiks 22. februārī.
• St. Pētersburgas (FL) latv. ev.
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301
– 58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). Bībeles stundas notiek
biedrības namā 11:00. Māc. Aivars
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr.
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
18. janvārī dievk. 25. janvārī Bībeles stunda. Uzmanību! Pēc Bībeles stundas 12:00 sāksim kaut ko
jaunu! Margas Zurovskas vadībā
pie siltas zupas bļodiņas tiks rīkota omulīga satikšanās visiem,

TAMĀRA KALNIŅŠ, dzim. ZAULS
Dzimusi 1920. gada 17. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 21. jūlijā St. Pētersburgā, Floridā

VELTA VERNERS, dzim. ENDELMANIS
Dzimusi 1923. gada 20. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 5. septembrī, Kanadā

TĀLIVALDIS A. BERKULIS
Dzimis 1918. gada 17. decembrī Alūksnē, Latvijā,
miris 2014. gada 3. decembrī Clearwater, Floridā

RICHARDS ROLLIS
Dzimis 1922. gada 22. janvārī Jelgavā, Latvijā,
miris 2014. gada 16. decembrī St. Pētersburgā, Floridā
Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE UN
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Mūsu mīļais filistrs

PhD

Mūžībā aizsaukti
mūsu biedri 2014.gadā:

BRAKOVSKIS, RAIMONDS
GROSKOPFS, ZENTA
NAGELS, HERMANIS
EGLĪTIS, RASMA
VIRZIŅŠ, EDGARS
GERHARDS, ARTŪRS
KUGA, VALDIS
VERNERS, VELTA
ROLLIS, RICHARDS
Viņus mīļā piemiņā paturēs
ST. PĒTERSBURGAS
LATVIEŠU BIEDRĪBA

Vieglas smiltis...

JURIS KALĒJS

Dzimis 1942. gada 4. maijā, Rīgā,
miris 2015. gada 6. janvārī Velzlijā, Masačusetā
KORPORĀCIJA TALAVIJA

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība ANO
izsaka visdziļāko līdzjūtību Baibai Pinnis,
dzīvesdraugu Marģeru Pinni zaudējot.
Marģers Pinnis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, bija viens no
Ņujorkas latviskās sabiedrības aktīvākajiem dalībniekiem,
kuŗš nerimtīgi strādāja, veicinot latviešu kopienas sabiedriskās,
kultūras un polītiskās aktīvitātes. Marģera Piņņa pāragrā
aiziešana ir liels zaudējums latviešu sabiedrībai.
JĀNIS MAŽEIKS
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ANO

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dainim Rudzīša kungam un
viņa ģimenei, Marģeram Pinnim Aizsaules ceļā pēkšņi aizejot.

ARNOLDS ADĪTĀJS

Dzimis 1922. gada 30. martā Jēkabpilī, Latvijā,
miris 2014. gada 2. aprīlī Walnut Creek, Kalifornijā

EMMA JĒKABSONS
dzim. TUCIS

Dzimusi 1920. gada 7. decembrī Ērģemē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 31. augustā Millbrae, Kalifornijā
No kopā ietiem ceļiem,
No dienām senajām
Lai sveicieni iet līdzi
Zem zaļām velēnām.

Jūs mīļā piemiņā paturēs
VANAGI UN VANADZES ZIEMEĻKALIFORNIJĀ
DZINTRA PURŽINSKIS

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KANCELEJA

kas vien vēlās. To gribam turpināt
reizi mēnesī. Būsiet gaidīti! 30.
janvārī 11:00 Biedrības namā dr.
valdes sēde. 1.februārī dievk. 8.
februārī Bībeles stunda. 15.februārī 14:00 dievk. 18. februārī 13:00
Biedrības namā Svecīšu svētbrīdis. Drīz vien, pilnīgi nemanot,
sāksies ciešanu laiks. Floridas
saime jau daudzkārt ir atzīmējusi
klusā laika sākumu ar Svecīšu
svētbrīdi, kad ieklausāmies Svēto
rakstu vārdos par gaismu.Tie ir
iesildījuši katra līdzdalībnieka
dvēseli un sirdi. Arī šoreiz visi
mīļi aicināti! Pēc svētbrīža būs
kafija un uzkodas.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327,
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc.
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs,
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc.
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-4777042, e-pasts: aigaide@yahoo.com.
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.:
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Ināra Apine,
tālr.: 703-790-0833, e-pasts: inarazaiga@yahoo.com Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši,
11:00 dievk. Kafijas galds. Grāmatu galds. Iesvētes mācība. 18.
janvārī Sv. vakarēdiena dievk. Vašingtonas dr. dibināšanas dienas
atcere. Seko dr.pateicības pēcpusdiena. 25. janvārī Draudzīgā Aicinājuma dievk. un sarīkojums.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). māc. Daina Salnīte, dr. pr. Vija Bachmuts, tālr.:
860-644-3268.
• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman
Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 Ferris
Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth.
Church (397 Euclid Ave, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baznīca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct, Saratoga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church of
the Cross (4465 H Str, Sacramento).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – svētdienās. Kārtējam
avīzes numuram ziņas uz
redakciju tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

Mūsu mīļā 38.c. filistre

Sirsnībā atceroties

VALDA ĶENIŅA KING

ZENTA BĒRZIŅŠ REBOKS

dzim. ANDERSONE

Dzimusi 1927. gada 21. oktobrī Cēsīs,
mirusi 2014. gada 7. decembrī Takoma, WA
Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Dzimusi 1924. gada 14. aprīlī Valmierā,
mirusi 2015. gada 4. janvārī Arlingtonā, V
Mīlestība nekad nebeidzas

MĀSA VALLIJA
MĀSAS MEITA CARINA UN DĒLS IMANTS AR ĢIMENĒM
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Gulbja lidojums

MĀRA JURŠEVICA
Austrālijā, kur patlaban valda
vasara, pilnā sparā rit tenisa sezona. Pasaules dižākie spēlētāji
gatavojas pirmajam no četriem
Grand Slam turnīriem – Austrālijas atklātajām meistarsacīkstēm,
kas Melburnā sāksies 19. janvārī.
Šogad sacensību balvu fonds atkal sasniedzis rekordatzīmi – 40
miljonus dolaru. Dalībnieku vidū
būs arī Latvijas labākais tenisists
Ernests Gulbis.
26 gadus vecais latvietis līdz
šim īpašus laurus Austrālijas laukumos nav plūcis. Melburnā viņš
iepriekšējos startos pirms sešiem
gadiem un pērn sāncenšiem piekāpās otrajā kārtā. Pēdējā spēku
samērošana pirms došanās uz Melburnu Ernestam ir Oklendā, kur
viņš ir galvenā favorīta statusā.
Vietējiem žurnālistiem sportists,

Breds Gilberts un Patriks Makinrojs salīdzināja Ernestu ar bijušo
pasaules ranga līderi Maratu Safinu – abi spēlē līdzīgā stilā, abiem
esot līdzīga dzīves uztvere. Jau toreiz Breds un Patriks prognozēja,
ka Gulbis kļūs par ranga līderi.
Pērn vēsture atkārtojās. Ernests
Francijas atklāto meistarsacīkšu
astodaļfinālā piecos setos apspēlēja vienu no galvenajiem favorītiem – Rodžeru Federeru. Pēcspēles
preses konferencē latvietis atzina,
ka tā esot viņa vērtīgākā uzvara.
Tenisā ļoti reti ir gadījumi, ka
augstākās klases sportisti karjēru
aizvada viena treneŗa vadībā. Skaidrojums pavisam vienkāršs (protams, ar dažiem izņēmumiem).
Pienāk laiks, kad atlēta un treneŗa
attiecības tiek izsmeltas, kad padomdevējam vairs nav argumentu,

Ernests 2004.gadā Eiropas U-16 meistarsacīkšu laikā Italijas
pilsētā Orbetelo
kuŗš pasaules rangā patlaban ir lai viņa pārziņā esošais tenisists
13. vietā, atzinis, – ja viss izdo- joprojām pilnveidotos. Un tad
šoties, kā iecerēts, šosezon vaja- abu kopējais ceļš neizbēgami
dzētu iekļūt astoņu stiprāko tenis- šķiras. Līdzīgi ir bijis Ernestam.
istu vidū. Un tā nav ne dižošanās,
Katram augstas klases tenisisne zvaigžņoti sapņi. Gulbis pēdējo tam pašam jāsaprot, ko viņš cer un
gadu laikā pamatīgi izvērtējis sa- vēlas sagaidīt no viena vai otra
vas dzīves prioritātes un nonācis treneŗa. Jau laikus jāizsver un jāpie sev vēlamākā risinājuma. Proti, izvērtē visi „par” un „pret”, pirms pievēsturē ierakstīti savulaik divdes- ņemt izšķirošo lēmumu. Šādās reimitgadnieka reizēm ne īpaši ap- zēs vērā ņemamus spriedumus bieži
domīgie gājieni.
vien izteica Ernesta tēvs Ainārs,
Toties tenisa eksperti un arī kuŗš savas biznesa lietas allaž
paši spēlētāji atzīst, ka Ernests samēroja tā, lai varētu būt līdzās
Gulbis ir viens no pretendentiem, dēlam sporta dzīves svarīgākajos
kuŗš agri vai vēlu varētu iekaŗot brīžos. Kad Ernests vēl nebija papasaules ranga virsotni. Turklāt saulē populārs atlēts, viņš stāsarī viņš pats kādreiz teicis, ka tīja, – ļoti svarīgi, ka atbildīgās
neesot vērts neatlaidīgi trenēties, sacensībās tribīnēs allaž konkrētā
ja sev neizvirzi visaugstākos mēr- vietā sēdēja viņa māmiņa Milēna.
ķus. Būt ranga divdesmitajā vietā Tas tolaik bija papildu atbalsts,
nav interesanti. Piektajā? Varbūt. papildu drošības sajūta.
Galvenais tikt pašā virsotnē!
Ernests var pateikties vecmāmiPirms nepilniem pieciem ga- ņai, kuŗa piecus gadus veco mazdiem latviešu tenisists Italijas at- dēlu aizveda uz tenisa nodarbīklātajās meistarsacīkstēs, atspēlē- bām. Ģimenei šķita interesants šis
jot sešas (!) mačbumbas, pārspēja sporta veids, un treneris Valdis
pasaules ranga līderi Rodžeru Fe- Ginters prata nodarbības padarīt
dereru. Televīzijas raidījumā tenisa tik aizraujošas, ka puikam nelikās
eksperti, savulaik izcili spēlētāji garlaicīgi sist bumbiņu vispirms

pret sienu, pēc tam to jau censties
pārdabūt pāri tīklam. Ernests vēl
nebija uzvarējis nevienā spēlē,
bet jau zināja, ka būs labāks par
visiem puikām Latvijā...
Pienāca laiks, kad ģimenes konsīlijs nolēma, ka Ernestam laiks
doties uz Nikolas Piliča tenisa
akadēmiju Vācijā. Viņa treneris
bija Karls Heincs Veters, pēc tam
jau – arī akadēmijas īpašnieks,
kurš savulaik bija profesionāls tenisists, pēc tam – Chorvatijas un
Vācijas izlašu kapteinis Deivisa
kausa izcīņā. Divpadsmit gadu vecumā latvietis turpat iepazinās ar
Piliča tautieti Novāku Džokoviču,
kuŗa vecāki arī piekrita, ka puikam laiks papildināt spēlētprasmi
pie Piliča. Kopš tā laika Ernesta
un Novāka ceļi krustojušies neskaitāmas reizes. Pirms vairāk nekā
pieciem gadiem Francijas atklātajās meistarsacīkstēs ceturtdaļfinālā latvietis viņam zaudēja. Pērn
bija ievērojamākais notikums Latvijas tenisa vēsturē. Parīzē šajā
pašā turnīrā latvietis pirmoreiz
cīnījās pusfinālā un atkal pret
sīksto chorvatu. Šai cīņai bija pievērsta milzīga uzmanība no līdzjutēju, ekspertu un preses puses.
Abi sportisti nelika vilties, rādot
izcilu sniegumu. Tomēr arī šoreiz
pārāks bija Džokovičs. Taču zaudējuma rūgtums vērtās gaišākās
krāsās, kad latviešu tenisists pirmo reizi mūžā iekļuva pasaules
ranga stiprāko desmitniekā!
Gulbis sadarbojies ar Arģentīnas treneri Ernanu Gumi un Gilermo Kanasu, austrālieti Darenu
Kehilu. Pirms diviem gadiem
sākās austrieša Gintera Bresnīka
un latviešu tenisista sadarbība.
Tas bija laiks, kad Ernestam
spēle negāja no rokas. Pasaules
rangā viņš bija tikai 159. vietā.
Ņemot vērā šo poziciju, latvietim
vairs nebija iespēja piedalīties nozīmīgākajās sacensībās, nācās startēt zemākas klases turnīros. Psīcholoģiski tas bija smags laiks,
tādēļ nebija jābrīnās, ka Ernests
kļuva nesavaldīgs, skaistas uzvaras mijās ar drāmatiskiem zaudējumiem. Kas piesaistīja Bresnīka
uzmanību? Varbūt tas, ka Ernests
bija brīvdomātājs? Ginters savulaik trenēja slaveno francūzi Anrī
Lekontu un tituliem bagāto vācieti
Borisu Bekeru. Arī viņi bija savdabīgas personības. Un Bresnīks
atrada īstās stīgas, ar kuŗām rast
apbrīnas vērtu sapratni ar savu
jauno audzēkni. Šajā komandā
vērā ņemams pienesums ir arī
čechu fiziskās sagatavotības trenerim Maiklam Novotnijam.
Īpašs stimuls Gulbim ir arī tas,
ka Bresnīka cits audzēknis ir austrietis Dominiks Tīms un abi trenējas kopā. Intervijās Bresnīks
allaž akcentē, ka viņam ir ļoti
interesanti sadarboties ar Ernestu,
kuŗš ir neordināra personība, kuŗš
neatzīst standartus, kuŗš lasa
krievu klasiķus oriģinālvalodā
un ar kuru nekad nav garlaicīgi.
Laiku pa laikam žurnālisti vaicā Ernestam par salīdzinājumu ar
Maratu Safinu, kuŗš laukumā bija
nesavaldīgs, lauza raketes. Latvietis atzīst, ka kļuvis nosvērtāks. Liela
nozīme ir vairāku gadu sadarbībai
ar Ginteru Bresnīku un viņa ko-

mandu. Jā, viņš ir emocionāls,
reizēm kad emocijas sit augstu
vilnu, gadās arī salauzt kādu raketi. Agrāk gada laikā tas noticis pat
sešdesmit vai septiņdesmit reižu.
Taču Gulbis mācās sacīkšu laikā
kontrolēt emocijas. Tomēr reizēm
labāk salauzt raketi nekā visu paturēt sevī, nervozēt un sist bumbas
autā. Tiesa, pēc tam kad Ernests
aizgāja uz rūpnīcu, kur speciāli
arī viņam tiek ar roku darbu izgatavotas raketes, latvietim radusies nopietna tema pārdomām.
Ginteram Bresnīkam bieži patīk
atkārtot, ka viņam nekad nav garlaicīgi ar tik interesantu personību, kāds ir Ernests Gulbis, kuŗa
rīcībā un domās patīk brīvais lidojums: „Ja Ernests spēlē labi, tā
ir neticama izklaide. Taču viņš to
nedara, lai izklaidētu skatītājus.

Džokoviču pazīstu kopš laika,
kad man bija divpadsmit gadu.
Toreiz viņš bija normāls puisis,
taču kopš pirmā lielā panākuma
viņš ir mainījies. Viņa acis ir mainījušās. Es respektēju dižo četrinieku – Rodžeru Federeru, Rafaelu Nadalu, Novāku Džokoviču
un Endiju Mareju. Viņi ir izcili,
katrs smagi strādā.
Ernestam patīk modernā māksla, viņam tīk, ja mākslinieki pārsteidz, viņam tīk mūzika, kas pārsteidz. Ernests Vīnē reiz bija ticis
pie biļetēm operā, kur „Nabuko”
viesojās Plāsido Domingo. Diemžēl tās netika izmantotas, jo tieši
tobrīd viņam bija jābūt pie ārstiem uz konsultāciju... Kad žurnālisti Ernestam vaicāja, ar ko viņš
vēlētos pavadīt piecpadsmit minūtes, latvietis atbildējis, – ar tik

Ernests Gulbis cīnās

Te izpaužas viņa būtība. Ernests
visu laiku mani pārsteidz.”
Latviešu tenisists ir komūnikabls un spēj rast kontaktu gandrīz ar ikvienu.
Vīru tenisā varot būt draugi,
toties tenisistēm draudzeņu kollēgu vidū gan neesot. To pat grūti
esot iedomāties, jo pēc spēles bieži
vien viņas esot gatavas viena otru
„noslaktēt”. Turklāt, teiksim, spāņi
labāk jūtas savā kompanijā, francūži – savā. Var būt labas attiecības ar kollēgām. Taču Ernests
ir pārliecināts, ka dzīvē īsti draugi var būt vienīgi pāris cilvēku.
Pērn viņš pēc kādas preses konferences sacēla īstu komentāru
vētru. Jautājums bija pavisam vienkāršs: vai Ernests gribētu, lai viņa
māsas kļūtu par profesionālām
tenisistēm. Viņš atbildēja, ka ļoti
cerot, – māsas šādu ceļu neizvēlēsies, jo sievietēm tā ir ļoti grūta
izvēle. Sievietēm dzīvi vajagot
baudīt, domāt par ģimeni, domāt
par bērniem. Dzirdot šādu viedokli, uzreiz viņam oponēja viena
no pasaules labākajām tenisistēm
Marija Šarapova, kuŗa apgalvoja,
ka Ernesta teikto ne vienmēr
vajagot uztvert nopietni...
Kad Ernestam bija 25 gadi viņš
vienā no intervijām atzina: „Esmu
ielēcis pēdējā vilcienā. Šī bija mana
pēdējā iespēja būt veiksmīgam.
Domāju, ka man vēl ir septiņi vai
astoņi gadi, lai spēlētu augstākās
klases tenisu. Nenožēloju neko,
kas ar mani līdz šim noticis. Domāju, ka esmu labākā pozicijā.
Varbūt ne kā tenisists, bet kā persona. Esmu izgājis cauri kāpumiem un kritumiem..”
Pērn Ernests atzinis: „Novāku

daudz minūtēm nepietiktu. Vajadzētu vairākas dienas, un es gribētu sākt ar Albertu Einšteinu.
Vai runātu par relatīvitātes teoriju? Ernests atzinies, ka nezinot.
Taču labākais laiks dzīvē esot tas,
kad tu to neplāno.
Tenisa līdzjutēji ar interesi gaida katru Ernesta Gulbja interviju,
jau iepriekš zinot, ka viņš ir cilvēks, kuŗš teiks to, ko domā, teiks
patiesību. Un nav jābrīnās, ka viņu
gaŗlaiko žurnālisti, kuŗi rēgulāri
uzdod standarta jautājumus un
bieži vien no citiem saņem standarta atbildes. Izņēmums noteikti
nebūs arī jaunā sezona, kas pasaules dižākajiem tenisistiem, kuru
vidū ir arī Ernests, sākas Austrālijā. Gulbis līdz šim triumfējis sešos ATP vienspēļu un divus dubultspēļu turnīros. Taču tas ne
reizi vēl nav izdevies Grand Slam
sacīkstēs. Konkurenti jau zina, ka
viņa stiprākais „ierocis” ir izcila
serve, kad bumbiņa rēgulāri lido
ātrāk nekā 220 km stundā, un
sitiens no labās. Taču nav šaubu,
ka Ernests šosezon atkal pārsteigs
sāncenšus. Varbūt tas notiks tieši
Austrālijā? Vēlam veiksmi visā
sezonā!
***
Gulbim Oklendā būs sezonas
pirmais turnīrs, jo iepriekš plānotās sacensības Dohā nācās izlaist slimības dēļ. Latvijas vadošais tenisists Jaunzēlandē izlikts ar
otro numuru, bet faktiski ir pirmais, jo pēc izlozes dalību atsauca
četrkārtējais čempions Davids Ferers. Ernesta pirmais pretinieks
jaunajā tenisa sezonā būs čechu
kreilis Jirži Veselijs. Abiem tenisistiem šī būs pirmā tikšanās.

