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MĀRA LINDE

26. janvārī Melngalvju 
nama Svēt ku zālē, atce ro-
ties pirms 80 gad   iem ie -
dibinātu tradiciju, Valsts 
pre  zidents Andris Bērziņš, 
Rīgas domes priekšsēža 
vietnieks Andris Ameriks, 
kā arī vai rāki uzņēmēji un 
sabiedrībā pazīstami cil-
vēki atsaucās Drau dzīgā 
aicinājuma dienas idejai 
un dāvināja skolām pašu 
sarū pētas grāmatu veltes. 

Draudzīgā aicinājuma tradicijai – 80  
Draudzī gais aicinājums ir 
skolu atbals ta kustība, 
kuŗu 1935. gada 28. jan-
vārī aizsāka toreizējais 
Latvijas Valsts prezidents 
Kārlis Ul  ma nis.

Svētku sarīkojuma laikā 
savu absolvēto skolu sveica 
Dailes te  ātŗa aktrise Olga 
Dreģe, radio dīdžejs Toms 
Grēviņš, RSU profesors un 
veselīga dzīves veida popu-
lārizētājs Ana tolijs Dani-

Latvijas ārlietu ministram 
Edgaram Rinkēvičam darba vi -
zītes laikā no 28. janvāra līdz 
1.februārim ASV, Vašingtonā, ir 
plānotas vairākas tikšanās, to -
starp ar ASV viceprezidentu Džo 
Baidenu, ASV valsts sek re tāru 
Džonu Keriju, ASV Kon gresa 
pārstāvjiem un ASV Aug sto 
Tirdzniecības pārstāvi Maiklu 
Fromanu. Ministrs iepriekš no -
rādījis, ka ļoti būtiska ir Eiro-
pas Savienības un ASV cieša 
polītiskā koordinācija un vie-
nota nostāja attiecībā pret 
Krieviju. “Pirms diskutēt par 
turpmākajām ES ilgtermiņa at -
tiecībām ar Krieviju, nepiecie-
šams ieturēt pauzi, novērtēt si -
tuācijas attīstību un rezultātus, 
taču būtiski ir atstāt atvērtus 
komunikācijas kanālus,” sacīja 
ministrs. 

Ministrs piedalīsies Latvijas 
Ārlietu ministrijas un Atlantijas 
partnerības padomes organi-
zētajā konferencē „Ceļā uz Ei -
ropas austrumu transatlantisko 
stratēģiju”, kur tiks pār runāti 
Austrumu partnerības jautā-
jumi, gatavojoties Rīgas sami-
tam, kas notiks maijā. Savu 
dalību konferencē ir apstip ri-
nājuši vairāku valstu ārlietu 
ministri, ASV Kongresa un 
Senāta pārstāvji, kā arī starp-
tautiskās polītikas un drošības 
eksperti.

Ārlietu ministrs 29. janvārī  
tiksies ar Nacionālās aizsardzī-
bas universitātes (ministrs ir 

absolvējis šo universitāti) va  dī-
bu, bet pēc tam notiks uzņem-
šanas ceremonija Universitātes 
Slavas zālē, kuŗai sekos uzruna 
Universitātes studentiem un pa     -
sniedzējiem par drošības iz  aici-
nājumiem pasaulē.

Plānots, ka kopā ar Slovakijas, 
Gruzijas, Zviedrijas un Ukrai-
nas ārlietu ministriem notiks 

tiecību jautājumiem, drošības 
situāciju Eiropā un pasaulē.

Ar ASV Augsto Tirdzniecības 
pārstāvi Maiklu Fromanu mi -
nistrs runās par jautājumiem, 
kas skar, ES un ASV sarunas par 
Transatlantisko tirdzniecības un 
investīciju partnerības lī  gumu, 
kā arī enerģētiskās drošības jau-
tājumus. Rinkevičs uzskata, ka 

tikšanās ar ASV viceprezidentu 
Džo Baidenu, lai pārrunātu 
drošības situāciju Eiropā, īpaši 
situāciju Ukrainas austrumos, 
kā arī Eiropas Savienības un  
Krievijas attiecību kontekstā. 

Tiks rīkota arī divpusējā tik-
šanās ar ASV valsts sekretāru 
Džonu Keriju, kuŗas laikā abas 
amatpersonas apspriedīsies par  
Latvijas un ASV divpusējo at -

šobrīd ļoti svarīgi ir paātrināt 
darbu pie šī līguma noslēgšanas. 
Tas būtu solis tuvāk enerģētiskai 
neatkarībai, kas ir svarīgi ne 
tikai ES, bet arī Austrumu part-
nerības valstīm.

Edgars Rinkēvičs sniegs vai-
rākas intervijas ASV plašsaziņas 
līdzekļiem, tostarp CNN un 
National Public Radio.

23. janvārī Latvijas mūzikas die-
 nās, ko organizēja Latvijas vēst-
niecība Ungārijā sadarbībā ar Bu -
dapeštas Mūzikas centru (BMC), 
notika pianista Vestarda Šimkus 
koncerts, kuŗā talanīgais pianists 
atskaņoja arī Pēteŗa Vaska skaņ-
darbu „Gadalaiki”, kas komponēts 
tieši viņam. Pirms koncerta mū -
zikas cienītājiem bija iespēja pie-
dalīties sarunā ar komponistu par 
viņa skaņdarbiem, to tapšanas pro-
 cesu, iedvesmas avotiem, īpaši 
izceļot Latvijas dabas lomu.

22. janvārī Latvijas preziden tū ras 
Eiropas Savienības (ES) Padomē 
atklāšanas koncertā kameror ķes-
tris ”Sinfonietta Rīga” kopā ar spo -
žo vijolnieci Vinetu Sareiku atska-
ņoja Pēteŗa Vaska fantaziju „Vox 
amoris”, kā arī Oskara Her liņa 
„Mirage of the Void” un Bēlas Bar-
 toka (Béla Bartók) „Diverti mento.”

Pēteŗa Vaska autorkoncerts 
Vašingtonā notiks 12. februārī 
plkst. 18.30 The Phillips Collect-
ion mūzeja zālē. 

Programmā:
„Klusuma auglis” / The Fruit of 

Silence
“Zaļā ainava” klavierēm / Green 

Scenery
Andante cantabile no Otrā 

čellkoncerta “Klātbūtne” / An -
dante cantabile from Cello 
Concerto No. 2

“Ainava ar putniem” flautai / 
Landscape with birds

Kvartets vijolei, altam, čellam 
un klavierēm / Quartet for violin, 
viola, cello and piano

Komponists Pēteris Vasks 
un viņa darbi pasaules 

koncertzālēs
ASV senākais laikmetīgās māk-

slas mūzejs The Phillips Collection 
2009. gadā izveidoja koncertsēriju 
“Eiropas vadošie komponisti”. Sa -
skaņā ar koncertcikla veidotāju 
ieceri mūziķus izraugās paši kom-
ponisti. Pēteris Vasks ir pasaulē 
pazīstamākais Latvijas kompo nists. 
Kopš 90. gadu sākuma viņam 
jaunus opusus pasūtina pasaules 
ievērojamākie atskaņotājmāk sli-
nieki, kuŗu skaitā ir Gidons Krē -
mers, The Hilliard Ensemble, Kro-
nos Quartet, Sola Gabeta. Vasks 
ir Arvo Perta un Gijas Kančeli 
garīgais radinieks. Vaska spēcī-
gā kie iedvesmas avoti ir Latvijas 
daba, latviešu tautas mūzika un 
putnu balsis.

Programmā iekļautā “Zaļā ain-
ava” (2008) ir vasaras saulgriežu 
smaržu un noslēpumu atbalsis 
skaņās, “Ainava ar putniem” (1980) 
ir apliecinājums komponista aiz-
rautībai ar šo, kā viņš pats saka, 
“Dieva radītās pasaules mūzikā-
lāko daļu”, čella koncerts “Klāt-
būtne” (2012) ir sirsnīga atzinības 
zīme opusa pasūtinātājas Solas 
Gabetas talantam, savukārt Kla-
vieŗu kvartets (2001) ir sešu asi 
kontrastējošu posmu izvērsts vir-
pulis ar etnografisku rotaļu, drā-
matisku dziedājumu, ņirdzīgu 
maršu, eksplozīvu tokātu un 
himnu mīlestībai.

13. februārī notiks Pēteŗa 
Vaska koncerts Vašingtonas 
pavalsts tautiešiem Rokvillē.

(Sarunu ar komponistu Pēteri 
Vasku, lūdzu, lasiet 6. lappusē!)

lāns, LTV diktore, žurnā-
liste Lau ra Vonda, kā arī 
izdevnie cī  bu Jumava un 
White Book va    dī  tāji. Šogad 
Draudzīgā aicinā ju ma ak -
cijā pirmo reizi piedalījās 
arī Latvijā pir mās grāmatu 
lasī šanas mo  bilās aplikā-
cijas Fastr Books izvei do-
tāji, kas kopā ar SIA Rīgas 
nami sagatavo juši vi s  ām 
Rīgas skolām vērtīgu dā -
va nu e-grāmatu formātā.
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Latvian newspaper

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

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 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
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: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem
BEACHES kūrortā vai bez bērniem pie SANDALAS.

Viena cena (All Inclusive)

AICINĀJUMS
Iecerētai grāmatai par Latvijas „klusajiem varoņiem” meklējam labi 

dokumentētus (liecības, dienasgrāmatas, vēstules, dokumentus, fotografi-
jas u.c.) stāstus par cilvēkiem, kuŗi PSRS un nacistiskās okupācijas 
gados, riskēdami ar savu dzīvību, glāba apdraudētus līdzcilvēkus 
(mežabrāļus, bēgļus, dezertieŗus no okupantu armijām, ebrējus,  romus 
jeb čigānus u.c.). Tautībai, ticībai vai polītiskai pārliecībai nav nozīmes.

ANNA ŽĪGURE,
EDUARDS ANDERSS,
PĒTERIS BOLŠAITIS

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz klusievaroni@inbox.lv vai uz adresi: P. 
Bolšaitis, p.k. 31,  Rīga LV-1011 

Grāmata 
„Latvijas Valsts 

apbalvojumi 
1918-1940”

Iznākusi jauna grāmata – „Lat-
vijas Valsts apbalvojumi 1918-1940”. 
Grāmatas 300 lappusēs teksti trīs 
valodās – latviski, angliski, krie-
viski. Katram ordenim vai me  da-
ļai ir veltīta īsa tapšanas vēsture, 
parādīti archīvu materiāli ar or  de-
 ņu projektiem, stāstīts par or  de   ņu 
izgatavošanu un ar tiem saistītiem 
jautājumiem. Dabīgā lielumā pa -
rādīti ordeņu un medaļu aversa 

un reversa krāsu attēli, zināmās 
atšķirības un dažādie veidi. Pa -
rādīti arī apbalvojumi ielieka ma-
jās kastītēs, miniatūras, miniatūru 
virtenes un apbalvojumu lenšu 
fragmenti. Ir redzami arī pieejamie 
ordeņu paraugu veidi. Pievienoti 
apbalvoto diplomi un citi ar tiem 
saistīti dokumenti, kā arī kava-
lieŗu fotografijas, tostarp daudz 
apbalvoto ārzemnieku. Grāmatā 
norādīts katra apbalvojuma saņē-
mēju skaits un pilns Lāčplēša Kaŗa 
ordeņa visu triju šķiru kavalieŗu 
saraksts. Tā var būt laba dāvana 
arī sveštautiešiem, lai iepazīs ti-
nātu viņus ar Latvijas vēsturi. 

Grāmatu var pasūtināt, rakstot  
Raimonds Pranks,  a. k. 1, Rīga-
1 LV-1001, e-pasts: raimriga@
gmaul.com, vai zvanot pa tālr. 
29459430. Grāmatu var iegādāties 
arī laikraksta redakcijā Rīgā, 
Ģertrūdes ielā 27.      
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Teātŗa darbnīcas dalībnieki nodarbībā

Anglijas karaliene ar Ivonnas darināto piespraudiIvonna Poplanska

MĀRA LEWIS

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. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Sanfrancisko teātŗa darbnīcai
atkal visi gaņģi vaļā

Londonas Goldsmith jeb Zelt-
kaļu centram ir senas vēsturiskas 
tradicijas, kuŗas saistītas ar zeltu. 
Zeltkaļu kompanija pieder An  -
glijas karalienei, un tā nodarbo-
jas ne tikai ar rotu darināšanu un 
rotkaļu ģildes pieskatīšanu, bet 
arī izglītību un labdarību visā pa -
saulē. Pats centrs pabeigts 2012. ga -
dā, un tas uzbūvēts speciāli iz -
glītības vajadzībām: šeit ir darb -
nīcas, kuŗās darbojas senās, no  sta-
bilizējušās kompanijas. Zeltkaļu 
centra vadītājs un vienlaikus arī 
rotkaļu augstskolas vadītājs Stju-
arts Devlins (Stuart Devlin) ir 
karalienes Elizabetes personis-
kais rotkalis. 

Goldsmith centrā Londonā 
25. maijā tiks atklāta Latvijas 
mākslinieku darināto dzintara 
rotu izstāde. Tās kurātore ir  
Londonā dzīvojošo latviešu 
juvelieŗdizainere Ivonna Pop-
lanska (attēlā).

Londonā Ivonna dzīvo jau 10 
gadus un ar izciliem panāku -
miem strādā savā jomā. Viņa 
iekļuvusi Lielbritanijas profesio-
nālo rotkaļu pagājušā gada topā 
un nosaukta par vienu no ie -
tekmīgākajām rotu dizainerēm. 
Tieši viņas dizainētā rota tika 
izvēlēta par labāko un pasniegta 
kā dāvana Anglijas karalienei 
Elizabetei 60 gadu valdīšanas – 

Latvijas mākslinieces rota –
Anglijas karalienei

dimanta – jubilejā.
Pirms tam – 2012. gadā Ivonna 

bija viena no sešām finālistēm 
rīkotajā konkursā par godu ka -
ralienes dimanta jubilejai. Kon-
kursantiem bija jāiesniedz sava 
dizaina ideja piespraudei, ko 
dāvināt karalienei. Britu Rotu 
asociācija, izraudzījusi sešas 
veik smīgākās dizaina idejas, uz -
varētāja noteikšanu uzticēja pub -
likai, ievietojot balsojumu savā 
mājaslapā. Ivonnas konkursa 
darbs Eternal Dove jeb “Mūžīgā 
dūja” izrādījās vispopulārākā, un 
viņa pelnīti kļuva par prestižā 
konkursa uzvarētāju.

Intervijā Latvijas Radio Ivonna 
stāstīja: “Šis sasniegums patie-
šām ir īpašs, un esmu ļoti pa -
teicīga Britu Rotu asociācijai par 
augsto novērtējumu. Pieteicās 
vairāki simti cilvēku, bet re  zul-
tātā tieši man tika lielais gods 
veidot piespraudi, kuŗas dari-
nāšanas process aizņēma gadu.  
Karalienei domātā piespraude 
darināta platīnā, bet tajā izman-
tots arī zelts, kas nācis no visām 
četrām Anglijas karalistēm. Par 
pamatu izvēlējos dūjas siluetu, 
kas atspoguļo karalienes garī-
gumu, bet piespraudi grezno 
četras nacionālās puķes: roze 
simbolizē Angliju, dadzītis – 
Skotiju, āboliņš – Īriju, bet nar-

cise – Velsu. Katrā attiecīgajā 
ziedā ir mazliet zelta no šīm 
valstīm. Bijām 300 cilvēki, kuŗi 
pieteicās dizainēt karalienes 
brošu. Darīju visu iespējamo, lai 
tieši mans dizains tiktu izvēlēts. 
Pētīju, skatījos, smēlos idejas. 
Dūja karalienes kontekstā ir 
bieži lietots simbols: piemēram, 
atklāju, ka karalim Džordžam II 
1661. gadā dūja kā simbols sē -
dēja uz scepteŗa. Iespējams, ka 
karalienei manis ievērotā detaļa 
šķita mīļa…”

Ivonna arī stāsta, kā notikusi 
šīs brošas pasniegšana: “2012. ga -
da 5. decembrī mēs, rotas dari-
nātāji, pasniedzām šo piesprau-
di karalienes ģērbējai, kuŗa vien-
laikus ir arī karalienes galvenā 
padomdevēja. Tobrīd karaliene 
bija aizņemta pieņemšanā, taču 
dāvana viņai tika nekavējoties 
pasniegta. Kaut arī protokols 
nenoteic, ka karalienei par katru 
cenu dāvātās rotas arī jālieto, 
biju patīkami pārsteigta, ka 25. 
decembrī, kopā ar ģimeni do -
doties uz Ziemsvētku dievkal-
pojumu, tā rotāja viņas zilo 
kostīmu. 26. decembrī viņas 
foto bija uz visiem avīžu vā -
kiem.”

Ivonna Poplanska darinājusi 
arī 100 karātu dimanta kaklaro-
tu arabu šeicham.  

Kopš teātŗa darbnīcas dibinā-
šanas 2011. gadā jau trešo reizi 
viss griežas, rūc un mutuļo – top 
jauna izrāde – Rūdolfa Blaumaņa 
joku luga „No saldenās pudeles”.

„Atkal tas Blaumanis,” dzirdu 
daži iesaucas. „Ir jau redzēts, vai 
tad nevarēja kaut ko jaunu?” 
Protams, ka varēja. Bet kamēr es 
meklēju kaut ko „jaunu” un uz 
jautājumiem, kad taps jauns ie -
studējums, atbildu: „kad sa  mek-
lēšu mūsu apstākļiem piemērotu 
(domājot par mūžīgo problēmu – 
vīriešu lomu tēlotāju trūkumu) 
un īpaši oriģinālu (nu tādu, ko 
vēl neviens nekad ne dzīve, ne 
sapņos nav redzējis), tikmēr 
Biruta Magone (iepriekšējā iz -
rādē Otara Bagaturias „Karalis 
Līrs nabagmājā” galvenās lomas 
tēlotāja) klāt – esot pilnīgi nejauši 
starp veciem papīriem zem gul-
tas atradusi „No saldenās pude-
les” un visu nakti smiedamās la -
sījusi. Gribot Lavīzes lomu un 
viss! Nē, nu neļaus jau režisorei 
mierīgi gulēt uz lauriem... No 
sākuma es jau arī domāju – 
Blaumanis, „ No saldenās pude-
les”, it kā atceros, par ko tā luga – 

nu, skaidra lieta, ka par saldeno 
pudeli, bet kā tad tur viss tā īsti 
bija? Kā Taukšķis saka: „Em, 
bem...” Izlasīju – „Vī, Dievs, tētīt” 
(tā Auce): 9 aktieŗi. Kur lai tos 
ņem? Kā māte saka: „Kur tad lai 
mēs priekš šā to brūti tā uz ātru 
roku ņemam! Nav jau vis zars, 
no koka nolaužams un pie ce -
pures piespraužams.”

Jāsaka atklāti – viens aktieris 
man gan bija azotē – Miķelis 
Munters. Uz pirmo iestudējumu 
Leldes Stumbres „Plīvurītis ar 
punktiņiem” mēs viņu neuz dro-
šinājāmies pat uzrunāt – studē 
tieslietas, augstos amatos, aiz-
ņemts. Izrādījās, būtu nācis. Kad 
iestudējām „Karali Līru”, sūtu 
ziņu – „nāksi spēlēt?” Uz ko šis:  
„Nāktu gan, bet esmu Rīgā, būšu 
Sanfrancisko pēc gada.” Tieši 
pēc gada Miķelis klāt – kad būšot 
jauns iestudējums, viņs esot ga -
tavs spēlēt!

Tātad divi jau ir. Sākas izmisīga 
pārējo aktieŗu meklēšana – cits 
dzied, cits cep maizi, cits spēlē 
pie Siliņa mazajā teātrī sanfran-
cisko, cits tāpat aizņemts ar sva -
rīgām lietām, un citam tas teātŗa 

kukainis nav iekodis un spēlēt 
nav nekādas vēlēšanās.

Skaidrs, ja nedabūsim pārējos 
aktieŗus, tad varēsim taisīt ekspe-

mātes tekstu no lugas: „Ja tēvs 
vēl būtu dzīvs, viņš vis tev ne -
ļautu... Tas tev jāņem! Tā viņš 
darītu! Un tu paklausītu un dzī -

tituliem autosportā, piedalījās 
„Plīvurītī ar punktiņiem” un ir 
arī skatuves dekorāciju meistars.

Tā kā vairāk aktieŗu San  fran-
cisko apkārtnē nav izdīdzis, nā -
cās importēt Mārtiņu Zinbergu 
no Losandželosas un Gintu Dan ni 
no Parīzes pa otram lāgam (pir-
mais imports bija uz „Karali Līru 
nabagmājā”).

Vēl mums ir neticami pavei-
cies, jo mums ir tāds cilvēks – 
īsts teātŗa entuziasts un īsts cil-
vēks – Ilze Pleiša-Musajev. Ilze 
dublē visas lomas. Viņa ir mana 
labā roka – gatava reālizēt jeb-
kuŗu pat traku ideju. 

Nav jau tā, ka mēs varam atļau-
ties tādu luksus lietu un būt 
tikai, piemēram, par aktieŗiem. 
Katrs pieliek roku, lai izrāde 
izdotos – palīdzot gan ar tēr-
piem, gan mūziku, gan skatuves 
ietērpu, gan mēģinājumiem. Bi -
ruta liek lietā savu aktieŗmeista-
rību un dresē jauniņos. Ja vajag, 
viņa nekad neatteiks, darīs visu 
– gleznos, tamborēs, ceps un 
šmorēs. Un tā ir ar visiem, mums 
ir ļoti jauks ansamblis, mums iet 
jautri, mēs varam arī pastrīdē-
ties, ja vajag un ja nevajag.

Jau otro reizi izrādes plakāts, 
programma un pat daļa no de -
korācijām ir profesionālas grafi-
ķes Solvitas Marriott ziņā.

Esam saņēmuši financiālu at -
balstu no Solvitas Marriott un 
Edītes Tišheizeres (Valmiera, Lat -
vija) Bet ja tieši Jūs vēlētos mūs at  -
balstīt, mēs būtu ļoti iepriecināti.

Izrāde notiks 2015. gada 25. 
ap  rīlī pulksten 2 pēcpusdienā 
Sanfrancisko Draudzes namā. 
Būs divi starpbrīži, darbosies 
bufete un varēs dabūt vīnu no 
saldenās pudeles un no etiķa 
mucas. Uz redzēšanos!

votu laimīgi!”, Birutas dēls Kri -
taps Baltiņš un mana meita Elīna 
Dugan dabū pa lomai.

Biruta no pūra lādes izvek vēl 
vienu aktrisi Astrīdu Lācītis, 
kuŗa spēlējusi  Izabellas Osītes 
vadītajā Latviešu biedrības teātrī 
un Birutas uzvestajā vietējā 
autora Gunāra Bekmaņa lugā.

Sākumā gan Astrīda grib mest 
plinti krūmos, bet, kad tu esi 
vienreiz iejūgts tais teātŗa ratos, 
tad „velc, vilciņ, raudādams”. Un 
velk arī un labi velk!

Divi aktieŗi ir vizuāli un pēc 
būtības kā radīti savām lomām: 
Marta Mannenbach un Armands 
Naumovs. Martai šī ir debija 
Sanfrancisko teātŗa darbnīcā, 
kaut gan pieredze ir – filmēju-
sies BBC reklāmas rullītī. Ar -
mands ar septiņiem  čempionu 

rimentālo teātri – Biruta spēlē 
visas sieviešu lomas, Miķelis vi -
sas vīriešu lomas vai arī otrādi...

Labi, ka ir ģimenes locekļi, 
konkrētāk – bērni. Izmantojot 
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TAIRA ZOLDNERE

TAIRA ZOLDNERE,
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku Rīcības komitejas pārstāve

Aujam kājas, kravājam somas – pošamies uz  
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkiem 

Sanhosē, Kalifornijā!
XVI Rietumkrasta Dziesmu 

svētku gads ir klāt! No 2015. ga -
da 3. līdz 6. septembrim būsim 
kopā, dziedāsim, dejosim, prie-
cāsimies lielākajā latviešu kul-
tūras forumā ASV – XVI Rie -
tum krasta Dziesmu svētkos!

Kas tad dalībniekus un ska tī-
tājus sagaida Silīcija ielejas Dzies-
mu svētkos? Dziedātājus un 
klausītājus aicinām uz plašu 
koŗa lielkoncertu. Kopkoŗa kon -
certa programmā pārstāvēta gan 
iemīļotā latviešu koŗa klasika, 
gan jaunāki darbi, no kuŗiem lie -
la daļa tapuši tepat Kalifornijā. 
Paredzēts arī Garīgās mūzikas 
koncerts, kas dos iespēju dzie-
dātājiem pierādīt savas spējas, 
izpildot skaistu un sarežģītu 
koŗa mūziku, bet klausītājiem 
tā būs papildu bauda acīm un 
ausīm. Koŗa koncertu virsva dī-
tāja ir pieredzes bagātā Zie  meļ-
kalifornijas koŗa diriģente Zinta 
Zariņa, kas bija koŗu vadītāja 
arī iepriekšējos, XIV Rietum-
krasta Dziesmu svētkos Sanfran-
cisko 2003. gadā. Tradicionāli 
paredzēts arī Tautas deju uz  ve-
dums. Gaidām visus deju entu-
ziastus gan kā dalībniekus deju 
lielkoncertā, gan ar katras kopas 
īpašo priekšnesumu – „cie  ma-
kukuļa” deju. Tāpat kā iepriekš, 
deju lielkoncerta vadību uz  ņē-
musies Aija Ivonna Turaids. Ap -
vienojot pieredzējušo vadītāju 
lietpratību ar dziedātāju un de -
jotāju aizrautību, koŗa un tautas 
deju  koncerti solās būt pro-
fesionāli sagatavoti un emociju 
piepildīti! 

Kā vienmēr, plaši tiks pārstā-
vēti arī citi skatuves mākslas 

veidi. Skatītājus iepriecinās Lat-
vijas aktieŗi ar viesizrādi, kuŗā 
kopā ar lugas varoņiem varēsim 
gan paskumt par dzīves nedie-
nām, gan pasmieties paši par 
sevi, gan atviegloti uzelpot „lai-
mīgās beigās”. Dienu vēlāk visi 
aicināti uz populārās mūzikas 
koncertu „Te nu mēs esam”, 
kuŗā uzstāsies Losandželosas 

Neatņemama mūsu kultūras 
sastāvdaļa ir arī tautas lietišķā 
māksla, tāpēc visu Dziesmu 
svētku laiku darbosies Svētku 
tirdziņš. Aicinām latviešu daiļ-
amatu meistarus piedalīties tir-
dziņā, lai atmiņai par svētkiem 
katrs varam aizvest mājās kādu 
skaistu latviešu amatniecības 
darbu. 

ballēs un saietos. Ir paredzēta 
iepazīšanās balle, jauniešu sa  iets, 
organizāciju tikšanās, svētku 
vakariņas, svētku balle un pirms 
mājup došanās – atvadu bro-
kastis. Nav aizmirsts arī par 
ma  zajiem svētku apmeklētā-
jiem, kuŗi tiek lūgti uz īpaši 
viņiem sarīkoto „Bērnu rītu” 
sestdienas priekšpusdienā. 

ielejā! Nāciet paši un ņemiet 
līdzi draugus un ģimenes lo -
cekļus.

Sekojiet jaunumiem par 
Dziesmu svētkiem mūsu mājas 
lapā: http://www.latviansong-
fest2015.org/. Dziesmu svētku 
mājas lapā jau tagad varat re -
zervēt viesnīcu, kā arī atradīsiet 
dalībniekiem nepieciešamos 

Autore Taira Zoldnere XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju 
svētkos 2013. gadā Rīgā

San Jose Konferenču centrsSv.Jāzepa bazilika San Jose

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku mājvieta 
– Sanhosē (San Jose)!

Silicija ielejas galvaspilsēta, des -
mitā lielākā pilsēta ASV, drošākā 
no lielpilsētām, ar garantēti sau-
lainu laiku, ar daudz un dažā-
dām tūristu atrakcijām – tāda ir 
Sanhosē šodien. Lielas pilsētas 
iespējas savienojumā ar maz pil-
sētas šarmu, ritmu un kompaktu 
centru ir iemesls, kāpēc tieši 
Sanhosē notiks nākošie ASV 
Rietumkrasta Dziesmu svētki.

Sanhosē apkārtni izsenis ap -
dzī vojuši Ohlone cilts indiāņi, 
kuŗus pamazām no šīs territori-
jas izspieda spāņu iekarotāji, un 
1777. gadā nodibināja Sanhosē 
(San Jose) pilsētu par godu Svē-
tajam Jāzepam. Pilsēta un ap  kār-
tējās zemes vairākkārtīgi manī -
jušas piederību. Vispirms šī ter-
ritorija piederēja Spānijai, pēc 
Meksikas neatkarības pasludinā-
šanas 1821. gadā – Meksikai, 
bei   dzot ASV-Meksikas kaŗa re -
zul tātā, Amerika okupēja Kali-
forniju, un kopš 1850. gada San-
hosē ir ASV pilsēta. Tikai 47 jū -
dzes uz ziemeļiem atrodas San -
francisko, kur var nokļūt nepil-

nas stundas laikā ar mašīnu vai 
vilcienu „Caltrain”. Apdzīvoto ra -
jonu starp abām pilsētām pa -
zīstam kā Silīcija ieleju, kuŗā 
radušies un mīt mūsdienu tech-
noloģijas giganti – Apple, Google, 
Yahoo, Facebook, Hewlett-Pack-
ard, Tesla un tūkstošiem citu. 
Tepat atrodas vairākas univer si-
tātes, no kuŗām visvecākā un 
slavenākā ir Stenforda univer-
sitāte, kas nemitīgi „sacenšas” ar 
savu kaimiņieni Sanfrancisko 
līča otrā pusē Berklija universitāti  
par to, kam labākas sporta ko -
mandas un vairāk Nobela prē-
mijas laureātu. Vēsturiskā un 
architektoniski iespaidīgā Sten-
forda universitātes pilsētiņa, kā 
arī vairāki universitātes mūzeji ir 
vērti, lai tos redzētu.

Sanhosē tuvumā atrodas trīs 
vēsturiskas spāņu misijas, kas di -
binātas 18. gs. beigās – San Jose, 
Santa Clara un Santa Cruz. Sa  vu -
kārt pilsētas centrā slejas majes-
tātiskā Svētā Jāzepa bazilika, kas 
celta 1803. gadā, bet pēc tam cie-
tusi vairākās zemestrīcēs un arī 

vairākkārtīgi pārbūvēta. Turpat 
blakus atrodas Sanhosē mākslas 
mūzejs, Technoloģiju mūzejs, At -
klājumu mūzejs bēr niem un citi 
mūzeji. Mazliet at  tālāk no centra 
varat apmeklēt slaveno „Vin  čes-
tera mistēriju namu”, ko visa mū -
ža gaŗumā būvējusi Vinčestera 
šautenes iz  gudrotāja atraitne, lai 
„izbēgtu no ļaunuma lāsta”. 

Tiem, kam vairāk interesē zi -
nātne un daba, vajadzētu ap  mek-
lēt vēsturisko Lika observātoriju, 
kas redzama Hamiltona kalna 
galā netālu no pilsētas. Obser vā-
torija dibināta 1887. gadā, un 
bija pirmā observātorija pasaulē, 
kuŗā astrologi tiešām dzīvoja mē -
nešiem ilgi. Tagad lielākā daļa 
novērojumu tiek veikti auto mā-
tiski no attāluma, tomēr vēl jo -
projām pie observātorijas dzīvo 
darbinieki, kas rūpējas par ie -
spaidīgo teleskopu darbināšanu. 

Vakara izklaidei Sanhosē var 
apmeklēt kādu no centra teāt-
ŗiem ar bagātu repertuāru, kā arī 
Operas teātri un baletu.

mūzikas zvaigznes Lolitas Rit-
manes vadībā.

Piektdienas rītā paredzēta 
XVI Rietumkrasta Dziesmu 
svētku Mākslas izstādes atklā-
šana. Izstādes tema: „Vakar, šo -
dien un rīt”. Tās koordinatori 
aicina pieteikt izstādei darbus, 
kuŗi atspoguļo mākslinieku 
per soniskos pārdzīvojumus kā 
latvietim un latviešu domu-
biedram Amerikā. 

Dziesmu svētkos mūs vieno 
ne tikai dziesma, deja un māk-
sla, bet arī lielais atkalredzēša-
nās prieks, kad satiekam ga -
diem neredzētus draugus, vecos 
skolasbiedrus, radus vai ģime-
nes piederīgos, kuŗus ikdienā 
šķiŗ lielie Amerikas attālumi.  
Svētku rīkotāji ir padomājuši 
par to, lai dalībniekiem un 
apmeklētājiem būtu iespēja tā 
„pa īstam” izpriecāties vairākās 

Plašas un skaistas telpas ir 
sagādātas gan koncertiem, gan 
visiem citiem svētku pasāku-
miem, un, liekas, padomāts par 
visu, lai svētki izdotos. 

Dziedātāji un dejotāji, aktieŗi 
un mūziķi, amatnieki un māk-
slinieki, gaidām jūsu pieteiku-
mus dalībai XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētkos!

Mīļie skatītāji, gaidām Jūs 
skaistajā Kalifornijas Silīcija 

kon taktus. Turpmāk mājas lapā 
publicēsim pieteikšanās anke-
tas, informāciju par biļešu 
iegādi un visus aktuālos Dzies-
mu svēt ku jaunumus.

Sekojiet Dziesmu svētku no  -
risēm arī Facebook lapā: XVI 
Rietumkrasta Dziesmusvētki / 
XVI West Coast Latvian Song 
Festival.

Uz tikšanos pavisam drīz, 3. sep-
 tembrī!
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XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku mājvieta 
– Sanhosē (San Jose)!

Vai nav jauki, ka mums netrūkst
latviešu entuziastu?

Skats uz San Jose no arhitekta Gunāra Birkerta projektētās 
bibliotēkas loga

San Jose Modernās mākslas muzejs

Protams, jāpiemin arī iepirk-
šanās iespējas elegantajā Santana 
Row rajonā, kur atradīsiet gan 
dizaineru veikalus, gan lieliskus 
restorānus. Mazliet demokratis-
kāki un naudas makam draudzī-
gāki ir iepirkšanās centri Westfield 
Valley Fair mall vai Eastridge 
Center.

Pēc tūrisma aktīvitātēm veltītas 
dienas labi garšos vakariņas mek-
sikāņu gaumē kādā no centra 
krodziņiem vai elegantajiem res-
torāniem. Vēlāk, ja spēka vēl pie-
tiek, Sanhosē piedāvā arī dina-
misku nakts dzīvi neskaitāmos 
klubos. 

Tāda, lūk, ir Sanhosē, uz kurie-
ni mēs, 2015. gada Rietumkrasta 
Dziesmu svētku rīkotāji aicinām 
ikvienu. Svinēsim savus svētkus 
un baudīsim latviešu kultūru ne -
parastā vidē, kas apvieno intere-
santu vēsturi, iespaidīgu dabu un 
moderno technoloģiju avangardu!

Līdz XVI 
Rietumkrasta latviešu 

Dziesmu svētkiem 
Sanhosē vairs tikai 

182 dienas
Man laimējās, jo uzzināju, ka 

Losandželosā ieradušās divas 
latviešu entuziastes no San fran-
cisko un labprāt satiktos ar 
dažiem no mūsu entuziastiem, 
kuŗi tajā vakarā būtu pieejami. 
Veilandu un Lindes ģimenes 
jau dažus gadus dzīvo tuvu Si -
likona ielejai, uz kuŗieni tikuši 
uzaicināti strādāt divi zinīgi 
latvieši no Latvijas – speciālisti 
modernā technoloģijas zinātnē   
Kārlis Veilands un Ģirts Linde. 
Kamēr viņi dāvā pasaulei savas 
zināšanas un pelna naudu, viņu 
kundzes UNA VEILANDE un 
MĀRA LINDE ir ļoti aktīvi 
iesaistījušās Sanfrancisko lat-
viešu sabiedriski kulturālajos 
darbos, kā arī audzina savus 
latviskos bērnus. Ļoti aktīvs 
latviešu sabiedrībā ir arī Kārlis 
Veilands.

Patlaban augstu vilni sit  ASV 
Rietumkrasta XVI latviešu 
Dziesmu svētku organizēšanas 
darbi. Svētki notiks no 3. līdz 6. 
septembrim Sanhosē pilsētā, 
Silikona ielejas centrā, tā atro-
das nepilnas stundas braucienā 
no Sanfrancisko Zelta vārtu 
tilta. Gan Una, gan Māra daudz 
dara Dziesmu svētku organizē-
šanā. Viņas arī aizrautīgi pie-
dalās Ziemeļkalifornijas lat vie-
šu biedrībā un tās sarīkojumu 
organizēšanā un izkārtošanā, 
abas dzied iemīļotās diriģentes 
Zintas Zariņas vadītajā San-
fran cisko latviešu korī. Māra 
vada Sanfrancisko latviešu 
bērnu  svētdienas skoliņu.

Gan Una, gan Māra pastāstīja, 
ka Dziesmu  svētku organizē-

No kreisās: Lolita Ritmane, Dziesma Tetere, Dāvis Reins, Māra Linde, Ivars Mičuls, Uva Veilande, 
Andris Ritmanis un Ilze Nagaine

ANDRIS
RITMANIS

šana rit ļoti raiti un sekmīgi. 
Darbu netrūkstot. Viņas prie-
cājas, ka uz svētkiem gatavojas 
ne tikai ASV un Kanadas lat-
vieši, bet arī dalībnieki un viesi 
no Latvijas, Beļģijas, Anglijas, 
Īrijas un citām zemēm.

Kuŗš gan nevēlētos pavadīt 
vairākas latvisku pasākumu die-
 nas saulainajā Kalifornijā, kur 
Rietumkrasta Dziesmu svētki 
izceļas ar savu intimi tāti, sir-
snību un iespēju satikt un pa -
ciemoties ar seniem un jauniem 
draugiem. Tos pie mums ir 
vieglāk atrast, jo svētku ap  mek-
lētāju skaits nav tik liels kā 
Lielajos Dziesmu svētkos gan 
Latvijā, gan ASV un Kanadā. 
Mūsu pulciņā, kopā ar koris-
tiem, dejotājiem un citiem 
svētku dalībniekiem parasti 
sanāk 3 – 4 tūkstoši.

Māra un Una ziņoja, ka ie -
cienītā svētku sarīkojumu un 
mūzikas nozares vadītāja Zinta 
Zariņa kopā ar Lolitu un Bri-
gitu Ritmanēm un Paulu Ber-
koldu jau labu laiku ir sastādī-
juši koŗu dziesmu krājumus. 
Tie  ir jau nodrukāti un izsūtīti, 
kā arī piejami koŗiem un dzie-
dātājiem, kuŗi vēl nav paspējuši   
pieteikties. Ir zināms, ka kop-
koŗu koncertā piedalīsies arī 
Latvijas koris “Gaudeamus” (di -
 ri ģents Ivars Cinkuss).

Atsevišķā pulciņā ar Māru 
Lindi ritēja sarunas par Tautas 
deju uzvedumu. Mūsu “Pērko-
nīša” enerģiskās, talantīgās va -
dī    tājas ar Dziesmu Teteri un Ilzi 
Nagaini priekšgalā jau ļoti ak  -
tīvi strādā pie deju iestudēšanas 
un pārrunāja ar Māru pre-
cīzu  mūzikas pielāgošanu tau-
tasdeju uzvedumam.

Vēl neesot galīgi izkār to tas 
svētku teātŗa izrādes, taču mēs 
Losandželosā gaidām mūsu ie -
cienīto mazo teātri sanfrancisko, 
kuŗš  Laimoņa Siliņa vadībā jau   
7. februārī, plkst. 15:00 Losan-

dželosas Latviešu namā sniegs 
Pētera Kiltera izrādi “Žilbi noši”. 
Lugas pirmizrāde nesen notika 
Sanfrancisko, kuŗā bez galvenās 
lomas tēlotājas, mūsu iecienītās. 
ilggadīgās aktrises Brigitas Sili-
ņas piedalījās arī jauni talantīgi 
aktieŗi, kuŗi ļoti sekmīgi veica   

vairāki mums pazīstami dzie-
dā tāji un mūziķi. Garīgās mū -
zikas koncertu organizē pazī-
tamā mūziķe Gunta Plostniece.   

Gan Uva, gan Māra par tuva-
jiem Dziesmu svētkiem runāja 
pacilāti un daudz, kā arī at  bil-
dēja uz mūsu jautājumiem.

Kārlis Žols pēc 10 gadu izcilas 
darbības, ir atgriezies Lat vi jā. 
Taču zinām, ka viņš neaizmirsīs 
mūs, kas dzīvojam šajā krastā. 
Ir liels prieks, kā ziņo pagājušā 
gada Kursas vadītāja Jāņa Ro -
gaiņa meita Marisa, ka Kārlis 
Žols šovasar uzņēmies vadīt 

savas lomas – kā Kārlis Veilands 
(Kārlis dzied arī SF korī) un 
Taira Zoldnere (šodien arī vada 
Sanhosē Dziesmu svētku in  for-
māciju, Ziemeļkalifornijas lat-
viešu biedrību un ir ALAs 
Informācijas vadītāja), Dziesmu 
svētku ietvaros mūzikāla pro-
gramma populārā noskaņā 
sauksies ”Te nu mēs esam”, tā 
jau tiek gatavota Lolitas Rit ma-
nes, Andras Staško un Artūra 
Rūša vadībā. Tajā piedalīsies arī 

Ir patiešām liels, liels prieks, 
ka vai nu uz laiku, vai pavisam 
uz Sanfrancisko atbraukušie 
tautieši no Latvijas ir tik ļoti 
entuziastiski un darbīgi latviešu 
pasākumos. Katrā ziņā, latviešu 
kultūras un sabiedriskie pasā-
kumi Sanfrancisko ir daudz 
ieguvuši no viņu jaukās, ener-
ģiskās līdzdalības.

Nobeidzot šo rakstu, jāpa -
stāsta, ka ļoti iecienītais Ziemeļ-
kalifornijas draudzes mācītājs 

Rietumkrasta latviešu vasaras 
ģimnaziju. Par to patiešām ir 
liels prieks. Ļoti ceru, ka viņš 
piedalīsies arī mūsu krasta 
Dziesmu svētkos Sanhosē, un 
kopkorī skanēs viņa skaistais 
tenors.

Ar daudz laba vēlējumiem 
visiem darbīgajiem latviešiem!  

Uz redzēšanos XVI Rietum-
krasta latviešu  Dziesmu svēt kos 
– Sanhozē, Kalifornijā!

(Turpināts no 4. lpp.)
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JURIS
GRIŅEVIČS

PIRMS AUTORKONCERTA VAŠINGTONĀ
Komponists Pēteris Vasks sarunājas ar mūzikas pētnieku Juri Griņeviču

Vašingtonā (DC) 12. feb -
ruārī paredzēts tavs autorkon-
certs. Tas iekļauts festivālā 
“Vadošie Eiropas komponisti”. 
Pērngad tāda programma bija 
veltīta dižajam igaunim Arvo 
Pertam. Kāda būs koncerta 
programma un kādi mūziķi 
tajā piedalīsies?

P.V. Programma atbilstoši 
koncerta rīkotāju iecerei ap  ro-
bežosies ar kamermūziku. To 
atskaņos kvartets RIX, kuŗā 
mūzicē izcili latviešu māksli-
nieki: vijolnieks Sandis Štein-
bergs, altiste Ilze Kļava, čellists 
Reinis Birznieks un pianists 
Jānis Maļeckis. Ikdienā viņi 
darbojas dažādās valstīs (Nor-
vēģijā, Somijā, Latvijā), bet jau 
daudzus gadus mūzicē kopā un 
īstenībā ir vienīgais latviešu  
kameransamblis, kas darbojas 
pastāvīgi, jo pārējie ir tikai epi-
zodiski projekti. Savukārt viss 
ansamblis kopā atskaņos tikai 
divus skaņdarbus – Klavieŗu  
kvartetu un “Klusuma augli”. 
Savukārt pārējos skaņdarbos 
ansambļa dalībnieki būs solistu 
lomā, un ASV klausītājiem būs 
iespēja dzirdēt arī mūsu izcilā-
ko flautisti Ditu Krenbergu 
skaņdarbā solo flautai “Ainava 
ar putniem”. Jānis Maļeckis at -
skaņos “Zaļo ainavu”, bet Reinis 
Birznieks – trešo daļu no Kon-

certa čellam ar  stīgu orķestri 
“Klātbūtne” – šoreiz gan kla -
vieŗu pavadījumā.

Kādas ir komponista izjūtas 
pirms autorkoncerta, kas ek -
vivalents tēlotājas mākslas 
pārstāvja personālizstādei?

Koncerts, protams, atšķiŗas 
no programmām,kur iekļauts 
tikai viens darbs.Atbildība ir 

daudz lielāka. Bet jūtos pago-
dināts lielu meistaru sabied rī bā.

Kaut arī autorkoncerti nav 
bieži, tu tomēr nevari sūdzē-
ties par to trūkumu. Par to 
liecina, piemēram, 16. no  vem-
bŗa koncerts Latviešu biedrī-
bas zālē Rīgā, kad mūzicēja 
J.Vītola Mūzikas akadēmijas 
studentu ansambļi. Protams, 

tavas mūzikas cienītāji atce ras 
arī 60. dzimšanas dienas kon-
certu u.c.

Šoreiz sagadījās, ka divi autor-
koncerti ir tik tuvu viens otram, 
parasti jāgaida gadiem ilgi.

Tu esi viens no retajiem 
latviešu komponistiem, kuŗi 
bieži sastopami koncertos, it 
īpaši ja tur atskaņo mūsu 
jauno mūziku. Kāds ir tavs 
pieredzējuša mūziķa ieskats 
par vidējo un jaunāko mūsu 
komponistu paaudzi? (Vārdus 
nesauksim, jo kāds var justies 
„apiets”!)

Vidējā paaudze (40-60. – J.G.) 
ir mazskaitlīga, toties jaunākā 
priecē, viņu vidū arī studējošie.
Viņiem ir visas iespējas, jaunie 
ir dažādi un interesanti, kaut arī 
reizēm kādu nesaprotu.

Spilgtākie mūzikālie iespai-
di 2014. gadā? Notikumu jau 
bija sevišķi daudz, kaut vai 
Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas kontekstā?

Kopumā iezīmējās galvenās 
problēmas, no kuŗām sāpīgākā 
ir kamermūzika. Mums nav 
stabila stīgu kvarteta, klavieŗu 
trio. Ļoti reti ir sonāšu vakari, 
dziesmu vakari. Kāpēc nedzir-
dam latviešu vokālās kamer-
mūzikas pērles?

Pērnais gads atnesa vienu no 
mana ilgā mūža visspiltāka-
jiem iespaidiem koncertdzīvē 
– 25. oktobrī tava Otrā čella 
koncerta „Klātbūtne” atska-
ņo  jumu Rīgā, ko fenomenāli 
veica Sola Gabeta. Vai bieži 
tavā praksē gadās, ka atska-
ņotājmākslinieks it kā kļūst 
par līdzautoru, nevis vienkār-
šu nošu raksta tulku?

Tās ir ļoti retas reizes un 
iepriekš nav prognozējamas. 
Pie  mēram, 2014. gadā tāda bija 
ar Tallinas kamerorķestri Juhas 
Kangasa vadībā ar solistu Jonu 
Stērgārdu. Diemžēl visbiežāk 
šādi ”atklāsmes” brīži netiek 
fik sēti ierakstā.

Tāpat kā skolā ir vērtējumi 
“ļoti labi”,” teicami”, “izcili” 
u.tml., tādi ir arī atskaņotāj-
mākslas, par laimi – ne kom-
poziciju – vērtējumā. Vai bieži 
gadās saskarties ar šo tavā 
ieskatā visaugstāko novēr tē-
jumu?

Grūti būtu nosaukt visus ga -
dījumus, tomēr patīk somu mū -
ziķi Juha Kangass, Jons Stēr-
gārds. Gadījies dzirdēt fantas-
tiskus atskaņojumus un uzve-
dumus Vācijā u.c. Ir tādi brī-
nišķīgi brīži…

Man šķiet, ka mēs, pro fe-
sionāļi, vairs nespējam uztvert 
mūziku kā emocionālu pār-
dzī vojumu, ka aprobežoja-
mies ar profesionālu analīzi. 
Šajā ziņā es apskaužu savus 
draugus-nemūziķus, kuŗi mū -
ziku tieši pārdzīvo, kaut arī 
nespēj savas emocijas precīzi 
zinātniski formulēt. Kam tu 
raksti – profesionāļiem vai 
mūzikas draugiem ar atvērtu 
sirdi?

Tādas dilemmas man nav. 
Emocionāli visu atdodu iejū-
tīgam klausītājam. Esmu ro -
mantisks ideālists. Cenšos vēstīt 
cilvēkiem, kaut arī iekšēji sa -

protu, ka ne visus tas uzrunās. 
Manuprāt, vislabākā vieta mū -
zikai tomēr ir baznīca, arī dejai. 
Piemēram, Greisvaldes Domā 
lūgšana bija iemiesota kā deja 
ar Kristu.

Vai no tā izriet arī pieredze 
ar izcilo vijolnieci Alinu Po -
gostkinu? Manuprāt, viņas 
sniegums tavas mūzikas iz -
tulkojumos Rīgas Domā bija 
izcils. Diemžēl ieskaņojums 
diskā citā vidē un ar citu 
diriģentu ir mazāk spilgts.

Jā, šī sadarbība ar lielisko Juhu 
Kangasu nebija veiksmīga.Kā -
pēc, to grūti izskaidrot.

Izņemot dažus 70.-80. gadu 
darbus, kad biji “jaunais, 
niknais”, tavos darbos viscaur 
dominē emocionālitāte nevis 
sauss konstruktīvisms. Tā ir 
viena no īpašībām, pēc kuŗas 
šo mūziku var atpazīt. Vai tas 
būtu 21. gadsimta roman-
tisms?

Jā, tieši romantisms.
Mūsu sarunās (starp citu, 

ilgāk nekā 40 gadu gaŗumā) tu 
izcelies ar izteikti nacionālu 
latvisko stāju. Vai tavuprāt 
tagad, 21. gadsimtā, nacio nā-
lais vēl saglabājis kādu nozī-
mi? Vai mūsu dienās tas arī 
kalpo par mūzikas autora 
identifikācijas kodu?

Es vienmēr esmu par to, lai 
pārstāvētu savu tautu, mūzikā 
liekot nacionālus akcentus. Tau-
tiskums ir vēl viena aka, no 
kuŗas var pasmelties gan intui-
tīvi, gan apzināti.

Iepriekšējais jautājums „aiz-
veda” pie latviskuma mūsdie-
nu mūzikā. Vai, tavuprāt, ir 
atbalstāma “jauno nikno” pie-
vēršanās eksotiskām valodām 
un tematiem? Vai tad Latvijas 
reālitāte būtu pilnībā izs-
melta?

Tas ir sāpīgs jautājums. Oku-
pācijas gados kaut kas tamlī-
dzīgs neienāca ne prātā,tāpēc 
godīgi komponisti apliecināja 
savu tautiskumu. Šeit brīvībai ir 
negātīva loma.

Jauna skaņdarba panāku-
mus lielā mērā ietekmē pirmie 
atskaņotāji. Ja viņu sniegums 
nepaceļas pāri korrektumam, 
jaundarbs panākumus negūs 
vai tie nāks ar lielām grūtī-
bām. Kāda šajā ziņā ir tava 
pieredze?

Man ir paveicies, jo atskaņo-
tāji ir bijuši garīgi tuvi. Tomēr ir 
arī izņēmumi, piemēram, Mesa, 
kuŗai izveidoju vēl divas versi-
jas, ”Izdegušās zemes ainavas”, 
Flautas koncerta pirmatska ņo-
jums Ķelnē.

Tu esi viens no mūsdienu 
pasaulē visvairāk atskaņotiem 
skaņražiem. Kuŗas kompozici-
jas un kuŗi atskaņotājmāk-
slinieki guvuši vislielāko at -
saucību? 

“Tālā gaisma” un Gidons 
Krēmers, kuŗš, atšķirībā no 
daudziem tautiešiem, neaiz-
mirst savu dzimteni. Pro tams, 
uzskaitījums būtu krietni pla-
šāks.

Paldies par sarunu un veik-
smīgu 2015. gadu un arī 
autorkoncertu Vašingtonā!

Emocionāli visu atdodu iejū tīgam klausītājam. 
Esmu ro  mantisks ideālists. Cenšos vēstīt cilvēkiem, 
kaut arī iekšēji sa  protu, ka ne visus tas uzrunās. 
Manuprāt, vislabākā vieta mū  zikai tomēr ir baznīca, 
arī dejai. Piemēram, Greisvaldes Domā lūgšana bija 
iemiesota kā deja ar Kristu.
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Rudīte Losāne amišu zemē

RUDĪTE
LOSĀNE, evaņģēliste, kapelāne Iļģuciema sieviešu cietumā

STARP SAVĒJIEM AMERIKĀ
(Turpināts no nr. 4)

Amiši nodarbojas ar naturālo 
saimniecību, paši saražo sev uz -
turu un apģērbu, ceļ mājas, būvē 
tiltus un reizē ir arī labi tirgotāji. 
Tūristi tur varēja iegādāties amišu 
izaudzētus svaigus dārzeņus un 
augļus, kā arī viņu pašu darinā-
tas mēbeles par pieklājīgām ce -
nām. Taču suvenīrus ar saviem 
logo amiši, kā citviet Amerikā, 
uzticējuši ražot ķīniešiem. No 
visa suvenīru klāsta izvēlējos to, 
kas man šķita visatbilstošākais tās 
dienas noskaņojumam. No  pirku 
dabīgās ādas atslēgas piekariņu, 
uz kuŗa angļu valodā bija uz -
raksts: “Sadraudzība ir Dieva dā -
vana”. Mūsu ceļojuma beigās 
kopā ar Zelmu, Vilmu un Sarmu 
ieturējām maltīti kādā no vietē-
jiem restorāniem, kuŗā starp ap -
kalpotājiem redzēju arī pāris jau-
nietes, tērptas baltajās aubēs.

Amerikā attiecībās ar tautie-
šiem sadraudzību es baudīju vis-
vairāk. Un šķita, ka šajā daudz-
nacionālajā sabiedrībā, kuŗā savu 
patvērumu ir atradušas dažādu 
tautu un dažādu reliģiju kopie-
nas, tostarp arī latvieši, līdzdzī-
vošana un cieņa vienam pret 
otru ir iespējama tieši tādēļ, ka 
viņi prot lietot šo tik svarīgo 
Dieva doto dāvanu.

Mācītājas trimdā
Šodien latviešus, kas dzīvo ār -

pus Latvijas, vairs nemēdz saukt 
par trimdiniekiem. Trimda ir 
beigusies, kopš Latvija atkal ir 
kļuvusi brīva. Tie, kas vēlējušies, 
kuŗiem bija tādas iespējas, ir at -
griezušies tēvzemē, citi palikuši 
savā mītnes zemē. Taču droši par 
trimdiniecēm var uzskatīt un par 
tādām saukt tās sievietes, kuŗas 
devušās prom no Latvijas, lai at -
sauktos Dieva aicinājumam kal-
pot par draudžu ganēm, par mā -
cītājām, jo viņām šāda iespēja Lat-
 vijas Evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā pašreiz ir liegta. Ordinācijas 
pretinieki noteikti vienā balsī ap -
galvos, ka tā ir viņu pašu iedoma 
būt par mācītājām, jo Dievs aici-
not tikai vīriešus. Lai nu paliek šis, 
manuprāt, absurdais apgalvojums, 
katrs jau pats reiz atbildēs Dieva 
priekšā par to, ka savus vārdus ir 
piedēvējuši Dievam. Taču vēsture 
par sieviešu kalpošanu garīdznie-
ces amatā liecina ko citu. Die va 
aicinājums Latvijas luteriskajā 
baz  nīcā sievietēm ir izskanējis 
un pirmās mācītājas jau tikušas 
ordinētas kopš 1975. gada, līdz 
kamēr to aizliedza pašreizējais 
archibīskaps. Bet aicinājums jo -
projām skan. Šis aicinājums ir 
savā veidā Reformācijas turpinā-
jums. Aizliegumu izpildīt Dieva 
aicinājumu metaforiski gribas sa -
līdzināt ar maza strautiņa parā-
dīšanos zemē, kuŗai nepieciešams 
vairāk valgmes, lai tā zaļotu, bet 
strautam virsū tiek uzlikts ak  mens, 
un pašreiz pa spēkam to nocelt 
nav nevienam, jo tas tiek bargi ap -
sargāts no ordinācijas pretinieku 
puses. Bet dabā strautiņš, kuŗa 
ceļš nosprostots ar akmeni, atrod 
citu virzienu tecējumam. Līdzīgi 
strautiņiem arī Latvijā reiz aici-
nātās sievietes ir atradušas citu 

ceļu kalpot garīgā amatā, un šis 
ceļš ir aizvedis kalpošanā ārpus 
Latvijas.  

Amerikas ceļojumā man bija 
iespēja satikties ar daudzām no 
viņām. Ar Gundegu Puidzu, kas 
kalpo Čikāgā Ciānas draudzē, ar 
Ievu Pušmucāni-Kineiko, kas 
kalpo par mācītāja Ņūbransvikas 
un Leikvudas draudzē, ar Daci 
Zušmani, kas pašreiz ģimenes 
apstākļu dēļ uz laiku kalpošanu 
ir pārtraukusi, ar mācītāju Giju 
Galiņu, kas kalpo Takomas drau-
dzē, ar mācītāju Ilzi Larsenu, kas 
kalpo Grandrapidu draudzē, un 
ar mācītāju Aiju Grēmu, nupat 
Kalamazū draudzes izvēlētu. Vi  sas 
nosauktās garīdznieces, kuŗu dzim -
tene ir Latvija, katra savā laikā 
bija spiestas kļūt par trimdi nie-
cēm, lai piepildītu Dieva aicinā-
jumu. Varu teikt patiesi un no 
sirds, ka Latvijas evaņģēliski lute-
riskā baznīca šo sieviešu personās 
ir pazaudējusi gudras un talan tī-
gas Dieva kalpones, kuŗu kalpo-
šana Latvijas draudzēs būtu fe -
mīni dzīvinoša. Gluži kā ģimenē 
pilnvaras bērnu audzināšanā ne -
var būt vienīgi tēvam, māti at -
stājot kalpones statusā, tāpat arī 
draudžu ganīšanā abiem dzimu-
miem ir jābūt līdztiesīgiem. Šo 
veselīgo vidi, kur sievietes un vī -
rieši kalpo kopā līdztiesībā, pār-
pārēm izbaudīju LELBA sinodes 
atklāšanas un nobeiguma diev-
kalpojumos, kad tos vadīja gan 
garīdznieces, gan garīdznieki un 
archibīskaps Elmārs Rozītis kopā 
ar archibīskapi electus Laumu 
Zušēvicu iesvētīja Rotu Stoni un 
Lindu Sniedzi Taggarti par dia-
konēm. Īpaši spēcīga bija kop-
koŗa dziedāšana liturģijas laikā, 
kad dažus pantus dziedāja tikai 
sievietes, dažus tikai vīrieši, bet, 
kad abas balsis savijās vienā skanē-
jumā, – tas patiešām bija vareni.

Visas sinodes darba dienas caur-
vija brīva gaisotne un sirsnīga sa      -
draudzība. Tāda var būt tikai ko  -
pienā, kuŗā nevalda hierarchis-
kas, samocītas attiecības, bet pa -
tiesa sadraudzība garā. Brālis Rožē 
no Tezē reiz esot teicis, ka Kristus nav 
nācis uz zemes nodibināt jaunu 
reliģiju, bet jaunas attiecības. Šīs 
jaunās attiecības tad nu varēja 
izbaudīt visu sinodes laiku.

Debesu draudze
Pirmā mācītāja, ar ko satikos 

Amerikā, bija Gundega Puidza. 
Viņa mani uzaicināja piedalīties 
svecīšu vakarā Čikāgas kapsētā, 
kuŗā atrodas Ciānas draudzes kapi. 
Tā kā bija vēl gaiša diena, tad par 
svecīšu vakaru to īsti nosaukt ne -
varēja, bet gan par dievkalpojumu, 
kuŗā tiek pieminēti mūžībā aiz-
sauktie. Tas bija līdzīgs dievkal-
pojumam, kas Latvijas apstākļos 
ievadītu laika posmu, kad kapsē-
tās iestājas ziemas periods. Kad 
novīst pēdējie ziedi un kapu 
kopiņas ieslīgst mierā līdz pava-
sarim. Jā, tas tā būtu Latvijā, bet 
Amerikas kapos nav ne kapu ko -
piņu, ne ziedu, kam novīst, jo 
apkārt kapu pieminekļiem ir ti  kai 
labi kopts zāliens. Izstaigāju Ciā nas 
draudzes kapus krustām šķērsām 
un atradu daudzus jo daudzus 
kapu pieminekļus, uz kuŗiem 

rakstīti latviešu vārdi, uzvārdi, 
dzimšanas un miršanas gadi. 
Izdevās būt arī vietā, kur novie-
tota prāvesta Viļa Vārsberga urna.

Viļa Vārsberga vārds ir saistīts 
arī ar Latvijas Universitāti. No 
1994. līdz 1999. gadam V. Vārs-
bergs bija Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātes dekāns, trīs 
gadus viņš tika ievēlēts par Uni-
versitātes senāta locekli un LU 
viņam piešķīra goda doktora no -
saukumu. 2002. gadā V. Vārsbergs 
atgriezās Čikāgā. Tajā pašā gadā 
viņam tika piešķirts Triju Zvaig-
žņu ordenis. Vili Vārsbergu mūžī-
bā aizsauca 2012. gadā Čikāgā.

Gados vecākie cilvēki, kādi ir 
vairākumā ārpus Latvijas drau-
dzēs, viens pēc otra aiziet Mūžībā. 
Mācītājs Dags Demandts pagāju-
šajā gadā ap Ziemsvētkiem esot 

varamas, jo vairākums ir gulošā 
stāvoklī. No redzētā varēju no -
prast, ka Latvijā salīdzinājumā ar 
Ameriku valda citādas apbedī ša-
nas, kapu un kapsētu tradicijas.

Sinodē iepazinos ar prāvestu 
Oļģertu Sniedzi, kuŗu dēvē par 
Debesu draudzes mācītāju. Oļ -
ģerts ir dzīvespriecīgs un jautrs 
kungs, jau krietni gados. Viņš ir 
mācītājs Brāļu kapos Katskiļos, 
kuŗa ir vienīgi latviešu kapsēta 
un izveidota 20. gadsimta 60. ga -
dos. Katskiļu kapi atrodas netālu 
no Ņujorkas. Šajos kapos tiek ap -
glabāti mirušie gan kremētā 
veidā urnās, gan šķirstos.

Jā, Amerikā latviešu luterāņu 
draudzes noveco, tādēļ to mācī-
tāji ir nobažījušies par draudžu 
pastāvēšanu ilgtermiņā. Bet vai 
tad tā nav mūsu ilgotā nākotne – 

kriet nu balsu pārākumu ir ievē-
lēta par nākamo LELBāL archi-
bīskapi. Pašreizējais LELBāL ar -
chibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 
2015. gada februārī Milvokos no -
dos Baznīcas gana zizli savai pēc-
tecei. Katrā latviešu kopienā, 
kuŗā viesojos ceļojuma laikā, šī 
vēsts bija kā centrālais notikums, 
un es redzēju draudžu locekļu 
mīlestību pret savu topošo baz-
nīcas gani. Par šo mīlestību arī 
pārliecinājos LELBA sinodē, kur 
prāvestei pateicās par līdzšinējo 
kalpošanu un sirsnīgi sveica ar 
priekšā stāvošo.

Jā, patiešām tas ir vēsturisks 
no  tikums. Laumas Zušēvicas ievē-
lēšana archibīskapes amatā aplie-
cina vēlreiz, ka Dieva aicinājums 
kalpošanai latviešu sievietēm jo -
projām pastāv. Sieviešu ordinācija 
jau kopš Latvijas neatkarības at -
jaunošanas ir bijis šķērslis abu 
latviešu luterāņu baznīcu apvie-
nošanās jautājumā. Šī apvienoša-
nās būtu vajadzīga daudzu ie  mes lu 
dēļ, un tā nenoliedzami nestu re -
dzamus garīgus augļus. Tā būtu 
ļoti vajadzīga tiem vecajiem cil -
vēkiem, kuŗi kaut kādu iemeslu 
dēļ nespēj atgriezties savā tēvze-
mē. Tā ļautu viņiem justies vaja-
dzīgiem un piederīgiem Latvijai. 
Abu baznīcu apvienošanās ļoti 
būtu vajadzīga arī jauniešiem – 
tieši tā paša iemesla dēļ – lai viņi 
nepazustu Amerikas kultūras pla -
šumos. Tā būtu nepieciešama arī 
mums, Latvijā dzīvojošiem. Vis -
pirms jau tādēļ, lai mēs atgrieztos 
luteriskās tradicijas vienkāršībā, 
lai mēs kļūtu atvērtāki sadrau-
dzībai savā starpā un ārpus, lai 
mēs būtu lielāka un plašāka baz-
nīca un lai mēs kopā ar pasaulē 
dzīvojošiem latviešu luterāņiem 
sajustos kā viena Dieva tauta, kam 
ir viens kopējs pamats – Kristus 
mīlestība. Dieva tauta, kas līdz te-
 kus citiem Baznīcas svētkiem kopā 
varētu svinēt Reformācijas dienu 
kā ticības atjaunošanas svēt kus. 
Bet pašreizējā situācija parāda, ka 
principi ir svarīgāki par mīlestību 
pret cilvēku. Es pat šeit nevēlos 
runāt par teoloģiju. Tas ir tik dis-
kutējams jautājums, kuŗai pusei 
teoloģiski ir taisnība, ka šī disku-
sija diskutēšanas dēļ vien nekad 
nebeigsies. Un tiem, kuŗi būs pret 
sieviešu ordināciju, vienmēr šķi-
tīs, ka manis pieminētajai mīles-
tībai pret cilvēku vēl ir vajadzīgi 
stingri likumi par to, ko drīkst 
un ko nedrīkst mīlestībā darīt.

LELBA sinodē tās vadītāja Lau -
ma Zušēvica kādā uzrunā teica: 
”Es mīlu šo baznīcu!” Tie bija 
pieklusināti, bet patiesi vārdi.

Mīlēt, tas nenozīmē tikai just, 
bet tas nozīmē arī darīt. Trīs die-
nas LELBA XIV sinodes laikā, 
kuŗā tika pārskatīts iepriekšējo 
trīs gadu veikums, nospraustas 
vadlīnijas nākamajiem gadiem, 
ievēlēta LELBA jaunā pārvalde un 
ievēlēts jaunais pārvaldes priekš-
nieks prāvests Gunārs Lazdiņš, 
man bija iespēja vērot, kā Lauma 
tiek galā ar vadību, ar dažādu sa -
režģītu jautājumu risināšanu, kā 
viņa prot deleģēt, kā prot uzklausīt 
citādu viedokli; un visā šai aiz-
ņemtībā viņa atrada laiku arī ap -
runāties ar sinodes dalīb nie kiem.

(Turpināts 17. lpp.)

noturējis septiņpadsmit izvadī-
šanas dievkalpojumus. Debesu 
draudze iet vairumā, bet zemes 
draudze – mazumā. Mācītājiem 
daudz rūpju jāvelta gados vecā-
kajiem draudzes locekļiem, kas 
paši uz dievkalpojumiem at -
braukt vairs nespēj. Gaŗie pār-
braucieni vizitācijās pie draudzes 
locekļiem ir šo mācītāju ikdiena.

Viesojoties Grandrapidos pie 
mācītājas Ilzes Larsenas, iznāca 
piedalīties kāda draudzes locekļa 
atvadu dievkalpojumā, kuŗu viņa 
vadīja. Ilze stāstīja, ka pēdējā laikā 
visbiežākie draudzes kopējie pasā-
kumi esot bēres. Bēŗu dievkalpo-
jumi parasti notiek divās valodās 
– latviešu un angļu, jo ģimenē 
jaunākā paaudze bieži vien vairs 
nerunā latviešu valodā, sevišķi tad, 
ja viens no vecākiem runā tikai 
angliski. Mirušā draudzes locekļa 
urna pēc dievkalpojuma diev na mā 
tika vesta uz kapsētu un iemūrēta 
speciālā sienā. Šajā izvadīšanas 
pasākuma daļā piedalījās tikai 
tuvinieki, tādēļ man bija brīvs 
laiks un iespēja pastaigāt pa kap-
sētu. Tā bija tukša un vientuļa, 
vienīgi pelēcīgas vāveres droši lē -
kāja pa koku zariem, kapu piemi-
nekļiem un zālienu. Šad tad pa 
celiņu aizbrauca kāda automašīna. 
Bet man pārsteidzošākais šķita tas, 
ka cauri kapsētai rudens krosu 
skrēja jaunieši, iespējams, pēdējo 
klašu skolēni. Kāds bariņš, lai 
ātrāk nokļūtu līdz finišam, izvē-
lējās taisnāko ceļu un kā barjer-
skrējienā devās pāri kapu piemi-
ņas plāksnēm, kas visnotaļ ir ze -
mas un kā šķēršļi bija viegli pār-

atgriezties debesīs pie Dieva, no 
kurienes ir nākusi mūsu dvēsele 
un gars? Kā Pāvils teicis: “Es kā -
roju atraisīties un būt kopā ar 
Kristu, jo tas ir daudz labāk.” (Flp 
1:23) Un vai tā nav mūsu patiesā 
kalpošana – rūpēties, lai neviens 
neatkristu no Dieva un dzīves 
galā visi kļūtu par debesu drau-
dzes locekļiem? Dilemma starp 
vēlmi dzīvot mūžīgi un vēlmi dzī-
  vot šajā pasaulē pastāvēs vienmēr 
kā izaicinājums kristiešu vidū.

Lai šī raksta sadaļa neiegūtu 
savā veidā fatālu noskaņu, tās 
beigās vēlos pieminēt, ka dau-
dzās LELBA draudzēs kā izdzī-
vošanas cerība un garants darbo-
jas latviešu skoliņas, kur dažās ir 
pat simts skolēnu. Bērni no lat -
viešu ģimenēm katru sestdienu 
pulcējas uz mācībām. Arvien pie -
pulcinās arī tie bērni, kuŗu vecā-
ki uz dzīvi Amerikā pārcēlušies 
pēdējā laikā. Šādas skoliņas Ražas 
svētku svinībās man bija iespēja 
piedalīties Čikāgā. Pasākumu zāle 
čalot čaloja no bērnu balsīm, un 
svētku tirdziņā, kur viss tika 
pirkts un pārdots par paštaisītiem 
latiem, sarunas notika skaidrā 
latviešu valodā.

Pirmā latviešu 
archibīskape

Mana viesošanās pie Amerikas 
latviešiem notika patiešām vēs-
turiski nozīmīgā laikā. Esot Mil-
voku Sv. Paula draudzē, no mā -
cītāja Daga uzzināju, ka LELBA 
prāveste Lauma Zušēvica ar 
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Arī viņš cīnījās par brīvību ...

Klusām decembŗa sākumā 
Floridā no šīs dzīves šķīries 
Tālivaldis Aleksandrs Berkulis, 
Cilvēks, kuŗš daudz kalpoja 
draudzei Klīvlandē un latviešu 
luterāņu baznīcai ārpus Latvijas.  

Viņš dzimis 1918. gada 17. 
decembrī Alūksnē, kur tēvs bija 
pamatskolas pārzinis. Pēc Alūk-
snes vidusskolas beigšanas 1937. ga -
dā Tālivaldis iestājās Latvijas 

Tālivaldis Berkulis (1918. - 2014.)
strādāja par inženieri vācu būv-
firmā Igaunijā. 1944. gada ok -
tobrī ar zvejnieku palīdzību viņš 
nokļuva Zviedrijā. Tur viņš strā-
dāja vairākos zviedru inženieŗu 
birojos, projektējot sporta būves 
un rūpniecības celtnes. Tur arī 
meklējams viņa darbošanās sā -
kums Latviešu sabiedrībā. Viņš 
bija Gēteborgas latviešu jaunat-
nes Kristīgās savienības priekš-
nieks un Nacionālā fonda pa  do-
mes loceklis. 1950. gada 20. maijā 
salaulājās ar madonieti Ainu 
Rozmani. Zviedrijā viņiem pie-
dzima meita Ilze.

Berkuļu ģimene 1952. gada no -
vembrī atbrauca uz ASV. Viņu 
pirmā dzīvesvieta bija Milvokos, 
kur Tālivaldis strādāja inženieŗu 
birojā. Līdztekus inženieŗa dar-
bam iesaistījās latviešu draudzes 
vadībā. Milvokos Berkuļu ģi  me nē  
ienāca divi dēli – Arnis dzimis 
1953. gadā un Māris 1954. gadā.

Jau 1956. gadā Berkuļu ceļš 
veda uz Klīvlandi. Tālivaldis ie -
ņēma atbildīgu posteni McKee 
inženieŗu firmā, projektējot da -
žādas metallrūpniecības būves 
vairākās zemēs un bija betona 
nodaļas vadītājs pēdējos 10 ga -
dus. Kad firmu slēdza (1982. g.), 
viņš bija  spiests aiziet pensijā.

No paša sākuma Klīvlandē T. 
Berkulis bija valdes loceklis 
Miera draudzē, spēlēja ievēro ja-

Universitātes Inženieŗzinātņu fa -
kultātē, kuŗu beidza ar diplo  mēta 
būvinženieŗa gradu 1944. gadā. 
Kad  Padomju Savienība  okupēja 
Latviju, Tālivaldi iesauca obli gā-
tajā kaŗadienestā, sapieŗu pulkā. 
Vācu okupācijas laikā T. Berkulis 

mu lomu draudzes apvienošnās 
procesā un tika ievēlēts jaun vei-
dotajā Apvienotās latviešu lute-
rāņu draudzes valdē. 1966. gadā 
Tālivaldi Berkuli ievēlēja par 
Apvienotās draudzes priekš-
nieku. Viņš vadīja draudzi veselu 
gadsimta ceturksni līdz 1991. ga -
dam. Arī pēc tam viņš turpināja 
kalpot par draudzes sekretāru. 
Nosvinējis savu deviņdesmito 
gadmiju 2008. gada 17. decem-
brī, viņš atlūdzās no visiem baz-
nīcas posteņiem.

Kamēr Berkulis bija draudzes 
priekšnieks, baznīcā uzbūvēja bal-
konu un iegādājās jaunas stabuļu 
ērģeles, uzcēla draudzes namu 
un nopirka mācītājmāju. Ar savu 
miermīlīgo dabu viņš sekmēja 
apvienošanās procesa izsaukto 
strīdu norimšanu. Apvienotā 
draudze ātri pieauga,  sasniedzot  
800 locekļu skaitu.

 Līdztekus darbam draudzē no 
1976. gada Tālivaldis Berkulis bija 
Baznīcas virsvaldes loceklis un 
1986. gadā uzņēmās Virs val des 
kasieŗa pienākumus, Savu laiku 
bija ticības mācības sko lo tājs Ap -
vienotās Draudzes skolā un Gaŗ-
ezerā. Vajadzības spiests, viņš sē -
dās pie ērģelēm un atvie toja ēr -
ģelnieku. Viņš bija divu Dziesmu 
svētku rīcības komitejas sekretārs 
un kopš 1951. gada piederēja 
Lat viešu studentu kor porācijai 

Fraternitas Latviensis. Visur viņu 
atceras kā klusu, sirsnīgu cilvēku 
un rūpīgu darba darītāju.

Nav noliedzams, ka Berkuļi 
bija  Apvienotās  draudzes pir-
mais pāris. Viņi bija vadītāji visās 
draudzes jomās. Aina Berkule  
vienmēr atbalstīja vīru un ilgus 
gadus pati bija dāmu komitejas 
priekšniece. Viņai seviški inte re-
sēja programmas, kas veicināja 
garīgo izaugsmi. Viņa ierosināja 
Bībeles stundu un Celsmes dienu 
rīkošanu. Bērkuļi vienmēr nāca 
uz Bībeles stundām un rēgulāri 
piedalījās dievkalpojumos, dar-
bojās visās vietējās latviešu or -
ganizācijās un skolās, vadīja lie-
lus un mazus sarīkojumus, ie -
skaitot Vispārējos Latviešu dzies-
mu svētkus un neskaitāmas Baz-
nīcas sanāksmes.

Saticīgi un mierīgi Berkuļi ce -
rēja sagaidīt mūža vakaru Klīv-
landē, katru gadu pavadot dažas 
nedēļas Latvijā, kur Tālivaldim 
dzīvoja māsa un Aina bija atgu-
vusi savu vecāku īpašumu. Kad 
Ainas veselība sāka šķobīties, 
viņa vairs nespēja piedalīties ša -
jos ceļojumos. 2011. gada vasarā 
viņa palika Floridā pie Klīvlandē 
dzimušās meitas Noras, kamēr  
Tālivaldis ar dēlu Arni devās uz 
dzimteni. Viņiem tur esot, Ainas 
veselība pasliktinājās tik tālu, ka 
viņa vairs nespēja atgriezties  Klīv-

landē. Tālivaldis pārdeva “kondo”, 
sapakojās un klusām, bez oficiā-
lām atvadām atstāja Klīvlandi.

Floridā Berkuļi iegādājas dzī-
vokli tuvu Norai. Viņi iestājās 
Floridas latviešu draudzē un, ka -
mēr veselība atļāva, cītīgi ap  mek-
lēja dievkalpojumus. Sūdzējās 
vienīgi par to, ka dievkalpojumu 
nebija katru svētdienu kā Klīv-
landē. Aina nomira 2012. g. 11. 
decembrī un ir apglabāta Royal 
Springs kapos St. Pētersburgā, 
Floridā. 

Pēc Ainas nāves Tālivaldis dzī-
voja viens, turpināja gadskār tē-
jos ceļojumus uz Latviju, cie mo-
jās arī pie bērniem rietumos. 
Viņš priecājās par augošo maz-
bērnu saimi un arvien intere sējās 
par notikumiem latviešu baznīcā. 
Pagājušā gada pavasarī, triekas 
ķerts, bija spiests pāriet uz Ass-
isted Living iestādi, no turienes 
no  vem brī tika ievietots slimnīcā, 
un 2014. g. 3. decembrī beidzās 
Tāli valža Berkuļa gaŗais, svētīgais 
mūža gājums.

Ar pateicīgām sirdīm viņu at -
ceras bērni, mazbērni, radi Lat-
vijā, kā arī latviešu sabiedrība un 
Baznīca ārzemēs. Tālivaldis Ber-
kulis ir ieminis dziļas un palieka-
mas pēdas Apvienotās draudzes 
un LELBA /LELBĀL vēsturē.  
Paldies Dievam par viņa dzīvi un 
darbu!

Nikolajs Jānis Bogdanovs 
šķīrās no mums pāragri – 62 ga -
du vecumā, 2013. gada 2. jan-
vārī, Sheridan, Wyoming, iedra-
gātās veselības dēļ nesasniedzis 
savu potenciālu. Bet Dieva ceļi 
nav mūsu ceļi.

Nikolaja vecākie Helēne un 
Nikolajs Bogdanovi atstāja Lat-
viju, bēgot no komūnisma, 
1944. gada rudenī viņi nonāca 
Vācijā, kur Paderbornā 1950. 
gada 12. jūnijā piedzima Ni  ko-
lajs, īsi pirms izceļošanas uz 
ASV. Viena gada vecumā kopā 
ar vecākiem un māsām Irēni un 
Ievu viņš devās no Augustdorfas, 
Vācijā, uz Ameriku, un nonāca 
vispirms Ellis salā (Ellis Island).  
Īsi pēc tam, visi kopā ar mazo 
Nikolaju brauca ar vilcienu uz 
Demoini (Des Moines), Aijovā 

Dr. J. J. DIMANTS, Jr., M.D.

Dr. J. J. DIMANTS, Jr., M.D.
(Iowa). Tēvs strādāja riepu 
fabrikā, bet māte par mājkal-
potāju. Abas māsas pa vasaru 

piestrādāja, jo dzīves apstākļi to 
spieda. Šeit latviešu kopienā, 
kur sākumā bija ap 400 tautiešu, 
Nikolajs pavadīja jaunību, ie -
augot latviešu sabiedrībā. Viņš 
bija ļoti sabiedrisks, atjautīgs 
un dzīvespriecīgs jauneklis – 
ap  meklēja latviešu sestdienas 
skolu, attīstīja mūzikālās dotī-
bas – spēlēja klavieres, ērģeles 
un akordeonu, ko tēvs viņam 
bija dāvājis kā mazam zēnam. 
Sevišķi viņš izcēlās ar ērģeļu 
spēli, pavadot dievkalpojumus. 
Tāpat dejoja tautasdejas, pie da-
lījās teātrī, kur nostriprināja 
latviešu valodu un guva dau-
dzus draugus. 

Nikolajs pabeidza technisko 
vidusskolu (Des Moines Tech ni-
cal High School) 1968. gadā, kur 
arī izcēlās vieglatlētikā, sevišķi 

100 metru skrējienā, sasniedzot 
pat Olimpiadas kvalifikācijas 
laiku.

Ne tikai Čikāgā bija Čikāgas 
Piecīši. Tādi bija arī Demoinē – 
„Demoines piecīši”, kur pieda-
lījās un spēlēja Nikolajs Bog-
danovs, Arnis Akselis, Volde-
mārs Nariņš, Miķelis Briedis un 
Vitālijs Kursītis.

Kaŗadienestu Nikolajs Bog-
danovs izdienēja ASV Marine 
Corps no 1968. gada līdz 1972. 
gadam un bija iesaitīts Viet na-
mas kaŗā, sīvo cīņu laikā gū -
dams smagus ievainojumus, 
bet, būdams pozitīvi noskaņots, 
tos pārvarēja. Tā viņš sabija 
Vietnamas kaŗā divas reizes, lai 
ar pārliecību cīnītos par brīvību, 
ko jauneklim tik ļoti uzsvēra 
viņa tēvs. Bet viss redzētais un 
pārdzīvotais atstāja dziļas rētas. 
No Marine corps viņs tika mo -
bilizēts ar godu un teicamām 
atsauksmēm. Cilvēki viņu mī -
lēja humora un dzīvesprieka 
dēļ, lai gan kaŗš bija atstājis 
dziļas rētas viņa miesā un garā. 
Ar šīm sekām viņš cīnījās visu 
šo laiku. Uz mājām viņš rakstīja 
vēstules vai katru dienu labā 
latviešu valodā, tajās izpaudās 
viņa lielais patriotisms pret Lat-
viju un Ameriku.

Pēc dienesta viņš palika Ka  -
lifornijā un strādāja par pavāru-
kulināru daudzos iecienītos 
res torānos, bet vasaras pava-
dīja, apceļojot Ameriku, atjau-
nojot vecās draudzības, un ne -
kad neaizmirsa ģimeni Demoinē.

Nikolajs 1979. gada 16. jūnijā 

apprecējās ar Bernadini Ramirez 
un ģimene bija svētīta ar trim 
bērniem: Nikolaju, Kristapu un 
Bernadeti.

Pavāra-kulināra intensīvais 
un prasīgais darbs sāka radīt 
traucējumus ģimenē, un tā viņš 
sāka strādāt daudzās citās vietās, 
pateicoties viņa izveicībai un 
neatlaidībai – Kalifornijā, Ai -
jovā, Ziemeļkarolinā – Steve 
Chase & Assoc., One Hawkeye 
Park un Townsend Engineer  ing 
– kā interjera veidotājs (interior 
designer), projektu un transpor-
ta pārraugs. Pēc darbā gūtajiem 
savainojumiem bija nepie cieša-
mas vairākas smagas operācijas. 
Pēc operācijām viņš studēja un 
tapa par elpošanas terapeutu 
(respiratory therapist). Auto ka-
tostrofa atstāja viņu darba nes-
pējīgu un piespieda agri aiziet 
pensijā, nopietni pievēršoties 
mūzikai. Un tā viņam neradās 
izdevība apmeklēt Latviju, lai 
gan viņš ļoti labi runāja un 
rakstīja latviski. Gūtās smagās 
kaŗa traumas un pārdzīvojumi, 
darbā gūtie savainojumi trau-
cēja viņam domāt par ciemo-
šanos Latvijā. Arī nebija nekādu 
ziņu, vai Latvijā ir palikuši radi.

Nikolaja dēls Kristaps Tichons 
šā gada maijā precēsies, tikai 
bez tēva klātbūtnes. Nikolaju 
piemiņā paturēs: viņa trīs bērni 
un viņu māte, mazmeita Juliette, 
māsa Irēne Sampson, brālēni un 
māsīcas. Atceres dievkalpojums 
ir paredzēts Demoinē šā gada 
rudenī. Lai viņam vieglas trim-
das smiltis!

Akadēmiskā Dzīve ir latviešu 
valodā vienīgais žurnāls, kas  
veltīts latviešu sabiedrībai un 
akadēmiskai saimei un raksta 
par nozīmīgiem zinātnes, kul-
tūras un sabiedriskiem jautā-
jumiem. Tas iznāk kopš 1958. 
gada. Līdz 2005. gadam ASV, 
bet kopš 2006. gada apgāds 
izdot žurnālu kopā ar Latvijas 

Žurnāla AKADĒMISKĀ DZĪVE 
turpināšanās nodrošināta

Universitātes apgādu Latvijā. 
Akadēmiskā  Dzīve ir tapusi par 
Latvijas Universitātes oficiālo 
izdevumu.

Žurnāla izplatīšanu ASV ir 
pārņēmis Dr. Jānis J.Dimants, 
Jr., jo veselības apsvērumu dēļ 
Zigrīda Freiberga nebūs spējīga 
to turpināt.

Tikko ir iznācis žurnāla 50. nu -

murs ar 152 lpp., un to var 
iegādāties, pasūtinot: 2330 Inns  -
bruck Parkway, Minneapolis, 
Minn. 55421-2068, cena - sākot 
ar ziedojumu no $ 20.

Uz čeka lūdzu rakstīt adre-
sātu „Akadēmiskā Dzīve”, un 
tas nosūtāms uz augstāk minēto 
adresi.

MAIJA GRENDZE
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Mūsu laikrakstā rakstījām, ka  Zolitūdes lielveikala Maxima 
traģēdijas krimināllietā par aizdomās turētajām atzītas trīs perso-
nas – sagruvušās ēkas būvinženieris Ivars Sergets, veikala projekta 
būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis un sabrukušā lielveikala 
projekta autors architekts Andris Kalinka. Sergets un Gulbis ap -
cietināti, Kalinkam piemērota policijas uzraudzība un aizliegums 
izbraukt no valsts. Pirms dažām dienām Sergets un Gulbis tika 
atbrīvoti no apcietinājuma. 

Ar ekspertīzes secinājumiem bija  iepazinies ģenerālprokurors 
Ēriks  Kalnmeiers un snie dza interviju žurnālam Ir.  Ar viņa 
atziņām iepazīstinām  mūsu lasītājus.  

Intervijā  ģenerālprokuroram jautāja, kāpēc 
notikusi traģēdija? Ēriks Kalnmeiers:

 Ēkai bija jāsabrūk. Jautājums – kāpēc tā 
tik ilgi nostāvēja? No ekspertu atzinuma 
izriet, ka būvprojektā pieļautas rupjas kļū-
das, par to šaubu nav. Ir faktori, kas būtiski 
ietekmēja ēkas sagrūšanu, un arī tādi, kuŗi 

mazāk ietekmēja. Kopsumma ir tā, ka nobru-
kums notika tieši 21. novembrī pulksten 17.41. 

Iztrūkstot vienam veicinošajam faktoram, nobru-
kums varbūt     būtu noticis pulksten 3 naktī un nebūtu bojā gājis 
neviens cilvēks. Ēka projektēta tā, ka tā nevarēja nesabrukt. Šeit 
jārunā par daudz ko – par ārkārtīgi paviršo attieksmi pret objekta 
celtniecību, pret pārbaudēm celtniecības gaitā. Ir ļoti daudz 
nekontrolējamības, daudz vairāk nekā kontrolētas darbības. 
Nozīmīgo būvkonstrukciju pie ņemšana, slēpto darbu pieņemšana, 
gala pieņemšana, ēkas technis kā pārbaude pirms jaunās būvniecības 
kārtas sākšanas – tie visi ir noteikumu punkti, kas paredz veikt 
kvalitātes kontroli. Ja tas būtu ievērots, tad nevarēja nekonstatēt, ka 
kaut kas nav kārtībā. Nevarēja nekonstatēt. Te ir runa par milzīgu 
nolaidību!

 Cilvēki, kuŗi darba gaitā  brīnījās par skrūvju kvalitāti, morāli 
sevi var uzskatīt par līdzvainīgiem. Pie kā viņi vērsās, vai būvvaldi 
informēja? Tas ir tas pats, kas iet pa ielu, redzēt kādu asiņainu gu -
ļ am sniega kupenā, bet paiet mierīgi gaŗām. Pati kļūda ir vai nu 
neuzmanības, matēmatiskā aprēķina, vai nolaidības kļūda, bet nav 
tīši ieprojektēta kļūda. Tad tā būtu slepkavība. 

Aizdomās turētajiem 
turpinājums sekos! 

Svin Latvijas Republikas de iure 
94. gadadienu

Diplomātu dienas ietvaros Ār  -
lie tu ministrija  organizēja  Latvijas 
Republikas starptautiskās de iure 
atzīšanas 94. gadadienas (26. jan -
vāris) svinības. Notika vairāki sa -
rīkojumi.

Svinīgā pieņemšana Latvijas Ār -
lietu ministrijā 

Uz svinīgo pieņemšanu mi   nis -
t rijā tika aicināti ministri, Saeimas 
deputāti, ārvalstu diplomātiskā 
kor pusa pārstāvji, goda konsuli, 
bijušie vēstnieki, pensionētie mi -
nistrijas darbinieki un citi sa  dar -
bī bas partneŗi. 

Uzrunājot viesus svinīgajā pie -
ņemšanā, ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs uzsvēra, ka pagājušais 
gads bijis patiess izaicinājums mū -
 su diplomātiem, īpaši sarežģītās 
starptautiskās situācijas dēļ, šo  gad 
ir klāt nākušas rūpes Latvijai – ES 
Padomes prezidējošai valstij. Mi  -
nistrs izteica pārliecību, ka Latvi-
jas diplomāti ar šiem uzdevu - 
m iem tiks galā veiksmīgi. Klātesošos 
ar uzrunu sveica arī Saeimas 
priekš sēde Ināra Mūrniece. Viņa 
atzina, ka Latvijai ir ar ko lepoties 
un tā droši uzsākusi prezidentūru 
ES Padomē. 

24. janvārī  tika nolikti ziedi I  
un II Meža kapos Zigfrīda Annas 
Meierovica, Jāņa Čakstes un biju-
šo Ārlietu ministrijas darbinieku – 
Imanta Daudiša, Pētera Vasariņa, 
Daces Krievānes un Maijas Ābol-
tiņas – atdusas vietās.

***
Diplomāti godina Latvijas 

sūtņa Lielbritanijā Kārļa Zariņa 
piemiņu

25. janvārī, godinot Latvijas Re -
publikas starptautiskās de iure at -
zīšanas 94. gadadienu, Latvijas 
vēst   nieks Lielbritanijas un Zie-
meļ  īrijas Apvienotajā Karalistē 
Andris Teikmanis kopā ar vēst-
niecības diplomātiem un darbi-
niekiem Brukvudas kapos (Brook-
 wood cemetery) nolika ziedus Lat-
vijas ārkārtējā sūtņa un pilnvaro -
tā ministra Lielbritanijā, Latvijas 
diplomātiskā un konsulārā die-
nesta ilggadējā vadītāja Kārļa Za -
riņa un viņa ģimenes atdusas  
vietā (attēlā).

Trīsdesmit gadus kopš 1933. 
gada jūlija Kārlis Zariņš bija sūtnis 
Lielbritanijā. Pēc Latvijas okupā-
cijas 1940. gadā K. Zariņš, pama-
tojoties uz Latvijas Republikas 
valdības piešķirtajām ārkārtējām 
pilnvarām, nodrošināja Latvijas 
interešu pārstāvību Rietumeiro -
pā. Līdz pat mūža beigām 1963. ga   -
dā K. Zariņš bija arī Latvijas 
diplomātiskā un konsulārā die-
nesta vadītājs. Pateicoties K. Zariņa 
un citu diplomātu patriotismam, 
kā arī aktīvajam darbam, visus 
okupācijas gadus sūtniecība Lon-
donā turpināja savu darbu.

Latvijas vēstnieks godināja arī 
Latvijas diplomāta Kārļa Berenda 
piemiņu, kuŗš arī ir guldīts Bruk-
vudas kapos. K. Berends no 1937. 
gada bija padomnieks sūtniecībā 
Parīzē, savukārt no 1962. gada līdz 
mūža beigām 1987. gadā – Lat  vi -
jas pilnvarotais lietvedis Francijā. 
Diplomāti nolika ziedus arī pie 
Mātes Latvijas pieminekļa.

***
Andris Nelsons iemūžināts 

hologrammā Bostonas 
Simfoniholā 

Par godu latviešu diriģenta An -
dra Nelsona debijas sezonai Bos-
tonas Simfoniskajā orķestrī Bos -
tonas Simfoniholas apmeklētājus 
pirms koncertiem sagaidīs slavenā 
diriģenta hologramma, vēstī laik-
raksts The Boston Globe. Nelsona 
hologramma visu janvāri būs ap -
skatāma Bostonas Simfoniskā 
orķestŗa galvenajā koncertzālē 
pirms koncertiem otrdienās, ce -
turtdienās un sestdienās.

//Foto: LETA

“Andra Nelsona degsme un de -
dzība ir pilnīgi taustāma, kad viņš 
atrodas pie diriģenta pults, tāpēc 
Bostonas Simfoniskais orķestris 
pieņēmis atbilstošu lēmumu, kā 
iepazīstināt ar jauno galveno diri-
ģentu tādā veidā, kas patiesi atai-
no viņa pāri plūstošo personību,” 
raksta avīze.

Pats Nelsons pauda prieku par 
neparasto veltījumu. “Man jāatzīst, 
ka atrasties blakus savai runājošai 
un kustīgai hologrammai ir maz-
liet dīvaini un arī ļoti aizraujoši. 
Un es priecājos, ka kopš attēla 
ierakstīšanas jūlijā es esmu zau-
dējis mazliet svara,” sacīja Nelsons.

Slavenais latviešu diriģents Bos-
tonas Simfoniskā orķestŗa galve -
nā diriģenta un mākslinieciskā 
vadītāja amatā stājās pagājušā 
gada septembrī.

***
Latvija aicināja sasaukt ārkārtas 

ES Ārlietu padomi
Latvijas Ārlietu ministrija ka   tē-

goriski nosoda jauno vardarbības 
vilni Ukrainas austrumos. Pro -
mas kaviskie terroristiskie grupē-
jumi ar uzbrukumiem Mariupolē 
un citur Ukrainas austrumos, ne -
cilvēciski un ciniski vēršoties pret 

civiliedzīvotājiem, pilnībā aplieci-
na, ka Krievija nav ieinteresēta 
konflikta mierīgā norēgulējumā. 
Latvija aicināja sasaukt ārkārtas 
ES Ārlietu padomi.

ANO Drošības padome pēc 
Lielbritanijas aicinājuma mēģi-
nāja pieņemt paziņojumu par 
Mariupoli. Paziņojuma projektā 
bija nosodīti separātistu nesenie 
provokātīvie izteikumi sakarā ar 
Mariupoles apšaudīšanu. Ukrai-
nas prokrieviskos separātistus at -
balstošā Krievija bloķēja šāda 
paziņojuma pieņemšanu.

***
Vienojas par NATO 
atbalsta punktiem

NATO valstu bruņoto spēku 
komandieŗi vienojušies par ātrās 
reaģēšanas spēku atbalsta punktu 
izveidošanu Baltijā un vēl trīs val-
s tīs. Par to vizītē Bulgārijā pavēstī-
ja  jaunais NATO ģenerālsekretārs 
Jens Stoltenbergs.

Viņš sacīja, ka Eiropa šobrīd 
saskaras ar arvien pieaugošiem 
draudiem no Krievijas, tādēļ ne  -
pie ciešams pastiprināt NATO 
klāt  būtni Centrālās un Austrum-
eiropas valstīs. Tas nozīmē, ka 
drīzā laikā Latvijā veidos vienību, 
kuŗas uzdevums būs strādāt at -
balsta punktā, rīkot mācības, 
atbildēt par loģistiku un krizes 
gadījumā arī uzņemt ātrās reaģē-
šanas spēkus.

***
Prezidents, visticamāk, 

nebrauks uz Maskavu 9. maijā
Valsts prezidents Andris Bēr - 

z iņš pēc Saeimā notikušajām dis-
kusijām par ārlietu ministra Ed  -
gara Rinkēviča (Vienotība) ikga-
dējo ziņojumu par paveikto un 
ie   cerēto darbību valsts ārpolītikā 
un Eiropas Savienības (ES) jau tā-
jumos atzina, ka ir pieņēmis lē  -
mu mu, vai doties vai nedoties uz 
9. maija svinībām. Lēmums par 
to, vai piedalīties 9. maija “uzvaras 
dienas” svinībās Krievijas galvas -
pilsētā Maskavā, “ir bijis visu mū -
žu iekšā”. 

Tā prezidents izteicās intervijā 
plašsaziņas līdzekļiem. Bērziņš 
lēmumu par to, vai atsaukties 
Krie  vijas uzaicinājumam, ir pie -
ņēmis, taču publiski to vēl neat-
klāj. Par lēmumu sākotnēji in  for-
mēšot uzaicinātājvalsti. Aģentū -
ras LETA rīcībā esošā informā - 
cija liecina, ka Bērziņš uz Maska -
vu nedosies, kā to jau iepriekš 
mudinājis vairums Latvijas po  lī-
tiķu. Jautāts par laiku, kad lē - 
m ums tiks oficiāli publiskots, pre-
zidents sacīja – “kad dzīve rādīs, 

ka tas ir nepieciešams, jo es ne  -
esmu viens šajā spēlē”. Bērziņš 
netieši norādīja, ka, ja būtu paša 
izvēle, viņš nedotos, taču pienā-
kumus uzliek Latvijas preziden-
tūra ES padomē.

26. janvārī intervijā LNT rai -
dījumā 900 sekundes Andris Bēr-
ziņš sacīja, ka   nevar izslēgt, ka uz 
Krievijas galvaspilsētu Maskavu 
būtu jābrauc, bet, iespējams, ne     
9. maijā uz “uzvaras dienas” svi-
nībām. Tātad – tas varētu notikt 
pirms vai pēc svinībām.

 ***
Protestē pret 

Krievijas  agresiju Ukrainā
Aptuveni 50 cilvēku pie Krie-

vijas vēstniecības Rīgā protestēja 
pret Krievijas agresiju Ukrainā.

Protestētāji tur rokās vairākus 
plakātus, uz kuriem rakstīts “Pu  -
tins – slepkava”, “Krievija, atstāj 
Uk  rainu!”, “Slava Ukrainai”, “Pu  -
tins un Krievija – meļi un slepka-
vas”. Uz zemes bija novietots 
pa klājs ar Putina seju, uz kuŗa 
rakstīts – “Noslaukiet kājas!”.

***
Varēs izvēlēties, kuŗā vēlēšanu 

apgabalā balsot
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš tikās ar Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) priekšsēdi Arni 
Cimdaru (attēlā), lai pārrunātu 
2014. gada notikušo Saeimas  un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu no -
risi un iespējamos uzlabojumus 
vēlēšanu sistēmā. 

//Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Amatpersonas pārrunāja, kā 
uzlabot ārzemēs dzīvojošo Latvijai 
piederīgo iespējas piedalīties vēlē-
šanās. Kā vienu  no būtiskākajiem 
uzdevumiem Valsts prezidents 
minēja veidu, kā radīt lielāku sa  -
saisti starp vēlētāju un ievēlēta-
jiem Saeimas deputātiem, pie - 
m ēr am, piedāvājot ārzemēs dzīvo-
jošajiem iespēju izvēlēties, kuŗā   
no pieciem vēlēšanu apgabaliem 
nodot savu balsi.
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nistrijas datiem, laika posmā no 
2000. gada jūnija līdz 2013. gada 
septembŗa beigām Īrijā personas 
kods (PPS) piešķirts 52 670 Lat-
vijas iedzīvotājiem. Statistikas dati 
neuzrāda, cik liela daļa latviešu 
viesstrādnieku atgriezusies dzim-
tenē.

***
Pēc pieciem gadiem

iecerēts sākt Rail Baltica būv-
niecību.  Februāŗa beigās sāksies 
dzelz ceļa līnijas Rail Baltica sa  -
biedriskā apspriešana 15 Latvijas 
pašvaldībās. Būvniecības darbus 
līnijā Tallina–Rīga–Kauņa, kas 
Latvijā papildus radīšot vairākus 
desmitus tūkstošus jaunu darba-
vietu, sākšot 2020. gadā un pa -
beigšot 2025. gadā.

Projekta mērķis ir integrēt Bal-
tijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. 
Rail Baltica aptveŗ četras Eiropas 
Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, 
Latviju un Igauniju, netieši – arī 
So  miju, pagarinot maršrutu ar pa -
zemes tuneļa savienojumu Tal li-
na–Helsinki.

***
Helsinku bīskape citē Raini
Publicēta Raiņa un Aspazijas 

150 gadu jubilejai veltītās īsfilmu 
serijas Domasspēks 3. epizode, 
kuŗā Raiņa aforismu interpretē 
Helsinku bīskape Irja Askola. Vi -
deo savā twitter kontā ievietojis    
arī Somijas premjērministrs 
Aleks andrs Stubs.

Domasspēks (mindpower) ir 
projekts, kuŗā 29 īsfilmās sabied-
rībā pazīstami cilvēki no visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm 
savā dzimtajā valodā lasa un sa - 
vas kultūras tēlos ietērpj citātus  
no Raiņa un Aspazijas daiļrades. 
Projekts iekļauts Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības Pa  -
domē oficiālajā publiskās diplo-
mātijas un kultūras programmā. 
Šajā īsfilmā Irja Askola un Aspa-
zija (Eva Ikstena-Strapcāne) inter-
pretē Raiņa aforismu, kas pierak -
s tīts 1925. gada 2. aprīlī.

***
Latvijas mūzikas dienās 

Budapeštā skanēja latviešu 
mūzika

Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības (ES) Padomē atklāša-
nas koncertā skanēja gan latviešu, 
gan ungāru komponistu skaņdar-
bi. Budapeštas Mūzikas centrā  
Vals ts kameŗorķestris Sinfonietta 
Rīga kopā ar spožo vijolnieci Vi  -
netu Sareiku atskaņoja Pēteŗa Vas-
ka fantaziju Vox amoris, Oskara 
Herliņa Mirage of the Void un Bēlas 
Bartoka  skaņdarbu Diverti mento.

Pianists Vestards Šimkus Bu  da-
peštas publiku priecēja ar P. Vaska 
skaņdarbu “Gadalaiki”, kas kom-
ponēts talantīgā latviešu atska-
ņotāja izpildījumam. Pirms kla-
vieŗkoncerta mūzikas cienītājiem 
būs iespēja piedalīties sarunā ar 
komponistu. Latvijas mūzikas 
dienas Budapeštā beidzās ar De -
nisa Paškeviča džeza kvarteta Re -
sonance uzstāšanos BMC džeza 
klubā Opus Jazz Club. Sadarbībā 
ar restorāna „Bibliotēka Nr. 1” šef-
pavāru Māri Jansonu un BMC 
restorānu Latvijas mūzikas dienu 
laikā bija iespēja baudīt  latviešu 
virtuves ēdienus.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Savukārt 27,9 procenti vīriešu 
pilsoņu nepiekrita šādam apgal-
vojumam, bet mazliet vairāk nekā 
13 procentiem respondentu ne -
bija viedokļa par šo jautājumu. 
Latviju ar ieročiem rokās aizstā-
vētu 67 procenti vīriešu pilsoņu, 
kuŗu sarunvaloda ģimenē ir lat -
viešu valoda. To darītu arī 41,2 
pro centi vīriešu pilsoņu ar krievu 
sarunvalodu ģimenē. Pētījumā se -
 cināts, ka Latviju ar ieročiem ro -  -
k ās aizstāvētu arī 34,4 procenti 
vīriešu bez Latvijas pilsonības. 

***
Parīzē bloķēta Latviju 
nomelnojoša izstāde

Prokremliskais Krievijas psei -
dovēsturnieks Aleksandrs Dju-
kovs vēlējies UNESCO mītnē Pa -
rīzē izrādīt Latviju nomelnojo -      
šu izstādi par holokaustu. Izstādi 
“Aiz  vestā bērnība. Holokausta 
upu ŗi nacistu koncentrācijas 
nometnē Salaspilī (Latvija) ieslo-
dzīto bērnu skatījumā” UNESCO 
mītnē Parīzē bija paredzēts atklāt 
25. janvārī. Pēc Djukova sacītā, 
izstādi bloķējusi Latvijas pārstā-
vība UNESCO. Savulaik Latvijas 
Ārlietu ministrija tika norādījusi, 
ka Djukova aktīvitātes ir ļaunprā-
tīga vēstures falsifikācija.

***
Scandinavian Airlines uzsāk 

tiešos lidojumus  
no Rīgas uz Stokholmu

Scandinavian Airlines (SAS) at -
griežas Latvijā un 29. martā uz -
sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz 
Stokholmu. SAS nodrošinās līdz 
18 lidojumiem nedēļā. 

No 2015. gada 29. marta lid-
mašīna pacelsies no Stokholmas 
Arlandas lidostas plkst. 8.25,      
plkst. 16.00 un plkst. 19.35 pēc 
vietējā laika, lai dotos ceļā uz 
Latvijas galvaspilsētu, savukārt 
pa     sažieŗi, kas izceļo no Rīgas uz 
Zviedrijas galvaspilsētu, izlidos 
plkst. 6.55, plkst.11.10 un plkst. 18.45. 
SAS atgriežas Latvijā pēc gandrīz 
septiņu gadu pārtraukuma: ie  -
priekšējā SAS lidmašīna no Lat-
vijas pacēlās 2008. gada jūlijā.

***
Pērn Īrijā reģistrēti 1312 

iebraucēji no Latvijas
Īrijas Sociālo un ģimenes lietu 

ministrijas sakopotie dati liecina, 
ka  Īrijā pērn reģistrējušies 1312 
iebraucēji no Latvijas. Viesstrād-
nieku pieaugums turpinot sama -
zināties jau vairākus  gadus pēc 
kār tas. 2012. gadā darbam Īrijā 
re   ģistrējās 1759 Latvijas iedzīvo-
tāji,  2011. gadā – 2195, 2010. gadā – 
3134 Latvijas valstspiederīgie, 
vēstī Īrijas latviešu ziņu portāls 
Baltic Ireland.

2013. gadā darbam Īrijā re  -
ģistrējās 2316 iebraucēji no Lie-
tuvas,  no Igaunijas – 237. Pēc Īri-
jas Sociālo un ģimenes lietu mi -

sījums “Tēvu tēvi laipas meta, 
bērnu bērni laipotāji. Latviešu 
tautasdziesmas J. G. Herdera kon-
volūtos Berlīnes Valsts biblio - 
tēkā”. Lasījums bija veltīts izcilā 
antropologa, teologa un literāta 
Johana Gotfrīda Herdera (1744 – 
1803) 250. gadskārtai kopš viņa 
ierašanās un aktīvās darbības Rīgā 
1764. gadā. 

Herderam veltītās izstādes 
eksponāts

Pēc priekšlasījuma LNB 5. stā -
vā, Stendera lasītavā, tika atklāta 
izstāde “Herdera Rīgā (1764 – 
1769) dzimušais universs”. Ekspo-
zīcija veltīta 250 gadiem kopš Her-
dera ierašanās Rīgā un 150 gadiem 
kopš Herdera pieminekļa atklā-
šanas Rīgā 1864. gadā. Laika gaitā 
Herders piedalījies gan Rīgas pil-
sētas bibliotēkas darbā, gan snie-
dzis būtisku ieguldījumu latviešu 
tautasdziesmu populārizēšanā 
pasaulē.

***
Pētījums: 58% vīriešu aizstāvētu 

Latviju ar ieročiem rokās

Pēc Aizsardzības ministrijas pa -
 sūtījuma pētījumu centra “SKDS” 
veiktajā pētījumā “Latvijas iedzī -
votāju viedoklis par valsts aizsar-
dzības jautājumiem” secināts, ka 
58,7 procenti vīriešu pilsoņu, no 
kuŗiem aptuveni 80 procenti vei-
do Nacionālo bruņoto spēku re -
zervi, nepieciešamības gadījumā 
būtu gatavi cīnīties ar ieročiem 
rokās, lai aizstāvētu Latviju.

tās informācijas, no 10. līdz 15. feb-
ruārim latvieši Francijā un citur 
pasaulē aicināti piedalīties Latvi -
jas dienās Strasbūrā.

Latvijas dienu ietvaros norisi-
nās ies dažādi sarīkojumi.

***
RTU atklāj 

Latīņamerikas centru 
23. janvārī Ārlietu ministrijas 

Divpusējo attiecību direkcijas va -
dī tājs vēstnieks Einars Semanis 
pie dalījās Rīgas Techniskās uni-
ver sitātes (RTU) Latīņamerikas 
centra atklāšanā.

No kreisās: LR Ārlietu ministri-
jas Divpusējo attiecību direkci-
jas vadītājs vēstnieks Einars Se  -
manis, RTU mācību prorektors 
Uldis Sukovskis un rektora viet-
nieks starptautiskajā akadē mis -
kajā sadarbībā un ārzemju stu-
dentu apmācībā Igors Tipāns

Semanis apsveica klātesošos ar 
centra atklāšanu un pauda cerību, 
ka tas vairos studentu, mācībspē-
ku, kā arī Latvijas sabiedrības zi -
nāšanas par Latīņamerikas reģio -
na kultūru un tradicijām. Vēst -
nieks uzsvēra, ka centram būs   
liela loma, veicinot Latvijas un 
Latīņ amerikas valstu sadarbību 
izglītības un zinātnes jomā. Lat-
vijas prezidentūras Eiropas Sa   vie-
nības Padomes kontekstā Sema -
nis uzsvēra nepieciešamību tur-
pināt polītisko, kā arī ekonomisko 
sakaru padziļināšanu starp ES un 
Latīņamerikas un Karību valstu 
reģionu.

***
Nacionālajā bibliotēkā  

Herderam veltīta izstāde
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) 4. stāva Mazajā zālē notika 
LNB Letonikas un Baltijas centra 
vadošās pētnieces filoloģijas dok-
tores Beatas Paškevicas priekšla-

Tikšanās laikā Arnis Cimdars 
Valsts prezidentu informēja par 
to, ka abās 2014. gadā notikušajās 
vēlēšanās neviena vēlēšanu iecirk-
ņa protokols netika atcelts. Viņš 
norādīja, ka tas uzskatāms par pa -
 nākumu, īpaši tādēļ, ka vēlēšanu 
komisija katrā iecirknī ik katrās 
jaunās vēlēšanās tiek veidota no 
jauna. Cimdars informēja arī par 
elektronisko sistēmu izmantošanu 
vēlēšanās. 

***
Atklāta Stūŗa mājas 
virtuālā ekskursija

23. janvārī tika atklāta Stūŗa 
mājas virtuālā ekskursija, kas 
turpmāk angļu un latviešu valodā 
būs brīvi pieejama tīmeklī ikvie-
nam interesentam, kuŗš vēlas iepa-
zīties ar ēkas telpām un gūt ieskatu 
par šo Latvijas vēstures daļu. Pa  -
gājušajā vasarā populāritāti ie -
man tojušās Stūŗa mājas digitali-
zāciju īsteno Latvijas Okupācijas 
mūzejs un Latvijas Institūts (LI) 
sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 
2014.

Ekskursija šobrīd apskatāma 
valsts oficiālajā portālā ārzem-
niekiem www.Latvia.eu, kā arī 
latviešu valodā Latvijas Okupācijas 
mūzeja mājaslapā www.okupaci-
jasmuzejs.lv. Pavisam drīz ar Stūŗa 
māju būs iespēja iepazīties arī  
www.sturamaja.lv (latviešu va   lo-
dā) un www.kgbbuildingriga.com 
(angļu valodā). Ekskursijā iespē-
jams aplūkot Okupācijas mūzeja 
veidotās ekspozīcijas zāli, ieslo -
dzī juma kameras, nopratināšanas 
tel pu, ieslodzīto pastaigu laukumu 
un vairākas citas vietas, kas redza-
mas 360 gradu fotografijās. Ainas 
papildina paskaidrojošie teksti.

***
Strasbūrā norisināsies 

Latvijas dienas
Pēc Latvijas vēstnieka Eiropas 

Padomē Rolanda Lappuķes snieg-
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Nepārspējamais publicists, vēs -
turnieks un satīriķis Uldis Ģēr-
manis man, 1979. gadā tiekoties 
Stokholmā, teica, ka viņš mēdzot 
savos priekšlasījumos “apgais - 
mot tekošo momentu”. Šis teiciens 
man patika. Tātad – tekošais mo  -
ments vairākos izgaismojumos.

Šķiet, ka patiešām vērts “ieklau -
sīties” dzejnieces un publicistes 
Liānas Langas izteikumos, kas 
pub  licēti Latvijas Avīzē. Žēl, ka 
viņa negribēja nosaukt kāda pro -
kremliski noskaņota vietēja dzies-
 minieka (!) vārdu, kurš kādā tī  -
mekļa vietnē publicējis sarakstu  
ar cilvēkiem, kuŗi nākotnē Latvijā 
“nav vēlami”. Šajā sarakstā ir rakst-
nieki, režisori, filozofi “no pub-
lisko intelektuāļu rindām”. Dzies-
minieks? Uzminiet...

Pilnībā simtprocentīgi piekrītu 
Liānas Langas priekšstatam par 
to, kādai jābūt Latvijai: “Mūsu 
valsts pamats ir spēcīgs kultūr-
nacionālisms – jo tieši tāpēc mūsu 
valsts ir dibināta, un mēs sevi uz -
skatām par latviešiem (..). No ot  -

Tekošais moments
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ras puses, mums jābūt liberāliem 
(..). Mums ir jābūt atvērtiem pa  -
saulei (..). Domāju, ka Latvijai jā  -
būt liberālai kultūrnacionālai     
valstij.”. “Nācijas sirdsapziņa vai 
sūds uz kociņa?” Šādu parupju, 
provokatīvu virsrakstu Toms Ost -
rovskis devis savam apcerēju - 
m am TVnet portālā. Manuprāt, 
ie   vērību pelna šīs divas rindkopas: 
“Latvijas atturīgā nostāja formāli 
neiesaistīties Lietuvas, Igaunijas, 
Dānijas un Lielbritanijas aicinā -
jumam ES atbildēt Krievijas iz  -
vērstajam informācijas kaŗam nav 
īsti saprotama. Latvija kā prezi-
dējošā ES valsts ir koordinātore, 
nevis samierinātāja starp demo-
kratijām un Krieviju. Latvijai ir 
pienākums definēt skaidri prin-
cipiālu nostāju, nevis demonstrēt 
pārprastu savaldību. (..).Laimdo - 
tas Straujumas valdība ir iesākusi 
ES prezidentūru ar polītiski ne   iz-
teiksmīgu, “visus un nevienu” at  -
darinošu solījumu plejadu, bez 
jebkādas saprātīgi artikulētas kon-
frontācijas (!) dzirksts.”

Maskavā briesmīgi uztrau-
kušies par to, ka Latvijas Valsts 
valodas centrs ieteicis darba 
vietā darbi niekiem savā starpā 
sarunāties ti   kai valsts valodā – 
proti, klientu, pircēju, pacientu, 
pasažieru u.tml. klātbūtnē. Nu 
jau 42 gadus mā   jo dams Izraēlā, 
kur valsts valoda ir ivrits, man 
šāds ieteikums ir saprotams. No 
6,5 miljoniem Izrāelā dzīvo -
jošiem žīdiem krievvalo dī  go 
īpatsvars ir mazāks par 20 %, un, 
teiksim, kāda veikala, slim  nī  cas, 
iestādes apmeklētājiem nav pa -
tīkami, ja personāls savā star -    
pā sarunājas valodā, ko viņi ne -
saprot.

Latvijas pārstāvība UNESCO 
galvenajā mītnē panākusi, ka Pa   -
rīzē paredzētā izstāde nenotiks. 
Kāpēc? Tāpēc, ka UNESCO pa  -
spārnē plānotās izstādes nosau-
kums ir šāds: “Padzītā bērnība. Ho  -
lokausta upuri nacistiskās kon-
centrācijas nometnes “Salaspils” 
mazgadīgo vaņģinieku acīm”. Eks-
 pozīciju plānojis Maskavas insti -

tūts “Istoričeskaja pamjatj”, ko va  -
da bēdīgi slavenais baltiešu nīdējs 
Aleksandrs Djukovs, un runa ir 
par no Krievijas sādžām atvesta-
jiem bērniem, kuriem “fašisti” 
izsūknējuši asinis. Ar holokaustu, 
t.i., žīdu iznīcināšanu Eiropā, tam 
nav nekāda sakara. Ulda Neiburga 
lieliskajā grāmatā “Dievs, Tava 
zeme deg” Salaspilij veltīts izsme -
ļošs un kompetents raksts.

Lielkrieviju šovinisma uzplū -
dus “putinisma” apstākļos rakstu-
ro prēmijas “Imperiska (!) kultūra” 
piešķiršanas ceremonija Maskavā. 
Šogad šo prēmiju sadaļā “Noti -
kumi. Varoņdarbi. Cilvēki” sa -  
   ņē  ma Igors Strelkovs – kustības 
“Jaun krievija” līderis, dumpīgo 
Donbasa separatistu elks un 
ideologs.

Tas ir neoficiālais līmenis. Bet 
oficiālais? Prezidenta Putina pre - 
s es sekretārs Dmitrijs Peskovs 
sūrojas, ka Rietumi vēlas “izolēt 
Putinu starptautiskajā arēnā”, 
Krieviju “ekonomiski nožņaugt” 
un “panākt, lai Putins tiktu gāzts”. 

Krievija nevarot Donbasa sepa-
ratistus „atstāt likteņa varā” (!). 
Bet tai pašā paziņojumā Peskovs 
norāda, ka “Krievija nevar no   re -
gulēt šo iekšējo (!) Ukrainas kon -
fliktu”. Sākt dialogu, kas spētu 
apturēt kaŗu, spēj tikai oficiālā 
Kijeva, uzsvēra Peskovs. Divko -
sība, cits nekas.

Peskovam tika jautāts, vai ne   -
vajadzētu apvienot Krievijas pre -
zidenta un premjērministra pos-
teni (lai tiktu vaļā no Medvede -  
va? – F. G.). Peskovs atbildēja iz  -
vairīgi – sak’, tad būtu vajadzīgi 
grozījumi konstitūcijā.

Un visbeidzot: Berlīnē Ukrai-
nas, Krievijas, Vācijas un Francijas 
ārlietu ministri vienojušies, ka 
Ukrainas austrumos “abas puses” 
gatavas “atvilkt smago bruņoju-
mu” no konflikta joslas. Bet pats 
konflikts turpinās!

***
Atvainojos par neprecīzitāti 

manā iepriekšējā rakstā: lielais 
gājiens Parīzē notika nevis 10. jan-
vārī, bet svētdien, 11. janvārī.

Neļaut žurnālistiem neko rakstīt 
par kriminālprocesiem, tiesu 
sēdēm un lēmumiem – ieceri, ko 
tieslietu ministrs Dzintars Ras -
načs no Nacionālās apvienības 
(NA) nupat bija spiests atsaukt, 
viņa vadītā ministrija naski mē -
ģināja virzīt uz Saeimu. Reiz jau 
tāds mēģinājums ir bijis – pirms 
sešiem gadiem, kad tieslietu mi -
nistrs bija Gaidis Bērziņš (NA), 
Tieslietu ministrija šos pašus gro-
zījumus Preses likumā arī virzīja 
uz Saeimu, bet toreiz gan tiesīb-
sarga, gan žurnālistu iebildumi 
bija tik nopietni, ka atbildīgā Sa  -
eimas komisija tos noraidīja. Ta  -
gad bija atrasts jauns veids, kā to 
izdarīt – darba grupa, kura no -
darbojas ar Eiropas rēgulu un 
likumu saskaņošanu un kuŗā ne -
tika uzaicināts darboties neviens 
preses pārstāvis, veikli iekļāva li  -
kumu saskaņošanas paketē arī 
grozījumus Preses likumā. Lai gan 
grozījumi ir atsaukti, šokē tas, kā 
melo un izliekas amatpersonas, 
vai nu apgalvojot, ka grozījumi 
neko nemainītu, vai arī sakot, ka 
neko nezina par to, ka grozījumu 
likumprojekts ir kopija pirms se -
šiem gadiem noraidītajiem gro -
zījumiem. Skaidrs ir tikai viens – 
ja grozījumus Preses likumā pie-
ņemtu, tad neviens neuzzinātu 
nedz par Aivara Lemberga tiesas 
prāvām, nedz par korupcijas lie-
tām Rīgas Domē un polītiķi, ie -
rēdņi un dažādas ietekmīgas per-
sonas varētu dzīvot ērti un mie-
rīgi. Un, protams, Nacionālā ap -
vienība arī varētu justies daudz 
labāk, jo vēlētāji maz ko uzzinātu 
par maksātnespējas administrā-
toru ietekmi šajā partiju apvie -
nībā un NA polītiķiem būtu 
vieglāk izskatīties ļoti godīgiem 

Patiesība un gods rokudzelžos
un patriotiskiem Latvijas aiz -
stāvjiem.

Acīmredzot polītiķu un amat-
personu attieksme pret patiesību 
un godaprātu ir nopietni ietek -
mējusi Latvijas iedzīvotājus. Šo -
gad publiskotajā Latvijas Univer-
sitātes (LU) Sociālo un polītisko 
pētījumu institūta pētījumā „Cik 
demokratiska ir Latvija? Demo-
kratijas audits 2005 – 2014” atro-
damas daudzas interesantas atzi-
ņas un fakti. Socioloģisko aptauju 
dati liecina, ka pagājušajā gadā, 
salīdzinot ar 2004. gadu, ir pie -
augusi sabiedrības atsvešināšanās 
no valsts un neticība savām spē-
jām kaut ko ietekmēt, bet ticība 
vienai autoritārai personībai, kas 
visu atrisinās, ir stabila un augsta. 
Piemēram, apgalvojumam, ka 
valdība visumā ņem vērā sabied-
rības viedokli, pirms desmit ga -
diem piekrita 31,7 procenti ap  -
taujāto, bet pagājušajā gadā vairs 
tikai 17 procenti. Samazinājies ir 
to cilvēku skaits, kas domā, ka va  -
rētu kaut ko uzsākt, ja valdība vai 
pašvaldība pieņemtu sabiedrības 
interesēm pretējus lēmumus. 
2004. gadā 26,1 procents, bet pa   -
gājušajā gadā – tikai 21,5 procenti 
aptaujāto uzskatīja, ka varētu kaut 
ko darīt, ja nepareizi rīkotos val -
dība. Vēl vairāk samazinājies ir to 
iedzīvotāju skaits, kas domā, ka 
varētu kaut ko mainīt pašvaldības 
rīcībā – no 40,7 līdz 29,4 procen-
tiem. Kopumā, pārskatot pētīju ma 
datus, var piekrist polītologa Ivara 
Ījaba secinājumam: “Ņemot vērā 
ie priekš minēto, situāciju attiecībā 
uz iedzīvotāju līdzdalību brīv -
prātīgās aktīvitātēs, pašpār  val des 
un nevalstiskās organizācijās un 
citā brīvprātīgā darbā pēdējo pie -
cu gadu laikā var vērtēt kā sliktu.”

Ja runājam par to, kā vērtējam 
godīgumu, tad aptauju dati Lat -
vijā ir ļoti interesanti. Ja salīdzina 
2008. un 2014. gada aptauju par 
to, ko nozīmē polītiskā korupcija, 
tad kopumā ir augusi nosliece 
dažādas polītikā vērojamās ne  -
gātīvās parādības dēvēt par ko -
rupciju. Aptaujās tika uzdoti 16 
vieni un tie paši jautājumi (pie -
mēram – vai par korupciju lie   -
cina savai partijai pietuvinātu 
cilvēku iekārtošana izdevīgos 
amatos valsts apmaksātā darbā). 
Tātad, no vienas puses, ir pieau-
dzis nosodījums partiju negod -
prātīgai rīcībai. No otras puses, 
kopš 2008. gada tikai nedaudz ir 
samazinājies to skaits, kas korup-
ciju netieši attaisno, atzīst ne  pie -
ciešamību ar to sadzīvot, pauž 
bezspēcību vai vienaldzību. Ne -
daudz (no 31,3 procentiem līdz 
26,2 procentiem) samazinājies to 
pilsoņu īpatsvars, kuŗi uzskata,     
ka var atbalstīt polītiķi, kas zog, 
taču rūpējas arī par pārējo sa  - 
   bied rību. Pagājušajā gadā aptu-
veni tikpat daudz aptaujāto uz -
skata, ka polītiķa profesionālā 
kompetence ir svarīgāka nekā 
viņa godīgums. Tam, ka ikviens 
cilvēks, nokļūstot polītiķa amatā, 
arī pats to mēģi nātu izmantot sa -
vā labā, pagāju šajā gadā piekrita 
jau 58,9 procenti aptaujāto (2008. 
gadā piekrita 56,1 procents). Par 
vienkāršu ne  var saukt arī atbildi 
uz jautā jumu, vai Latvijā ir no  -
drošināta godprātīga izturēšanās 
sabiedris kajā dzīvē. Kā zināms, 
Latvijā jau ilgstoši pastāv visai 
stingrs rēgulē jums valsts amatu 
un amatpersonu personisko inte-
rešu nošķir šanai. Pamatprincipus 
un noteikumus kopš 2002. gada 
nosaka likums “Par interešu kon-

flikta no vēršanu valsts amatper-
sonu darbībā”. Lai gan likumā ir 
zinā mas nepilnības, tas detalizēti 
no  saka plašu personu loku, uz 
kuru tas attiecas (no Valsts pre-
zidenta līdz ikvienam, kam ir 
tiesības iz  dot administrātīvos 
aktus, veikt uzraudzības, kontro-
les, izziņas vai sodīšanas funkci -
jas u.tml.). Valsts amatpersonām 
ir jāievēro dažādi ierobežojumi   
un aizliegumi. Valsts amatperso-
nas principā drīkst sa  vienot savus 
amatus ar papildu darbu, taču 
konkrētām amatpersonu katē go-
rijām ir detalizēti ie  robežojumi. 
Piemēram, Saeimas deputāti un 
Ministru kabineta (MK) locekļi 
drīkst savienot sa vus amatus ti - 
kai ar nedaudzu vei du papildu 
dar biem, piemēram, amatu arod -
biedrībā, biedrībā vai nodibi nā-
jumā, polītiskajā partijā, polītisko 
partiju apvienībā vai reliģiskajā 
organizācijā, kā arī pai dagoga,     
zi   n  ātnieka, ārsta, pro fe sionāla 
sportista un radošo dar bu. Pro -
tams, problēmas rodas ne tikai 
tad, ja tiek pārkāpts šis li  kums, 
vairāk satrauc ar korupciju saistī-
tas lietas. Jāteic, ka no 2004. līdz 
2012. gadam ir samazinājies to 
krimināllietu skaits, kuŗās par 
noziedzīgiem nodarījumiem ir 
tiesāti valsts institūciju dienestā 
esoši cilvēki – no 73 līdz 57 kri mi-
 nāllietām. Samazinājies arī amat -
personu notiesājošo spriedumu 
skaits, kas stājušies spēkā – 2004. 
gadā tādi bija 87, bet 2012. gadā 
jau 58. Iespējams, korupcija ir sa  -
mazinājusies, bet iespējams, ka 
likuma pārkāpēji ir kļuvuši veik -
lāki. Jebkuŗā gadījumā visnopiet-
nākā problēma Latvijā ir nespēja 
saprātīgā laikā iztiesāt sarežģītas 
korupcijas krimināllietas, arī pē  -

dējā gada konflikti un nebūšanas 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas birojā (KNAB) neveicina 
godprātīgu attieksmi pret valsts 
darbu.

Tikmēr situācijā, kad Krie -
vijas agresija pieaug, aizvien 
svarīgāka loma ir mūsu sabied-
rības attieksmei pret savu valsti, 
varētu sacīt – cieņai un mīlestībai 
pret Latviju. Kaŗš Ukrainā aug 
spēkā – promaskaviskie kauji-
nieki ar Krie vijas armijas atbal -
s tu uzbrūk ne tikai Doņeckai un 
Luhanskai, smagi uzbrukumi, 
izmantojot arti lērijas raķetes, 
sākušies Mariu  opoles pilsētai.      
Ir skaidri redzams, ka Krievija 
nolēmusi rīkoties iz   lēmīgāk un 
nelikties ne zinis par Rietum-
valstu un ASV sankcijām. NATO 
dalībvalstu aizsardzības ministri 
sanāksmē februārī sprie dīs par 
potenciālajiem Krievijas kodol-
draudiem, un sanāksmes galve-
nā tēma būs Krievijas stra tēģis -
ko bumbvedēju arvien bie   žā kie 
lidojumi līdzās Ziemeļei ro pas 
un Austrumeiropas valstu gaisa 
telpai. Savukārt Maskavas Kār-
negi centra analitiķe Lilija Šev-
cova uzskata, ka Baltijas valstis, 
kas atbrīvojušās no Padomju Sa -
vienības kundzības, pazīst Krie -
viju labāk nekā Rietumi un var 
palīdzēt tiem izprast šīs valsts 
problēmas: “Jūs varat izskaidrot 
vecajai Eiropai, Amerikai, NATO 
vai Eiropas Savienībai, kādas       
ir Krievijas problēmas. Jūsu pie-
re dze ir nenovērtējama,” saka 
polītoloģe. Jāpiekrīt viņas sacī -
ta jam, un, manuprāt, mēs spē-
jam  pārvarēt aizvainojumu pret 
savu valsti, kura bieži mums 
nodara gauži, un būt tai uzti - 
cīgi.
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Neapstrīdams Otrā pasaules kaŗa 
vēstures fakts ir tāds, ka mūsu valstī  
neviena tauta procentuālā izteik - 
s mē nav cietusi vairāk par ebrējiem.  
Tauta, kuŗa Latvijas territorijā dzī -
vojusi gadsimtiem ilgi, kuŗu reizēm 
mīļi un reizēm stereotipiski un 
šabloniski aprakstīja mūsu literā tū-
ras dižgari, kuŗa mūsu sabiedrībai 
devusi tādus pasaulē pazīstamus cil -
vēkus kā gleznotājs Marks Rotko, 
kinorežisors Sergejs Eizenšteins, lie-
lais domātājs Jesaja Berlins, pasau-
les šacha čempions Michails Tāls, 
mūsu laikraksta ilggadējais polītis-
kais komentētājs Franks Gordons 
un daudzus citus, kaŗa laikā tika 
iznīcināta gandrīz pilnībā.  Pēc kaŗa 
tikai pieci procenti Latvijas ebrēju 
joprojām bija dzīvi, dažos gadīju-
mos vien tāpēc, ka 1941. gada 14. jū  -
nijā lopu vagonos uz Sibiriju tika 
izsūtīti arī viņi.  Ebrēji gāja bojā Rī -
gas geto, viņus nošāva Biķernieku 
mežā un citur.  Kad “aptrūkās” Lat-
vijas ebrēju, nacisti tos “importēja” 
no citām Eiropas vietām. Tikpat 
skaidri zināms ir arī tas, ka ne jau   
uz Latviju atskrēja bars vāciešu,  
kuŗi vieni paši nogalināja gandrīz 
visus ebrējus.  Nē, viņiem arī bija 
latviešu “palīgi” no bēdīgi slavenās 
Arāja komandas un ne tikai.

Par to šonedēļ rakstu tāpēc, ka 
kārtējo reizi mūsu valstī ir uzjun - 
 dī jies jautājums par tā dēvēto ebrē-
ju īpašumu restitūciju.  Iespējams, 
lasī tāji atcerēsies, ka šī ir tā problē-
ma, kuŗa mūsu polītiskajās aprin-
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dās kā karsts kartupelis viļāta jau 
sen, pirms pāris gadiem tieslietu 
ministram Gaidim Bērziņam pat 
aizejot no amata, lai tik nebūtu par 
šo smago jautājumu  jādomā un jā -
rīkojas.  

Šoreiz situācija ir citāda.  Pirm-
kārt, nu jau ir runa tikai par pieciem 
īpašumiem, tajā skaitā par kādrei -
zējām sinagogām un ebrēju kap sē-
tām. Savulaik bija  doma arī par 
kompensāciju naudas izteiksmē, 
patlaban tā vairs nav aktuāla.  Tur -
klāt zīmīgi ir tas, ka restitūcijas jau -
tājums vairs nav Tieslietu, bet gan 
Ārlietu ministrijas pārziņā, un tas 
liecina par tā starptautisko nozī  mī-
gumu. Īpaša loma tajā joprojām ir 
Amerikas Savienotajām Valstīm.  
Par restitūciju runāja toreizējā ASV 
Valsts sekretāre Hilarija Klintone, 
kad viņa viesojās mūsu valstī, par   
to ir runājuši ASV vēstnieki. Ame -
rikai ir pat īpašs sūtnis ebrēju jau -
tājumos – Duglass Deividsons, arī 
viņš Latvijā redzēts ne reizi vien.

Savukārt polītiskajās aprindās 
jautājums kārtējo reizi nav ticis 
vien nozīmīgi uztverts. Nesen kādā 
intervijā Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece (NA) stāstīja, ka cilvēciski 
jau viņai it kā nebūtu iebildumu 
pret īpašumu restitūciju, īpaši tā   -
pēc, ka spīkere  redzējusi kādreizējo 
sinagogu Kandavā un viņai sirds 
sāpot par to, kādā stāvoklī celtne ir 
patlaban. Taču gandrīz tajā pašā 
elpas vilcienā I. Mūrniece piebilda, 
ka polītiskā nozīmē gan tas neesot 

tik vienkārši risināms, jo, iespē -
jams, ja Saeima sāks spriest par 
“ebrēju lietu”, varētu parādīties arī 
citi prasītāji, piemēram, Sarkanais 
krusts, un tas esot īpaši sarežģīti, jo 
īpašumu denacionalizācijas pro -
cess jau sen ir beidzies.  NA tāpēc 
vēloties par katru iespējamo ebrē - 
ju īpašumu diskutēt atsevišķi un 
individuāli.

Par to, ka denacionalizācijas pro-
cess ir beidzies, šaubu nav.  Taču  ir 
viens gluži  konkrēts aspekts, proti, 
deportācijās, piespiedu emigrācijā 
lielākoties gāja bojā viens vai vai -
rāki ģimenes locekļi, citi palika 
dzīvi.  Tie, kuŗi palika dzīvi, pēc 
PSRS sabrukšanas varēja pieprasīt 
kādreizējos īpašumus. Īpašumus 
va   rēja pieprasīt ne vien tiešie īpaš -
nieki, bet arī viņu mantinieki.  Pie -
ļauju, ka ir pietiekami daudz Laika 
un Brīvās Latvijas lasītāju, kuŗi tā  -
dējādi Latvijā ir ieguvuši vai atgu-
vuši savus īpašumus.

Ebrēji gāja bojā veselām ģime  - 
n ēm, tika iznīcināti vecvecāki, vecā-
ki, bērni, mazbērni. Pēc 50 ga d iem 
vairs nebija neviena, kas varētu 
mant ot kādreizējos īpašumus.  Pro-
 tams, tā nav Latvijā vien – atminēsi-
mies gadījumu pirms pāris gadiem, 
kad Vācijas dienvidos tika uziets 
milzīgs krājums mākslas darbu, to -
starp pat Šagāla un Matisa. Tos  sa  -
vulaik bija nolaupījuši nacisti, un 
jautājums par to, vai varēs atrast 
darbu kādreizējos īpašniekus, ir 
atklāts joprojām.

Latvijā turklāt runa ir par īpa-
šumiem, kuŗi nav vis individuālā, 
bet gan kopienas piederībā, proti, 
nevienam individuāli nepieder ne 
sinagoga, ne kapsēta.  Tas ir eb   rē ju 
kopienas īpašums. 

Arguments, ka varētu pieteikties 
arī citi prasītāji, tomēr neiztur kri -
tiku. Latvija šad tad, piemēram, pie-
šķir savu pavalstniecību  par īpa - 
š iem nopelniem. Vai gan kādam 
ie    nāks prātā pašam to pieprasīt, ne -
cen šo  ties pierādīt savus īpašos 
nopelnus?! 

Baidos, ka pretestības pamatā to  -
mēr ir un paliek antisemītisms.  
Nacionālā apvienība ir tas polītis-
kais spēks, kuŗa viens no redza mā-
kajiem pārstāvjiem Jānis Iesalnieks 
savureiz tīmeklī sprieda par “inteli-
ģentu antisemītismu”.  Tikpat labi 
va   rētu runāt par “inteliģentu rasis-
mu” vai “inteliģentu” jebkāda veida 
nepamatotu aizspriedumu. Tas ir 
absurds. Holokausts bija antise mī -
tisma apogejs, un ir nožēlojami, ka 
attiecīgie aizspriedumi mūsu valstī 
un citur pasaulē pastāv joprojām.

Manu personisko attieksmi šajā 
jautājumā veido ne vien stingrā 
pārliecība par cilvēktiesībām, bet arī 
tas, ka es uzaugu Čikāgas priekš -
pilsētā, kuŗā ebrēju bija ļoti daudz.  
Skolā mums brīvdienas bija ne tikai 
kristiešu, bet arī ebrēju svētkos.  Mā -
   cījāmies ne vien Ziemsvētku, bet  
arī Hanukas tradicijas.  Ebrēju bēr -
nus nepārsteidza tas, ka es sestdie-
nās gāju latviešu skolā, jo viņi savu-

kārt apmeklēja ivrita skolu.  Man 
viņi bija klasesbiedri un amerikāņi, 
kuŗi, starp citu, bija ebrēji, tieši tā   pat 
kā es, starp citu, biju luterānis.  Ne -
kas vairāk vai mazāk.

Tas, ka 25 gadus pēc Latvijas Re  -
publikas neatkarības atjaunošanas 
šis joprojām raisa diskusijas, tiešām 
ir nožēlojami.  Viena lieta ir tīmekļa  
komentāru vide, kuŗā antisemī-
tisms it kā anonīmu cilvēku izpil-
dījumā sit augstu vilni.  Pavisam 
cita lieta ir valsts polītiskā iekārta. 
Jautājums par restitīciju tomēr ir 
nenokārtots rēķins ar tautu, kuŗa 
mūsu valstī ir dzīvojusi ļoti sen, un 
tam nav nekāda sakara ar Sarkano 
krustu vai jebko citu.  Jāteic gan, ka 
man nav ne jausmas, vai mūsdienās 
Kandavā ir pietiekami daudz ebrē - 
ju ar pietiekami lielu rocību, lai 
renovētu un apsaimniekotu piemi-
nēto sinagogu.  Taču ebrēju kopie-
nas rīcībā tādi līdzekļi noteikti ir,      
ja ne Latvijā vien, tad  pasaulē no  -
teikti.  Romas katoļu baznīca diev-
namu celtniecību financē centrā li -
zēti, ebrēju kopiena tāpat to var darīt.

Taču vispirms mūsu valsts po  -
lītiķiem būs jāatrod polītiskā griba, 
lai galu galā  šo ebrēju īpašumu jau-
 tājumu atrisinātu. Atminēsimies,   
ka arī mūsu republikas leģendā rais 
ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics, 
Haima dēls, ir ebrēju izcelsmes.   

Šī ir atvērta brūce, kuŗu var iz  -
ārstēt pavisam vienkārši – viens bal  -
sojums. Viss.  Lai nu mūsu “gud   ra-
jām galvām” tam pietiktu prāta!

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir vie-
na no Eiropas Savienības pa   mat-
vērtībām, jo 1957. gadā pa  rak   s tītais 
Romas līgums noteic, ka par vienādu 
darbu pienākas vienlīdzīgs atalgojums.

Diemžēl reālā dzīve un dažādi 
pētījumi liecina, ka šī principa sa  -
sniegšanai vēl tāls ceļš ejams, kaut 
gan pēdējo desmitgažu laikā ir      
dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanā vērojams liels  progress. 

Eiropas Komisijas pieņemtā “Sie-
 viešu un vīriešu līdztiesības stratē-
ģija”  (Strategy for Equality Between 
Women and Men 2010-2015) at  -
spo guļo darba programmu attie-
cībā uz dzimumu līdztiesību no 
2010. gada līdz 2015. gadam, no -
sakot šādas tematiskās prioritātes:

• sieviešu un vīriešu vienlīdzīga 
ekonomiskā neatkarība;

• vienlīdzīgs atalgojums par vie-
nā du darbu;

• līdztiesība lēmumu pieņem šanā;
• cieņa, integritāte un ar dzimu-

mu saistītas vardarbības izbeigšana;
• dzimumu līdztiesības veicinā-

šana aiz ES robežām;
• horizontālie jautājumi (dzimu-

mu lomas, tiesību akti un pārval -
dības instrumenti).

Neraugoties, ka dzimumu līdz -
tiesības princips ir noteikts Latvi -  
jas Republikas Satversmē un iestrā -
dāts  vairākos tiesību aktos un polī -
tikas dokumentos, dzimumu līdz -
tiesība de facto vēl nav sasniegta –  
ne Latvijā, ne citās ES dalībvalstīs.

Statistikas dati un dažādi veiktie 

Vai viegli būt sievietei Latvijā?
Cik ilgi dzimums un to, ka ESI SIEVIETE, noteiks  karjēras izaugsmes  

jeb tā dēvētos karjēras “stikla griestus”?

pētījumi liecina, ka abu dzimumu 
nevienlīdzīgas iespējas joprojām ir 
Eiropas reālitāte, kaut gan kopš 
Romas līguma parakstīšanas gan -
d rīz pirms sešdesmit gadiem dzi-
mumu līdztiesības principa ievē  ro-
šanā ir vērojamas arī pozitīvas ten-
dences. Pie pozitīvām tendencēm 
var minēt – sieviešu skaita pa  -
lielināšanos darba tirgū un viņu 
panākumus labākas izglītības un 
apmācības iegūšanā.

Eiropas Komisijas 2010. gada 
ziņojumā “More women in senior 
positions. Key to economic stability 
and growth” tiek secināts, ka dzi-
mumu līdzsvars kādā nozarē, dar-
binieku kopā vai iestādē ir būtisks 
priekšnoteikums ekonomiskajai 
izaugsmei un uzņēmējdarbībai, ra  -
da augstu pievienoto vērtību, ceļ o -
ties uzņēmuma produktivitātei, kā 
arī labvēlīgi ietekmē mikroklimatu 
kopā atšķirībā no viena dzimuma 
pārstāvju darba kopām.

Latvijā, saskaņā ar Centrālā Sta -
tistikas pārvaldes datiem, ir salīdzi -
noši augsts sieviešu nodarbinātī - 
bas līmenis – 2008. gadā (pirms eko  -
nomiskās krīzes izraisītā bezdarba) 
tas bija 65,4%, tādējādi pārsnie - 
dzot ES vidējo rādītāju – 59,1%,  
sa  vukārt vīriešu nodarbinātības 
līmenis (72,1%) Latvijā bija tuvu ES 
vidējam rādītājam (72,8%). Eko  no-
miskās krīzes un bezdarba pieau-
guma ietekmē 2009. gadā Latvijas 
darbspējīgo sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmenis (15 – 64) 

kri  tās un izlīdzinājās starp abiem 
dzimumiem, proti, 2009. gadā tas 
bija 60,9% sievietēm un 61,0% 
vī riešiem, bet 2010. gadā – 59,4% 
sievietēm un 59,2% vīriešiem.

Ekonomisko neatkarību nosaka 
arī tāds faktors kā darba samaksas 
lielums. Latvijā 2010. gadā sieviešu 
vidējā darba samaksa bija 81,7% no 
vīriešu vidējās darba samaksas jeb 
par 18,3% mazāka nekā vīriešiem, 
kas nenoliedzami ietekmē sieviešu 
labklājību, kā arī pensiju lielumu 
nākotnē. Kopš 90. gadu vidus bija 
vērojama tendence atšķirībai mazi-
nāties (1997. gadā sieviešu vidējā 
mēneša bruto darba samaksa bija 
80% no vīriešu), atšķirībai svārsto-
ties 15 – 20% robežās un labāko 
rā  dītāju sasniedzot 2008. gadā – 
14,5%. Taču pēdējos divos gados 
atšķirība atkal ir palielinājusies, 
sieviešu vidējā darba samaksa 2009. 
gadā bija par 15,9% zemāka nekā 
vīriešu, 2010. gadā par 18,3% .

Saskaņā ar Centrālās Statistikas 
pārvaldes datiem, vislielākā darba 
samaksas atšķirība starp sievietēm 
un vīriešiem Latvijā 2010. gadā     
bija novērojama finanču starpnie-
cībā (banku sektors), kur sievietes 
vidēji saņēma  61,1% no vīriešu al    - 
g  as. Tāpat lielas darba samaksas at  -
šķirības ir vērojamas vairum tir     dz  -
niecībā un mazumtirdznie cībā, in  -
formācijas un komunikācijas pa -
kalpojumos. Ir tikai dažas nozares, 
kur atšķirība vidējā darba samaksā 
vīriešiem un sievietēm ir salīdzi -

noši maza – valsts pārvalde un aiz-
sardzība (97,5%), administratīvo 
un apkalpojošo dienestu darbība 
(94,4%), izglītība (93,2%) un būv-
niecība (95,9%).

Ne vienmēr atšķirīga vidējā dar -
ba samaksa vīriešiem un sievietēm 
nozīmē atšķirības darba samaksā 
par vienādas vērtības darbu. Tas 
skaidrojams arī ar darba tirgus seg -
regāciju pēc dzimuma – vīrieši kon-
 centrējas vidēji augstāk apmaksā-
tajos, sievietes – zemāk apmaksā-
tajos darba tirgus sektoros (horizo n-
tālā segregācija) un segregāciju pēc 
amatiem – sievietes retāk ieņem 
vadošos amatus uzņēmumos vai 
institūcijās (vertikālā segregācija) 
un darba tirgū joprojām ir vairāk 
pārstāvētas zemāk apmaksātajās 
nozarēs, bet nepietiekami pār stā-
vētas amatos, kuŗos tiek pieņemti 
lēmumi un starpība starp vīriešu   
un sieviešu darba samaksu Eiro - 
pas Savienībā ir vidēji 17,5%.

2014. gadā Latvijā veiktā pētīju-
ma “Sieviešu un vīriešu situācijas 
izpēte pēdējo 6 gadu periodā Lat-
vijas lielajos uzņēmumos” iegūtie 
dati liecina, ka Latvijas lielajos uz  -
ņēmumos valdēs vidēji bija 20% 
sieviešu un 80% vīriešu, savukārt 
padomēs vidēji bija 15% sieviešu un 
85% vīriešu. Salīdzinot šī pētījuma 
un EK (EK Ziņojums, 2014) statis-
tiku, var secināt, ka sieviešu īpat-
svars Latvijas lielo uzņēmumu val-
dēs ir mazāks, savukārt mazo/vi  dē-
jo uzņēmumu katēgorijā ir ievē -

rojami augstāks. Valdes priekšsēžu 
sieviešu īpatsvars ir strauji pieau -
dzis pēckrizes periodā no 8% 2010. 
gadā līdz 16% 2013. gadā, tomēr tas 
joprojām ir salīdzinoši zems. Tipis-
kais Latvijas lielo uzņēmumu val-
des profils ir viena sieviete (20%) un 
4 vīrieši (80%), no tiem valdes 
priekš sēdis ir vīrietis. Neliels īpat -
svars – vidēji visā periodā 11% – ir 
tādu uzņēmumu, kuŗu valdēs 
pastāv dzimumu līdzsvars (propor-
cija 40%/60%), bet šim īpatsvaram 
ir tendence pieaugt (no 8% 2008. 
gadā līdz 12% 2013. gadā).

Pētījuma dati uzrāda atšķirības vī   -
riešu un sieviešu uzņēmumu va   dī -
bas stilā, uzņēmējdarbības prio ri tā-
tēs. Tiek novērota tendence, ka vī  -
riešu vadītos uzņēmumus vairāk 
raksturo orientācija uz peļņas sa  -
sniegšanu, savukārt sieviešu vadī -
tos – stabilitāte un nodrošinājums. 
Pētījumā arī tika secināts, ka sie vie-
šu vadītie uzņēmumi krizes laikā 
strādāja bez zaudējumiem, vidēji 
rē   ķinot par visiem uzņēmumiem. 
Tas skaidrojams ar to, ka sievietes 
vairāk izvēlas īstenot piesardzīgāku 
darbības stratēģiju, rūpīgāk izvēr tē-
jot riskus.

Latvijas uzdevums ir turpināt   
diskusiju un aktīvāk pārņemt labās 
prakses piemērus no citām valstīm, 
apzinoties, ka dzimumu līdzsvars 
augstākajā vadībā ir ieguvums jeb-
kuram biznesam, jo tā tiek izman-
tots viss cilvēkresursu un intelek-
tuālais potenciāls.

KĀRLIS 
STREIPS

SINTIJA BERNAVA,
Nevalstiskās organizācijas – biedrības “DONUM ANIMUS” valdes priekšsēde
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Pasaules architektu sabiedrī-
bai, pasaules latviešu sabiedrībai 
un pasaules inteliģencei Gunāra 
Birkerta vārds ir labi zināms. Par 
viņu publicētas monografijas, 
plaši raksti architektūras periodi-
  kā, bet vispārliecinošāk par viņu 
vēstī vairāki simti Birkerta pro-
jektētu ēku. 

21. gs. otrajā desmitgadē mums 
ir svarīgi runāt par Birkerta ar   chi-
  tektūras filozofiju, principiem un 
metodi, kas koncentrētā veidā 
skatāma vienā īpašā un pašam 
autoram svarīgā būvē – Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas ēkā. Šai 
ikoniskajai būvei ir vēl kāda at  -
šķirīga iezīme – te Birkerta eks -
pre sīvā modernista un metafo-
rista architektūra krustojas ar 
viņa dzimtas latvisko un dziļi 
kultūrā balstīto izcelsmi. Te vai  -
r  āk vēstījuma, kas tieši balstīts 
Lat  vijas folklorā, literātūrā un 
tra    dicijās, arī pamatots senti-
ments un ēkas projekta tapšanas 
laika gars.

Interesantais kultūrvēsturis-
kais fakts, ka trīs gadus pirms 
padomju režīma krišanas, 1988. 
gada Ziemsvētkos, Rīgas galve-
nais architekts Gunārs Asaris 
zva  nīja architektam Gunāram 
Birkertam un piedāvāja projek - 
t ēt Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
bija pilsoniska uzdrīkstēšanās  
un domāšana “ārpus sistēmas”. 
Tomēr šai rīcībai bija vismaz 
četri priekšnosacījumi – Birker -
ta latviskā izcelsme un viņa 
dzimtas īpašā vieta Latvijas kul -
tūrvēsturē, paša architekta vizī tes 
Latvijā 20. gs. astoņdesmita jos 
gados un publiskie priekšla sī ju-
mi par architektūru, Birkerta 
īpašā pieredze bibliotēku pro  - 
jek  tēšanā un jau tobrīd ASV īste-
noti astoņi  izcili bibliotēku ēku 
projekti, kā arī neveiksmīgais 
1988. gada Latvijas architektu 
kon kurss jaunai Nacionālās bib-
liotēkas ēkai.

GUNĀRS BIRKERTS – 
BRĪVS UN PRIVILĒĢĒTS

Varbūt šis ir īstais brīdis at   ska-
tam uz Gunāra Birkerta dzī ves 
pamatiem un pieturpunktiem? 
“Es esmu dzimis zem viena 
zvaigznāja ar moderno archi tek-
tūru un gandrīz tad pat, kad 
dzima Bauhaus architektūras 
skola,” saka pats Birkerts. Viņš 
dzi  ma jaunās un neatkarīgās Lat-
vijas valsts septītajā gadā, 1925. 
gada 17. janvārī, un viņa vecāki 
Pēteris Birkerts (1881–1956) un 
Mērija Šopa Birkerts (1894 – 
1982) pārstāvēja to akadēmiski 
izglītoto Latvijas inteliģences da -
 ļu, kas latviskās kultūras manto-
juma vērtības un īpaši folkloru 
sā  ka apzināt un sistematizēt vēl 
pirms Latvijas valsts dibināšanas 
1918. gadā. Birkerta tēvs Pēteris 
ir viens no sava laika Latvijas iz  -
glītotākajiem cilvēkiem – atzīts 
daiļrades psīchologs, rakstnieks, 
folklorists un filozofs. Māte – va -
 lodniece, folkloriste un mīlēta 
skolotāja. Šis jēdzieniski blīvais 
Birkerta vecāku garīgais manto-
jums un ietekme uz nākamo 
architektu ļauj Birkerta daiļra -
des pētniecei un architektūras 
kritiķei Kay Kaiser secināt: “Lat-
viskie simboli, mitoloģija un li   -
terātūra veidoja Birkerta perso-
nību, jau pirms viņš pats spēra 
pirmos soļus. Birkerts ir manto -
jis savu vecāku izteiksmes spēju. 
Trāpīgas metaforas, asprātība un 
simboli, kas tik raksturīgi viņa 
architektūrai, ir meklējami šajās 
kopsakarībās. Un Birkerta inte -
rese par radīšanas psīcholoģiju   
ir tieši saistīta ar viņa tēva rado -
šo darbību.”

Mēs nereti runājam par ēkas 
dvēseli, par tās mūzikālitāti. Man 
to šķiet svarīgi akcentēt arī sai  s    -
tī bā ar Birkertu – viņš jaunībā 
dziedāja korī, spēlēja vijoli un 
klavieres. Zīmīgi, ka Birkerta 
dzimtas klavieres (tās pašas, ko 
Meistars spēlējis bērna gados) 
tagad atrodas un tiek spēlētas  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
virsotnes publiskajā zonā.

No 1938. gada Rīgas 1. ģim-
nazijā Birkerts nopietni studēja 
eksaktos priekšmetus, kā arī vā -
cu un angļu valodu. Zīmīgi, ka 
jau skolas laikā, 13 gadu vecumā, 
Birkerts skaidri izlēma, ka būs 
architekts – to spontāni iespaido-
ja kāda vecāka skolasbiedra ar  -
chitektūras studiju zīmējums 

izstādē, kas bija veltīts nākotnes 
profesijas izvēlei. 1941. gadā Bir-
kertu ģimene piedzīvoja pirmo 
padomju okupāciju un 1944. ga  -
dā, Otrā pasaules kaŗa beigu pos-
mā, tuvojoties otrajai padomju 
okupācijai, Gunārs Birkerts ko   -
pā ar drauga Augusta Graša ģi  -
meni izceļo uz Vāciju un apme-
tas Nordlingenā.  Kaŗam beidzo-
ties, 1945. gadā, Birkerts ārzem -
ju studentu konkurencē tika uz  -
ņemts Štutgartes Techniskajā 
augstskolā. Skaistā Silvija Zvir-
bule paliek Nordlingenā, bet stu-
denta istabu Gunārs īrē kopā ar 
Augustu Grasi, kuŗš visu mūžu 
palika Birkerta labākais draugs. 
Viņam Meistars projektējis vai-
rākas savrupmājas. 

20 gadu vecumā, uzsākot stu-
dijas, Birkerts saprata, ka tā ir 
viņa lielā iespēja. Studiju laikā uz 
Birkertu īpašu iespaidu ar savu 
neatkarīgo domāšanas veidu, 
sin tezēto pieeju architektūras 
procesu analīzei un arī dzīves-
stilu atstāja profesors Rolfs Gut-
brods. Sarunās ar profesoru Bir-
kerts iepazina Hansa Šarūna un 
Rūdolfa Šteinera architektūras 
principus.

1949. gada nogalē Birkerts bei-
 dza studijas Štutgartē. Tās bija 
pamatīgas un praktiskas vecās 
pa  saules zināšanas, kas no Tech-
niskās augstskolas puses tika ap -
stiprinātas ar architekta un in -
ženieŗa diplomu. Bet Birkerta 
skats visu studiju laiku bija vērsts 
uz jauno pasauli, un 1949. gada 
decembrī, tieši mēnesi pirms 
viņa 25. dzimšanas dienas, “Bir-
kerta kuģis” piestāja Ņujorkas 
ostā pēc 11 dienu brauciena no 
Vecās pasaules.

Ja visa iepriekšējā Birkerta 
biografija bija vairāk vecāku, vē s  -
tures un Otrā pasaules kaŗa     
notikumu diktēta, tad Amerikas 
laiks ir viņa paša prāta spēju, ta  -
lanta un profesionālās diplomā-
tijas rezultāts. Te nepieciešamas 
divas atkāpes – viņa tēvs Pēteris 
Birkerts jau bija ieminis dēlam 
ceļu uz Ameriku – 1905. gadā 
viņš ieradās ASV, lai studētu Val-
 paraiso un Kolumbijas uni  ver-
sitātē. Savukārt Gunārs Birkerts 
jau 1947. gadā, vēl mācoties Štut-
gartē, mēģināja iestāties Miči - 
  ga nas universitātē. Netika uz  -
ņemts –  neesot pietiekami sa  ga-
 ta vots. Pagāja tikai divpadsmit 
gadu,  un,  šīs Universitātes laipni 
aicināts, Birkerts tur sāka strādāt 
par architektūras profesoru. Un 
par savu profesora darbu saņē-
ma Mičiganas universitātes un 
citu architektūras skolu atzinī -
bas un goda titulus. Vai tā  ne -
jaušība, sakritība vai liktenis?

 1950. gada sākumā Birkerts 
sēdās Amerikai tik pazīstamajā 
Greyhound autobusā un ar pro-
fesora Rolfa Gutbroda rekomen-
dācijas vēstuli devās pie Ero Sā  -
rinena. Sārinena periodu un lai-
ku līdz 1959. gadam pie slave -   
nā japāņa Minoru Jamasaki Bir -
kerts atzīst par vērtīgu izaug - 
s mes pe riodu lielu un dažādas 
mentālitātes architektu vadībā. 
“Es esmu klausījies pietiekami 
ilgi. Mani mācekļa gadi ir bei -
gušies. Tagad ir mans laiks iz  -
pausties,” saka Birkerts un sāk 
savu architekta praksi. 

Tālāk seko veiksmes stāsts ar 
ikoniskām būvēm ASV pusgad-
simta garumā, vairākas mono-
grafijas, paša meistara radīšanas 
procesa teorētiski formulējumi, 
neskaitāmas profesionālo žur-
nālu vāku bildes, profesora darbs 
University of Michigan un vies-
lekcijas neskaitāmās pasaules 
architektūras skolās.

Birkerts ir pārliecināts otrās 
paaudzes modernists šī jēdziena 
plašākajā tulkojumā, viņa archi -
tektūra ir organiska un kon  teks -
tuāla tās dziļākajā būtībā. Viņš 
strādā ar būvēm virs zemes un 
pazemē – gaismu viņš padara 
par nemateriālu celtniecības ma -
 teriālu. Birkerts ir gaismas archi-
tekts. Laika gara (Zeitgeist) klāt -
būtne, tāpat kā simboli un me -
taforas, raksturo Birkerta labā  - 
k  os darbus. Un visbeidzot, viņa 
projektēto ēku izteiksmes dina-
mika ļauj Birkertu dēvēt par 
ekspresīvu modernistu, piešķi -
rot viņa architektūrai papildu 
savpatību.

Birkerts pats, kritiķi un pasau-
lē atzīti kollēgas ir radījuši pār -  
l iecinošus formulējumus par 
architekta daiļrades metodi un 
atsevišķām būvēm.

Britu architektūras kritiķis 
Her  berts Raits (Herbert Wright) 
saka: “Gunārs Birkerts, viens no 
redzamākajiem ASV pēckara pe -
 rioda architektiem, ir attīstījis 
modernismu caur metaforu un 
materiālu lietojumu. Tagad viņš 
ir īstenojis īpašu būvi stikla kal -
na veidolā savā dzimtenē – jauno 
Nacionālās bibliotēkas ēku, sim-
bolu valsts neatkarībai.” 

JĀNIS DRIPE, 
architekts, LNB Atbalsta biedrības valdes loceklis

Gunārs Birkerts pie sava lolojuma – Gaismas pils Rīgā

Sietlas Centrālā bibliotēka Vašingtonā (Turpinājums 14. lpp.)
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VIKTORS 
HAUSMANIS

maksas tīmeklis nebūtu tikai 
stundu un datorprogrammas 
būtu saprotamākas. Bet gan jau 
tas uzlabosies. Galvenais – mums 
ir bibliotēka, kuŗā varētu uztu rē-
ties ieraduma pēc, nevis, kā līdz 
šim, dabūt, ko vajag, un prom. 
Tad arī būsim kontingents, ko 
prieks satikt lasītavā. Man šķiet, 
mans kolēģis ļoti labi izteicās     
par jauno bibliotēku, tā ļoti lat-
viski diagnosticējoši: “Kauns 
atzīties, bet man patīk.” Man pat 
kauna vairs nav. Sveicu mūs  
visus par Gaismas pili!” 

Mums atliek vien novērtēt 
Birkerta izdarīto un gara acīm 
skatīt to zināšanu iespēju plat-
formu un pasaules atpazīstamī-
bas iespēju, ko caur Eiropas pre-
zidentūras sarīkojumiem Na  cio-
nālajā bibliotēkā mēs iegūstam. 
Šajā “stikla kalnā” pakāpjoties, 
paši sevi labāk iepazīsim un citi 
mūs pamanīs. Tur arī tā radošā 
cilvēka privilēģija un brīvība – 
dāvināt karaliskas dāvanas citiem 
savā dzimšanas dienā.

Latvijas Nacionālās biblio tē-
kas atbalsta biedrībai bijis liels 
gods pazīt un satikt cienījamo 
architektu Gaismas pils tapša -
nas ceļā, kā arī kopīgi piedzīvot 
lielo mirkli – Bibliotēka ir gata-
va! No sirds sveicam un godinām 
Birkerta kungu lielajā un skais-
tajā dzīves jubilejā! 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība

mā nemaz nezini, ko īsti gribi, 
un patīk īsto atrast, pašam rakā-
joties un meklējot. Tieši tā taču 
grāmatas tiek atrastas. Tie ir tie 
īstie zināšanu ceļojumi – pa plauk-
tiem. Un tagad starp plauktiem 
var sajūsmā izplest rokas. Lai 
nokopētu, nav kā mīļajā, vecajā 
bibliotēkā jāiet caur trejādiem 
gaiteņiem, galamērķī sasitot 
galvu pret stenderi. Protams, la -
bāk būtu, ja skenēšana nemaksā-
tu astoņus centus par lapu, bez-

un Birkerta klātbūtnes faktors 
šajos procesos ir bijis arī kā nā   ci-
 jas pašapziņas, pašcieņas, paš no-
 vērtējuma un ticībspējas spo  gu-
lis. Tāpēc man prieks citēt ta  gad 
jau Eiropā atzītā latviešu jau nā 
literāta Jāņa Joņeva rakstīto: “Jau-
nās lasītavas ir brīnišķīgas. Tur ir 
mīkstie krēsli un dīvāni, un vien-
mēr var atrast vietu, kur nolīst. 
Tur ir pat kabīne, kuŗā var spēlēt 
klavieres. Beidzot var pats brīvi 
tikt pie grāmatām, ja nu gadīju-

pasaulē profesionāli pamanīta 
un novērtēta, tā pārceļ mūs citā 
“architektūras spēļu” līgā. Vācijā 
drīzumā iznāks grāmata par 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Tāpēc, ka tas Birkerta darbs. Un 
tā ir Birkerta dāvana Latvijai īsi 
pirms paša 90.  dzimšanas dienas 
17. janvārī, arī viņa radošā darba 
elegants vainagojums.

25 gadus ilgais Nacionālās bib-
liotēkas tapšanas periods, ticība 
vai neticība Bibliotēkas idejai     

Mūsu bibliotēka tagad pievie-
nojas citām Birkerta ikoniskajām 
būvēm ASV – Mineapoles Fede-
rālo rezervju bankai, Korningas 
stikla mūzejam vai Kempera mo -
  dernās mākslas mūzejam. Vai   
M. Lutera Kinga Jr. bibliotēkai 
Sanhosē, kas ir tikpat liela kā 
mūsu Nacionālā bibliotēka.

Šim vīram ir viss – Latvijas 
kul tūrā dziļi sakņota dzimta, vē t - 
  raina, sportiska un drāmatiska 
jaunība, šarmanta sieva (jopro - 
j ām tā pati Nordlingenā iepazītā 
Silvija Zvirbule, kuŗa Gunāru 
1949. gada 17. decembrī sagai-
dīja ierodamies Ņujorkas ostā), 
trīs bērni un pulks mazbērnu. 
Un viņi visi bija klāt vienā no 
Bir kerta dzīves emocionāli un 
pro fesionāli piepildītākajiem 
brīžiem – Latvijas Nacionālās 
bib  liotēkas atklāšanas vakarā 
2014. gada 29. augustā. Atcerie-
ties Birkerta žestu ar malā no -
likto spieķi un vīrišķīgi emocio-
nālo runu pēc 25 gadu darīta un 
godam padarīta darba, uzceļot 
Latvijas Nacionālo bibliotēku! 
Visi klātesošie cēlās kājās un il -
giem aplausiem godināja archi-
tektūras meistaru – standing ova-
tion, rakstītu pasaules prese. Tā  -
dus brīžus nevar plānot vai re  -
žisēt to patiesajā vērtībā – tie ir 
jānopelna ar pamatīgi nodarbi-
nātu talantu. Nav tik svarīgi, vai 
mēs savējo Bibliotēku cildinām 
vai nenovērtējam – šī ēka jau ir 

Gunārs Birkerts – brīvs un privilēģēts

Sanhosē bibliotēka Kalifornijā

(Turpināts no 13. lpp.)

Latvijā, ejot uz teātri, gribam 
redzēt kādu lugu par mums pa - 
š  iem, par mūsu dienām un nedie -
nām, par to – kā dzīvojam, taču 
tā  du izrāžu ir pavisam maz. Zinu, 
ka lugas tiek rakstītas daudz, bet 
uz skatuves parādās maz. Pirms 
kāda laika rakstīju par A. Rutkē -
vičas vājās lugas “Mans nabaga 
tēvs” vājo izrādi Nacionālajā teātrī, 
nu tās nosaukums teātŗa repertuā-
 rā nav manāms. Joprojām Nacio-
nālajā teātrī tiek rādītas Danskovī-
tes komēdijas “Lotgola” divas seri-
jas, bet skatītāji īpaši iemīļojuši  
pēc Latvijas literātūras klasiķa Jāņa 
Ezeriņa darbiem veidoto izrādi 
“Ezeriņš”. Tā ir vakardiena. Bet 
šodiena? Gaidām lugas par mūs-
dienām, un savdabīgu versiju iz  -
domāja Nacionālā teātŗa režisors 
Mihails Kublinskis – varbūt pa ska-
 tī  ties vakardienā? Ne jau gluži 
klasikā, bet – aizvakardienā. Viņa 
uzmanību piesaistījusi Jāņa Jur  kā -
na luga “Pulkstenis ar dzeguzi”, 
kas pirmizrādi Nacionālajā teātrī 
piedzīvoja 1977. gada 18. jūnijā. 
Jurkāns toreiz bija vēl pavisam 
jauns puisis, tikko kā beidzis Teāt-
ŗa fakultāti, un līdzās aktieŗa dar -
b  am sāka rakstīt lugas, “Pulkstenis 
ar dzeguzi” toreiz iemantoja  publi-
 kas un arī kritiķu atzinību, turklāt 
izrāde bija neparasti veidota: tajā 
piedalījās divi aktieŗu sastāvi, ar 
vie  nu sastāvu strādāja vecmeistars 
Alfrēds Jaunušans, ar otru – jau - 
nais režisors Mihails Kublinskis. 
Pagājušajā gadā, par izrādēm do  -
mājot, režisora skats pievērsās va  -
kardienai: kāpēc senai dziesmai 
neieskanēties jaunās skaņās? Luga 

Dziesma veca – skaņa jauna

vēstīja par padomju reālitāti, iz   rā-
des gaitā atklājās  virsrakstā iešifrē-
tā doma – par pulksteni, kas iet, 
vien muļi tikšķ, bet dzeguze no tā 
vairs neizlido un līksmi nekūko.  
Jā, senos laikos bija tādi pulksteņi, 
kad stundas maiņas ieskandināja 
dzeguze vai kāda cita putna balss. 
Izrāde vēstīja par kādas ģimenes 
dzīves vienmuļību – kaut kas viņu 
ikdienā pietrūka, bet šodien rādīt 
lugu vakardienas variantā likās ne -
 pamatoti, kālab gan atgriezties pa  -
domju laikos? Režisoram talkā 
nāca drāmatiķis Jānis Jurkāns un, 
saglabājot tos pašus lugu perso nā-
žus, lika tiem darboties mūsdie-
nās. Laiki citi, dzīves apstākļi citi, 
bet cilvēka attiecības daudzējādā 

ziņā tādas pašas, un ar tām iepa -
zināmies M. Kublinska iestudēta -
jā izrādē, kura notiek Nacionālā 
teātŗa lejasstāva aktieŗu zālē. Izrā-
dē ieraugām kādas ģimenes trīs 
paaudzes: vispirms vecmāmiņu, 
ko tēlo Baiba Indriksone, viņa dirn 
šūpuļkrēslā, pa reizei iesnaužas,  
pa brīdim kaut ko nesakarīgi ver-
velē, vēlāk viņas dzīvība izdziest. 
Vairāk uzmanības pievēršam nā -
kamajām paaudzēm – vecākiem 
un dēliem, izrādē tie galvenokārt   
ir māte ar dēliem. Laiki mainīju - 
š ies, bet mātei tāpat kā vakar ir 
rū      pes par dēliem Oskaru un Andri, 
un joprojām viņa cenšas noteikt, 
kā dēliem rīkoties, kā uzvesties, 
taču dēli iet savu ceļu, un īstas sa -

skaņas ģimenē vairs nav. Šīs ģime-
nes ikdienai un savstarpējām pro-
b  lēmām varam sekot ar interesi. 
Mātes Martas lomā uzmanību 
saista Lāsma Kugrēna. Interesanti, 
ka aktrise nostaigājusi gandrīz tā  -
du kā apli – pirmiestudējumā viņa 
tēloja jauno meiteni Viju, bet nu 
jau ir  padzīvojusi puišu mamma. 
Izrādē uzmanīgi līdzi varēja sekot 
abu brāļu – Oskara un Andŗa – 
gait  ām. Viegli neklājās ne vienam, 
ne otram: Oskars bijis mācību 
spēks augstskolā, taču mazā atal-
go  juma dēļ pārgājis citā darbā, kur 
var vairāk nopelnīt, izrādē viņam 
līdzi dzīvojam kā Mārcim Maņja -
kovam. Oskars ir godīgs, viņš krasi 
nostājas pret noziedzīgu naudas 
raušanu, pat uzbrūk māsīcas Vijas 
vīram, bet beidzot tomēr sniedz 
viņam roku. Tāda ir reālitāte. Ir jau 
arī vēl citi kreņķi. Oskara sievai 
Ast rai uzplaukušas jūtas pret 
Andri, pārguļ ar viņu, un tas Os -

kara noskaņojumu nomāc vēl ne  -
gantāk. Arī Andŗa dzīves ceļš nav 
tik vienkāršs. Un tomēr par spīti 
vis am – abi brāļi grib palikt Latvijā, 
dzīvot tepat – savā zemītē. Izrādē 
saista visi šīs ģimenes cilvēki, īpaši 
gribas uzteikt Mārci Maņjakovu 
Oskara lomā, Jāni Āmani kā Andri 
un Ingu Misāni kā Astru. 

Ģirtam Jakovļevam atkal jātēlo 
tēva loma, un atkal viņš ir – “mans 
nabaga tēvs”. Šoreiz gan tēvam ir 
tāda greiza pagātne: viņš bijis ap  -
cietinājumā, pēc tam sācis dzert, 
un uz skatuves tēvs parādās tikai 
pāris reižu, tad ir pavisam paģi - 
r ains un tēls paliek otrā plānā.

Var jautāt: vai “Pulkstenis ar 
dzeguzi” ir kas sevišķs un pelna ie    -
vērību? Protams, īpašs notikums 
izrāde nav, un tomēr ir gandarī-
jums par to, ka režisora un autora 
kopīgais eksperiments izdevies. 
Sen rakstītā luga, mazliet pārkārto-
tā versijā, arī šodien ieskanējusies.

Inga Misāne – Astra un Jānis Āmanis – Andris // FOTO: Gunārs 
Janaitis

Mātes Martas lomā Lāsma Kugrēna // FOTO: Gunārs Janaitis
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Stalta, balta, kopta – vienā 
vār  dā raksturojot – lepna stāv 
savā kalnā Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīca. Viena no lielā-
ka jām lauku baznīcām Latvijā 
un arī retajām, kas saglabāju - 
s ies gandrīz nemainīta sākotnē-
jā veidolā. Celta 1801. – 1804. ga -
dā, pilnībā pārbūvēta un papla -
ši nāta 1871. – 1873. gadā mācītāja 
Karla Ludviga Kēlbranta kalpo-
ša nas laikā pēc architekta Ma -
tiasa fon Holsta (1839 – 1905) 
projekta. Padomju laikos vairāk-
kārt demolēta un apzagta. 2010. 
gadā atzīta par valsts nozīmes 
kultūras pieminekli. 

Neogotiskā baznīca izceļas (un 
reizē pārsteidz) ar greznu inter-
jeru (vienu no bagātākajiem Vid-
 zemē) – ozolkokā grieztu altāri 
un kanceli, lielām lustrām pie ne -
  parasti krāšņiem griestiem... un 
slavenas vācu firmas “G. J. Štein-
 meijers” 1914. gadā būvētām aug - 
s    tākās kvalitātes ērģelēm, kas ti ka 
darinātas īpaši Jaunpiebalgas 
baznīcai. 20. gs. beigās tās aprī-
koja ar elektrību. Pateicoties mā -
  cītāja Edgara Jundža pašaiz lie-
dzībai, ērģeles baznīcai kalpo vēl 
šodien. Pie dievnama atrodas 
tēlnieka Kārļa Zāles piemineklis 
Brīvības cīņās (1914 – 1920) 
kritušajiem. 

Uz sarunu aicināju divus cil -
vēkus, kuri nu jau savus vārdus ir 
cieši sasaistījuši ar Jaunpiebal -
gas Sv. Toma baznīcas vēsturi  – 
mācītāju Intaru Jonīti, kas  pa  -
stā vīgi kalpo dievnamā, un archi-
tektu Māri Kārkliņu  – vairāku 
gadu garumā strādājis pie tā, lai 
mēs Jaunpiebalgas dievnamu va -
 rētu uzlūkot  šodienas veidolā. 

Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīca šogad piedzīvojusi ie  -
spaidīgu jubileju virknējumu? 

Intars Jonītis: Jā, viss gads tāds 
zīmīgs, tādi kā robežstabiņi: ja 
pērn mēs svinējām dievnama 
restaurācijas darbu pabeigšanu 
un uzsvars tika likts uz 140 ga -
diem kopš baznīcas veidola tap -
šanas, kādu mēs to redzam šo   -
dien, tad šogad akcentējām 210. 
gadskārtu no brīža, kad Jaun  pie -
balgas mūra baznīca tika ie   svē - 
t īta. Un šogad šis pasākums sa -
krita ar baznīcas unikālo, sa  vu -
laik Vācijā būvēto, ērģeļu simt-
gadi. 4. un 5. oktobrī risinājās 
pasākumi par godu ērģeļu simt-
gadei un baznīcas 210. jubilejai – 
Lielais rudens koncerts “Rudens 
harmonijas”, kas, jāteic, iezīmēja 
vēl vienu gadskārtu – pirms 15 
gadiem Jaunpiebalgas baznīca kā 
garīgās mūzikas centrs uzsāka 
rudens koncertu tradiciju. Šogad 
klausītājus priecēja ērģelniece 
Vita Kalnciema, dziedātājs Ingus 
Pētersons, Vidzemes kameror-
ķestris – diriģents Andris Veis ma-
  nis, noslēgumā, protams, ska  nēja 
novadnieka Emīla Dārziņa “Me -
lancholiskais valsis”... 

Dzirdēts, ka baznīca dod ie  -
spēju novada bērniem apgūt 
ērģeļspēli uz unikālā mūzikas 
instrumenta? 

Tā ir mūsu bagātība, ka mū  -
zikas skolas bērniem ir iespēja 
spēlēt šīs ērģeles, un mūsu ēr  -
ģelniece un mūzikālās dzīves 
vadītāja Aija Petrovska bērnus 

“Dievs nāk šai pasaulē, 
un viņš darbojas caur cilvēku... ”

apmāca, līdz ar to jaunā paaudze 
veidojas labi mūzikāli izglītota.

 Savs stāsts jubileju virknē ir 
arī baznīcas zvanam – sākoties 
Pirmajam pasaules kaŗam un 
frontei tuvojoties Daugavas 
līnijai, 1915. gadā zvanu eva-
kuēja uz Ņižņijnovgorodu. At  -
pakaļ tas atvests (reevakuēts) 
tikai 1924. gadā. Skaiti – 90 
gadus tas pilda savus pienā -
kumus. Neogotiskās iekārtas 
krāšņums – altāris un kancele 
tika iebūvēti 1834. gadā – atkal 
zīmīgs skaitlis, un pirms des mit 
gadiem notika baznīcas Drau -
dzes vārda došanas svē t ki. Nav 
dzirdēts, ka pasaulē daudz diev -
namu nestu Sv. Toma vārdu...

Tiesa, bet man bail, ka vienā 
brīdī mēs nesapinamies ciparos 
ar visām jubilejām un svētku 
reizēm...  Svētki ir jāsvin, jāmāk 
svinēt un jādara, lai mēs tos va  r-
am piedzīvot, bet ir arī jāat griežas 
pie ikdienas pienākumiem. 

Cik liela ir Jaunpiebalgas 
dievnama draudze, un kā jūs  
to šodien  raksturotu? 

Šī gada sākumā aktīvie drau -
dzes locekļi ir 139 cilvēki. Viņi 
piesaka sevi kā aktīvos draudzes 
locekļus, apmeklējot dievkalpo-
jumus, piedaloties un atbalstot 
draudzes dzīvi ar savu artavu, 
savu pienesumu. Ne vienmēr tas 
tiek vērtēts naudas izteiksmē,   
bet arī ar vēlmi iesaistīties, dar-
boties. Mana pārliecība, ka drau-
 dzē lietas dara nevis viens, divi 
vai trīs cilvēki, bet tā ir plašāka 
cilvēku kopa – domubiedru gru-
 pa – tā sauktā draudzes pārvalde, 
kur tad mēs arī domājam un 
skatāmies tās lietas, kas būtu 
labas, vēlamas, un kādā virzienā 
mums vērts raudzīties plašākā 
kontekstā. Šogad papla šinājām 
pārvaldi līdz desmit cilvēkiem, 
un mans skatījums,  ka tajā jābūt 
visu vecuma grupu pārstāv -  
jiem. Dzīvē allaž būs cilvēki, kas 
teiks, ka kādas lietas neizdosies, 
ka tās ir utopijas, nevajag, bet ir 
arī tas, ko es 4. ok   tobrī teicu 
pirms koncerta – Dievs nāk šai 
pasaulē, un viņš darbojas caur 
cilvēku. Cilvēki kādā brīdī, viņa 
gara aizskarti, iedvesmoti, sāk 
sapņot lielus sapņus un neap-
stājas, uzrota piedurknes un 
sāk strādāt. Ir blakus daudzi, 
kuri to sauc par sapņošanu un 
sauc vēl kādos dīvainos vārdos, 
bet rezultāts vienā brīdī ir tas, 
kas pārliecina. Arī tad, kad ir 
rezultāts, cilvēku sajūtas un to 
apraksts ir dažāds. Taču gala 
beigās cilvēki ir vie  nis prātis - 
patīk uzturēties skaistā sakoptā 
vidē.

Kālab šodien novada cilvēki 
nāk uz baznīcu? Viens iemesls – 
Jaunpiebalgas baznīca kļuvusi 
par kultūras dzīves centru, bet 
kas vēl viņus aicina šurp? 

Cilvēki nāk iegūt ne tik daudz 
atbildes uz jautājumiem, jo lielos 
vilcienos jau viņiem ir skaidrs, 
kas būtu jadara un kas ne, bet 
saņemt spēku tam, lai dzīve mai-
nītos, kļūtu labāka, lai varētu iet 
saprotamā virzienā. Baznīcu jūt 
kā vietu, kur sadodas rokās, tē  -
laini runājot, gadu simti un tūks-
toši un paaudzes ar savu spēku. 
Patiesībā te ir kaut kas tāds, kas 

runā dziļāk par vārdiem. Cilvēks, 
ienākot dievnamā, piedzīvo to 
īpašo sajūtu, kļūst mierīgāks fi  -
zisku sajūtu līmenī, bet iekšēji 
saskaras ar kaut ko pārlaicīgu. 
Un tas ir viens šis aspekts, bet 
baznīca nav tikai šis sajūtu lī  -
menis, bet arī tas līmenis, kur 
cilvēks tiek uzrunāts racionāli, 
kur tiek satverts visā, kas viņš ir. 
Un es domāju, ka tas ir tas, ko 
baznīca šim laikmetam var pie-
dāvāt, un tas ir tas, ko viņi mek -
lē, bet nevar noformulēt vārdos     
līdz galam. Cilvēki meklē pie-
dzīvojumu, pieredzes momentu, 
atbildes uz saviem jautājumiem, 
meklē ceļus, lai varētu dzīvot 
nevis saraustītu vai skrejošu dzī-
vi, bet harmonisku. 

Statistiski Jaunpiebalgas no -
vadā  dzīvojot 2,5 tūkst. cilvēku, 
dzīvē es neņemtos to teikt. Labā 
ziņa ir tā, ka nenoliedzami pa -
stāv lokālpatriotisms, ka jaunā 
paaudze dzimtas saknes nepār-
cērt. Tagad arvien vairāk un 
vairāk cilvēku apmeklē Jaunpie-
balgas baznīcu. Jūtama ir cil vē -
ku aktīvitāte, piemēram, tiek 
slēgtas laulības, šogad no gada 
vidus bijušas septiņas, un tas ir 
pozitīvs rādītājs. Arī no baznīcas 
vadības puses mēs nekad ne -
esam atstāti vai neievēroti, vai-
rākus gadus pēc kārtas mūs 

apmeklējis archibīskaps. 
Jaunpiebalgas baznīcā pēdējo 

gadu laikā ir mainījušies vairāki 
mācītāji, un ir zināmi sarežģīju-
mi, kas no tā nāk  – grūti dabūt 
viengabalainību visā procesā, bet 
es teiktu tā – statistiski cilvēku 
kļūst mazāk, bet apziņas līme -
nis, ka tā ir mūsu dzimtā vieta, 
Piebalgas pusē ir īpaši spēcīgs. 

Architekts Māris Kārkliņš, strā -
dājot pie Jaunpiebalgas Sv. Toma 
baznīcas restaurācijas un tās ap  -
kārtnes iekārtošanas darbiem, 
saglabājis (un ne tikai atmiņā) 
unikālu materiālu par to norisi.   

Kuŗā brīdī jūs uzrunāja 
strādāt pie Jaunpiebalgas diev -
nama?

2010. gadā, brīvības cīņās kri-
tušo pieminekļa atjaunošanas 
jubilejas pasākuma laikā. Darbs 
pie pieminekļa restaurācijas bija 
paveikts, tālāk nācās strādāt jau 
pie baznīcas. Un tas iesākums 
bija  –  “tev jau neko daudz neva-
jadzēs darīt”, apmēram, ka būs 
jānosaka tikai trīs krāsu toņi – 
sienām, jumtiem un logiem. Trīs 
toņi ievilkās uz trim gadiem.

Zinu, ka chronoloģiski varat 
pastāstīt par baznīcas atjau-
nošanas darbiem (ekskluzīva, 
līdz šim nepublicēta informā-
cija). Kā tie risinājās ?

  Visai nopietni – ar izpēti, ana-

lizi un krāsu provēm  – bija jā  -
ska tās, kā tās saules vakara un 
lietus laikā izskatās... tikai tā var 
izvēlēties. Piemēram, jumts un 
tā krāsa  – jau pirms manas klāt-
būtnes torņa smaili remontēja 
ļoti labi, braši krievu puikas, 
industriālie alpīnisti. Viņi ne   bū-
vēja stalažas, bet uzlīda torņa 
smailē un pa mazu lūciņu izrā-
pās laukā, virvēs nolaidās uz leju 
un tad kniedēja, lodēja un tais-
noja, kas vējā atlocīts un aplauzts. 
Tie puiši bija paņēmuši mazu 
gabaliņu no vara skārda, samek-
lējuši Rīgas laku un krāsu rūp-
nīcā attiecīgu toni, kas bija ļoti 
piemērots jumtam (pelēkbrūn-
ganais vara tonis stipri atsķīrās 
no parējā jumta). Nokrāsojot 
jumtu ar šo krāsu, panācām, ka 
jumts un tornis, un kontrforsu 
apšuvumi un skārda daļas – viss 
bija vienā tonī. Nākamie bija 
logi. Tika nokasīts krāsu paraugs 
no vecajiem logiem, kas kaut   
kur mētājās (vecie logi bija no  -
mainīti pret visai briesmīga pa  -
skata plastmasas logiem). Divi 
logi  – apaļais rozes logs no torņa 
un arī viens no draudzes telpas 
sānu logiem  – bēniņos mētājās 
kā nederīgi, par laimi, nebija 
sadedzināti. 

Visas baznīcas iekārtas – kan-
cele, altāris, soli, ērģeļu balkons 
un ērģeles, lukturi – bija sa   gla -
bātas  izcilā stāvoklī, nebija īpaši 
jārestaurē. Altāra siena, protams, 
ir veidota kā parasti baznīcām – 
greznāka nekā pārējais inter-
jers...

Runājot par restaurāciju, jā   pie-
min baznīcas atjaunošanas dar-
ba kollektīvais raksturs. Jaun-
piebalgas Svētā Toma baznīcas 
Atbalsta fonda vadītājs Tālavs 
Jundzis spēja iesaistīt šajā darbā 
simtiem cilvēku, kuŗu vārdi la - 
   s āmi ziedotāju plāksnē baznīcas 
iekštelpā. Gan ar naudu, gan dar-
bu, gan padomu tajā piedalījās 
ļaudis no Latvijas un visas pa  -
saules. Tālava dedzīgums un 
organizātora prasme ļāva sa -
sniegt rezultātu, ar ko lepojamies 
un kuŗu redzam šodien.  

Materiālu sagatavojusi INESE RAUBIŠĶE
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 4) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Balerīnas. 5. 
Loto. 6. Arfa. 8. Notis. 10. Tabu. 
11. Kopijas. 12. Īves. 16. Ikona. 
18. Santa. 20. Prove. 22. Idejas. 
23. Dānija. 25. Kāsis. 26. Ibiss. 
27. Trimo. 28. Sana. 30. Kuveita. 
33. Leks. 37. Erato. 38. Sens. 39. 
Fons. 40. Sveiciens. 

Stateniski.  1. Bole. 2. Lando. 
3. Naska. 4. Sari. 5. Lima. 7. Auce. 
9. Taisni. 10. Triplekss. 13. Ske-
letons. 14. Latekss. 15. Sprints. 
17. Opijs. 18. Svari. 19. Adāns. 
21. Okapi. 24. Dineja. 29. Asis. 
31. Upene. 32. Trose. 34. Koks. 
35. Less. 36. Pufs.   

Līmeniski. 1. Pilsēta Z-Vidze-
mē. 5. Jēzus Kristus mācekļi. 11. 
Pasaules daļa, kas apvieno divus 
kontinentus. 12. Delegāts; pilnva -
rota persona. 13. Ražošanas ko  -
mercfirma Rīgā. 14. Dārza rudens 
puķes. 15. Kalni Eiropā. 18. Tuvas 
radinieces. 19. Zobot, nerrot. 22. 
Sirsenis. 23. Kļūt lielam. 24. Ciet -

gumija. 28. Pagasta centrs Aknīs-
tes novadā. 30. Vēlreiz, atkārtoti. 
33. Smalcināt, šķirot. 34. Klaja lau-
 ce mežā. 35. Atsilt (par sirdi), 
atplaukt. 36. Neredzīga. 39. Izgarot. 
40. Tīrumi, ko kādu laiku neiz-
manto. 41. Iekļaušana. 42. Rakst -
veida uzskaitījumi zināmā secībā.

Stateniski. 1. Elegantums, iz   -

smalcinātība. 2. Vienādi, atbilsto -
ši. 3. Triju atskaņotāju ansamblis. 
4. Nelielas, tikko manāmas at   šķir  ī-
bas. 6. Nosodīt, vainot. 7. Posms te  -
nisa spēlē. 8. Vīriešu apģērba 
gabals. 9. Izmest, izgrūst. 10. Iz   -
lūkdienesta aģenti. 16. Grīšļu 
dzim tas purva lakstaugi. 17. Tāpat, 
vienlīdz. 20. Svaidīt. 21. Pagasta 
centrs Jelgavas novadā. 25. Op -
tisks instruments. 36. Pauguraini, 
nelīdzeni. 27. Stutes, balsti. 29. Ri -
 tējumi; gaitas. 30. Apkalpot (kādu). 
31. Zemes josla gar ūdenstilpi.     
32. Reliģiska ceremonija. 37. Tādi, 
kas ar ko ir radniecīgās attiecībās. 
38. Sievietes vārds (jūn.). 

    

N OVA D U  Z I ŅA S

Aizvadītā gada nogalē Daugav-
pils Mākslas un novadpētniecī -
bas mūzejā bija skatāma māksli -
nieces Ģertrūdes Zeiles darbu 
izstāde “Gleznas. Mans laiks”. No  -
zīmīga vieta ekspozīcijā bija vel-
tījums četrām Daugavpils konfe-
sijām – pareizticīgo, luterāņu, ka  -
toļu un vecticībnieku. Izstādē va  -
rēja skatīt arī tango karaļa Oskara 
Stroka portretu. Pavisam izstādē 
bija četrdesmit mākslinieces 
darbi.

Ģertrūdes Zeiles personāliz  stā-
des bijušas daudzviet. Gan dzim-
tajā Naujenē, gan citviet Latvijā  
un pasaulē. Viņas darbos ir inten-
sīvu krāsu piesātināta pasaule. 
Gleznotas arī vecāku mājas lauk os, 
mājdzīvnieki un daba. Palaikam 
māksliniece glezno arī portretus. 
Starp citu, arī pašportretus, kas 
atspoguļo daudzveidīgus viņas 
dvēseles stāvokļus. Visās māksli-
nieces gleznās ir pārdomas par 
cilvēka sūtību. 

 Tāpat darbos jūtams viņas pa -
tiesums attiecībās ar zemi un 
debesīm, ar cilvēkiem un visu 
dzīvo radību sev līdzās. 

Jau no bērnu dienām māksli - 
n ie ce pieder Latgalei. Un ar to vi   ņai 
ir ciešas un patiesas attiecības. 
Ģertrūde jau sen man ar īstu 
pārliecību ir teikusi: “Piedzimt 
Latgalē – tā ir laime.” Viņa ir īste-
na latgaliete. Lepna un neatkarī -
ga. Savrupa ceļa gājēja mākslā. 
Viņa nekad nav bijusi savas ve  -
cākās māsas, pazīstamās skulpto-
res Valentīnas Zeiles, kuŗa pirms 
daudziem gadiem par savu mīt-
nes zemi izvēlējās Parīzi, ēnā. Ģer-
trūde ir patstāvīga mākslā un dzī-
vē. Patiesi mīlējusi savus vecākus.

Piederēt Latgalei

Kādā no agrāko gadu perso nāl  -
izstādēm savā novadā Ģertrūde 
parādīja arī sava tēva kokgriezu-
mus un pinumus. Sirds to bija 
pateikusi priekšā. Mākslinieces 
tēvs bija apveltīts ar lielu talantu 
un zelta rokām. Visu darījis pa   -
matīgi. No pamatdarba brīvajā lai  -
kā viņš būvējis mājas un garāžas, 
gatavojis skaistas un pamatīgas 
mēbeles. Tīrījis skursteņus, mū    rē-
jis cepļus un klājis jumtus. Nau-
jenes pagasta baznīcas pašai aug -
s tākajai daļai Ģertrūdes tēvs ir 
uz   klājis jumtu. Uzdāvinājis baz nī  - 
cai mežģinrakstā darinātu krus tu 
un inkrustētu krustu aizgājēju iz  -
vadīšanai. Otra tēva mīlestība bi  -
jušas bites, kuŗu aprūpe pārgāja 
Ģertrūdes rokās. Starp citu, Nau -
jenes mūzejam Ģertrūde savulaik 
atdāvinājusi lielu tēva darinātu 

smēdes ratu, kas tagad ir liels re -
tums. Un kā uzskata Ģertrūde, 
simbolizējot arī dzīves ratu. 

Arī Ģertrūdes mamma bijusi 
sirdsgudrs cilvēks, apveltīta dažā-
diem talantiem. Viņa bijusi brī -
nišķīga saimniece, spēlējusi arī 
teātri. Visu mūžu centusies sevi 
pilnveidot. Kā stāsta Ģertrūde, 
mamma radījusi mājas noskaņu, 
bijusi ģimenes diriģente. Vien -
mēr domājusi, kā abas meitas iz -
skolot, apģērbt un paēdināt. Bijusi 
ļoti emocionāls cilvēks. 

Jau vairākus gadu desmitus 
Ģertrūdes dzīvesvieta un darbnī-
ca ir Rīgā. Taču viņas paradīze kā 
vienmēr ir dzimtā vieta. Par lauku 
māju tagad nākas rūpēties pašai, 
taču spēku dod viņas Latgales pa  -
kalni, grava pie mājas un pakalnu 
ritms. Vienīgi Latgalē esot tādas 

ARMĪDA PRIEDĪTE

kalnu pieres, tāds reljefs. Nekur 
citur Latvijā tādu neesot. Un kā 
pavasarī palu laikā smaržojot 
Daugavas ūdens! Kāda skaņa ir, 
ejot ledum!

 Piedzimt Latgalē un piederēt 
Latgalei ir liela laime, Ģertrūde 
par to ir pārliecināta. Tas dod spē-

ku un neatkarību. 
Nesen notikušās Ģertrūdes Zei-

les darbu izstādes viesu grāmatā 
izcilais režisors un arī īstens lat -
ga lietis Jānis Streičs ierakstīja: 
“Me tos ceļos Tava talanta priekšā. 
Patiesi, patiesi tā ir varena glez-
niecība.”

Ģertrūde Zeile // FOTO no Ģ. Zeiles personiskā  archīva  

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā 20. janvārī 
notika 1991. gada barikāžu atceres dienai veltīts sarīkojums “Atceres 
ugunskurs”. Piedalījās bijušie barikāžu dalībnieki – Rīgas aizstāvju 
vidū bija dažādu tautību iedzīvotāji no Latgales un Daugavpils. Viņu 
vidū bija arī Latgales biedrības valdes priekšsēdis Staņislavs Gavars, 
kuŗš dalījās atmiņās. Sarīkojumā piedalījās arī daudzi pilsētas 
skolēni. Ar klusuma brīdi tika godināta bojāgājušo piemiņa.  

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklātas trīs izstādes 
par ebrēju vēsturi. Mākslinieka Jurija Dojča (Kanada- Slovakija) 
fotoizstāde “Beidzamais Folio” atceļojusi no Slovakijas pēc pasaules 
turnejas pa Kembridžu, Briseli, Ņujorku, Otavu, Vīni un Romu. Iz   -
stāde “Ginzburgu ģimene no Dvinskas” stāsta par vienas ebrēju ģi  -
menes dzīvi Daugavpilī četrās paaudzēs. Savukārt izstāde “Ebrēji – 
Latvijas valsts apbalvojumu kavalieŗi” iepazīstina ar vairāk nekā      
80 ebrējiem, kas par sevišķiem nopelniem ir saņēmuši augstākos 
valsts apbalvojumus gan pirmās Latvijas Republikas laikā, gan arī 
mūsdienās. 

Rēzekni 21. janvārī apmeklēja aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis, kuŗš piedalījās sarīkojumos, kas veltīti Latgales atbrīvošanas 
no lieliniekiem 95. gadadienai. Viņš piedalījās piemiņas brīdī pie 
obeliska Latgales atbrīvošanas kaujās kritušajiem karavīriem Miera 
ielas kapos, ziedu nolikšanas ceremonijā pie Latgales atbrīvošanas 
pieminekļa “Vienoti Latvijai”, kur piedalījās arī Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) kaŗavīri un sabiedrības pārstāvji.  Latgales vēstniecības 
GORS lielajā zālē notika NBS orķestra koncerts.

Jelgavā 11. februārī notiks Starptautiskā konference “Uzņē  mēj-
darbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai” 
Latvijas Republikas  prezidentūras ES Padomē ietvaros. Ieradīsies 
Eiropas Savienības (ES) institūciju pārstāvji, komisāri, atašeji, Eiro-
pas valstu uzņēmumu un  ministriju pārstāvji. Viņi apmeklēs arī 
četrus Jelgavas ražošanas uzņēmumus: SIA “Fortum Jelgava”, SIA 
“Latvijas piens”, AS “Baltijas gumijas fabrika” un AS “PET Baltija”, lai 
apspriestu ES un pašvaldības atbalstu uzņēmumu attīstībā.

Nodibinājums “Fonds Baznīcu nakts” aicina līdz 15. februārim 
pieteikties Baznīcu naktij, kas  notiks 5. jūnijā. Tiek gaidīti pietei-
kumi tīmeklī www.baznicunakts.lv no luterāņu,  katoļu, baptistu        
un citu konfesiju draudzēm. Pirmā Baznīcu nakts Latvijā notika 
2014. gada  6. jūnijā, bet tikai Rīgā. Tās rīkošana  aizgūta no citām 
Eiropas valstīm. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā
iznākušās grāmatas varat 

iegādāties pie 
lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS
GRĀMATA” 

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

ETNOGRAFISKI PAREIZAS 
latviešu tautas tērpu 

brunču drēbes no 
vairākiem novadiem

732-842-4807

SIA WOODNIX sniedz pilna 
cikla mežizstrādes pakalpoju-
mus, piedāvā ilgtermiņa meža 
apsaimniekošanu, visa veida 
do  kumentu sagatavošanu, bez-
maksas konsultācijas.
Tālr.: 29199271 

Vidzemes mežu apsaim nie-
kotājs turpina piedāvāt aug-
stā kās cenas par mežu un 
zemi. Tālr.: 29476041

PAKALPOJUMI

PĒRK

Turklāt tas viss notika sirsnīgā 
vienkāršībā. Tā jautājumus var 
kārtot vienīgi mīlestībā uz Kris-
tus baznīcu. 

Mana ceļojuma beigās cienītā 
un mīlēta archibīskape electus tā 
vietā, lai pēc krietni padarīta 
darba atpūstos, atrada laiku gan-
drīz divu dienu ilgumā sadrau-
dzībai arī ar mani. Es patiešām 
jutos pagodināta un no sirds pa -
teicīga par tādu iespēju.

Pirmspēdējā dienā pirms doša-
nās uz Latviju biju aicināta vieso-
ties Milvoku draudzē, kur Lauma 
Zušēvica ilgus gadus kalpo par 
mācītāju. Tikos ar draudzes lo -
cekļiem. Un te es nevaru ne  pie-
minēt vēl kādu interesantu per-
sonību, ar kuŗu iepazinos vieso-
šanās laikā Milvokos. Tā ir drau-
dzes priekšniece Sandra Kalve 
(Balode), kas bija un vienmēr 

paliks viena no TTT basketbola 
komandas „zelta meitenēm”. Liela 
mīlestība 20. gs. deviņdesmitajos 
gados Sandrai lika atteikties no 
sportistes karjeras Latvijā un do -
ties uz Ameriku, kur viņa dzīvo, 
strādā un kopā ar vīru audzina 
meitu. Sandra arī no sirds priecā-
jas par Laumas priekšā stāvošo 
atbildīgo kalpošanas amatu, un 
esmu droša, ka arī turpmāk viņas 
sportiskais rūdījums un ticība būs 
stiprs atbalsts draudzes mācītājai.

Laumai Zušēvicai archibīska-
pes amatā priekšā stāv daudz 
izaicinājumu. Gan risinot prob-
lēmas savā baznīcā, gan arī vei-
dojot attiecības ar Latvijas Evaņ-
ģēliski luterisko baznīcu archi-
bīskapa Jāņa Vanaga personā. 
Jaunajai archibīskapei gribas no -
vēlēt daudz mīlestības rezervju, 
lielu izturību un Dieva dotu 
gudrību visās lietās, jo “...visā tajā 
mēs pārpārēm esam uzvarētāji, 

RUDĪTE
LOSĀNE, evaņģēliste, kapelāne Iļģuciema sieviešu cietumā

STARP SAVĒJIEM AMERIKĀ
(Turpināts no 7. lpp.) pateicoties Kristum, kas mūs ir 

mīlējis”. (Rm 8:37)

Nobeigums
Nekas jau šajā pasaulē neno-

tiek ārpus Dieva apredzības. Tai 
skaitā arī mans ceļojums uz 
Ameriku. Viss šķita piepildāmies 
īstajā laikā – gan mana viesoša-
nās LELBA XIV sinodē, gan sešu 
draudžu apmeklējums Amerikas 
vidienē, gan tikšanās ar mācītā-
jiem un citiem interesantiem cil-
vēkiem, gan iepazīšanās ar Ame-
rikas kultūrvidi gleznainajā zelta 
rudenī. Redzētā un piedzīvotā, 
protams, bija vairāk, nekā iespē-
jams iekļaut šajā īsajā ceļojuma 
aprakstā. Gūtie iespaidi noteikti 
vēl ilgi atbalsosies atmiņā un dos 
stiprinājumu un iedvesmu. Bet 
visu pieredzēto apkopojot vienā 
teikumā, varu droši teikt – biju 
starp savējiem.

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDĪTSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Paziņo, ka gada kartējā biedru pilnsapulce notiks 
SVĒTDIEN š.g. 1.februāri, plkst.: 11:30 dienā

Salas baznīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY 

PĒC SAPULCES – CIENASTS.
JAUNI BIEDRI MĪĻI GAIDĪTI!

ATSEVIŠĶUS PAZIŅOJUMUS KREDĪTSABIEDRĪBAS 
BIEDRIEM NEIZSŪTIS.
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas brīvo latvju biedrī-

bā (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123)

31. janvārī 19:00 Daudz baltu 
dieniņu visiem janvāŗa un feb-
ruāŗa dzimšanas dienu jubilāriem! 
Aicinām jubilārus, ģimenes un 
draugus kopā svinēt Biedrības 
rīkotā saviesīgā vakarā:

• Būs DJ Krēsliņu Laris (vaka-
ra mūzika no latviešu platēm).

• Būs uzkodas (groziņu veidā).
• Būs perfekta gaisotne, lai tik-

tos ar ilgi neredzētiem ļaudīm 
pie letes un lejas zālē.

Gaidām visus! Ieejas maksa – 
ziedojums biedrībai.

3. februārī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
apspriedes par aktuāliem tema-
tiem. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes namā 

(1385 Andrews Ave, Lakewood 
OH 44107)

1. februārī 12:15 Draudzīgā ai -
cinājuma atceres sarīkojums. El  gas 
Pones referāts par latviešu gads-
kārtām. Siltas pusdienas. Ieeja $15.

ŅUJORKA (NY) 
Salas sarīkojumu zālē (4 Riga 

Lane, Melville NY)
1. februārī 11:30 Ņujorkas Lat-

viešu federācijas kredītsabiedrī-
bas gada sapulce. Dienas kārtībā 
valdes pr-tāja, kasieŗa, aizdevumu 
un revīzijas komisijas ziņojumi, 
vēlēšanas u.c. jautājumi. Pēc sa  pul -
ces – cienasts. Jauni biedri laipni 
gaidīti! Atsevišķus paziņojumus 
kredītsabiedrības biedriem neizsūtīs.

DV namā (115 West 183rd St, 
Bronx NY)

14. februārī 14:00 Valentīna die-
 nas sarīkojums. Visi laipni ielūgti 
ar saviem dzejoļiem, dziesmām 
un dejām. „Atvērsim sirdis’’ pie 
Vanadžu bufetes galda ar atspir-
dzinājumiem. Ieeja $10.

PRIEDAINE (NJ)
20. februārī nākamais Kino 

vakars.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskajā 

centrā (11710 3rd Ave NE, Seat-
tle, WA 98125)

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 33713)
31. janvārī 14:00 ikgadējais Kul -

tūras dienu koncerts, kuŗā pie-
dalīsies koris, koklētāju grupa un 
Dace Hohlova ar izglītojošu mū -
zikālu stāstījumu par Kārli Amen-
du, 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 jubile-
jai veltītais koncerts LNO, kuŗā 
mūzicē Bavārijas Radio simfo-
niskais 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 ziedo-
jums, sākot ar $25. Galda re  zer-
vācijas: Dace Hohlova, tālr.: 727-
479-8026.

21. februārī 10:00 pulcēsimies 
uz lielo Biedrības nama un tā 
apkārtnes sakopšanas talku! Lī -
dzi jāņem dārza darbarīki (zāģi, 
grābekļi, slotas u.c.). Aicinām arī 
dāmas nākt talkā nama telpu uz -
kopšanā. Pēc dūšīgas strādāšanas 
cienāsimies ar picu un atspir dzi-
nošiem dzērieniem.

24. februārī 13:00 videoizrāde – 
Rīgā notikušās Pasaules koŗu 
olimpiādes čempionu koncerts. 
Kafija un cepumi. Visi laipni ai -
cināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

PAZIŅOJUMS Latvijas valsts-
piederīgiem pilsoņiem!

Mobilās pasu stacijas izbrau-
kums uz St. Pētersburgu, kas 
bija paredzēts janvārī, pagaidām 
atcelts. Sekojiet turpmākai in -
formācijai!

Latvijas vēstniecības atsauku-
ma vēstule:

Saskaņā ar ievērojamām iz  mai-
ņām Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Pasu informācijas 
sistēmā, 2015. gada 16. janvārī 
visās Latvijas vēstniecībās tiks no -
mainītas stacionārās pasu darb-
stacijas. Attiecīgi tiks ietekmēta 
visas sistēmas darbība un veikta 
arī mobilās pasu darbstacijas no -
maiņa. Pagaidām nav konkrētas 
informācijas, kad tas notiks. Pal-
dies par sapratni!

VAŠINGTONA
Latviešu Organizācijas Vašing-

tonā, D.C. (LOV), sadarbībā ar 
Latvijas vēstniecību ASV,  laipni 
aicina apmeklēt Pētera Vaska 
mūzikas koncertu 2015. gada 
13. februārī, pulksten 20:00; uz -
stājas Klavieŗu kvartets RIX  un 
Dita Krenberga, flauta. Vašing-
tonas draudzes nama lielajā zālē, 
400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850. Ieeja brīva. Pēc kon-
certa pieņemšana un iespēja tik-
ties ar komponistu un māksli-
nie kiem. Kontakt per sona: Anita 
Juberte – 301-814-1080.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 11:00 
un dievg. katrā dievk. 1. februārī 
dievk. 8. februārī dievk. 15. feb-
ruārī dievk. 22. februārī dievk., 
dr. pilnsapulce.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja 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). 
Info: www.detdraudze.org. Visi dievk. 
notiek 10:00 no rīta. 1. februārī 
dievk., māc. Ilze Larsen. Drau-
dzības stunda. 15. februārī dievk. 
ar dievg., māc. Biruta Puike Wilson. 
Pankūku pēcpusdiena. 20. feb-
ruārī Bībeles stunda, Andris Da -
nilaus „Brīnumi’’.  

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 8. februārī 
11:00 epifānijas laika 5.sv. laju 
vadīts dievk. 22. februārī 11:00 
gavēņa laika 1.sv. dievk., māc. 
Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas 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 
Kruč kova, 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. 
no  tiek 11:00. 1. februārī dievk. 
8. februārī dievk. Draudzīgais 
Aicinājums māc. Jāņa Siliņa sti-
pendijas fonda izloze. Māc. Ieva 
Dzelzgalve.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru svēt-
  dienu 11:00 dievk. Apvienotās 
draudzes dievnamā. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 
15. februārī dievk. ar dievg. 
angļu valodā. 18. februārī 18:00 
Pelnu dienas dievk. ar dievg. 

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 her an Church (308 East Peters burg 
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 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 21. februārī 11:00 dievk., 
māc. Jānis Keggi, dr.pr. Astra 
Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@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. 1. februārī dievk., 
sadraudzība, iesvētes mācība.  8. 
februārī dievk. ar Sv. vak., sadrau-
dzība, Dāmu saimes pilnsapulce. 
12. februārī 19:00 Bībeles stunda 
dr. bibliotēkas telpās. 15. februārī  
dievk. – Mūsu kunga apskaid ro-
šanas diena, sadraudzība, dr.piln-
sapulce. 19. februārī 11:00 Bībe-
les stunda. 22. februārī dievk. ar 
Sv. vak. un dr. darbinieku ievešana 
amatā, sadraudzība, iesvētes mā -
cība. 1. martā dievk., sadraudzība. 
8. martā pulkveža Oskara Kal-

paka piem.dievk. ar Sv. vak., sa -
draudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
1. februārī 15:00 dievk., atvadī ša -
nās no mācītāja Gundara. Azaids 
bufetes veidā. Lūdzam visus pie -
teikties pie Ināras Leimanes, lai 
varētu koordinēt vēlamo groziņu 
saturu. Ināras tel.# 514-694-4648, 
e-pasts: Leimanis@sympatico.ca   
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).

1. februārī 12:30 Leikvudā dievk. 
8. februārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 15. februārī 12:30 
Leikvudā dievk. ar dievg. 18. feb -
ruārī 10:00 Īstbransvikā Pelnu 
dienas svētbrīdis, Bībeles stunda. 
22. februārī  13:30 Īstbransvikā 
dievk.

Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@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, Morris-
town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sip pany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda  Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 

31. janvārī 11:30 Springfildā 
dievk., māc. Saivars. Seko Drau-
dzīgais aicinājums. 

1. februārī 14:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. Seko Super-
bowl viesības. 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš. Seko Kredita 
sabiedr. Gada sapulce. 8. februārī 
11:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg. Seko draudzes gada sapulce. 
Salas bazn. dievk. nenotiek. 15. feb-
ruārī 10:00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš. 13:30 St.An -
drew bazn. dievk. ar dievg., māc. 
Saivars. 21. februārī 14:00 Man-
hatenā dievk., māc. Saliņš. 22. feb-
ruārī 11:00 Jonkeru bazn.  dievk., 
māc. Saivars. Seko skautu un 
gaidu sarīkojums. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
1. februārī 14:00 Atspīdēšanas 
laika dievk. 15. februārī 14:00 
Atsp.laika dievk., sekos gada 
sapulce., 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 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.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@ 
san.rr.com. Visi dievk. notiek sest-
dienās 12:00. 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. 1. feb-
ruārī dievk. ar dievg. 8. februārī 
dievk., māc. Gija Galiņa. 15. feb-
ruārī angļu val. dievk. ar dievg., 
Bībeles stunda. 22. februārī 
dievk. ar dievg., padomes sēde.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church(35 
Fuhrman St, Schenectady, NY 
12308). Diakone L. Sniedze-
Tagg art, asistē prāv. O. Sniedze.

• 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. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 30. janvārī 11:00 Bied-
rības namā dr. valdes sēde. 1. feb-
ruārī dievk. 8. februārī Bībeles 
stunda. 15. februārī 14:00 dievk. 
18. februārī 13:00 Biedrības namā 
Svecīšu svētbrīdis. Drīz vien, pil-
nīgi nemanot, sāksies ciešanu 
laiks. Floridas saime jau daudz-
kārt ir atzīmējusi klusā laika sā -
kumu 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,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, 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: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Ināra 
Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Svētdie-
nās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. Iesvētes mācība.  
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Pieminam
Milvoku DV Apvienības biedrus

JĀNIS CIEKURZIS
Dzimis 1922. gada 7. decembrī,

miris 2014. gada 5. martā

mūža biedrs
GUNĀRS BRIEDIS
Dzimis 1927. gada 1. decembrī,

miris 2014. gada 10. maijā

mūža biedre
IRĒNE MUIŽNIEKS

Dzimusi 1932. gada 5. jūlijā,
mirusi 2014. gada 15. jūnijā

mūža biedrs
PĒTERIS BĒRZIŅŠ

Dzimis 1963. gada 15. jūnijā,
miris 2014. gada 2. augustā

OLĢERTS GĪLIS
Dzimis 1931. gada 25. augustā,
miris 2014. gada 13. septembrī

Sērās un mīlestībā piemin
MILVOKU DV APVIENĪBAS SAIME UN VALDE

84 gadu vecumā mūžībā aizgāja

VALDA LINDBERGA
dzimusi BUMBĒRE

Mirusi 2015. gada 19. janvārī
Vieglas smiltis viņai novēl 

MEITA LOLITA AR ĢIMENI UN DĒLS VALTERS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ASJA SAULĪTE,
dzimusi ĪVIŅA

Dzimusi 1926. gada 4. novembrī Valkā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 13. janvārī Poulsbo, WA

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSA IRĪNA

MĀSAS MEITA INESE AR MĀRTIŅU UN ĢIMENI
MĀSAS DĒLI IVARS UN VIKTORS AR ZANI UN ĢIMENI

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA 1942.G. IZLAIDUMS

KLASES BIEDRI UN VISA RĪGAS, CĒSU UN JELGAVAS
SKOLOTĀJU INSTITŪTU SAIME

Mūžībā aizgājusi
skolotāja

ILGA GEISTARDE
dzimusi GINTERE

Dzimusi 1921. gada 28. jūlijā Krievijā,
mirusi 2015. gada 4. janvārī Rīgā

IN MEMORIAM BRIGITA MUZIKNTS
Mīļo Andrej, krustdēl Andrej, Linda, Jūsu ģimenes, radi un draugi!

Lai gan visādu apstākļu dēļ nevaram būt kopā ar Jums, izsakām Jums visiem no sirds izjustu līdzjutību.
No Tevis, mīļā māsīca, atvadās:

brālēns Ilmārs un Vera
Maija un Kaile (Kyle), un Roberts

brālēns Ēriks un Stase
Sandra, Donalds, Lidija (Lydia) un Kolins (Colin)

Ēriks, Eugene un
tante Velta ar ģimeni.

Tevi, Gitiņ, atceramies no kristībām Jūrmalā un vēlāk bēgļu laikos Vācijā. Tad sākās izceļošana.
Tavi vecāki izvēlējas izceļot uz Austrāliju, jo tajā laikā Amerikas Savienotās Valstis neņēma pretī lielas 

ģimenes. Tajā laikā arī neviens nedomāja, ka šie trimdas laiki būs tik gaŗi. Jau no paša sākuma
Tava Mamma plānoja, ka vajadzētu pārcelties uz Ameriku, retas bija ģimenes, kuŗas varēja atļauties 
samaksāt to dārgo transportu. Tomēr pa šiem gadiem esam tikušies Austrālijā, Amerikā un šeit, Latvijā. 

Mums visiem atmiņā ir plašais ģimenes salidojums Tavā un Andreja viesmīlīgajā dzīvoklī Rīgā.
Mīļā māsīca Brigita jeb Gitiņ, kā mēs Tevi uzrunājām, – mēs nezinām, kāpēc Dievs Tevi aicināja pie 

sevis pirms mums. Mēs zinām, ka esi Viņa svētībā, bez sāpēm un rūpēm.
Tu paliksi mūsu sirdīs un atmiņā ar savu viesmīlību, sirsnību,

smaidu un daudzām citām brīnišķīgām rakstura īpašībām.
Tevis mums ļoti petrūkst, un vēlam Tev vieglas smiltis!

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUSI MŪSU MĪĻĀ

fil! med. teck. ASJA SAULĪTE, IIIc
dzimusi ĪVIŅA

Dzimusi 1926. gada 4. novembrī Valkā,
mirusi 2015. gada 13. janvārī Vašingtonas pavalstī, ASV

DZIĻĀS SĒRĀS KORPORĀCIJA ZINTA
Meitiņas, māsiņas,
Reiz bij’ jauka dzīvošana

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,
veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 
par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,
ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

Nekropole.info var palīdzēt un atbalstīt, ziedojot:
Biedrība “Nekropole.info”
reģ. Nr. 40008208926
banka – AS SWEDBANK
konta Nr. – LV12HABA055 1036552408
Bankas kods HABALV22
Sabiedriskai organizācijai Ne  kropole.info. ir piešķirts sa -
biedriskā labuma statuss.

(Vairāk publicēts Nr. 29)

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

7. februārī 11:00 dievk. ar 
dievg., māc. Dr. Jānis Keggi.

• 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 baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, Sara-
toga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sacra-
mento).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – svētdienās. 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Prokopčukas ātrais 
skrējiens Osakas 

maratonā
Latvijas titulētākā gaŗo distanču 

skrējēja Jeļena Prokopčuka Ja  pā nā 
izcīnīja otro vietu Osakas mara-
tonā. Finišu Jeļena sasniedza pēc 
divām stundām, 24 minūtēm un 
septiņām sekundēm.Trešo gadu 
pēc kārtas Osakā uzvarēja Uk -
rainas skrējēja Tatjana Gamera-
Šmirko, kuŗa Prokopčuku ap  stei-
dza par minūti un 58 sekundēm. 

jaunais talants Sunbins Juns, kas 
izcīnīja otro vietu (attēlā). Mar-
tina Dukura ieskatā Juns nākotnē 
var kļūt konkurents pasaules 
labākajiem skeletonistiem.

Girgensona 
komanda uzvar 
Zvaigžņu spēles 

meistarības 
konkursos

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
Zvaigžņu spēles meistarības 
kon kursos Kolumbusā pārāka 
izrādījās latviešu uzbrucēja 
Zemgus Girgensona pārstāvētā 
Folinjo komanda. Zemgus Gir-

Zemgus Girgensons “bullīšu” konkursā pret slovaku Jaroslavu 
Halāku

gensons piedalījās Bridgestone 
NHL ātrākā slidotāja konkursā, 
kuŗā  apli veica 14,101 sekundē. 
Tas  bija septītais rezultāts no 
astoņiem startējušajiem. Vis āt-
rāk distanci veica Tampabejas 
Lightning kanadiešu uzbrucējs 
Džonatans Druēns – 13,103 
sekundes.

Girgensons piedalījās arī Dis-
cover “bullīšu” konkursā, kas šo -
gad tika aizvadīts pēc jauniem 
noteikumiem. Kopumā tika 
aizvadītas trīs kārtas, katrā pie-
dalījās pa septiņiem laukuma 

spēlētājiem un vienam vārt sar-
gam no katras komandas. Me -
tienu izpildīšanai septītniekam 
bija dotas divas minūtes, bet 
katram spēlētājam maksimālais 
“bullīša” izpildīšanai atvēlētais 
laiks bija desmit sekundes. Gir-
gensons savā vienīgajā mēģi-
nājumā nespēja pārspēt Teivsa 
komandas slovaku vārtsargu 
Jaroslavu Halāku. Lai gan soda 
metienu konkursā, kas tika aiz-
vadīts kā pēdējais, Folinjo ko -
manda zaudēja ar 10:15, tomēr 
kopvērtējumā tas neliedza no -
sargāt uzvaru ar 25:19.

Zvaigžņu spēlē 
liels gandarījums 

par hokeju
26. janvārī ASV pilsētā Ko -

lumbusā Nationwide arēnā tika 
aizvadīta jau 60. Zvaigžņu spēle, 
kuŗā spēkiem mērojās Nika 
Folinjo un Džonatana Teivza 
pārstāvētās vienības. Zvaigžņu 
spēlē piedalījās arī latviešu 
ho kejists Zemgus Girgensons, 
kuŗš, pateicoties tautiešu atbal-

stam, ierindojās pirmajā vietā 
fanu balsojumā.

Zvaigžņu spēlē Zemgus Gir-
gensona pārstāvētā Nika Foli-
njo komanda ar rezultātu 12:17 
(4:4, 4:7, 4:6) zaudēja Džonatana 
Tēvza vienībai. Šajā sacensībā 
Girgensons nospēlēja 13:09 mi -
nūtes, trīs reizes meta uz vār-
tiem, bet pretinieku vārtsargu 
nepārspēja. 

Jau spēles pirmajā minūtē 
Girgensonam ātrajā pretuz bru-
kumā neizdevās pēc piespēles 
raidīt ripu Roberto Longo sar-
gātajos vārtos. Viņa maiņa guva 
pirmos vārtus, kad precīzs bija 
Radims Vrbata. Tad Girgen so-
nam bija iespējas ceturtajā un 
11. minūtē, tomēr tās palika 
neizmantotas. Viena no tām 
bija izgājienā, tomēr latvietis 
pazaudēja ripu vārtsarga ap -
spēlēšanas brīdī. Girgensons 
atradās laukumā, kad viņa ko -
manda guva vēl vienus vārtus, 
panākot rezultātu 3:3, un pre -
cīzs tajā brīdī bija Kevins Ša -
tenkirks.

Arī atsevišķas komandas ie -
mesti 17 vārti ir Zvaigžņu spēles 
rekords, kas par vienu precīzu 

metienu pārsniedz 1993. gadā 
sasniegto rādītāju. Kolumbusā 
otrajā trešdaļā iemestās 11 ripas 
arī ir iepriekš atsevišķā periodā 
nesasniegts rekords.

Iepriekš rezultātīvākajā NHL 
Zvaigžņu spēlē 2001. gadā pie-
dalījās aizsargs Sandis Ozoliņš. 
Girgensons kļuva par trešo 
Latvijas hokejistu pēc Ozoliņa 
un Artūra Irbes, kas piedalījās 
NHL Zvaigžņu spēlē. Abu ko -
mandu gūtie 29 vārti ir Zvaig-
žņu spēles rekords, pārsnie dzot 
līdz šim iespaidīgāko 26 vārtu 
guvumu 2001. gadā, kad Den-
verā tikās Ziemeļamerikas un 
Pasaules komandas. Ozoliņš to -
gad spēlēja Pasaules komandā 
un izcēlās ar rezultātīvu piespē-
li. Hokejista karjēru beigušais 
Ozoliņš no 1994. līdz 2003. 
gadam piedalījās septiņās NHL 
Zvaigžņu spēlēs, bet bijušais 
vārtsargs Irbe – divās.

Girgensons pēc spēles teica, 
ka Zvaigžņu spēle bijusi lie lisks 
sarīkojums, kuŗā izbaudījis ho -
keja prieku.  Viņš gan arī atzina, 
ka vārtsargu vietā nebūtu 
priecīgs.

Jeļena Prokopčuka ceļā uz sud-
raba medaļu

Martins Dukurs uz goda 
pjedestāla ar Dienvidkorejas 
skeletonistu Sunbinu Junu

Uģis Žaļims (priekšplānā)

Ainārs Ķiksis rekorda ātrumā

Prokopčuka 2005. gada janvārī 
kļuva par Osakas maratona uz -
varētāju, sasniedzot jaunu Lat vi-
jas rekordu un finišējot pēc di -
vām stundām, 22 minūtēm un 
56 sekundēm. Pērn novembrī 
Jeļena ierindojās ceturtajā vietā 
Ņujorkas maratonā un bija no -
minēta Latvijas gada labākās 
sportistes titulam.

Martinam Dukuram 
ceturtā uzvara

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs Šveicē, Sanktmoricas 
trasē, Pasaules kausa izcīņas 5. 
posmā izcīnīja kārtējo uzvaru. 
Pirmajā braucienā viņš sasniedza 
trases rekordu. Martinam Du  ku-
ram tā bija ceturtā uzvara piecos 
sezonas posmos. Martina brālis 
Tomass Dukurs divu braucienu 
summā ierindojās piektajā vietā.

Šajā PK izcīņas posmā pār stei-
gumu sagādāja Dienvidkorejas 

Dāmu konkurencē Soču Olim-
pisko spēļu dalībniece Lelde 
Priedulēna  pēc pirmā brauciena 
ieņēma 14. vietu, ko saglabāja arī 
abu braucienu kopvērtējumā. 
Sudraba medaļu izcīnīja Latvijas 
speciālista Ivo Pakalna trenētā 
kanadiete Elizabete Vatje.

Lielākie panākumi 
Latvijas bobsleja 

vēsturē
Latvijas vadošā bobsleja pilota 

Oskara Melbārža ekipāža uz  va-
rēja Šveices trasē Sanktmoricā no -
tiekošajā Pasaules kausa izcīņas 
piektajā posmā, un otro vietu sen-
sacionāli izcīnīja cita latvieša Uģa 
Žaļima pilotētais divnieks. Mel-
bārdis ar stūmēju Daumantu 
Dreiškenu bija līderi pēc pirmā 
brauciena, bet otrajā sasniedza otro 
labāko rezultātu, tomēr summā 
par 0,17 sekundēm apsteidza Ža -
ļimu ar pieredzējušo stūmēju 
Intaru Dambi. 

Iepriekš Žaļims pieredzi lie lā-
koties bija guvis Eiropas kausa 
izcīņas sacensībās. Oskars Ķiber-
manis ar stūmēju Vari Leibomu 
ierindojās 11. vietā.  

Melbārdis ar Daumantu Dreiš-

kenu Arvi Vilkasti un Jāni Stren-
gu triumfēja arī četrinieku sa -
cen sībās. Melbārža četrinieks bija 
labākais abos braucienos, neļau-
jot Vācijas bobslejistiem, kas ie -
ņēma nākamās trīs vietas, do -
minēt Sanktmoricas trasē. Tāds 
medaļu birums Pasaules kausa 
izcīņas sacensībās noticis pirmo 
reizi Latvijas bobsleja vēsturē.

Oskaram Ķibermanim ar stū-
mējiem Helviju Lūsi, Raivi Zī  ru pu 
un Vairi Leibomu nepaveicās ar 
izlozi, jo pirmajā braucienā nācās 
startēt pirmajiem, kas Sankt mo-
ricas trasē nav izdevīgi. Pirmajā 
braucienā viņam tikai 11. vieta, 
tomēr otrajā braucienā sasnieg-
tais ceturtais labākais laiks ļāva 
summā pakāpties uz septīto vietu.

Neveiksme piemeklēja div nie ku 
sacensību sensācijas autoru, trešo 
Latvijas pilotu Uģi Žaļimu. Viņš 
ar Kristapu Kalniņu, Matīsu 
Mik ni un Intaru Dambi pirmajā 
braucienā bija sestie, otrajā kļū-
dījās sēžoties bobā un kopsummā 
ieņēma tikai 18. vietā. 

Arī kamaniņās 
medaļas

Vācijā, Oberhofas, trasē ar ko -
mandu stafeti beidzās 36. FIL 
Eiropas meistarsacīkstes kama-
niņu sportā junioriem. Latvijas 
braucēji izcīnīja sudraba medaļas. 
Astoņu komandu konkurencē Lat-
 vijas vienība, kuŗas sastāvā bija 
Kendija Aparjode, Kristers Apar-
jods un divvietīgā ekipāža Kris-

tens Putins/Kārlis Krišs Matuzels 
par 0,095 sekundēm piekāpās 
tikai Krievijas komandai. 

Pasaules kausa izcīņas 6. pos mā 
kamaniņās Vinterbergas trasē vis-
labāk veicās divnieku ekipāžai. 
Juris un Andris Šici izcīnīja trešo 
vietu. Individuālajā ieskaitē Riks 
Kristens Rozītis ieguva sesto, 
Inārs Kivlenieks – 26. vietu.  Ko -
mandu stafetē Latvija izcīnīja 
ceturto vietu. Startēja Elīza Tī -
ruma un Inārs Kivlenieks, kā arī 
brāļi Andris un Juris Šici.

Jānis Šmēdiņš – 
labākais!

Latvijas plūdmales volejbolists 
Jānis Šmēdiņš (attēlā) otro gadu 
pēc kārtas nosaukts par pagājušās 
sezonas pasaules tūres labāko 
uzbrucēju, vēstī Starptautiskā 
Vo  lejbola federācija (FIVB).

Papildus šim apbalvojumam 
Latvijas vadošais plūdmales vo  lej -
bola pāris Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs nosaukti par pagājušās 
sezonas labāko komandu. Šis duets 
jau otro gadu pēc kārtas triumfēja 
arī pasaules labāko spēlētāju sa -
rakstā (rangā). Latvijas volejbo-
listi tādējādi kļuvuši par pirmo 
Eiropas plūdmales volejbola pāri, 
kuŗiem būt pirmajiem rangā iz -
devies divus gadus pēc kārtas.

Biatlons
Latvijas labākais biatlonists An -

drejs Rastorgujevs Antholcā 
(Italija) izcīnīja 21. vietu Pasaules 
kausa (PK) sestā posma sacen-

sībās sprinta disciplīnā. Iedzīšanas 
sacensībās (12,5 km) Rastorgujevs 
ierindojās 35. vietā. Andrejam aug-
stākas vietas šajās disciplīnās ne -
ļāva iegūt sliktie rezultāti šaušanā.

Ķiksis labo 
pasaules rekordu  

Ainārs Ķiksis pēc sekmīgas pro -
fesionālā sportista karjēras bei-
gām turpina trenēties un startēt 
starptautiskās veterānu sacensī bās. 
Pēdējos divos gados viņš kļu vis 
par pasaules meistaru čempionu 
un godalgoto vietu ieguvēju in -
dividuālajā braucienā, kā arī 
sprintā.

Ainārs Ķiksis, kuŗam februārī 
paliks 43 gadi, nesen Maskavā 
sa  sniedza jaunu pasaules rekor-
du riteņbraukšanā trekā vete rā-
niem 200 m distancē gaitā. 
Rezultāts – 10,187 sekundes, ti -
kai par 89 sekundes simtdaļām 
atpaliek no viņam pašam pie-
derošā, 19 gadu vecumā sa -
snieg tā Latvijas rekorda šajā 
distancē, kas tika sasniegts 
1993. gadā turpat Krilatskā. Tas 
ir arī jauns pasaules meistaru 
absolūtais rekords visās vecuma 
grupās. Iepriekš labākais rezul-
tāts veterāniem piederēja ASV 
sportistam Stefanam Alfrēdam, 
kuŗš 2002. gadā sasniedza re -
zultātu 10,333 sekundes. Ķikša 
sasniegtais rezultāts ir trešais 
labākais rezultāts viņa sportista 
karjērā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


