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Edgars Rinkēvičs (pa labi) kopā ar John Carlton ASV Nacionālās aizsardzības universitātes Slavas zālē

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Edgaru Rinkēviču uzņem Slavas zālē
Edgars Rinkēvičs vizītes laikā 

ASV tikās ar ASV valsts sek -
retāru Džonu Keriju, ASV vice-
prezidentu Džo Baidenu, ASV 
augsto tirdzniecības pārstāvi 
Maiklu Fromanu, kā arī vai  rā-
kiem kongresa pārstāvjiem.

29. janvārī Latvijas ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs tika uz -

ņemts ASV Nacionālās aizsar-
dzī bas universitātes Slavas zālē 
Vašingtonā. 

Ārlietu ministrs, kuŗš 2000. ga -
dā Nacionālās aizsardzības uni -
versitātē ieguva maģistra gradu, 
pēc svinīgās ceremonijas uzru-
nāja studentus un mācībspēkus 
par drošības izaicinājumiem pa -

Trīs Al Jazeera žurnālisti – Aus-
 trālijas un Latvijas pilsonis Pēteris 
Greste, Ēģiptes pilsonis Bahers 
Muhameds un Muhameds Fah-
mijs, kuŗš ir gan Ēģiptes, gan 
Kanadas pilsonis, – tika arestēti 
2013. gada 29. decembrī Kairā 
un jūnijā notiesāti par sakariem 
ar aizliegto “Musulmaņu brālību” 
un “melīgu ziņu pārraidīšanu”. Pē -
teris Greste ir latviešu izcelsmes 
Austrālijas žurnālists, kas strā dā-
jis Reuters, CNN, BBC un citur. 
Viņš kopā ar citiem tika arestēts 
un 2014. gada 23. jūnijā notiesāts 
uz septiņiem gadiem. Kasācijas 
tiesa 2015. gada 1. janvārī lē  mu mu 
atcēla, nosūtot jaunai iztiesāšanai.

Pēteris Greste 
atbrīvots!

noziedzniekus. Grestes kol lē gas jo -
projām atrodas Ēģip tes cietumā.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs apsveica Pēteri Gresti 
ar atbrīvošanu no cietuma Ēģiptē. 
„Apsveicu Pēteri Gresti un viņa 
ģimeni ar atbrīvošanu. Tā ir laba 
diena visiem, kuŗi cīnījās par at -
brīvošanu un vārda brīvību pa -
saulē. Vēlos pateikt paldies Lat-
vijas un Austrālijas diplomātiem, 
īpaši Latvijas vēstniecei Ēģiptē 
Ivetai Šulcai, kas kopā ar Aus trā-
lijas kollēgām bija aktīvi iesaistī-
jusies Grestes atbrīvošanā,” uz -
svēra Rinkēvičs.

Pēteris Greste pateicās Aus trā-
lijas valdībai un visiem, kas cīnī-

Pēteris Greste iepriekšējās  darba gaitās

Amerikas latviešu laikraksta 
Laiks mākslinieks karikatūrists 
Zemgus Zaharāns (attēlā) sa  ņē-
mis apstiprinājumu savai līdz da-
lībai sacensībā par Pulicera balvu. 
Tai nominētos māksliniekus un 
uzvarētājus nosauks šā gada 20. ap -
rīlī. Līdz šim vienīgais latvietis, 
kuŗš saņēmis šo prestižo balvu, ir 
Ēriks Hills (Eric Hill). Būdams 
laikraksta Anchorage Daily News 
(Aļaska) korespondents, viņš Pu -
licera balvu saņēma 1990. gadā.

Uzziņai. Pulicera balva ir vie  na 
no prestižākajām balvām ASV, 
ko piešķir žurnālistikā, literātūrā, 
mūzikā un dramaturģijā. Balva 
tika izveidota pēc ungāru izcel-
smes mediju magnāta Džozefa 
Pulicera atstātā testamenta. Viņš 
nomira 1911. gadā. Balvas fon-
dam viņš novēlēja 2 miljonus do -
laru. Pulicera balva tiek piešķirta 
saskaņā ar Kolumbijas universi-
tātes komitejas lēmumu. Balvas 
piešķiršana notiek kopš 1917. ga  da 
katra gada maija pirmajā svēt-
dienā. Uzvarētāji nominācijā gan 

Zemgus Zaharāns cīnīsies par 
Pulicera balvu (Pulitzer Prize)

tiek paziņoti jau aprīlī. Prēmijas, 
ko piešķir nominācijas uzvarē-
tājam, ir 10 tūkstoši dolaru. Kopā 
ar naudas prēmiju žurnālists ie -

par Par meistarību, Par starptau-
tisko reportāžu, Par ziņu foto gra-
fiju un citas. Sešas kategorijas ir 
literātūras jomā, bet viena mūzi kas 

gūst arī sertifikātu. 
Balvai pavisam ir 21 nominācija. 

Lielākā daļa nomināciju ir žur-
nā listikas jomā – 14. Tajās ir ie -
kļautas nominācijas, piemēram, 

jomā. Turklāt arī speciālās balvas 
dažādās jomās. Visvairāk Pulicera 
balvu pieder tādiem izdevumiem kā 
The New York Times, The Wall Street 
Journal un The Washington Post.

1. februārī  Ēģiptes amatperso-
nas paziņoja, ka Pēteris Greste 
atbrīvots un iesēdināts lidmašīnā 
uz Kipru, lai tālāk dotos uz Aus -
trāliju. Kiprā Gresti sagaidīja viņa 
brālis Miķelis. Paziņojumā teikts, 
ka „ir prezidenta lēmums par Pē -
teŗa Grestes deportēšanu uz 
Austrāliju”.

Plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka 
Pēteris Greste  atbrīvots pēc pre -
zi denta Abdelfataha as Sisi rī  ko-
juma, pamatojoties uz novembrī 
pieņemto likumu, kas ļauj de  por-
tēt ārvalstu aizdomās turamos un 

jušies par viņa atbrīvošanu. Viņa 
ģimene paziņoja, ka Greste ne  -
rimsies, līdz netiks atbrīvoti arī 
viņa kollēgas. “Pēteris Greste ir 
brīvs cilvēks. Viņš ir drošībā, ve -
sels un ļoti priecīgs, ka ir ceļā uz 
mājām,” žurnālistiem Brisbenā 
atklāja viņa brālis Andrejs. Gres-
tes vecāki pauda prieku un atvieg-
lojumu par dēla atbrīvošanu. “Ir 
grūti apjaust, ka šī diena ir pa -
tiesi pienākusi, lai gan es par to 
klusībā sapņoju, neuzdrīkstoties 
pārāk daudz par to domāt,” sacīja 
Pēteŗa  māte Luīze.

saulē – saspīlēto drošības situāciju 
Eiropā, globālajiem izaicināju-
miem, kā arī par demokratisko 
vērtību aizsardzību pasaulē. Savā 
uzrunā Rinkēvičs pauda, ka pirms 
15 gadiem, kad studēja univer si-
tātē, drošības situācija pasaulē 
bija kardināli pretēja šodienai. 

Ministrs uzsvēra ASV Nacionālās 
aizsardzības universitātes lielo de -
vumu personīgās izglītības ceļā, 
kas ir devusi būtisku pamatu 
izpratnei par drošības un starp-
tautisko polītiku.

Nobeigumā Rinkēvičs sacīja, 
ka drošības stiprināšana nozīmē 

nepārtrauktas pūles tās nodroši-
nāšanai. „Latvija pateicas ASV 
par to noturīgo atbalstu transat-
lantiskās drošības stiprināšanā 
un augstu vērtē ASV militāro 
klātbūtni Baltijas valstīs. Tas ir 
pārliecinošs signāls mūsu valstu 
solidāritātei,” norādījis ministrs.
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LASĪTĀJU BALSIS

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 

Brīnumaina 
izglābšanās Gotā

Lasot Juŗa Augusta rakstu 
„Traģēdija Gotā” (Laiks, nr. 3), 
manu uzmanību piesaistīja  tei-
kums: „Bija arī drošinieki, kas 
palika koka barakās.” Viens no 
tiem, izrādās, bijis Zigurds, mans 
nākamais vīrs, kas toreiz 15 gadu 
vecumā bija brīnumainā kārtā 
palicis dzīvs, jo tajā dienā, 6. feb-
ruārī, pirms 70 gadiem, nebija gājis 
uz bunkuru, bet palicis koka ba  ra-
 kā savā trijstāvu metalla gultas „apak-

  šējā stāvā”. Viņa tēvs, kas vienmēr 
pastāvējis uz to, ka visiem trauk-
smes gadījumā ir jāiet bunkurā, 
bijis tās dienas rītā ievietots Gotas 
pilsētas slimnīcā, jo juties neve-
sels. Māte ar vīra māsu devušās 
viņu apciemot, un, kad atska nē-
jusi sirēna, Zigurds nolēmis uz 
bunkuru neiet. No bumbu radītā 
gaisa spiediena, baraka sabrukusi, 
bet smagā metalla gulta ir no  tu-
rējusi barakas jumtu un Zigurds 
apakšā palicis dzīvs. Gaŗā bunku-
ra vienā galā, kur iepriekš viņš ar 
vecākiem bija patvēries, gājuši 
bojā visi, apmēram 100 Liepājas 

dzelzceļnieki ar ģimenēm, ar ku -
ŗiem reizē viņi bija atstājuši 
Latviju 1944. gada 30. jūlijā ar 
pēdējo vilcienu. (Pēc tam ceļš uz 
Vāciju bēgļiem bijis pieejams 
tikai ar kuģi.)

Gadus vēlāk Vašingtonā katru 
6. februāri Zigurds un viņa māte, 
kas toreiz dzīvoja pie mums, at -
cerējās un pieminēja šajā lielajā 
traģēdijā Gotā bojā gājušos drau-
gus un arī to, cik viņu ģimene 
brīnumainā kārtā bija palikusi 
dzīva.

VALDA LĒVENŠTEINA
Kolorādo

Mūsu stāsts arī ir 
diezgan drāmatisks...

1945. gada 6. februārī mēs,  
četri Mergini un vectēvs Augusts 
Lubaus (75 gadi), bijām jau Ba -
vārijas dorfā (Buch bei Aigels-
bach), Minchenes alus brūžu 
apiņu audzētāja fermā. Protams, 
visi pieci vienā istabā. Man (11) 
un manam brālim, Andrim (13) 
skolā iešana nebija iespējama, jo 
bijām 5 km no Aigelsbachas un 
valodu nepratām. Bijām bēgļi...

Nevaru nepieminēt prātam ne -
aptveŗamu drāmatisku epizodi – 
vienā drūmā, lietainā dienā, kāda 
līdz nāvei pārgurusi bēgle, stum-
dama bērna ratiņus pa akmeņainu 
grants ceļu, ar mugursomu uz 
muguras, iesoļoja mūsu saim nie-
cības pagalmā. Tā izrādījas mūsu  
tante Rute Lubaus un ratiņos –  
māsīca Zane, varbūt 3 gadiņus veca. 
Un tā mēs tagad bijām  septiņi.

Tas, kā mēs vispār nonācām Ba -
 vārijas ciemā, ir atsevišķa stāsta 
vērts, un, šķiet, esmu jau to kād-
reiz uzrakstījis. Mēģināšu atrast.

Tik un tā jau martā, ja pareizi 
atceros, ienāca amerikāņu armi-
jas motorizētie spēki, un vasarā, 
pēc apiņu ražas novākšanas, mēs 
padzirdējām par Latviešu bēgļu 
nometnes veidošanos Ingolštatē. 
Ap skolu sākšanās laiku mēs jau 
visi septiņi bijām tur.

Par ikvienas dzīvas būtnes lielā 
Dieva plāna esamību varam būt 
pilnīgi droši, tikai vajag piedzīvot 
pārcilvēcīgu krizi, lai tas  katram 
„uzpeldēdu” redzamībā.

ĢIRTS MERINGS
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Klavieŗu kvartets RIX. No kreisās: Reinis Birznieks, Jānis Maļeckis, 
Sandis Šteinbergs un Ilze Kļava

Dita Krenberga

Pēteris Vasks

DACE
APERĀNE

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?

Pēteŗa Vaska kamermūzika
skanēs Vašingtonā, D. C.

Ceturtdien, 12. februārī, izcilie 
latviešu mākslinieki – flautiste 
Dita Krenberga un RIX klavieŗu 
kvartets: pianists Jānis Maļeckis, 
vijolnieks Sandis Šteinbergs, al -
tiste Ilze Kļava un čellists Reinis 
Birznieks atskaņos pasaulslavenā 
latviešu komponista Pēteŗa Vaska 
kamermūzikas programmu ASV. 
Koncerts notiks senākā laik me-
tīgās mākslas mūzeja The Phillips 
Collection iecienītā koncertu se -
rijā “Vadošie Eiropas komponisti” 
(Leading European Composers). Šīs 
serijas koncerti iepazīstina klau-
sītājus ar izcilākajiem mūsdienu 
komponistiem, kuŗu darbus at -
skaņo pašu autoru izvēlēti mū -
ziķi. Mūzeja sadarbības partneŗi 
koncerta organizēšanā ir Latvijas 
vēstniecība Vašingtonā un Džor-
dža Vašingtona universitāte. Māk-
slinieki kopā ar komponistu Pē -
teri Vasku viesosies Vašingtonā, 
D.C., lai Latvijas pirmreizējās pre-
zidentūras Eiropas Savienības 
Padomē no 2015. gada 1. janvāŗa 
līdz 30. jūnijam ietvaros (www.
eu2015.lv) atklātu publiskās dip-
lomātijas un kultūras program-
mu ASV.

Lai gan biļetes uz minēto māk-
slas galerijas koncertu vairs nav 
pieejamas, latviešu mūzikas cie-
nītājiem Vašingtonā un tās apkai-
mē ir  vienreizēja iespēja koncer-
ta atkārtojumu dzirdēt piektdien, 
13. februārī Vašingtonas D.C. 
latviešu ev. lut. draudzes nama 
lielajā zālē (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850). Koncerts, 
kuŗu rīko Latviešu organizācijas 
Vašingtonā (LOV) sadarbībā ar 
Latvijas vēstniecību, iesāksies 
plkst. 20.00; ieeja – brīva. Pēc kon-
 certa būs pieņemšana ar kompo-
nista Pēteŗa Vaska un koncerta 
mākslinieku piedalīšanos pie glā-

zes vīna un uzkodām. Kontakt-
persona – Anita Juberte (301-
814-1080).

Mākslas mūzejā un latviešu 
baznīcā būs vienāda programma 
ar Pēteŗa Vaska skaņdarbiem: 
“Klusuma auglis” flautai un kla-
vieŗu kvartetam (2013)/ pirmat-
skaņojums ASV/, “Zaļā ainava” 
klavierēm solo (2008)/pirmat-
skaņojums ASV/, Andante can-
tabile no Otrā čella koncerta 
“Klātbūtne” čellam un klavierēm 
(2012) /pirmatskaņojums ASV/, 
“Ainava ar putniem” flautai solo 

Kamermūzikas koncertos Va -
šingtonā varam atzīmēt gandrīz 
25 gadus, kopš Pēteris Vasks pir-
moreiz viesojās ASV. Tas bija 
1990. gada maijā, kad Stamfordas 
kamerorķestris (Konektikutas 
štatā) pirmatskaņoja viņa Kon -
certu angļu ragam ar leģendāro 
angļu raga solistu Thomas Stacy.  
Tanī reizē viņa mūzikas cienītāji, 
tautieši no Ņujorkas un Fila del-
fijas, bija ieradušies uz koncertu, 
lai apsveiktu un tiktos ar kompo-
nistu, kuŗš laimīgā kārtā bija 
paspējis izlidot no Latvijas uz ASV. 

ka ieraksts, kuŗā viņa Ceturto 
stīgu kvartetu atskaņo Kronos 
stīgu kvartets. 

P. Vasks ir saņēmis Triju Zvaig-
žņu ordeni un trīs Latvijas Lielās 
Mūzikas balvas – par balādi ko  rim 
“Litene”, par vijoļkoncertu „Tālā 
gaisma” un par Otro simfoniju. 
Pēteŗa Vaska dziļākie iedvesmas 
avoti – Latvijas daba, latviešu tau  -
tas mūzika un putnu balsis – ir 
saklausāmi viņa mūzikā, kuŗa skan 
kā vēstījums par cerību, ticību, mī -
lestību un komponistam dārgo 
tēvzemi – Latviju.

jusi ar Maskavas Filharmonijas 
un Jauno kamerorķestri, Lon do-
nas Mocarta orķestri, Ķelnes 
Radio simfonisko orķestri, Zvied-
rijas kamerorķestri Musica Vitae 
un citiem.

RIX klavieŗu kvartets ir saņē-
mis Latvijas Lielo Mūzikas balvu 
2004. gadā par izcilām kamer-
mūzikas programmām. Ansam-
bļa repertuārā ir romantisma 
laikmeta autoru darbi, kā arī 
latviešu komponistu mūzika. 
Kvartets ir ieskaņojis trīs ierakstu 
tvartus – Olivjē Mesiāna „Kvar-

(1980) un Klavieŗu kvartets vijo-
lei, altam, čellam un klavierēm 
(2001). Pirms izlidošanas uz ASV 
Dita Krenberga un RIX klavieŗu 
kvarteta mākslinieki Vašingtonas 
koncerta programmu atskaņo 7. 
februārī plkst. 15.00 Latvijas Na -
cionālās operas Beletāžas zālē.

Tagad gandrīz pēc 25 ga  diem, 
Pēteŗa Vaska simfoniskā, koŗa un 
kamermūzika ir plaši pa  zīstama 
un tiek atskaņota ASV, Eiropā, 
Āzijā un Austrālijā visizci  lāko mū -
ziķu interpretācijā. P. Vas  ka vai-
rāk nekā 20 mūzikas tvarti gu -
vuši augstu novērtējumu ār  zemju 
presē, un skaņu ierakstu tirdz-
niecībā tie ir ļoti pieprasīti. 
Grammy balvai nominēts P. Vas-

Dita Krenberga ir saņēmusi 
Lat  vijas Lielo Mūzikas balvu 
2000. gadā par izciliem sasniegu-
miem atskaņotājmākslā. Kon-
cer tējusi Latvijā, Eiropā, ASV, 
Austrālijā, Japānā un Kanadā. 
Kopš 2006. gada viņa ir Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
flautu grupas koncertmeistare. 
Viņa ir koncertējusi ar kameror-
ķestri Rīgas kamermūziķi, spēlē-

tetu laika galam” 1999. gadā, 
Pēteŗa Vaska un Tālivalža Ķeniņa 
klavieŗu kvartetus 2003. gadā un 
Richarda Štrausa, Jochannesa 
Brāmsa un Kamila Sensānsa 
skaņdarbus klavieŗu kvartetam 
2008. gadā. Gūstot atzinību un 
ievērību, RIX klavieŗu kvartets 
uzstājies Latvijā, Čechijā, Īrijā, 
Skandinavijas valstīs, kā arī ASV 
un citur pasaulē.

21. janvārī Modernās mākslas 
izstāžu centrā „Art in General” Ņu -
jorkā Latvijas vēstnieks ASV An -
dris Razāns un Latvijas pa  stā vī gais 
pārstāvis Apvienoto Nāciju orga-
nizācijā Jānis Mažeiks atklāja mo -
dernās mākslas izstādi „Lilijas ba -
seins” (Lily’s Pool),. Šī izstāde ir viens 
no Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē pub liskās dip -
lomātijas un kultūras sa  rīkoju miem 
Amerikas Savieno tajās Valstīs. 

Izstādes atklāšanas runā vēst-
nieks uzsvēra: „ES nav tikai leģis-
latīva, administratīva vai polītiska 
savienība. ES, pirmkārt, ir 28 Ei -
ropas kultūru savienība, un Lat-
vijas kultūra ir viena no tām. Bez 
Latvijas klātbūtnes ES kultūras 
aina būtu nepilnīga”. Vēstnieks pa -
teicās Modernās mākslas izstāžu 
centram „Art in General” Ņu  jor kā 
un mūsdienu mākslas centram 
„kim?” Rīgā par šo lielisko ie -
spēju parādīt Latvijas un Eiropas 
kultūras identitāti Ņujorkā.

“Šādas izstādes ir iespēja diplo-
mātiem izrauties no ANO darba 
ikdienas, bet jaunajiem Latvijas 
māksliniekiem tā ir iespēja sevi 

Ņujorkā atklāta Latvijas mākslinieku 
izstāde „Lilijas baseins”

vijas māksliniekiem atzīmēt Lat-
vijas prezidentūras ES Padomē 
publiskās diplomātijas un kultū ras 
programmas ASV uzsākšanu.

Izstādē “Lilijas baseins” pie  da-
lās mākslinieki Kaspars Groševs, 
Ieva Kraule, Darja Meļņikova, 
Miks Mitrēvics, Kristīne Kursiša, 
Evita Vasiļjeva un Armands Zelčs.

Apmeklētājiem izstāde būs at- 
vērta līdz 21. februārim.

parādīt Ņujorkas kultūras vidē,” 
uzrunājot klātesošos, teica vēst-
nieks J. Mažeiks. Savukārt Moder-
nās mākslas izstāžu centra „Art in 
General” direktore Anna Barlova 
(Anne Barlow) izteica gandarī-
jumu un pagodinājumu par ie -
spēju kopā ar sanākušajiem „Art 
in General” valdes locekļiem, dip-
lomātiem, draugiem un atbalstī-
tājiem, kā arī talantīgajiem Lat-



LAIKS 2015. ga da 7. februāris – 13. februāris4

IVARS
GALIŅŠ

Svētkos skolas audzēkņi un skolotāji bija greznojušies tautastērpos

Sena aicinājuma 
dažādās atbalsis

Draudzīgais aicinājums
Bostonā

Bostoniešiem laimējās. Snieg-
putenis ieradās pāris dienu par 
vēlu, lai izrādītu savu varenību, 
apturot satiksmi un sabiedriskās 
norises. Draudzīgā aicinājuma 
atzīmēšana Bostonā laiku vijā ir 
mainījusies. Sākotnēji tai bija 
formāli akadēmiska nokrāsa ar 
gaŗiem ziedotāju vārdu lasīju-
miem, koncertiem, priekšlasī ju-
miem. Beidzamos pāris gadus 
rīkotāja bijusi Bostonas Latviešu 
skola. Šogad to vadīja Stipendiju 
fonda priekšniece Dace Beck-
šteina. Dace, pati kādreizējā sti-
pendiante, veiksmīgi fondu vada 
daudzus gadus, izpelnīdamās ne -
dalītu Bostonas latviešu sabied-
rības atzinību. Šogad galvenajās 
lomās bija 8 Gaŗezera audzēkņi 
no Bostonas, kas bija saņēmuši 
pagājušā gada stipendijas. Katra 
stāstījuma ievadā bija mūzikāla 
tautas dziesmas vinjete, par ko 
rūpējās skolas pārzine Krisīte 
Skare. Temati bija: „Bēdu manu, 
lielu bēdu”, „Ziedi, ziedi, rudzu 
vārpa”, „Pērkonītis ducināja”, „Kur 
tu teci”, „Pūt, vējiņi”, „Āvu, āvu 
baltas kājas”, „Seši mazi bun dzi-
nieki” un „Mana dziesma”. Iz   pil-
dītāji bija Ēriks Galiņš, Pauls 
Galiņš, Kristiāna Grinberga, 
Maija Grinberga, Diana Kreiš-
mane, Larisa Kreišmane, Melisa 
Kreišmane un Krišjānis Ūle. Pēc-
pusdienas turpinājumā uz lielā 
ekrāna bija skatāmi izvilkumi no 
Gaŗezera noslēguma koncerta. Ja 
vecākās paaudzes skatītāji pūlējās 
saklausīt kādu pazīstamu melo-

diju, tad skolnieku rindās dzies-
mas bija pazīstamas, un tie šū  po-
jās dziesmu ritmiem līdz. Pēdējā 
dziesmā, tie, kas varēja saskatīt 
brašo zēnu pēdējo rindu, redzēja 
asaras zēnu acīs. Tie bija puiši, 
kas var no centra iemest bumbu 
grozā, nosist gremdi metru no 
pretinieku tīkla, no liela attāluma 
iesist bumbu vārtos, viegli pacelt 
meitenes tautasdejās. Jūsma ne -
iz palika arī klausītājos. Gaŗezers, 
šķiet, nav tikai ezers ar mīk sti nā-
juma zīmi, bet arī GARA EZERS. 
To dzīvu uztur strauti, kas nāk 
no latviešu skolām un skoliņām. 
Draudzīgais aicinājums nav vie-
nīgi diena, kad idejas iedzīvinātājs 
prezidents Kārlis Ulmanis svin 
savu vārda dienu. Aicinājums ir 
spēkā visu gadu. Pagātnes priekš-
kars nolaidies pār Beverīnu, Ka  -
lamazū Studiju centru, Minsteri, 
Abreni. Vēl sparīgi turas Kursa 
un Gaŗezers. Lai latviskā izglītība 
nekļūtu tikai par turīgu ģimeņu 
bērnu pulcēšanās vietu, sabied rī-
bai ir jānāk talkā. Bērnu latviskā 
izglītība ir katra mūsu sirdsap zi-
ņas lieta. Skaitļu valoda nav pa -
tīkama. Vai nu jāpalielina ziedo-
tāju skaits, vai jāziedo vairāk. Vi -
dusceļa nav. Arī Bostonā sabied-
riskās organizācijas ziedo pie  klā-
jības robežās – pēc iespējas mazāk. 
Ir viens piemērs, ko nedrīkst 
pieminēt, ja ziņnesis vēlas palikt 
dzīvs. Latviešu Fonda mudē ir 
divi vārdi: „Dosim – dzīvosim!” 
Draudzīgajam aicinājumam pie-
tiktu ar vienu: „DOSIM!”

Šī gada 25. janvārī Vašingto-
nas un apkārtnes latviešu saime 
pulcējās latviešu namā Rokvillē, 
MD, latviešu skolas rīkotā Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojumā, 
kuŗā, blakus Kārlim Ulmanim, 

VILNIS
BAUMANIS

Lāčplēsis
Vašingtonas latviešu skolā

saziedotas 1 700 000 grā matas.
Pirmā pusgada liecību iz -

sniegšana noritēja veikli un lie-
lākoties bez svinīgās sarokoša-
nās un paklanīšanās, kāda bija 
ierasta „vecos laikos”, bet, ko 

Vašingtonas skolu sveica 
organizāciju pārstāvji, pasnie-
dzot naudas veltes: Maigonis 
Krūmiņš (Vašingtonas kon-
vents), Lolita Silva (Vašingtonas 
studenšu korporāciju kopa), 
Egons Pļavnieks (Lettonia un 
Daugavas Vanagu apvienība), 
Dace Blaumane (Daugaviete), 
Ieva O’Rourke (Dzintra) un 
Daina Bolšteina (Imeria). Drau-
dzīgā aicinājuma garā Vašing-
tonas ev. lut. draudzes priekš-
niece Ināra Apine atklāja gleznu 
„kluso izsoli”, mudinādama ap -
skatīt 63 gleznas, no kuŗām liela 
daļa bija izvietota gar zāles sie-
nām. Latviešu mākslinieku glez-
nas draudzei ziedojuši tautieši, 
un izsoles ienākumus paredzēts 
izlietot jaunu baznīcas ērģeļu 
iegādei.

Svētku saimi pēc tam izklai-
dēja un izglītoja ALAs Kultūras 
nozares vadītāja, mākslas vēs-
turniece Līga Ejupe, ar raitu 
stāstījumu par Lāčplēsi – kā šis 
simboliskais tautas varonis at -
tēlots latviešu rakstniecībā un 
mākslā un kā viņa vārds izman-
tots citās latviešu dzīves jomās: 
Rīgas ielas, kaŗa ordeņa un pat 
alus šķirnes nosaukumos. Ejupe 
atstāstīja Vidzemē radušos teiku 
par stiprinieku ar lāča ausīm, 
kas atbrīvojis zemi no mošķiem 
un, cīnoties ar trīsgalvainu vel-

nu Daugavas krastā, kopā ar 
pretinieku iegāzies Daugavā. 
Tad ekrānā rādītos videoierak-
stos raibā virknē pavīdēja sla-
venie Lāčplēša atainojumi lat-
viešu kultūrā: Andreja Pumpura 
1888. gadā sacerētā eposa „Lāč-
plēsis” dažādo izdevumu vāki, 
kā arī skats no Raiņa lugas 
„Uguns un nakts” pirmiestudē-
juma 1911. gadā Jaunajā Rīgas 
teātrī. Atskanēja arī īss ieraksts 
no Jāņa Mediņa operas ar tādu 
pašu nosaukumu, kas pirmo  -
reiz izrādīta 1914. gadā. Sais tošs, 
un no mūsdienu skatījuma arī 
mazliet komisks, bija izvilkums 
no 1930. gadā Rīgā darinātas 
mēmās filmas par Lāčplēsi, kuŗā 
plikgalvains Melnais bruņinieks 
draudoši tuvojas ieslodzītai un 
izbiedētai Laimdotai. Filma, 
kuŗas izvilkumus varam atrast 
tīmeklī, savā laikā esot bijusi 
milzīgi populāra. Nese nākā vēs-
turē, 1988. gadā, par līdzīgu 
grāvēju kļuva Zigmara Liepiņa 
un Māras Zālītes ro  k opera 
„Lāčplēsis”, kam tobrīd bijusi 
pretpadomju demonstrācijas 
pieskaņa.

Par Lāčplēsi mūsdienās sajūs-
minājies arī vietnamiešu jau-
neklis Kao Ngujens. Ieradies Lat-

vijā 2003. gadā, viņš mācījies 
Ogres mākslas skolā un J. Ro -
zentāla mākslas vidusskolā. Pa -
mazām ielauzīdamies latviešu 
valodā, viņš atklājis Pumpura 
„Lāčplēsi”, kuŗu lasījis un pārla-
sījis ar lielu ziņkāri, tā pilveido-
dams savas valodas zināšanas. 
Tad viņam radusies doma šo 
va  roni parādīt bildēs. Tā 2008. 
gadā apgāds „Zvaigzne” laida 
klajā viņa sacerēto un illustrēto 
grāmatu „Lāčplēša chronika”, 
kuŗā viņš tēlvijās jeb komiksos 
ataino Lāčplēša bērnību. Lat-
vijas bērniem un jauniešiem 
grāmata ļoti patīkot.

Noslēgumā Līga Ejupe jautā-
ja: kas tad ir Lāčplēsis? Un atbil-
dēja: Lāčplēši esam mēs paši! 
Mēs ikviens esam stipri un arī 
bez lāča ausīm varam palīdzēt 
sargāt Latviju. Ja arī pašiem ma -
zākajiem skolēniem šis aplieci-
nājums varbūt aizpeldēja gaŗām, 
tiem, kas vecākajās klasēs, droši 
vien kaut kas paliks prātā par šo 
teiksmaino un mūžam dzīvo 
latviešu tautas varoni. Bet vecā-
ki un vecvecāki priecājās par to, 
ka Vašingtonā darbojas labi or -
ganizēta latviešu skola, kas cen-
šas paplašināt viņu bērnu kul-
tūras apvāršņus.

izcila loma bija arī Lāčplēsim. 
Viņiem par godu skolas audzēk-
ņi un skolotāji bija greznojušies 
tautastērpos, koši rotājot sarī-
kojumu zāli un kāpinot svētku 
sajūtu. Vakara ievadā skolas 
pār zines vietnieks Māriņš Zva-
ners pastāstīja par Kārļa Ulmaņa 
1935. gadā ieviesto skaisto tra-
diciju apdāvināt savu skolu ar 
grāmatām un gleznām, bet mūs-
dienās visvairāk ar dolariem. Drau-
 dzīgā aicinājuma pirmajos četros 
gados Latvijas skolām tikušas 

varbūt derētu atjaunot. Kā zi -
ņoja pārzine Aija Celma-Evans, 
skolā šogad mācās 55 bērni, no 
kuŗiem četri jūnijā gatavojas 
skolu beigt. Pārzine jau tagad 
viņiem pasniedza piemiņas pie-
kariņus-auseklīšus, lai visi va -
rētu viņus atpazīt kā topošos 
absolventus un lai pēdējā pus-
gadā viņus uzmundrinātu īpaši 
censties. Godināti tika skolas 
lasīšanas sacensību uzvarētāji: 
Marija Currano, Stella Grimes 
un Kārlis Kuškēvics.
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Maestro Andrejs Jansons Ņujorkas latviešu koris

Ņujorkas latviešu koris turpina savu 
Priekšsvētku tradiciju

Andreja Jansona dibinātais un 
izlolotais Ņujorkas latviešu koris, 
sekojot savai ikgadējai tradicijai, 
arī šogad mums, ņujorkiešiem, bija 
sarūpējis allaž gaidīto Adventa 
koncertu Jonkeru dievnamā aiz -
vadītā decembŗa otrajā svētdienā. 
Par nožēlu, nelaimīgas sagadī ša-
nās dēļ,  korim, kuŗa gadskārtējais 
sniegums pelnījis profesionāli iz -
glītota mūziķa izvērtējumu, šo  gad 
jāsamierinās ar krietni novēlotām 
kultūržurnālistes – kaut arī mū  zi-
kas cienītājas, atsauksmes rindām.

Kā ik gadus, koncerts notika 
parastā dievkalpojuma vietā un 
to ievadīja draudzes dziedāts ko -
rālis un mācītāja Juŗa Saivara 
lūgšana. Par spīti agrīnajai rīta 
stundai arī šogad tas bija pulci-
nājis jo kuplu klausītāju saimi, jo 
gadu gaitā ņujorkieši šo notikumu 
ir pieņēmuši par skaistu ievadī-
jumu Ziemsvētku atnākšanai. Kā 
vienmēr, tikām aicināti pēc kon-
certa paciemoties dievnama lejas 
zālē, lai baudītu bagātīgo koristu 
sarūpēto cienastu un lai paveiktu 
vairs neatliekamu Ziemsvētku dā -
vanu iegādi latvisko izstrādājumu, 
suvenīru un dažnedažādo gar-
dumu stendos, – tātad vienā reizē 
nopietna Svētku ieskaņa mūzikā 
un omulīgi tautas svētki.

Šogad koncerta noslēgumā 
spontāni izveidojās vēl viena 
„svētku daļa” – neoficiāla, bet 
tomēr gluži formāla „pusatva dī-
šanās” no ilggadējā galvenā diri -
ģenta Andreja Jansona – ar sir-
snīgām pateicības runām, viņa 
lielo nopelnu daudzinājumiem un 
ziedu klēpjiem. Kaut arī Andrejs 
Jansons un viņa dzīvesbiedre 
Astrīda vēl līdz vasarai solās būt 
aktīva Ņujorkas latviešu kultūras 
un sabiedriskās dzīves sastāvdaļa, 
tomēr visiem jau zināms, ka pēc 
Andreja novadītā ikgadējā Pava-
saŗa koncerta maija nogales kapu 
svētku laikā 24. maijā Katskiļos 
koŗa vadību pārņems viņa paša 
izaudzinātā koŗa „otrā diriģente”- 
mūziķe, vijolniece, koklētāja, an -
sambļos dziedātāja Laura Padega 
Zamura. Koncertu klausoties, ro -
das sajūta, ka par gaidāmo sa  viļ-
ņojošo „atvadīšanās daļu” domā-
dami, koristi savās sirdīs bija sa -
bēdājušies, savā dziedāšanā nespē -
dami tā īsti atraisīties un sasniegt 
to vitālo skanīgumu, kuŗu paras-
ti dzirdam tajās reizēs, kad koris 
mūzicē kopā ar Bronksas kamer-
 orķestri. Tādas bija šo rindu rak-
stītājas izjūtas – par spīti acīm 
skatāmajam kuplajam koŗa sa  stā-
vam (36 balsis), kuŗā redzamas 
daudzas gados jaunas sejas ar 
skanīgām, svaigām balsīm.

Nozīmīgi ir atzīmēt, ka Adventa 
koncerta programmu parasti vei -
do jaundarbi, kuŗus koris ik ga  dus 
pasūtina kādam latviešu skaņ ra-
dim, lielākoties Latvijā. Tas bija 
īpašnozīmīgi Latvijas nebrīvības 
gados, kad skaņražiem izpaušanās 
ar reliģiskām temām saistītā mū -
zikā bija liegta. Šis bija svētīgs ro -
sinājums radīt darbus – ar kon-
krētām atskaņošanas iespējām 
šeit, Amerikā, jo šo pasūtinājumu 
mērķis bija kuplināt Ziemsvētku 
un pirmssvētku noskaņām atbil-
stošas mūzikas pūru plašākās 
for mās, kompozicijās korim un 
kamerorķestrim. 

Arī šogad dzirdējām koŗa pasū-

  ti nātu jaundarbu – apdāvinātās 
Latgales novada komponistes Ilo -
nas Rupaines septiņdaļīgo kantāti 
„Dievmātes līliju dārzs” ar Bro ņis-
lavas Martuževas dzeju, tautas-
dziesmu un katoļu baznīcas tek-
stiem. Skaņdarbs rakstīts korim, 
baritonam solo un kameror ķes-
trim. 1966. gadā Rēzeknē dzimusī 
komponiste jau agrīnos padsmit-
nieces gados nopietni pievērsusies 
mūzikai, mācījusies Jāņa Ivanova 

mantotas instrumentācijas atbal-
stā. „Dievmātes līliju dārzs” klau-
sītājus patiešām ieveda īstā pirms-
svētku noskaņā. Skaņdarbu diri-
ģēja Andrejs Jansons, baritona 
solodaļas dziedāja baritons Ivars 
Stonins. 

Tādā pašā Adventa laika no -
skaņā izskanēja Ingmara Zem-
zaŗa kantāte „Imanuel, Tu, Aug-
stais Dievs” (ar Bībeles un nelat-
viešu autoru tekstiem un vienu 

prieka izpausme, sakņota autora 
dziļi reliģiskajā pārdzīvojumā. Kā 
zinām, pēc formālām mūzikas 
studijām savlaik Teoloģijas semi-
nārā izglītotais komponists jau 
vairākus gadus kalpo par mācītāju 
Jelgavas apkaimē, bet mūzikai nav 
pagriezis muguru ne radošajā 
sfairā, ne koncertējoša pianista – 
solistu partneŗa kapacitātē, kuŗā 
viņš jau kopš jaunības visagrī nā-
kajiem gadiem bija iemantojis 

bija Kārļa Lāča „Ziemassvētku 
kantāte” korim, soprānam solo un 
kamerorķestrim ar Māŗa Salēja 
vārdiem, ko pērngad dzirdējām 
pirmatskaņojumā. Kā toreiz, tā 
tagad grūti saprast, kādēļ „Zie -
massvētku kantāti” ievada sa -
māk sloti „filozofiskais” dzejolis 
„Domas rodas kā kodes no ne -
kurienes” – mūzikai, kuŗas virs-
raksts runā par Ziemsvētkiem. 
Šo rindu rakstītājai kā pērngad, 

Kārļa Jēkabsona dzejoli) korim, 
soprāna un alta solo un kamer-
oķestrim, arī Andreja Jansona 
lietpratīgajā vadībā. Solo daļas 
dziedāja Teika Liepiņa Southard  
unSarma Dindzāne Van Sant. Šo 
darbu bijām dzirdējuši jau 2012. 
gada Adventā. Arī toreiz bija sa  ga-
 dījies tā, ka koncertu man nācās 
aprakstīt. Būdama deg  smīga ba -
roka mūzikas cienītāja, toreiz ar 
sajūsmu atsaucos uz Ingmara 
Zemzaŗa savdabīgās oriģināl kom-
pozicijas dziļo sakņošanos baro-
ka mūzikas gara pasaulē. Toreiz 
rakstīju (un to pašu arī tagad 
sacītu): „...mūzika raisījās svinīgi, 
reizēm liegi un apcerīgi,reizēm 
spēcīgā saviļņojumā. Radās sa  jū ta, 
ka komponists Bacha, baroka 
laikmeta milža, mūzikas būtību 
ne tik vien pētījis, bet tās garu ap -
zināti pārmantojis. (..) „Bachiskie” 
balsu un instrumentālpartiju sa -
vijumi spētu valdzināt vai ikvie nu 
labas mūzikas cienītāju, nevarēja 
arī nesajust komponista jūtu pa -
tiesumu.” Skaņdarbs pauda vis-
notaļ gaišu un saviļņojošu Ziem-
svētku vēsts iedzīvinājumu mūzi-
kas skaņās. No tās runāja dziļa 
nopietnība un reizē atraisīta 

izcilu vietu. 
Arī Valža Zilveŗa kantāte „Zvaig-

žņu gaisma” korim, trīs solo bal sīm 
un kamerorķestrim bija 2012. ga -
 dā dzirdēts skaņdarbs. Četrdaļīgā 
kantātē komponētās dzejas auto-
ri – Leons Briedis, Jānis Poruks, 
Elza Ķezbere un Juris Hiršs – ar 
savu dzejoļu skaidro vienkāršību 
bija komponistu pamudinājuši  
izpausties populārai mūzikai 
radniecīgā manierē, nevis ap  ce -
rīgas garīgās koncertmūzikas 
ievirzē. Skaņdarbu raksturo vien-
 kāršas melodijas, kas mainās ar 
akcentētiem ritmiskiem iestarpi-
nājumiem, zvaniņu ieskandinā-
šanu ieskaitot. Nav grūti atminēt, 
ka Valdis Zilveris galvenām kār-
tām ir teātŗa mūzikas kompo-
nists, un šajā branžā bauda po -
pulāritāti ne tik vien Latvijā, bet 
arī ārpus tās. Taču viegli uzt ve-
ŗamais skaņdarbs īsti neiekļāvās 
Ilonas Rupaines un Ingmara Zem-
zaŗa mūzikas radītajā no  skaņā. 
Solo dziedāja soprāns Laila Lie-
piņa Southard, alts Sarma Din -
dzāne Van Sant un baritons Ivars 
Stonins; skaņdarbs dzīvi raisījās 
Lauras Padegas Zamuras vadībā.

Koncerta ceturtais skaņdarbs 

Rēzeknes mūzikas vidusskolā un 
pēc skolas beigšanas 1985. gadā 
iestājusies Latvijas Valsts Jāzepa 
Vītola konservātorijā, to absol vē-
jot 1990. gadā ar speciālitāti mū -
 zikoloģijā un mūzikas teorijā. At -
griezusies Rēzeknē, mācot mū -
zikas teoriju Jāņa Ivanova mūzi-
kas vidusskolā, viņa ar visu sirdi 
nodevās koŗdziedāšanai un tau-
tas mūzikas pētīšanai, un, sava 
koŗa „Austrenis” atbalstīta, pie -
vēr sās koŗa dziesmu kompo nē-
šanai. Viņas lielā mīlestība bija un 
ir tautasdziesmas, kā arī baznīcas 
mūzika, un šis tautas dziedātās 
mūzikas patiesīgums dziļi ietek-
mējis viņas personīgo mūzikas 
izjūtu un radošos meklējumus. 
Tas arī spilgti apliecinājās kon-
certā atskaņotajā kantātē. Jau sā -
kot ar kantātes maigo instru men-
tālo ievadu, izjūtama nesamāk-
slota, patiesa skaņkrāsu domu 
plūsma. Tā ir patiesa mūzika, ar 
sirdi rakstīta, tā arī sirdi uzrunā, 
bet svaigāku mūzikas izpausmju 
meklētāji arī saklausīs daudz ko, 
par ko priecāties. Tekstiem pie -
skaņoti solo dziedājumi mainās 
ar krāšņiem koŗa dziedātiem pos-
miem, atjautīgi un krāsaini iz -

Ar ASV vēstniecības Latvijā at -
balstu īstenots vērienīgs mū  zi-
kālais projekts. Apvienojot pie  cu 
Rīgas skolu talantīgos jauniešus, 
iestudēts F. Lova mūzikls „Mana 
skaistā lēdija”, pirmizrāde 24. jan -
vāŗa pēcpus dienā notika Rīgā, uz 
VEF Kul  tūras pils skatuves. An -
drejs Jan sons, šī grandiozā kop-
darba idejas autors un iedves mo-
 tājs, diriģēja Rīgas 6. vidusskolas 
simfonisko orķestri. Izrādes tap  -
šanā kopā tika saliedēti arī Rīgas 
Doma koŗa skolas koris un 
solisti, Rīgas Choreografijas vi -
dusskolas dejotāji, solisti no 
Rīgas 6. un Rīgas 34. vidusskolas. 

Ar dedzīgiem aplausiem ska-
tītāji uzņēma dzīvo un atjautīgo 
izrādes norisi un saskanīgo mū -

Maestro Andrejs Jansons Latvijā diriģē mūziklu
zicēšanu. Iestudējumu veidojis 
režisors Juris Jonelis, telpas ie -
kārtojumu un kostīmus veido-
jusi Sintija Jēkabsone, choreo-
grafe Regīna Kaupuža, video-
māk slinieks – Māris Kalve. Gal -
venajā Elīzas Dūlitlas lomā at -
mirdzēja Katrīnas Paulas Fels-
bergas talants, ļaujot priecāties 
par drošu vokālo sniegumu un 
skatuvisko atraisītību.

Andrejs Jansons izrādi nosau-
cis par starpskolu mūziklu; pa -
gājušajā gadā martā ar Rīgas 
6. vidusskolas audzēkņiem Rīgas 
Latviešu biedrības namā maes tro 
iestudēja paša komponēto mū -
ziklu „Sprīdītis”. Diriģents izteica 
cerību, ka šis iestudējums jau-
niešiem „dos drosmi un pārlie-

tā šogad, skaņdarbā klausoties, 
radās sajūta, ka kožu bezmērķīgā 
lidināšanās ir ietekmējusi visu kom-
poziciju, liekot tai risināties „gud-
rās”, bet mākslīgi konstruētās me -
lodijās un harmonijās. Soprāna 
solo dziedāja Laila Liepiņa Sout-
hard, bet vokāli instrumentālā 
kopvienība bija Andreja Jansona 
stingrajās rokās. 1977. gadā dzi-
mušais komponists un aranžētājs 
ir aktīvs arī atskaņotājmākslinieku 
rindās Latvijā, it īpaši taustiņ in-
strumentālistu vidū. Viņa rado-
šais devums  aptveŗ plašu loku – 
no akadēmiski ievirzītām kom-
pozicijām (kā koncertā dzirdētais 
darbs) līdz džezam un pop-
mūzikai.

Kā vienmēr vislielākā pateicība 
pienākas Bronksas kameror ķes-
trim, kuŗa profesionālisms un 
labā sadarbība koŗa pasūtinātos 
lieldarbus ir padarījusi paveica-
mus labā līmenī. Cerēsim, ka 
atsaucīgā sadarbība turpināsies 
arī nākotnē. Gaidīsim koŗa Pa  -
vasaŗa koncertu Katskiļos, lai 
atkal dzirdētu Andreja Jansona 
un Lauras Padegas Zamuras 
kopdarba labos rezultātus!

cību par savām spējām un ro -
sinās citas skolas pievienoties 

mūziklu kustībai Latvijā”.
G.S.
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Draudzīgais Aicinājums
Milvoku Plkv. Kalpaka skolā

Par sviestmaizes cenu

Milvoku Plkv. Kalpaka skolas 
Draudzīgo aicinājuma aktu ie -
vadīja prāv. Lauma Zušēvica, 
un tad atskanēja pazīstamā un 

piemin, ka abi skolas pārziņi 
ir Kalpaka skolas absolventi. 
Savā uzrunā Ē. Kākulis pie mi-
nēja Latvijas gaŗo vēsturi no 

senseniem laikiem un pastāv 
vēl šodien – tautasdziesmas, 
pasakas, teikas, un sakāmvārdi, 
– kā arī citus vēsturiskus noti-

dibināšanu. Ē. Kākulis uzsvēra, 
cik daudz dzīves gudrību, kā tās 
tiek raksturotas mūsu skolas 
grā matās, var atrast tautas dzies-
mās, ko apliecināja vecāko klašu 
skolēni, noskaitot divas tautas-
dziesmas:

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,
Runā taisnu valodiņu.
Tad Dieviņš palīdzēs
Taisnu ceļu nostaigāt.

Acis darbu izbijās,
Rokas darbu nebijās.
Rokas darbu nebijās,
Zinājās padarot.
Pārejot uz 20. gadsimteni, 

Ē. Kākulis pieminēja Ministru 
prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa 
vārdus no 1935. gada 28. jan-
vāŗa „Draudzīgais aicinājuma”, 
kuŗā viņš raksturo skolas kā „...
stiprāko mūsu tautas gaismas 
avotu...” Šāds gaismas avots ir 
bijis mūsu Plkv. O. Kalpaka lat-
viešu skola, kas tika dibināta 
1951. gada janvārī un šogad 
svin 64 pastāvēšanas gadus. 
Ē. Kākulis aicināja klātesošos 
vēlāk apskatīt skolas žurnālus 
„Gudrā Pūce” un pateicās sko-
lotājai Hildai Rumpēteres kun-
dzei, kuŗa dalījās ar saviem 
„Gudrās Pūces” žurnāliem no 

pašiem skolas sākuma gadiem. 
Šajos žurnālos ir iespēja apska-
tīt fotografijas no šodienas sko-
lotāju vecākiem, kad tie bija 
skolnieki Plkv. Kalpaka skolā, 
un atgādina, cik svarīgi ir uz -
turēt latvietību no paaudzes uz 
paaudzi.

Liecību izsniegšanā piedalījās 
pārziņi Ē. Kākulis un Inta Upīte, 
skolotājas Lolita Kalniņa, Ieva 
Jaunbērziņa un Maija Strēl-
nieks. Jaunākie skolēni, saņe-
mot liecības, stāstīja, ko bija 
iemācījušies skolā, un papildi-
nāja savus stāstus ar zīmē ju-
miem. Sekoja skolēnu priekš-
nesums, ko vadīja dziedāšanas 
skolotāja Kaija Petrovska ar Ai -
nas Daukšas pavadījumu pie 
klavierēm. Pēc priekšnesuma 
Ē. Kākulis godināja ar ziediem 
bijušos skolas pārziņus – prāv. 
Laumu Zušēvicu, Ivaru Zušē-
vicu, un Dr. Astrīdu Kaugaru. 
Tad sekoja organizāciju apsvei-
kumi. Sarīkojums nobeidzās ar 
„Dievs, svētī Latviju!”.

Sekoja azaids, un klātesošiem 
bija iespēja apskatīt skolas žur-
nālus „Gudrā Pūce”, tie skolē-
niem sagādāja zināmu jautrību, 
apskatot savus vecākus un sko-
lotājus skolas gaitās.  

iemīļotā „Es zinu svēto ugun-
tiņu, ko gudrais uztur pa  var dā...”

Šogad Milvoku Plkv. O. Kal-
paka latviešu skolu vada Ēriks 
Kākulis un Inta Upīte, un jā -

senseniem laikiem līdz šodie-
nai. Viņam palīgā nāca 6., 7., un 
8. klašu skolēni ar gaŗu plakātu, 
kuŗš parādīja mūsu tautas ba  -
gātības, kas uzkrātas jau no 

kumus cauri gadu simtiem – 
sākot no 1201. gada, kad di -
bināta Rīga, tad Reformācijas 
laikmetu, Atmodas laikmetu, I 
un II pasaules kaŗu un Latvijas 

Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbied-
rība pagājušajā nedēļā noslēgu-
 si līgumu ar partiju Saskaņa. 
Visu arodbiedrības biedru no -
stāja gan nav gluži vienāda, 
pagājušā gada decembrī šī ideja 
izgāzās, un līguma parakstīšana 
un ap  sprie šana tika pārlikta uz 
janvāri. Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbied-
rības pa  do mē pavisam ir 65 
balsstiesīgie, kas pārstāv dažā-
das medicīnas iestādes. Pado-
mes sēdē pieda lījās 38 arodor-
ganizāciju pār stāvji, 22 nobal-
soja par, pārējie bija pret vai 
atturējās. Tagad ie  spējams, ka 
arodbiedrība varētu sašķelties, 
bet arodbiedrības val des priekš-
 sēdis Valdis Keris, vaicāts, vai 
tas nozīmē, ka būtu labāk, ja pie 
varas būtu Saskaņa, atbild, ka tā 
būtu labāk. Viņš skaidro, ka 
pirms vēlēšanām arodbiedrība 
nosūtījusi vēstuli visām par ti-
jām, paziņojot, ka veselības ap -
rūpei nepieciešami vismaz pieci 
procenti no kop budžeta, un 
jautājusi, vai kon krētā partija 
gatava šo aicināju  mu atbalstīt. 
Vienīgi Saskaņa atbildējusi, ka 
to darīs, ja būs pie varas.

Acīmredzot nav vērts atgā-
dināt Kerim, ka Eiropā jau sen 
vairs arodbiedrības neslēdz 
lī  gumus ar partijām 
(izcēlums mūsu – red.) – ja 
partija ir pie varas, tai vieglāk 
panākt, lai arodbiedrī bas neie-
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bilst pret viņu lēmumiem. Tāpat 
laikam lieki jautāt arodbiedrības 
priekš sēdim, vai tiešām viņš 
uzskata, ka Saskaņas 
saimniekošanas metodēm Rīgā 
ir jākļūst par visas valsts 
saimniekošanas mo  deli. Kā 
zināms, ik pa laikam notiek 
kāds korupcijas skandāls un 
tiek notiesātas Rīgas domes 
amatpersonas. Atsevišķs stāsts 
ir par lielāko pašvaldības uz -
ņēmumu „Rīgas satiksme” (RS), 
kuŗa katru gadu „aprij” miljo-
nus, kuŗi aiziet tālus ceļus. Viens 
no pēdējiem kliedzošākajiem 
gadījumiem ir stāsts par to, kā 
par vairākiem simtiem tūkstošu 
iepirkti mazgāšanas līdzekļi RS 
tramvajiem, trolejbusiem un 
autobusiem, kas patiesībā ir 
bijis vien plastmasas traukos 
iepildīts ūdens. Nauda, pro-
tams, par šo ūdens pārvietošanu 
no vienas vietas uz otru atkal 
aizgājusi gaŗus ceļus privātās 
kabatās. Toties no 1. februāŗa 
Rīgā gandrīz divreiz ir paaug-
stināta sabiedriskā transporta 
biļešu cena, Valsts kontroles re -
vīzijā atklātie fakti ir šokējoši, 
bet Rīgā valdošā Saskaņa visā 
vaino valdību.

Patiesībā tas ir stāsts 
par mafiju, kas valda 
Rīgā.

Tomēr, manuprāt, ir vēl kāda 
līdzība – arodbiedrības boss 
savā vērtību izpratnē un do -

māšanā daudz neatšķiŗas no 
Putina atbalstītāju izpratnes 
Krievijā par to, kas ir pats 
svarīgākais.

Kā zināms, socioloģiskās ap -
taujas vēsta, ka atbalsts Putinam 
Krievijas iedzīvotāju vidū visu 
pēdējo laiku ir aptuveni 87 – 88 
procenti. Pagājušā gada decem-
brī Levadas socioloģisko pētī-
jumu centrs Krievijā (laikam 
šobrīd jau pēdējais atlikušais 
neatkarīgais pētījumu centrs) 
veica aptauju par to, kādas tie -
sības, pēc iedzīvotāju domām, 
ir svarīgākās un kādas  Krievijā 
visvairāk netiek ievērotas. At  bil  -
des bija interesantas: 74 pro-
centi aptaujāto atbildēja, ka 
svarīgākās ir tiesības uz dzīvību, 
brīvību un personīgo neaiz ska-
ramību. Tūlīt aiz dzīvības un 
brīvības svarīgās, pēc iedzīvo-
tāju domām ir tiesības uz me -
dicīnisko palīdzību, sociālo aiz-
 sardzību, dzīves līmeni (68 pro-
centi). Tiesības uz bezmaksas 
izglītību, izglītības pieejamību 
kā galvenās nosaukuši 59, bet 
tiesības uz darbu, labus ap  stāk-
ļus un taisnīgu atalgojumu par 
svarīgāko uzskata 58 procenti 
aptaujāto. Vārda brīvību par 
svarīgāko uzskata 32 procenti, 
sirdsapziņas un reliģisko brī-
vību – 24 procenti, tiesības 
piedalīties sabiedriskajā un 
polītiskajā dzīvē par svarīg ka-
jām uzskata 17 procenti aptau-
jāto. Tik tālu vēl viss puslīdz 
būtu skaidrs, bet pārsteidzošas 

bija atbildes par to, kuŗas tie-
sības Krievijā tiek pārkāptas. 
Izrādās, ka par vissvarīgākajām 
atzītās tiesības uz dzīvību, brī-
vību un personīgo neaiz ska ra-
mību Krievijā pārkāptas netiek 
– vien 11 procenti domā, ka tās 
tiek pārkāptas. 10 procenti ap -
taujāto domā, ka tiek pārkāpta 
vārda brīvība, trīs procenti 
uzskata, ka tiek pārkāpta sirds-
apziņas un reliģiskā brīvība, bet 
tiesības piedalīties sabiedris kajā 
un polītiskajā dzīvē tikai četri 
procenti aptaujāto uzskata par 
pārkāptām. Protams, rodas jau-
tājums, kuŗas tiesības tad pēc 
Krievijas iedzīvotāju domām. 
tiek pārkāptas? Izrādās – Krie-
vijā tiek pārkāptas tiesības uz 
medicīnisko palīdzību, sociālo 
aizsardzību, dzīves līmeni (51 
procents) un tiesības uz bez-
maksas izglītību, izglītības pie -
ejamību (41 procents). Acīm-
redzot iedzīvotāji ir kaut ko 
dzirdējuši par tiesībām uz brī-
vību, tādēļ arī tik daudzi kā 
svarīgākās nosauc tiesības uz 
dzīvību un brīvību, bet patiesībā 
viņus neinteresē tādas „abstrak-
tas lietas” kā vārda brīvība, 
tiesības piedalīties polītiskajā 
dzīvē, organizāciju un asociā-
ciju brīvība. Vēl vairāk, viņu-
prāt, ar šīm „abstraktajām lie-
tām” vairāk vai mazāk viss ir 
kārtībā, jo sviestmaize ir lielākā 
vērtība un par tiesībām uz to ir 
jācīnās. Varētu teikt, ka Krievi-
jas iedzīvotāji sāk no otra gala – 

viņus neinteresē personas brī-
vība un polītiskā vienlīdzība,  
viņi domā, ka var tikt pie 
sociālajām tiesībām, dzīvojot 
autoritārā valstī. Patiesībā tas 
nozīmē, ka kaut kādas tiesības 
ir tikai varai lojālajiem pil-
soņiem. Savā ziņā tā ir dzīve par 
sviestmaizes cenu.

Partija Saskaņa darbojas pēc 
ļoti līdzīgiem principiem – tai ir 
„kabatas arodbiedrība” LABA, 
uz kuŗas kontu pašvaldības uz -
ņēmums „Rīgas satiksme” pār-
skaita milzu summas. Veselības 
apdrošināšanas polise ir tikai 
tiem RS darbiniekiem, kas ir 
LABA biedri. Ja Saskaņa rīko 
mītiņus vai piketus Nila Uša-
kova atbalstam, tad LABA 
biedri ierodas, tērpti vienādās 
jakās, un daudz netrūkst, ka 
viņi drasētu kolonnā kā ka  reivji. 
Tātad – ja gribi strādāt RS, tad 
jāiestājas LABA un jāatbalsta 
Ušakovs un Saskaņa. Tad būs 
gan alga, gan tiesības un varbūt 
pat kādas priekšrocības. Pēc 
tāda principa okupācijas laikos 
darbojās komūnistiskā partija, 
tagad Saskaņa veido līdzīgu 
mechanismu, par sociālām 
priekš rocībām un par naudu 
pērkot sev atbalstu. Tagad „Sa -
skaņa” nopirkusi sev Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrību, pie -
solot naudu veselības aprūpei, 
ja arodbiedrība partiju atbalstīs 
un palīdzēs tikt pie varas. Latvija 
par sviestmaizes cenu.
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Ko piedāvājam Eiropai?
Latvijas mūziķi Eiropas prezidentūras atklāšanas koncertā „Keidžs un laiks”

Mūzikologs Leslie East (Lielbritanija)

LESLIE EAST, mūzikologs

Ukraine Can Win This War,
Moscow Analyst Says

PAUL GOBLE

Staunton, January 26 – Moscow 
believes that its attack on 
Mariupol and its envelopment of 
a significant Ukrainian force will 
put Russia in a position to force 
Kyiv to capitulate, Moscow com-
mentator Boris Sokolov says; but 
he argues that Ukraine still has 
the ability to win this war despite 
these defeats.

In a commentary on Grani.
ru today, Sokolov says that “the 
conditions of capitulation” 
Putin hopes to impose are “an 
end of the counter-terrorist 
operation, the transfer of the 
entire territories of Donetsk 
and Luhansk oblast to the con-
trol of the separatists,” autono-
my and a veto by them over 
Kyiv’s actions, and their right 
to maintain “their own armed 
formations and conclude inter-

national agreements” (grani.
ru/opinion/sokolov/m.237208.
html).

Such a capitulation, he con-
tinues, “almost certainly would 
lead to a change of government 
in Kyiv.”

To prevent that from hap-
pening, the Ukrainian army 
needs to take several steps in 
order to win “at least a local 
military victory.” And there are 
reasons to think it can. First of 
all, “the majority of Ukrainian 
soldiers and officers are more 
motivated” than the Russian 
military and Donetsk separat-
ists who are fighting them.

Many of the latter are uncer-
tain whether their own gov-
ernment will protect them, but 
“the main thing is that they are 
fighting without enthusiasm 

against Ukrainians who only 
yesterday were considered ‘a 
fraternal people.’” Moreover, 
most of the separatists are 
either criminals or anarchists 
and thus not well-adapted to 
military discipline.

The Ukrainian army can deal 
with this Russian force, but to 
do so, Sokolov argues, it needs 
to change its leadership and 
that leadership’s Soviet-style 
insistence on defending every 
piece of territory to the death. 
Instead, it needs a war of 
maneuver that will allow it to 
choose where to fight rather 
than allowing the Russian side 
to determine it.

But two other steps are at 
least as important, the Moscow 
analyst suggests. On the one 
hand, the Ukrainian army 

needs to show that it can 
“destroy one of the local 
Russian groupings,” something 
that will undermine morale on 
the Russian side and “together 
with Russian pressure force 
Putin to end the war in the 
Donbas.”

And on the other, it needs to 
take prisoners and show them 
to the world, thus proving that 
Ukraine lives according to 
international law and that 
Russian forces, despite the lies 
of Moscow, are actively 
involved in the fighting in 
Ukraine. Avoiding doing so in 
the hope of reaching an agree-
ment with Putin is a false one, 
Sokolov says. 

(Handling Russian prisoners 
in this way, although Sokolov 
does not mention it in his essay, 

is especially important to high-
light the difference between 
the Ukrainian and Russian 
sides in this conflict now that 
the Donetsk regime has 
declared that it will ignore 
international law and not take 
any prisoners (cogita.ru/cogi-
ta/grazhdanskaya-aktivnost/
net-voine/pr ikaz-ne-brat-
plennyh-2013-prestupen).)

If Ukraine takes those steps, 
he argues, “there will be more 
chances that under pressure of 
public opinion, Western lead-
ers will be forced to strengthen 
to the maximum extent possi-
ble their sanctions against 
Russia,” and those sanctions 
together with Ukrainian firm-
ness on the battlefield and in 
government will give Ukraine 
the victory.

Džons Keidžs (John Cage; 
1912-1992) bija vadošais 20.  gad-
  simta eksperimentālais kom-
ponists, kas lauza vispārējo 
priekšstatu par to – “kas ir 
mūzika?” Viņa kompozicijas un 
teorētiskie sacerējumi spēcīgi 
ietekmēja vairākas komponistu 
paaudzes no vēlajiem 30. ga -
diem. Tātad likt Keidža filozo-
fiskās idejas par pamatu kon-
certam, kas iecerēts  kā kultūras 
zīmols Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē sā -
kumam, pierādīja drošsirdīgu, 
varbūt pat pārdrošu apņēmību. 
Sarīkojums “Keidžs un laiks” 
20. janvārī St. John’s Smith 
Square koncertzālē Londonā 
bija labi apmeklēts, te bija daudz 
Latvijas vēstniecības Lielbri ta-
nijā īpaši lūgtu viesu. Likās gan, 
ka inteliģentie klausītāji ir ap -
mulsuši, pat apjukuši no dzir-
dētā un pieredzētā. Un vai liels 
skaits klātesošo ir izpratuši 
Keidža teorijas vai dzirdējuši 
viņa darbus?

Sarīkojumā, kas tika reklā-
mēts kā Latvijas Radio koŗa 
koncerts (ar diriģentu Sigvardu 
Kļavu), koris īstenībā dziedāja 
ļoti maz. Tas, ko mēs dzirdējām, 
īpaši zviedru komponista An -
dersa Hilborga Moayiyoum un 
pēdējo koncerta skaņdarbu, kas, 
man šķiet, bija Keidža  Variation 
10 (jo skaņdarbi programmā 
netika norādīti), skanēja ab  so-
lūti pasakaini, apstiprinot faktu, 
ka Latvijas Radio koris ir patla-
ban viens no pasaules visiz ci-
lākajiem un īpatnākajiem ko -
ŗiem.

Un tomēr šis koncerts neiz-
vērtās tāds, lai parādītu koŗa 
izcilību, arī ne (ko gan var  
apstrīdēt) tāds, lai parādītu un 
raksturotu latviešu kultūru.

Keidža uztverē mūzika ir 
vien kārši laikā organizētas ska-
ņas (tāpēc tāds koncerta nosau-
kums). Tā viņš “organizēja” ska -
ņas – parastas mūzikas skaņas, 
mākslīgi radītas skaņas un ik  die-
nišķas skaņas – “darbos”. Viens 
no visekstrēmākajiem ek  sem-
plāriem parādījās apmēram pēc 
sarīkojuma pirmās trešdaļas.  
Kristaps Pētersons (viens no 
māksliniekiem), ironiski ap  ģēr-
bies koncerta frakā un baltā 
tauriņā, izpildīja Keidža Water 
Walk saīsinātā versijā,  “spēlējot” 
dažādus saimniecības priekš-
metus – radioaparātus, āt r  vā-
rītāju, ēdienu mikseri – un pa -
karinot gongu ūdens pilnā 
vannā. Katram skanīgam noti-
kumam izpildītājs dižmanīgi 
uzņēma laiku – šajā gadījumā 
lietojot mobilo telefonu!

Tāda modernās technoloģijas 
uzmākšanās it kā  paskaidroja 
šī vakara prezentācijas ideju.  
Vai vakara inscenētāji mums 
piedāvāja amerikāņu kompo-
nista ideju 21. gadsimta inter-
pretāciju? Video ierakstus, 3D 
animācijas, sarežģīto mūsdienu 
skaņu technoloģiju un – jā – pat 
mobilo telefonu Keidžs varēja 
tikai iedomāties, iesākot savu 
māksliniecisko ceļu. No dzir-
dētā varēja secināt, ka mūzika 
Keidža uztverē joprojām  pastāv 
un mūs apņem, un mūsdienās 
ir pieejama tik daudzās un 
dažādās formās.

Vēl viens  Keidža interpretā-
cijas viedoklis varētu likties kā 
Keidža filozofijas “latviskošana”. 
Tā dažās grafiskās projekcijās 
varējām manīt „Latvijas pie  ska-
ņas”. Varbūt tikai iedomājos, bet 
vai redzējām kaut ko līdzīgu 
Rotko kvadrātveidīgām glez-
nām un logiem no padomju 

laika daudzstāvju celtnēm? Juŗa 
Ābola un “Nebijušu sajūtu res-
taurēšanas darbnīcas” veidotie 
mūzikālie fragmenti savienoja 
dažādus Keidža skaņdarbus. 
Pianists Richards Plešanovs 
pievienoja divus savus darbus, 
abi ar nosaukumu Mushrooms 
Rhapsodie (1 un 2: “Sēņu rap-
sodija”), smalki parādot cieņu 
Keidža otrai kaislībai – sēnēm. 
Un tad kā spoži gaismas stari  
divi latviešu komponistu darbi 
klavierēm: Jāņa Mediņa Daina,  
kas gan  likās nevietā, bet var -
būt darba tradicionālais roman-
tiskais stils tīšām izmantots, lai 
veidotu pilnīgu pretstatu Kei -
dža perkusīviem skaņdarbiem 
klavierēm. Šajā nepārtrauktajā 
80 minūšu gaŗajā skaņu plūsmā 
arī dzirdējām brīnišķīgu Pēteŗa 
Vaska kompoziciju klavierēm 
(The Fruits of Silence). 

No profesionālā viedokļa 
kon  certs bija nevainojams. Ap -
gaismošana, grafiskais iekār to-
jums, skaņu režija, organizācija 
– viss bija pirmklasīgs. Seši 
mākslinieki uz skatuves veica 
savus dīvainos uzdevumus, tieši 
kā Keidžs būtu gribējis. Pats 
personīgi par vienu no izcilā ka-
jiem priekšnesumiem uzskatu 
Ingas Martinsones izpildījumā 
Keidža The Wonderful Widow 
of Eighteen Springs (ar Pleša-
nova “pavadī jumu”, dauzot flī-
ģeļa ārpusi). Tas skanēja vien-
kārši apburo ši, pilnībā sniedzot 
skaņdarba vienkāršo skaistu-
mu.

Bet vai šis mūzikālais noti-
kums bija atbilstīgs savam uz -
devumam? Ja latviešu kultūras 
veicinātāji gribēja paskaidrot 
Eiropai, ka šis koncerts parāda 
tās modernismu,  drosmi,  vēlmi 
apskaut visu jauno, tad tas 

neizdevās. Tikai daži klausītāji 
atstāja zāli, sajūsmas pilni. Par 
laimi, pēdējās koncerta skaņas, 
aplidojot bijušo Sv. Jāņa baz -
nīcu, nāca no Latvijas Radio 
koŗa debešķīgajiem augstiem 

soprāniem un dziļiem, sulīgiem 
basiem. Diemžēl tas tikai ap -
liecināja, ka koris viens pats 
būtu bijis vislabākā Latvijas 
“vizītkarte” Eiropai.
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Kultūras diena FloridāGUNĀRS LIEPIŅŠ

Floridas tautieši katru ziemu 
vienu sestdienas pēcpusdienu 
veltī kultūrai. Protams, visi 
strīdas, kas tā kultūra īsti ir, bet 
sarīkojuma vadītāji vienmēr 
atrod un sastāda labu pro -
grammu vai nu par kādu senu 
slavenību kā Rūdolfs Blauma-
nis, vai par kādu literāru darbu, 
par Rīgas vēsturi, vai arī uzaici-
na kādu mūziķi, piemēram, Juri 

Dace Hohlova stāsta un rāda attēlus par Kārļa Ferdinanda 
Amendas dzīvi // FOTO:G. Liepiņš

Biedrības koklētāji. No kr. vad. Ilmārs Vilmanis, Aleksandra 
Rituma, Ariāna Liepiņa un Aivars Vilemsons.
// FOTO:G. Liepiņš

ridas 31. janvāŗa pēcpusdienā 
mūsu sarīkojuma vadītāja Da  ce 
Hohlova kopā ar pianistu Vla -
dimiru Hohlovu bija sagatavo-
jusi illustrētu mūzikālu priekš-
lasījumu par mums maz pa  zīs-
tamu 18. gadsimta personību 
Kārli Ferdinandu Amendu. 
Dace savu stāstu papildināja ar 
bildēm, ko rādīja uz liela ekrāna 
un kuŗās bija redzami gan Talsi, 

Bēthovena „Für Elise”, ko spēlē 
mūsu pašu pianists un diriģents 
Vladimirs Hohlovs. Par vijol-
nieku, skolotāju un ilggadējo 
Talsu mācītāju Kārli Ferdi nan-
du Amendu (1771-1836) Dace 
stāsta: „Kārļa tē vs ir Kristians 
Amenda – vācu izcelsmes mā -
cītājs Lipaiķos, māte – Anna. No 
mātes puses Kārlim ir latviešu 
asinis. Jau agrā bērnībā Kārlis 

1802. gadā Kārlis Amenda 
tiek ordinēts par Talsu evan-
ģēliski luterāniskās baznīcas mā -
cītāju, un viņš šo amatu pilda 
līdz dzīves beigām, kopumā 34 
gadus. Lai gan viņš ar Bētho ve-
nu vairāk nesatiekas, viņi bieži 
sarakstās, un Kārlis ir tas, kuŗam 
pirmajam Bēthovens stāsta par 
savām dzirdes prob lēmām, bet 
nozvērina Kārli, lai tas nevie-

žēl, ka Bēthovens Latviju nekad 
nav apciemojis un šo ezeriņu 
redzējis.”

Vladimirs nobeidz Kārļa Amen-
das dzīvesstāstu, nospēlējot šo 
burvīgo Bēthovena sonātu.

Floridas tautieši ir izlutināti. 
Lai gan stāsts par Amendu šķiet 
interesants un Bēthovena mū -
zika pacilājoša, publika pieprasa 
vēl kaut ko. Uz skatuves stājās 
Biedrības koklētāju ansamblis, 
vadītāja Ilmāra Vilmaņa vadībā. 
Viņi nospēlēja veselas sešas kom-
pozicijas, uz Ilmāra paša dari-
nātām ļoti skanīgām koklēm. 
Tad visi klātesošie ar lielu sparu 
nodziedāja kopdziesmu – An -
dreja Jurjāna „Nevis slinkojot 
un pūstot” ar Juŗa Alunāna vār-
diem. Pēc kopdziesmas uz ska-
tuves stājās slavenais St. Pēters-
burgas Latviešu biedrības koris 
diriģenta Vladimira Hohlova 
vadībā. Šoreiz tika dziedātas čet-
ras dziesmas. Kā pirmā „Ozolīti, 
zemzarīti”, t.dz., J. Cimzes ap  -
darē; sekoja Jāņa Cīruļa „Saule 
laivā” (A. Švābes vārdi). Trešā 
bija floridiešiem mazāk pazī ta-
mā tautasdziesma „Pieguļ nie ce” 
(J. Norviļa apdarē). Īsais kon-
certs tika pabeigts ar Ulža 
Stabulnieka „Tik un tā” ar Māras 
Zālītes vārdiem, Vladimira Hoh  -
lova apdarē. Tad – tradicionālā 
koŗa fotografēšanās. Pēc foto-
gra fījām mēdz būt liels piepra-
sījums, – jo kur tad vēl var 
redzēt tik greznos tautastērpos 
tērptas tautietes!

2015. gada Kultūras diena 
beidzās, iebaudot glāzi vīna un 
garšīgus cepumus, ko bija saga-
tavojusi Biedrības saimniece 
Mārīte Rubīna. Protams, tad 
viss jāpārrunā un jākritizē pre-
zentācija, taču škiet, ka klāteso-
šie tautieši ar sarīkojumu ir ap -
mierināti. Tikai pāris komentu 
no aizmugures: „Tas Kārlis bijis 
diezgan vispusīgs talants – 13 
bērni!”

Ķeniņu, kas pagājušā gadā 
mums referēja par „Tautas 
dziesmu un tautas dvēseli” un 
to brīnišķīgi illustrēja ar savu 
burvīgo čella spēli.

Šogad, siltā un saulainā Flo-

gan Talsu ev. lut. baznīca un 
mācītājmuiža, gan arī privātie 
kapi, kur apglabāts  Amenda.

Nodziest lielie zāles uguņi. 
No skatuves atskan klusa, bet 
ausij ļoti tīkama mūzika –  

pierāda savu mūzikālo talantu 
un 14 gadu vecumā dod savu 
pirmo vijoļspēles koncertu. 
Studiju gados tēvs viņu sūta uz 
Vāciju, kur viņš Jēnas univer-
sitātē studē teoloģiju, bet pēc 
tam 1798. gadā dodas uz Vīni. 
Mocarta atraitne Konstance 
viņu angažē par mūzikas sko-
lotāju saviem bērniem. Turpat 
Vīnē, kādā privātā koncertā, 
Amenda satiekas ar Ludvigu 
van Bēthovenu. Šī iepazīšanā s 
strauji pāraug tuvā draudzībā, 
kas turpinās visu mūžu. Diem-
žēl pēc gada Kārlim Amendam 
jāatgriežas Talsos, jo viņa brālis 
ir smagi slims un Kārlim ir 
jāpalīdz brāļa ģimenei.

nam citam netiktu izpausts.
Šodien Talsu baznīca arvien 

vēl stāv stalta savā kalnā, un 
mācītājmuiža, kur dzī voja Kā r-
lis Amenda ar sievu Žaneti 
(viņa bija šveiciete) un 13 bēr-
niem, ir iespēju robežās sakop  ta 
un uzturēta kārtībā. Mācītāj-
muižā iekārtota Amendas pie-
miņas istaba. No mācītājmuižas 
paveŗas skats uz mazu ezeriņu, 
kas izskatās īpaši vilinošs un 
romantisks mēnessgaismā. Pro-
tams, talsinieki apgalvo, ka šis 
ezers esot Bēthovenam devis 
iedvesmu komponēt viņa slave-
no sonātu, op. 27 #2, kas visiem 
pazīstama kā „Mēnesnīcas so -
nāta”. Nu jā, labs stāsts! Tikai 

Ņujorkā, latviešu skolā Jon-
keros, 31. janvārī, Draudzīgā ai -
cinājuma ietvaros, tika atklā  ta 
fotostāstu izstāde Stāsts par 
latvieti. Izstādē prezentēti sko-
lēnu fotostāsti, kuŗos viņi mek-
lēja atbildi uz jautājumu: “Ko 
nozīmē būt latvietim?” Izstādē 

Amerikas latviešu 
bērnu fotoizstāde 
Stāsts par latvieti

grafs Reinis Fjodorovs, kuŗš bija 
ieradies no Latvijas, lai vadītu 
meistarklasi par fotostāstu vei-
došanu.

Pēc fotostāstu izveides sko-
lēni veica izpētes darbu latviešu 
literātūras stundās un meklēja 
savai stāsta temai atbilstošu 

Kā vēl labāk uzlabot savas 
latviešu valodas zināšanas un 
iepazīt savu senču dzimteni un 
kultūru, ja ne pavadot laiku 
Latvijā?

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Kultūras un Izglītības 
nozares sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Kultūras ministriju 
piedāvā stipendijas vasaras prak-
tikantu darbiem 12 Latvijas 
kultūras iestādēs!

Kas var pieteikties?
Stipendijas ir domātas ārpus 

Latvijas dzīvojošajiem latviešu 
jauniešiem, kuŗi ir Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) bied-
ri. Stipendijas saņēmējiem ir 
jābūt vidusskolas absolventiem, 
kuŗi vismaz vienu gadu ir stu-
dējuši universitātē.

Kas būs jādara?
Stipendiāti piedalīsies projek-

tos un tulkošanas darbos atka-
rībā no sava zināšanu līmeņa 
un pieredzes, kā arī attiecīgās 
kultūras iestādes vajadzībām.

Kur es varēšu strādāt?
Latvijas Nacionālajā bibliotē-

PAVADI VASARU LATVIJĀ!
kā, Latvijas Nacionālajā māk-
slas mūzejā, Etnografiskajā brīv-
dabas mūzejā, Rakstniecības un 
mūzikas mūzejā,

Latvijas Okupācijas mūzejā, 
Mazsalacas kultūras centrā,

Nacionālajā kino centrā, Run-
dāles pils mūzejā,

Turaidas mūzejrezervātā, Lat-
vijas Nacionālajā archīvā,

Latvijas Kultūras akadēmijā, 
Latvieši Pasaulē (LaPa) mūzejā

Darba pienākumi aprakstīti 
Prakses raksturojuma lapā.

Vai man maksās?
Amerikas latviešu apvienība 

financiāli atbalstīs stipendiātus 
ar $2500 piešķīrumu. Atbalsts 
ir domāts, lai daļēji segtu ceļa 
un uzturēšanās izdevumus.

Cik man ilgi būs jāstrādā?
Stipendiātiem 6-8 nedēļu 

laikā jānostrādā vismaz 150 
stundas. 

Kas man būs jādara, atgrie-
žoties mājās?

Stipendiju saņēmējiem mē -
neša laikā pēc atgriešanās jāie-
sniedz apraksts par prakses 

darba pieredzi ar fotografijām, 
saprotot, ka šo informāciju var 
publicēt presē.

Kā varu pieteikties?
Jāizpilda Stipendiju darba pie-

prasījuma lapa.  
Kur to varu atrast?
http://www.alausa.org/lv/

alas-nozares/kulturas-nozare/ 
Vai varu izvēlēties, kur strā-

dāt?
Jā. Stipendiju darba pieprasī-

juma lapā jāatzīmē pirmo, otro 
un trešo izvēli.

Vai praktikantiem tiek no -
drošināta dzīvesvieta Latvijā? 

ALA to nenodrošina, bet ie -
spēju robežās centīsies palīdzēt 
atrast piemērotu risinājumu.

Līdz kuram datumam man 
jāpiesakās?

Līdz 2015.g. 31. martam.
Kam man jāsūta Stipendiju 

darba pieprasījuma lapa?
Aizpildīta stipendiju pieprasī-

juma veidlapa jānosūta vai nu uz 
e-pastu: ligaejups@gmail.com, vai 
pa pastu uz ALAs biroju: 400 Hur-
ley Ave., Rockville, MD 20850.

būs apskatāmi desmit savdabīgi 
fotostāsti, kuŗus nedēļas laikā ir 
izveidojuši Jonkeru pamatsko-
las 3.,4. un 7. klases skolēni. 

Šajā projektā jaunieši mēģi-
nāja nodefinēt savu latvisko 
identitāti un pētīt to, izmanto-
jot fotostāstus, informē foto-

pamatojumu latviešu folklorā.
Projekts tika reālizēts ar 

Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas Valsts valodas po -
litika un pārvalde un ALA 
izglītības nozarei atbalstu.

Red.
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Precīzējums

Par Lielās mūzikas balvas 2014 
publikas simpatijas balsojumu 

Lielās mūzikas balvas 2014 
pub  likas simpatijas balsojums 
portālā DELFI sāksies šā gada 
9. februārī un beigsies 28. feb -
ruārī. Mūsu laikraksta  4. numu rā 
kļūdaini minēti citi datumi. At  -
vainojamies lasītājiem un mū  zi-
kas draugiem! 

Publikas simpatijas balvu por  tāls 
DELFI pasniegs Lielās mū  zi  kas 
balvas 2014 svinīgajā cere mo nijā 
3. martā Latvijas Nacio  nā lajā 
operā pl. 19.00. Ceremoni ju          
tieš raidē pārraidīs Latvijas Ra -
dio 3 “Klasika”, Latvijas Tele vī zijas 
1. ka    nālī, translācijas sā  kums 
plkst. 21.05.

Red.

Ārlietu ministrs 
Savienotajās Valstīs

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē  -
vičs vizītē bija ieradies Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Viņš tikās ar 
ASV augstākajām amatperso n ām.  
Sarunās ar ASV valsts sekre tāru 
Džonu Keriju tika pārrunāta 
drošības situācija Austrumeiropā 
un globālie izaicinājumi, tai skai-
tā terrorisma apkaŗošana. 

Edgars Rinkēvičs kopā ar vai  rā -
kiem Eiropas Savienības un Aus - 
t rumu partnerības valstu ārlietu 
ministriem tikās ar ASV vicepre-
zidentu Džo Baidenu, lai pārru-
nātu drošības situāciju Eiropā, 
īpaši Ukrainas austrumos.

Rinkēviča sarunā ar ASV tirdz-
niecības sekretāru Maiklu Fro-
ma nu tika pārrunāta Transat lan-
tiskās tirdzniecības un investīciju 
partneŗības līguma (Transatlantic 
and Investment Partnership jeb 
TTIP) sarunu gaita starp Eiropas 
Savienību un ASV, to saturs, kā 
arī Latvijas iestāšanās sarunu 
pro cess Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijā (ESAO/
OECD). 29. janvārī Edgars Rin-
kēvičs tika uzņemts ASV Nacio-
nālās aizsardzības universitātes 
Slavas zālē Vašingtonā.

***
Lekcija par Latvijas 

prezidentūras prioritātēm
Dublinā Īrijas Starptautisko      

un Eiropas lietu institūtā Ārlietu 
mi   nistrijas polītiskais direktors 
Edu ards Stiprais (attēlā) publiskā 
priekšlasījumā iepazīstināja ar 
Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē darba pro-
grammu, kuŗā prioritāte piešķir-
ta konkurētspējīgas, digitālas un 
ak   tīvas Eiropas veicināšanai. Īpa-
šu interesi klausītājos izraisīja 
jau tājumi par Austrumu part ne-
rību un tās nākotni, ES lomu 
krizes norēgulēšanai Ukrainā, at -
 tiecībām ar Krieviju un izai ci nā-
jumiem pašā savienībā.

Notika E. Stiprā polītiskās 
konsultācijas ar Īrijas Ārlietu un 
ārējās tirdzniecības ministrijas 
polītisko direktoru Bariju Robin-
sonu. Polītiskais direktors tikās 
arī ar Īrijas premjērministra bi -
roja otro ģenerālsekretāru Rori -
ju Montgomeriju. Tika apspriesti 

Lat  vijas prezidentūras mērķi, 
Enerģētikas savienība, transat-
lan tiskās attiecības, Austrumu 
part nerība, Centrālāzijas reģions, 
situācijas attīstība Ukrainā un 
Tuvajos Austrumos. 

Īrijas Starptautisko un Eiropas 
lietu institūts (www.iiea.ie) atzīts 
par labāko polītisko domnīcu 
valstī 2014.  gadā. Polītiskā direk-
tora E. Stiprā publiskais priekš-
lasījums tika organizēts, atklājot 
pirmo Latvijas prezidentūru ES 
Padomē, lai informētu Īrijas val-
dības, sabiedrības, kā arī diplo-
mā tiskā korpusa pārstāvjus un 
žurnālistus par Latvijas iegul dī-
jumu ES dienaskārtības veidoša-
nā 2015. gada pirmajā pusgadā.

***
Tallinā tiekas Baltijas un 

Beniluksa valstu ārlietu ministri

No 3. līdz 4. februārim Tallinā 
notika Baltijas un Beniluksa val -
s  tu (3+3) ārlietu ministru tikša-
nās, kuŗā piedalījās arī Latvijas ār   -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Amatpersonas pārrunāja gan Ei  -
ropas Savienībā (ES), gan starp-
tautiskajā dienaskārtībā aktuālos 
jautājumus. Ministri diskutēja par 
ES ekonomisko un financiālo 
situāciju, ES konkurētspēju, di   gi -
tālo vienoto tirgu, kā arī ES attie-
cībām ar Krieviju un Ukrainu, 
apsprieda arī Eiropas kaimiņu 
polītiku, Austrumu partnerību 
un drošības polītiku.

***
Par godīgu 

uzņēmējdarbības vidi 
Eiropas Parlamenta (EP) komi-

tejas ar nozīmīgu balsu vairāku-
mu ir atbalstījušas Latvijas pār -
stāvja Eiropas Parlamentā Kriš - 
  jā ņa Kariņa (Vienotība) virzītā 
li   kum projekta gala tekstu, kas pa   -
redz Eiropas Savienībā izveidot 
vienotu patieso labuma guvēju 
reģistru, kuŗā būs pieejama in   for-
 mācija par uzņēmumu, tai skaitā, 
ofšoru īpašniekiem un patiesa-
jiem labuma guvējiem.

Krišjānis Kariņš pēc balsojuma 
EP komitejās uzsvēra: “Šis likum-
projekts ir ne tikai nopietns solis 

cīņai pret naudas atmazgāšanu 
un nodokļu krāpšanās schēmām, 
bet arī nozīmīgs atbalsts godīgas 
uzņēmējdarbības vides veido ša-
nai. Līdz ar vienota patieso labu-
ma guvēju reģistra izveidošanu 
tiks noņemts slepenības plīvurs 
no ofšoriem un ierobežota iespē-
ja kriminālajām aprindām Eiro-
pā izmantot ārzonu kompaniju 
anonimitāti.”

***
Konference Toward a 
Transatlantic Strategy 

for Europe’s East
30. janvārī Latvijas vēstniecība 

Amerikas Savienotajās Valstīs  
sa   darbībā ar pētniecības centru 
“At   lantijas Padome” (Atlantic 
Council) organizēja starptautisku 
konferenci Toward a Transatlantic 
Strategy for Europe’s East. Kon  fe -
renci atklāja Latvijas ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs, kas kon-
ferences dalībniekus informēja  
par Latvijas prezidentūras Eiro-
pas Savienības Padomē prioritā-
tēm ceļā uz Austrumu Partneŗī-
bas galotņu apspriedi Rīgā.

***
ES ministri Rīgā spriež par 

terrorismu un datu aizsardzību

Rīgā notika Eiropas Savienības 
tieslietu un iekšlietu ministru ne  -
formālā tikšanās. Ministri sprie da 
par terrorismu, personas datu 
aiz sardzību un tiesiskuma di  gi tā-
lizāciju. Neformālās tieslietu un 
iekšlietu ministru padomes dar-
ba kārtību ietekmēja šogad noti-
kušie terrora akti Francijā. Lat-
vijas prezidentūra Eiropas Sa  vie-
nības Padomē to mainīja, lai vai-
rāk laika veltītu diskusijām par 
cīņu pret terrorismu. Tāpēc ties-
lietu ministri  sprieda arī par     
terrorisma draudu novēršanas 
tiesiskajiem aspektiem.

***
Sūdzēsies  NATO par krievu 

militārajām lidmašīnām

Latvija ar pārējām Baltijas val -
stīm un Zviedriju turpinās aktīvi 
reaģēt uz gadījumiem, kad Krie-
vijas militārās lidmašīnas bez ie  -
priekšēja saskaņojuma un ar iz  -
slēgtiem raidītājiem pietuvojas 
valstu gaisa telpai, vēršoties 
starptautiskajās organizācijās, 
tostarp ANO, pastāstīja Ārlietu 
ministrijas preses sekretārs-vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums.

Pērn Krievijas bruņoto spēku 

lidmašīnas un kuģi Latvijas ro  -
bežai pietuvojušies vairāk nekā 
250 reižu. Bruņotie spēki bija 
iden tificējuši vairāk nekā 200 li -
do   jumu, kā arī 50 gadījumus,   
kad Krievijas kuģi ir pietuvojušies 
Latvijas jūras robežai.

***
Valsts prezidents uz 9. maija 
svinībām Maskavā nedosies 
Ievērojot Eiropas Savienības 

Ārlietu padomes 19. janvāŗa sēdē 
notikušo diskusiju, kā arī to, ka 
Krievijas rīcības dēļ situācija Uk -
rainas austrumos pasliktinās, iet 
bojā un cieš nevainīgi civīliedzī-
votāji, Valsts prezidents Andris 
Bērziņš neuzskata par iespējamu 
doties uz 9. maija svinību sarīko-
jumiem Maskavā.

Valsts prezidents uzvaru pār 
nacismu jau tradicionāli piemi-
nēs Latvijā, atceroties Otrajā pa  -
saules kaŗā kritušos kopā ar abās 
frontes pusēs kaŗojušajiem Otrā 
pasaules kaŗa veterāniem.

***
Valsts prezidents Somijā

Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš bija ieradies vizītē Somijā. 

Oficiālā sagaidīšanas ceremo-
nija pie Somijas prezidenta re -
zidences

Uzsākot oficiālo vizīti Somijā, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
tikās ar Somijas Valsts prezidentu 
Sauli Nīnisto, kā arī ar abu valstu 
delegācijām. Tika pārrunāta abu 
valstu sadarbības paplašināšana, 
ne tikai polītiskā un ekonomiskā, 
bet arī izglītības un kultūras lī  -
menī, intensificējot pieredzes ap -
maiņu starp abām valstīm šajās 
jomās.

Andrim Bērziņam tiekoties ar 
Somijas premjērministru Alek -
sandru Stubu, tika pārrunāta abu 
valstu divpusējā sadarbība, Lat -
vijas prezidentūras Eiropas Sa -
vie nības Padomē būtiskākie mēr-
ķi, kā arī ar Ukrainas krizi saistī-
tie jautājumi un drošība reģionā. 
Somijas premjērministrs piebil-
da, ka, allaž tiekoties ar baltie-
šiem vai ziemeļvalstu kollēgām, 
viņš jūtas,  kā tiekoties ar vienas 
saimes pārstāvjiem.

***
Arī nākamo Valsts prezidentu 

vēlēs aizklātā balsojumā
Kaut arī Saeimā rēgulāri tiek 

ie  sniegti dažādi priekšlikumi 
Vals ts prezidenta ievēlēšanas kār-
tības maiņai, visticamāk, arī nā  -
ka mo Valsts prezidentu ievēlēs 
Sa  eimas aizklātajā balsojumā.     
Lai arī vairāki polītiskie spēki at  -
balsta prezidenta ievēlēšanu at -
klātajā balsojumā, divu trešdaļu 
parlamenta deputātu atbalsta šā -
diem Satversmes grozījumiem 
parlamentā pašlaik nav, jo pret 
šādām izmaiņām iebilst Zaļo un 
Zemnieku savienība (ZZS), kā 

arī Saskaņa. Šie polītiskie spēki 
savu nostāju minētajā jautājumā 
nemaina jau ilgu laiku. ZZS val -
des loceklis Edgars Tavars ie -
priekš skaidroja, ka ZZS nekad 
nav slēpusi poziciju šajā jautā ju-
mā, jo atklātā balsošana deputā-
tiem varot uzlikt zināmu pienā-
kumu balsot tā, kā to partijas   
va   dība vēlas. Savukārt Saskaņas 
frak  cijas priekšsēža vietnieks Va  -
lerijs Agešins uzskata, ka šādas iz  -
maiņas nebūtu atbalstāmas nedz 
polītisku, nedz juridisku apsvē-
rumu dēļ, un Saeimai būtu jā  -
koncentrējas uz tautas vēlēta pre-
 zidenta institūcijas izveidi. To -
mēr arī likumprojekts par tautas 
vēlētu prezidentu, kas nodots 
izskatīšanai Saeimas komisijās, 
pa  gaidām raiti uz priekšu nevir-
zās, un arī šādām Satversmes iz -
maiņām vēl nav skaidra divu 
trešdaļu deputātu atbalsta. Kaut 
arī vairākas partijas iepriekš pau-
dušas atbalstu šādām izmaiņām, 
polītiķi neprognozē, ka šādu li -
kumu varētu pieņemt tuvākajā 
nākotnē. Saeimas Juridiskā komi-
sija plāno tuvākajā laikā sākt 
pirms lasījuma vērtēt likumpro-
jektu par tautas vēlētu prezidentu. 
Grozījumi arī paredz noteikt, ka 
prezidents tiek ievēlēts uz piecu 
gadu termiņu.

***
Reģionu apvienība izvirza 

prezidenta amata kandidātu
Latvijas Reģionu apvienība 

(LRA) Valsts prezidenta amatam 
izvirzījusi partijas līderi un Sa   ei -
mas deputātu Mārtiņu Bonda ru 
(attēlā). Apspriežot prezidenta 
kandidāta izvirzīšanas jautāju -
mu, tika nopietni analizēts – kādu 
prezidenta kandidātu sagaida 
Latvijas cilvēki. 
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// ZĪMĒJUMS: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet 11. lpp.)

Brazīlijas lielpilsētās Sanpaulu un 
Riodežaneiro.

Latviešu kopiena Brazīlijā vei -
dojusies pavisam atšķirīgi no ci - 
   t ām latviešu diasporām pasaulē, 
jo lielāko izceļotāju daļu vadīja 
reliģiski motīvi. Tālu no mūs die-
nīgajām lielpilsētām 1922. gada 
novembrī pirmie simti latviešu 
baptistu sāka apgūt mūžame  - 
ž  iem klātās zemes. Šobrīd latviešu 
baptistu kolonijā “Vārpa” saim-
nieki govis sauc latviešu vārdos, 
mazā krodziņā japāniete apkalpo 
latviski, un uz katra stūŗa var re  -
dzēt uzrakstus, lai arī pabalējušus, 
bet latviešu valodā.

***
Ņujorkā atklāta foto izstāde 

“Stāsts par latvieti”
31. janvārī latviešu skolā Jon  ke-

ros, Ņujorkā, notika bērnu foto 
stāstu izstādes “Stāsts par latvieti” 
atklāšana. Foto stāstu izstāde  
ska tāma “Draudzīgā aicinājuma” 
ietvaros. Izstādē  prezentēti sko-
lēnu foto stāsti, kuŗos viņi meklēja 
atbildi uz jautājumu: Ko nozīmē 
būt latvietim? Izstādē  apskatāmi 
desmit savdabīgi foto stāsti, ku -
ŗus nedēļas laikā ir izveidojuši 
Jonkeru pamatskolas 3., 4. un 7. 
klases skolēni.

“Šajā projektā jaunieši mēģi-
nāja definēt savu latvisko iden -
titāti un pētīt to, izmantojot foto 
stāstus,” informē fotografs Reinis 
Fjodorovs, kuŗš bija ieradies no 
Latvijas, lai vadītu meistarklasi 
par foto stāstu veidošanu. Pēc 
foto stāstu izveides skolēni veica 
izpētes darbu latviešu literātūras 
stundās un meklēja savai stāsta 
tēmai atbilstošu pamatojumu 
latviešu folklorā.

***
Otavā atklāj  ledus skulptūru 

“Saules vedējs”
Latvijas vēstnieks Kanadā Juris 

Audariņš Otavā atklāja Latvijas 
ledus skulptūru “Saules vedējs”, 
tās  autori ir ledus skulptori Kārlis 
Īle un Maija Puncule.

Skulptūras atklāšanā, klātesot 
tās autoriem, piedalījās diplo  mā -
tiskā korpusa pārstāvji, Otavas lat -
viešu kopiena, vēstniecības drau gi 
un atbalstītāji. Īpaši gaidīti viesi 
bija Otavas latviešu skolas au  -
dzēkņi, kas varēja tikties arī ar 
ziemas festivāla Winterlude talis-
maniem. Atklājot skulptūru, sim-
boliski tika iedegtas gaismas, kas 
to izgaismo.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Aptauja, kuŗā piedalījās 14 068 
respondenti no 118 valstīm, tika 
veikta LU Filozofijas un socio  lo -
ģijas institūta pētnieciskā projek-
ta “Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transna  cio-
nālās attiecības un diasporas po  -
lī  tika” ietvaros. Projekta zinātnis-
kā vadītāja Dr. Inta Mieriņa uz -
sver, ka aptaujas rezultāti atsedz 
gan skarbo patiesību par Latvijas 
emigrantu plāniem, gan arī iz -
gaismo vēl neizmantotās iespējas.

***
Latvijas skolēni labākie 

debatētāji Baltijā
Skolēnu komanda no Cēsu 

Valsts ģimnazijas sīvā konkuren-
cē izcīnīja uzvaru starptautiskās 
debašu sacensībās English College 
Open 2015 Tallinā. Pirmo reizi 
turnīra vēsturē tituls tika atņemts 
pasaulē atzītajām igauņu koman-
dām. Turnīrs norisinājās  ceturto 
reizi, pulcējot labākos debatētā -
jus no Igaunijas, Lietuvas un Lat-
 vijas. Cēsu Valsts ģimnazijas sko-
 lēni – Sintija Tarasova, Edgars 
Klēt  nieks un Artis Dubkevičs – 
turnīrā piedalījās otro reizi. Pērn 
komanda iekļuva turnīra pusfi-
nālā, bet šogad triumfēja un ie -
guva pirmo  vietu.

***
Nodibināta Stūŗa mājas 

biedrība
Gaidot Stūŗa mājas atjaunotās 

ekspozīcijas atvēršanu, nodibi-
nāta biedrība Stūra māja. Biedrība 
dibināta dažādu iemeslu dēļ.   
Gal  venais mērķis pašlaik ir ap  -
zināt tos cilvēkus, kas reiz sēdē -
juši Stūŗa mājā, un vākt liecības – 
pirms nav par vēlu. Galvenais mu      -
dinātājs biedrības veidošanai 
bijusi gīdu pieredze, tiekoties ar 
apmeklētājiem pagājušajā gadā.

***
Rainis uz Karlovi 
Varu lielā ekrāna 

Publicēta Raiņa un Aspazijas 
150 gadu jubilejai veltītās īsfilmu 
serijas Domasspēks 4. epizods, 
kuŗā Raiņa dzejoli interpretē TV 
personība, aktieris un dziedātājs 
Mareks Ebens no Čechijas.

Domasspēks (mindpower) ir 
projekts, kurā 29 īsfilmās sa  bied -
rībā pazīstami cilvēki no visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm 
savā dzimtajā valodā lasa un 
savas kultūras tēlos ietērpj citātus 
no Raiņa un Aspazijas daiļrades. 
Projekts iekļauts Latvijas prezi -
dentūras ES Padomē oficiālajā 
publiskās diplomātijas un kultū -
ras programmā. Projekta cetur-
tajā epizodē skatītāji tiek iepazīs-
tināti ar TV personību, aktieri un 
dziedātāju Mareku Ebenu, kuŗš 
atzīts par vienu no labākajiem 
raidījumu vadītājiem Čechijā.

***
Dokumentālo filmu 

ciklā stāstīs par latviešu dzīvi 
Brazīlijā

Sākot ar 29. janvāri, četrus ce  - 
t  urtdienu vakarus LTV1 de   mons-
 trē dokumentālo filmu ciklu     
“Būt latvietim. Brazīlija”, kas 
stāsta par līdz šim maz zināmu 
latviešu kopienu Brazīlijā. Lat  vis-
ko identitāti filmas autori meklē-
ja un arī atrada ne tikai latviešu 
baptistu kolonijā “Vārpa”, bet arī 

***
Pasaules Luterāņu federācijas 

prezidents Rīgā 
Latvijā vizītē bija ieradies Pa -

saules Luterāņu federācijas pre-
zidentu bīskaps Munibs Junans 
(attēlā).  

Bīskapa  sūtība ir arī dialoga 
meklēšana starp reliģijām, tostarp 
pasaules karstajos punktos Pale s -
tīnā un Izraēlā. Tieši tādēļ savā 
publiskajā lekcijā Latvijas Uni -
versitātē aicināja ikvienu novēr - 
t ēt Latvijas valsts brīvību un ne -
atkarību. Vizītes beigās Munibs 
Junans vadīja dievkalpojumu Rī -
g as Svētā Jāņa baznīcā. Pēc tam 
bīskaps devās uz Tallinu.

***
Vairums aizbraukušo 

iedzīvotāju saglabā 
saikni ar Latviju

Pēdējos piecpadsmit gados no 
Latvijas emigrējušie iedzīvotāji 
tu  vākajā laikā neplāno atgriez-
ties, tomēr viņi nekādā gadījumā 
nav zuduši Latvijai. Šī ir viena no 
galvenajām atziņām, kas izska-
nēja Latvijas vēsturē lielākās ār -
ze mēs dzīvojošo latviešu aptaujas 
prezentācijā.

LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta pētnieku grupa. No kr. 
Inta Mieriņa, Inese Šūpule, LU 
Ekonomikas un vadības fa   kul-
tātes profesors Michails Hazans 
un pētījuma līdzautors Mārtiņš 
Kaprāns // Foto: LETA

Aptaujas dati atklāj, ka tuvāko 
piecu gadu laikā plāno atgriezties 
16% ārpus Latvijas dzīvojošo Lat-
vijas valstspiederīgo, un vēl 14% 
plāno atgriezties vecumdienās. 
Taču noteiktu apstākļu kopums, 
piemēram, darba iespējas un adek-
 vāts atalgojums, turpmāko gadu 
laikā varētu pamudināt atgriez-
ties vēl 40% respondentu. Biežāk 
par atgriešanos ir domājuši lat  -
vieši, jaunieši līdz 30 gadu vecu-
m am un vīrieši. Lai gan 30% aiz -
braukušo atzīst, ka vairs vispār ne   -
plāno atgriezties Latvijā, aptauja 
arī parāda noturīgu saikni starp 
ilglaicīgajiem emigrantiem un 
Latviju. Piemēram, 62% jūtas 
cieši vai ļoti cieši saistīti ar Latviju, 
67% regulāri seko līdzi Latvijas 
ziņām, 71% vismaz reizi nedēļā 
sazinās ar tuviniekiem Latvijā, 
63% aptaujāto savā mītnes zemē 
atzīmē Jāņus, bet 62% – klausās 
latviešu mūziku.

stāties tiesas priekšā. Intervijā por-
 tālam mixnews.lv Čalovskis ap  -
stiprināja, ka tuvojas nobeigu-
mam “šis traģiskais šovs, kas ilgst 
vairāk nekā divus gadus”. 

“Esmu gatavs lidot uz Ameriku. 
Es nebēgu, neslēpjos. Esmu gatavs 
tur stāties tiesas priekšā,” sacīja 
Čalovskis un piebilda, ka ir gatavs 
pats segt visus ceļa izdevumus.

***
DP veic pārbaudi par attēlu 

Latgales tautas republika
Drošības policija (DP) sākusi 

pārbaudi par tīmeklī izplatīto at  -
tēlu, kuŗā populārizēta Latgales 
tautas republikas ideja. Sociālajos 
tīklos tika izplatīts attēls, kuŗā re -
 dzama Latvijas karte ar atdalītu 
Latgales reģionu un piedāvāts arī 
“Latgales tautas republikas” ka  rogs.

DP vērš uzmanību, ka ideja, 
kas vērsta uz Satversmē nostip-
rinātā valsts territoriālās vie no tī -
bas principa apšaubīšanu, pau ša-
nu un izplatīšanu publiskajā tel pā, 
tieši atbilst Krievijas ģeopo lī-
tiskajām interesēm.

“Mūsu stingrā pārliecība ir, ka 
tāds kandidāts ir Mārtiņš Bon-
dars,” paziņojumā plašsaziņas lī  -
dzekļiem skaidro LRA  Pārstāvju 
sapulces priekšsēdis Andrejs Ence. 
Šis LRA vadības lēmums gan vēl 
būs jāizvērtē polītiskā spēka no -
daļām, taču tā, visticamāk, būs 
tikai formalitāte. Gala lēmums 
par Bondara izvirzīšanu Valsts 
pre  zidenta amatam tikšot pie -
ņemts 10 – 15 dienu laikā. Pats 
Bondars tīmekļa vietnē paziņo -
jis, ka ir piekritis, ka LRA viņu 
virzītu par  Latvijas Valsts prezi-
denta amata kandidātu.

***
Saņem jaunas pases

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde (PMLP) nodaļās  sākusi 
izsniegt jauna parauga Latvijas 
pilsoņu pases. Kopš neatkarības 
atgūšanas ceturtais Latvijas pil  so-
ņa pases modelis ir ieguvis ne 
tikai modernu aizsardzību pret 
viltojumiem, bet arī jaunu vizuā-
lo izskatu. Par galveno temu jau -
nās pases dizainā izvēlēti Vispā -
rējie latviešu dziesmu un deju 
svētki.

Jauno pasu dizains izstrādāts 
saskaņā ar dizaina koncepciju, 
kuŗu sagatavoja PMLP kopdarbā 
ar pasu ražotāju dizaineriem no 
vācu firmas Giesecke&Devrient 
GmbH. PMLP atgādina, ka per-
so nām nav jāsteidzas mainīt sa -
vas iepriekšējās pases, jo tās ir 
derīgas līdz to derīguma termiņa 
beigām.

***
Čalovskis nolēmis labprātīgi 

doties uz Ameriku
Kibernoziegumos apsūdzētais 

Deniss Čalovskis (attēlā) nolēmis 
labprātīgi doties uz Ameriku un 
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Vecās Derības Ījaba grāmatā, 
ko lieliski latviskojis Uldis Bēr-
ziņš, Leviatāns ir teiksmains jūrā 
mītošs radījums, kas visiem ie   -
dveš bailes: “Vai notversi Levia -
tānu ar āķi? (..) Lūk, cerībā tie 
viļas – tik ierauga to, jau ļimst.” 
Leviathan – tā saucas 1651. gadā 
publicētā grāmata, ko sarakstījis 
angļu prātnieks Tomass Hobs 
(Hobbes). Autors spriež par attie-
cībām starp tautu un valsti, no  -
rādot, ka chaosu, kad “visi kaŗo 
pret visiem”, spēj novērst tikai 
spēcīga valdība. Mūsdienās Le  -
viatāns ir metaforisks tēls, kas 
simbolizē bargu valsts varas apa-
rātu, pret kuŗu pavalstnieki bieži 
vien ir bezspēcīgi.

***
Š. g. 23. janvārī kļuva zināms, 

ka t.s. “siloviki” – “spēka struktū ru” 
vadītāji izstūmuši oligarchus no 
Putina “tuvējā loka”. Kā uzzinā-
juši aģentūras Bloomberg žur -
nā listi, Putinam “pa labi roki” 
tagad nostājušies Krievijas Fede-
rācijas Drošības padomes sekre-
tārs Nikolajs Patruševs, Federālā 
drošības dienesta (FSB) direk-

Putina Krievija ir Leviatāns
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

tors Aleksandrs Bortņikovs, Ārē-
jās izlūkošanas dienesta (SVR) 
vadītājs Michails Fradkovs un 
aizsardzības ministrs Sergejs Šoi-
gu. Šī “pārbīde”, atzīmē Bloom-
berg žurnālisti, ir Ukrainas kri -
zes rezultāts: spējais rubļa kri-
tiens licis miljardieriem, kas līdz 
šim atradās Putina “tuvējā lokā”, 
bažīties un iestāties par mērenā-
ku kursu, jo viņus sāpīgi skārušas 
rietumvalstu sankcijas. Kā izriet 
no minētās “pārbīdes”, prezidents 
Putins i nedomā par stingrā      kur-
  sa maiņu un vēl lielākā mērā bal - 
s  tās uz kareivīgajiem “silovikiem”, 
kuŗi, var teikt, veido kollek  tīvo 
“Leviatānu” – dzelžainu valsts varu.

***
Tai pašā dienā, 23. janvārī, 

starp tautiskajā Davosas ekono -
miskajā forumā runāja Džordžs 
Soross – jā, tas pats arī Latvijā 
pulgotais Soross. Viņa uzrunas 
tonis bija drāmatisks. Viņš uz  -
svēra: “Krievija kļuvusi par ma -
fijas valsti, kur varneši izmanto 
šīs zemes resursus, lai kļūtu ba -
gāti un noturētos pie varas. Viņi 
saglabājuši demokratijas ārējos 

atribūtus, rīkojot, piemēram, 
vē lē šanas, bet tur nevalda likums 
un nav procedūras leģitimai va  -
ras nomaiņai. Man gadījās re -
dzēt, kā Putins kļuva par prezi-
dentu, un es varētu jums pastās -
t īt briesmīgas lietas.” (I could tell 
you horror stories).

Arī te iezīmējas Leviatāna rēgs, 
vai ne?

Nobeigumā Soross teica: “Ja 
Ei   ropa saliedēsies ap Ukrainu, 
Putins būs spiests atteikties no 
savas agresivitātes.” Vai Latvija, 
kuŗai līdz šī gada vidum uzticēta 
Eiropas Savienības prezidentūra, 
palīdzēs īstenot šo Sorosa cerī bu?

***
Krievu režisora Andreja Zvja -

gin ceva filma “Leviatāns” žanra 
ziņā ir sociāla drāma. Tā ir sa -
triecoša liecība par mūsdienu 
Krieviju. Brīdī, kad top šīs rin -
diņas, kļuvis zināms, ka 5. feb -
ruārī filmu sāks rādīt Krievijā, 
taču Lielbritanijā to varēja ska tī -
ties kopš pērnā gada novembŗa. 
67. Kannu kinofestivālā šai fil-
mai piešķīra prēmiju par labāko 
scēnāriju. Š. g. janvārī Zvjagin-

ceva filma amerikāņu konkursā 
“Zelta globuss” saņēma prēmiju 
kā labākā filma svešvalodā. “Le  -
via tāns” nominēts “Oskaram”. 
Drīz 22. februāris – tad zināsim...

Filmas sākumā zem tumšiem 
padebešiem Barenca jūras kras -
tā balo milzu kauli – tādas kā val -
zivs ribas, tikai lielākas. Skarba 
jūra, baisa aina...

Filmas galvenais varonis, au  -
tomechāniķis Nikolajs Sergejevs 
mīt kopā ar sievu Liliju un dēlu 
no pirmās laulības Romānu Pri-
brežnijas mazpilsētā Barenca jū  -
ras krastā, Murmanskas apgaba-
lā. Viscaur korumpētais pilsētas 
mērs vēlas piesavināties Nikolaja 
māju, autoremonta darbnīcu un 
zemes gabalu, un piedāvā “at -
pirkuma” cenu – 649 000 rubļu 
(summu, par kuŗu nav iespējams 
nopirkt citu māju pilsētā). Ni   -
kolajs tiesājas, diviem lāgiem 
zau  dē, un tad talkā nāk viņa 
draugs no armijas dienesta lai -
kiem – Dmitrijs, kurš, kļuvis par 
ietekmīgu advokātu Maskavā, mē   -
ģina šantažēt alkatīgo mēru, bāžot 
tam zem deguna “kom pro  mātu” – 
kompromitējošus materiālus.

Tālāk notikumi rit spraigi: 
visas darbojošās personas – gan 
pozitīvās, gan negātīvās – vienā 
laidā dzer un piedzeras, bez kau t -
rēšanās kopojas, kur pagadās, 
nepārtraukti lieto “mātes vārdus”, 
un rodas iespaids, ka tāda nu ir 
Krievijas īstenība. Beigās tiek at  -
rasts Lilijas līķis, aizdomas krīt 
uz Nikolaju, un viņam piespriež 
15 gadu cietumsoda.

Riebīgi tipi Zvjaginceva filmā 
ir pilsētas mērs un citi ierēdņi, 
kuŗu kabinetus rotā obligātā Pu  -
tina ģīmetne, un baznīckungs – 
mētropolists, kuŗš aicina pilsētas 
mēru “rādīt, kam vara”. Zīmīgi, 
ka mērs grib atņemt Nikolajam 
zemes gabalu, lai uzceltu baznīcu.

Kopaina ir nospiedoša, saza-
rotais varas aparāts ir nežēlīgs, 
tiesneši pērkami, tauta slīgst 
alkohola zaņķī.

Jācer, ka Krievijas “kroņa pa   t-
riotu” klaigoņa nelīdzēs un       
Krie   vijas iedzīvotāji varēs skat ī -
ties drosmīgā režisora filmu, ku  -
ŗas nosaukums ir dziļi simbo-
lisks: autoritāra valsts vara ir 
nezvērs ar dzelžainu tvērienu.

Kas ir fašisms? Vārds, kas ne -
izbēgami raisa asociācijas ar 
20. gadsimta lielajām traģēdi -
jām, ar Ādolfu Hitleru un Be   -
nito Musolini, ar nacistiem un 
brūnajiem krekliem, ar slepen-
policiju, ar brutālitāti, ar nāvi. 

Protams, jēdziens “fašisms” var 
“noderēt” arī mūsdienās. Labi 
zi   nāms, piemēram, ka mūsdienu 
Krievijas imperija (vai vismaz ie -
cerētā imperija) par “fašistiem” 
uzskata visus tos, kuŗi pretojas 
Krievijas federācijas vēlmei pa  -
kļaut visas tā dēvētās “tuvās ār  -
zemes” vai vismaz tajās saglabāt 
noteicošu ietekmi.  Pie viena ne  -
aizmirstot, ka ir arī vajadzīgs 
pasargāt savus tautiešus no fa -
šistiem, kur nu vien tie uzrodas.

Attiecībā uz Latviju šī ir viena 
varen veca dziesma. Oficiālā 
Krievija par “fašismu” un “fašis-
ma atdzimšanu” mūsu valstī ru  -
nā katru gadu 16. martā. Lai arī 
kāda ir mana personiskā attiek -
s me, ir pilnīgi skaidrs, ka neviens, 
kas piedalās 16. marta sarīko ju-
mos,  nav fašisma atbalstītājs.

Krievijas vāvuļošana par “fašis-
mu” mūsu valstī neaprobežojas 
ar 16. martu vien. Tautiešu “aiz-
sar gāšanas” kontekstā der pilnīgi 
viss. Latvijas Valsts valodas centrs 
izplata aicinājumu publis -           
kajā telpā runāt latviešu, tātad – 
valsts valodā? Fašisms! Latvijas 
valdība uzskata, ka Latvijas Re  -
publikas skolās nav izmantoja-
mas grāmatas, kuŗas  nākušas pa 
taisno no Krievijas federācijas 
vēstniecības Latvijā? Fašisms! 
Valstī joprojām ir liels skaits 

Par fašismu un “fašismu”
nepilsoņu?  Fašisms!

“Fašisti” ir arī Ukrainā. Šis ap   -
galvojums izskanēja jau tajā 
dienā, kad Ukrainas bijušais pre-
zidents beidzot padevās un aiz-
muka uz Krieviju, aiz sevis atstā-
jot pilnīgi sagrautu tautsaim-
niecību, pats ar savu svītu pa  -
manījies iedzīvoties gluži ne  - 
n or  mālā personiskajā bagātībā, 
privātu zoodārzu, apzeltītus klo-
zetpodus un mākslas šedevrus 
ieskaitot. Kopš tās dienas oficiālā 
Krievija ir atkal un atkal  drillējusi  
vienu un to pašu plati: Ukrainā 
notika nelikumīgs valsts apvēr  -
sums, un to veica fašisti, kas īs  -
tenībā Ukrainu  pārvaldījuši arī 
līdz tam. Tāpēc jau Krievijai bijis 
nepieciešams steigties “palīgā” 
tautiešiem Ukrainas dienvidaus-
trumos. Maskava acīmredzot 
cenš  as uzstādīt jaunu Ginesa 
rekordu melošanā.

Varētu jau nelikties zinis – ne 
tas vien no Krievijas pieredzēts 
un dzirdēts. Ārpasaule, vismaz 
tās civīlizētā daļa labi zina, ka 
Kremlis melo tā, ka ausis kust,   
tā, ka rada vēju. Taču nelaime ir 
tāda, ka arī minētajā tā saukta -    
jā civīlizētajā pasaulē Krievijas 
meli atrod dzirdīgas ausis. Te 
runa nav tikai par krievu tautī-
bas cilvēkiem Latvijā un citur, 
kuŗ skatās Kremļa kontrolētos 
televīzijas kanālus un svēti tic 
visam tam, kas tajos tiek vēstīts. 
Šo telekanālu bezkaunībai nav 
nekādu robežu. Bijuši gadījumi, 
kad “ukraiņu zvērību” illustrē-
šanas vajadzībām bez kautrēša-
nās izmantoti kadri, piemēram, 

no bijušās Dienvidslavijas vai 
Čečenijas. 

Runa ir arī par naīviem rie-
tumniekiem. Vai zināt, kas bija 
pats pirmais, ko Grieķijas jaunais 
premjērministrs Aleksejs Ciprs 
izdarīja pēc tam, kad viņu izvir-
zīja amatam? Teciņus vien devās 
uz Krievijas vēstniecību Atēnās, 
lai tiktos ar Kremļa vēstnieku. 
Neilgi pēc tam Ciprs paziņoja,   
ka Grieķija atsauc savu parakstu 
no Eiropas Savienības lēmuma, 
kas paredz pagarināt pret Krie-
viju vērstās sankcijas. Jo “Kijevas 
proeiropiskā valdībā ir nacisti”. 
Lūk! Demokratijas šūpuļa valsts 
Grieķija ir nonākusi tik tālu, ka 
tās premjērministrs ir gatavs ti -
cēt mūslaiku diktātūras meliem. 
Diemžēl viņš nav viens – par san -
k ciju nevēlamību murmināts arī 
Ungārijā, Slovakijā, Italijā un 
daž viet citur. Nemaz nerunāsim 
par ekstrēmistu partijām, kuŗas 
pēdējā laikā Eiropā ir uzradušās 
kā sēnes pēc lietus. Francijā Ma  -
rinas Lepēnas Nacionālā fronte 
Vladimiru Putinu raksturojusi  
ar vārdu “patriots”  un saņēmusi 
aizdevumu no bankas, kas saistīta 
ar Kremli. Mums pašiem Eiro-
pas Parlamentā joprojām ir Tat -
jana Ždanoka, kuŗa Krimas “re -
ferendumu” novērtēja kā brīvu 
un lielisku un savulaik ir runā-
jusi par PSRS atjaunošanu.

Tas viss ir bīstami, jo Krievijas 
visādā veidā atbalstītie “separā -
tisti” (patiesībā – terroristi) Uk -
rai  nas dienvidaustrumos ne -
rimstas. Ne viens vien no viņiem 
nesen rietumu žurnālistiem vaļ-

sirdīgi atzina, ka, protams, sepa-
rātisti neko nedara  bez Kremļa 
instrukcijām, un viņu “kontā” ir 
Malaizijas lidmašīnas notriek -
ša na un Mariupoles bombardē-
ša na. Abos gadījumos Krievija, 
protams, apgalvoja, ka patiesībā 
vainīga ir Ukraina, bet abos ga  -
dījumos paši “separātisti” par pa -
 darīto lielījās aizgūtnēm, un abos 
gadījumos Krievijas iesaiste bija 
skaidrāka par skaidru.

Un te  arī visai liela deva iro-
nijas, jo klasiskā fašisma definī-
cija ir – radikāli autoritārs un 
to    talitārs nacionālisms.  Parallēles 
te nepārprotamas. Autoritārs 
valdnieks Ādolfs Hitlers (Vladi -
mirs Putins), vācu (krievu) tau-
tas iedomātā pārākuma dzīts, 
iebrūk Sudetijā (Krimā, Gruzijā, 
Moldovā, Ukrainā), lai pasargātu 
vāciešus (krievus). Pašmājās val -
da absolūta cenzūra un prātam 
neaptverama propaganda (pat 
Gebelsam droši vien nāktos   
sarkt par to, ko bazūnē mūsdienu 
Krievijas propagandas aparāts). 
Slepenpolicija ir visur. Fīrera 
vārds ir neapstrīdams. Cilvēka 
dzīvei ir maz nozīmes plašākā 
ģeopolītiskā kontekstā. Valstu 
robežas nenozīmē neko. Starp-
tautiski līgumi nenozīmē neko. 

Galu galā pagājušajā nedēļā 
Grieķija piekāpās, ārkārtas ES 
dalībvalstu ārlietu ministru sa -
pulcē ministri panāca vienoša-
nos par esošo sankciju pagarinā-
šanu vēl uz sešiem mēnešiem, 
bet vismaz pagaidām nekādas 
jaunas sankcijas neapsprieda un 
neapstiprināja. Atēnu domāšanu 

var saprast. Grieķijai patlaban 
izmisīgi ir vajadzīgs Eiropas Sa  -
vienības atbalsts, jo valsts taut -
saimniecībā ir ļoti smaga krize. 
Šis nav tas brīdis, kad tīģeri raustīt 
aiz ūsām, ja arī liekas, ka ar Putina 
impēriju vajag pa la  bam.

Jācer, ka Eiropas (un plašākās 
pasaules) vienotība  turpināsies, 
jo vismaz pagaidām nekas nelie-
cina, ka Krievija un tās rokas -
pui ši Ukrainā taisās rimties. Vēl 
jo vairāk, katru reizi, kad Eiropā 
sākas sarunas par iespējamu 
sankciju mīkstināšanu, terroristi 
Ukrainas dienvidaustrumos pa  -
strādā atkal kādu briesmu dar -
bu. Blakus Mariupolei patlaban 
intensīvi tiek bombardēta De   -
baltseves pilsēta, arī tur iet bojā 
civīliedzīvotāji. Šis ir process, kas 
Krievijas izpildījumā ir aizgājis 
tālu ārpus jebkādām civīlizācijas 
un veselā saprāta robežām. Nav 
svarīgi, vai to sauc par fašismu 
vai citādi. Tas ir barbarisms un 
ārprāts. Sankcijām ir jāpaliek, un 
drīz vien būs jāsāk sarunas par    
to pastiprināšanu. Jo pašreizējo 
situāciju tādu, kāda tā ir, nevar 
atstāt. Latvijai, kur Latgalē kāds 
nesen atrada par vajadzīgu pa -
celt Ukrainas terroristu karogu 
un no kuŗienes vismaz viens 
valsts iedzīvotājs jau ir devies uz 
Ukrainas dienvidaustrumiem, 
lai cīnītos (un kristu)  terroristu 
pusē, tas ir jāsaprot labāk nekā 
citām valstīm. Viegli nav un  ne  -
būs. Bet mūsdienu autoritāra -
jam un totālitārajam nacionā-
lism am  jāpieliek punkts. Jo drī-
zāk, jo visai pasaulei labāk.
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Pagājušā gada rudens pusē 12 
Lat vijas gleznotāji devās uz Gru  -
ziju un divas nedēļas piedalījās 
ple nērā. Viņiem to sarūpēja gru  -
zīnu mākslinieks Nugzars Paksa -
dze, kurš nu jau daudzus gadus 
dzīvo Daugavas krastos un katru 
gadu Tērvetē ar draugu mecenātu 
atbalstu rīko plenērus. 2014. gadā 
viņš guva iespēju latviešu māk -   
s li niekus aizvest uz savu dzimteni, 
sarīkojot Batumi arī viņu darbu 
izstādi. Pēc izstādes atklāšanas 
viņi kopā ar vietējiem mākslinie - 
k  iem devās iespaidu un emociju 
medībās pilsētā, jūrmalā un kal-
nos. Gruzijā redzēto un piedzīvoto 
kopš 27. janvāra līdz pat 13. feb -
ruārim var iepazīt izstādē “Pārli-
dojums”, kas iekārtota Jelgavas 
Sabiedrības integrācijas pārvaldē. 
Jāpiebilst, ka trīs darbi bija jāatstāj 
plenēra vietā, tādēļ ne visi izstādē 
eksponētie darbi tapuši Gruzijā. 
Daļa no tiem tapusi Latvijā, apko-
pojot gūtos iespaidus.

Kā liecina gleznas, neviens no 
māksliniekiem necenšas ļoti reāli 

Gleznotāju emociju medībās Gruzijā

atveidot dabu, atmosfairu, telpu 
un krāsu nianses. Viņi visi savus 
emocionālos iespaidus atklāj pa -
spilgtinātās krāsās, krāsu ritmos. 
Krāsa viņiem ir pārdzīvojuma 
izteicēja. Tādējādi, lai arī katrs     
au   tors ir ar savu individuālo rok-
raks  tu un pasaules skatījumu, iz  -
stāde, var pat teikt, ir ļoti vienga-
balaina, kuŗā apvienojušies vie n as 
latviešu glezniecības līnijas māk -

s li   nieki, kuŗus var raksturot kā 
eks presīvus krāsu uztverē, otas 
vil  cie nā un saasinātā pārdzīvojuma 
atklāsmē. Daudzi no viņiem atgā-
dināja, ka Gruzijā bija cits apgais-
mojums, taču to var ieraudzīt 
pastarpināti.

Pats plenēra rīkotājs Nugzars 
Paksadze, kā var spriest no glez-
nas “Ceļš uz baznīcu”, labprāt glez-
no lielos spilgtu krāsu laukumos, 

panākot kalnu varenuma iespai-
du. Jaušams, ka viņš pa šiem ga -
diem daudz mācījies no mūsu 
glezniecības. Īpašas atšķirības nav.

Viņa portretu darinājusi Anita 
Meldere. Māksliniece minimā - 
l iem līdzekļiem, izmantojot tikai 
trīs krāsas – sarkanīgo, balto un 
melno –, panāk viņa personības 
viengabalainību un spēku. Agnija 
Ģērmane radījusi figūrālu kom-
poziciju ar četriem plenēra dalīb-
niekiem – Silviju Meškoni, Anitu 
Melderi, Gunu Millersoni un 
Nugzaru Paksadzi – braucienā ar 
kuģīti. Portretiskā līdzība nefor-
mā   lā situācijā, tās sadzīviskums 
un spožās krāsas stāsta par ple-
nēra dzīvespriecīgo, vitālo atmo-
sfairu. Citā pagriezienā Batumi 
atklājusi arīdzan Helga Jaksone 
divās gleznās ar vienu nosauku -
mu “Batumi”. Turpretim Silvija 
Meškone gaišo un tumšo krāsu 
kontrastā, sižeta atklāsmē un 
krāsu uzlikumā vēsta par dzīves 
dramatismu.

Talsnieks Andris Vītols spēlējas 

2. Gruzijas plenēra grupa ar gruzīņu draugiem

ar dzidru krāsu laukumiem, ku -
ŗos iešauj tumšu krāsu līnijas, 
kon tūras, kas vēsta par autora dzī-
ves gaišo uztveri un gūtajām emo-
 cijām. Gunas Millersones krāsu 
vertikālie kārtojumi pietuvojas 
abstraktajai glezniecībai. Krāsa ir 
arī Madaras Gulbis galvenais iz  -
teiksmes līdzeklis, bet māksliniece 
neko konkrētu nestāsta. Viņas dvē-
 seles jutīgums izpaužas maigu to  -
ņu saskaņās un tikko manāma jās 
tonālajās pārejās. “Sajūtas naktī”,  
vis  ai iespējams, ir viens no labā  ka-
 jiem darbiem viņas daiļradē. Bet 
Kārlis Siliņš gleznas veido gandrīz 
vai ornamentāli. Īstenībā gūtais 
mo   tīvs pārtop maigu krāsu rakstā.

Ar nelielu pelēcīgās krāsās risi -
nātu darbu piedalās arī Igors Ber-
nāts. Arīdzan rēzekniešu – Svetla-
nas Korklas un Pāvela Ostapceva – 
impresiju uzmetumi ir nelieli, to -
nāli jutīgi gleznojumi. Jāatzīmē,  
ka abi Gruzijas plenēra financē -
tāji Igors Šturms un Aldis Mileiķis 
aiz rāvušies ar mākslu un kopā ar 
profesionāļiem labprāt skicēja.

Tautas dzīvē par labiem gadiem 
uzskatām saimnieciska un kultu-
rāla uzplaukuma un nacionālās 
pašapziņas pieauguma gadus. In -
divida mūžā tāds varētu būt vir-
sotnes sasniegšanas laiks karjē -   
rā. Jēkabam Alfrēdam Bērziņam 
(1899 – 1977), tautā labāk pazīsta-
m am kā Alfrēdam Bērziņam, po  -
lītiskās karjeras smaili iznāca sa -
sniegt starpkaŗu Latvijas labāka -
jos gados, Kārļa Ulmaņa autoritā -
rās valstsvadības sešgadē. Vēl pre -
cīzāk: pēc 1937. gada 1. aprīļa, kad 
stājās spēkā likums par sabiedris-
ko lietu ministrijas dibināšanu un 
Bērziņš tika iecelts par sabiedris -
ko lietu ministru.

Bērziņa grāmata Labie gadi 
sākotnēji tika publicēta trimdā 
1963. gadā. Apzinoties domstar-
pības, kādas pēckaŗa gados, īpaši 
trimdā, virmoja starp ulmanie - 
 š iem un parlamentāriešiem, Bēr -
ziņš sava lasītāju loka sašaurinā ša-
 nas nolūkā grāmatas virsrakstam 
piekabinājis vārdus “pirms un pēc 
15. maija”. Potenciālam lasītājam 
nu pamats sagaidīt, ka autors sa  -
protamā kārtā cildinās laiku pēc 
15. maija, bet spalgi nenories arī 
Saeimas gadus. Paredzējums da -
ļēji piepildās: agrīno Saeimu darbā 

Arī ne tik labi gadi
Alfrēds Bērziņš, Labie gadi, apgāds „Lauku Avīze”, 2014. g., 400 lpp.

Bērziņš saskata daudz laba (116. lpp.). 
Tomēr tālāk viņš apraksta visādas 
nepilnības (biežās valdību kriša-
nas un maiņas, deputātu nedis ci  p-
 linētību – sēžu laikā pat iedze ŗot, 
Saeimas populāritātes mazināša-
nos tautā), kas viņa skatījumā 15. 
maiju padara ne vien saprotamu, 
bet arī attaisnojamu. 

Īstenībā Labie gadi ir Alfrēda 
Bērziņa autobiografija jeb dzīves -
stāsts uz spēcīgi izzīmēta sabied-
risko un polītisko notikumu fona, 
kas stāstītāju vietām uz ilgāku lai-
ku aizsedz. Pirmās 84 lappuses 
pa  stāsta par Rūjienas zēna bērnī-
bu un skolas gadiem, par jaunekļa 
piedalīšanos Neatkarības cīņās un 
par viņa pirmajiem soļiem Rīgā. 
Vai šie laiki arī pieskaitāmi laba -
jiem, lai paliek  katra lasītāja paša 
vērtējumam! Visi esam dziedājuši 
par skaisto jaunību, kas nenāks, 
nenāks vairs. Bet absolūti neko 
labu vai skaistu neatradīsim pēc 
25. lappuses, kur lasām par pa   -
domju okupāciju, autora bēguļo-
šanu uz Skandinaviju, nonākšanu 
uz trim gadiem Berlīnes policijas 
cietumā un Zaksenhauzenes kon-
 centrācijas nometnē un beidzot 
izceļošanu uz Savienotajām Val - 
s  tīm. Tā nu sanāk, ka virsrakstu 
Labie gadi var attiecināt labi ja uz 
pusi grāmatas. 

Viena no grāmatas tematiska-
jām vadlīnijām ir autora nostājas 
paudums pret marksismu, sociā -
lis  mu, komūnismu. Rūjienas Tir  dz-
niecības skolā viņu pārsteidz kā -
da skolasbiedrene Milda Buša ar 
savām ievērojamām zināšanām 
marksisma mācībās un ar veiklī-
bu, ar kādu viņa piedalījusies ne  -
legālistu pulciņa debatēs. “Viņa 
pārzināja ne vien marksismu, bet 
bija pilnīgi piesavinājusies arī šīs 
mācības piekritēju īpatnējo, agre -
sīvo izteiksmes veidu, ...Viņa ne  -
kad nesmējās, nepiedalījās nekā -
dās jauniešu izpriecās. Tā parasti 

bija sevī noslēgta, nopietna.” (42.) 
Plintnieces tips, vai ne? 

Atkārtotas citēšanas cienīgs ir 
šāds Bērziņa piedāvāts marksistu 
raksturojums:

Marksisti ir humoru pazaudē juši 
cilvēki. Tiem viss ir slikts. Ar ne    uzti-
cību un pat naidu viņi raugās uz 
citādi domājošiem. Viņi dzīvo pār -
lie  cībā, ka ne vien atraduši, bet jau 
tur savās rokās atslēgu uz tais  nību 
un patiesību. Vai viņi strādā, atro-
das ceļā vai sēž ar ģimeni pie va   ka -
riņu galda, tie nepārtraukti prāto, 
kā nopostīt ātrāk veco pa  sauli, tajā 
vietā uzceļot ko citu pēc visiem 
Marksa mācības likumiem. Viņi nīst 
varmācību, bet paši gata vi jebkuŗu 
brīdi izmantot varmā  cību savu 
ideju vārdā. Viņi aizstāv uzskatu 
brīvību, bet tikai savu uz    skatu pau-
šanai. Viņi tic kaut kam labam, bet 
dara ļaunu, viņi sola citiem un arī 
sev to, ko nav spējīgi dot. Visi, kas 
nav marksisti, viņu acīs ir vairāk   
vai mazāk reakcio nāri. (44.) 

Ar šīm abām vietām no grāma-
tas sākuma saskan un sasaucas 
Bērziņa sirsnīgā dievlūgšana par 
vācu armijas uzvaru no Berlīnes 
cietuma celles vācu-krievu kaŗa 
sā   kuma dienā 1941. gada 22. jūni-
 jā, par ko lasām tuvāk grāmatas 
beigām. (340.)

Cita tematiska vadlīnija grāma-
tā ir Bērziņa mentors, labvēlis, 
amatos izvirzītājs Kārlis Ulmanis. 
Pirmoreiz Bērziņš Ulmani redz, 
kad tas, tērpies zaļā kaŗavīra mun-
dierī, 1919. gada oktobŗa beigās 
ieradies apskatīt Daugavmalas 
nocietinājumus un pateikt uzmu-
dinātājus vārdus Rīgas aizstāv-
jiem. “Toreiz pat nenojautu,” rak-
sta Bērziņš, “ka liktenis lēmis ma  -
na mūža labākos gadus pavadīt 
ciešā sadarbībā ar vīru, kas pat 
tumšākajās dienās nešaubīgi ti -
cēja Latvijas brīvībai.” (68.) Pirmā 
saruna ar Ulmani Bērziņam no -
tiek darba meklēšanas nolūkā 

Zemnieku savienības birojā Rīgā. 
(80. – 81.) 1932. gadā Saeimas de -
 putāts Ulmanis attur kollēgu Sa  -
eimā Bērziņu no kautiņa uzsāk -
šanas Saeimā, kaut atskanējuši 
vārdi: “Tam tēviņam taču jākrāmē 
pa galvu.” (111. – 112.) 

Grāmatu Drauga apgādātie 
trim das Labie gadi, no kuŗu iz  -
nāk šanas pagājuši jau 52 gadi, bija 
daudz lasīta grāmata un piedzī-
voja pat otro izdevumu, kas trim-
das grāmatniecībā bija reta parā -
dība. Uz Bērziņa sniegtajām lie -
cībām par Ulmaņlaika Latviju 
turpmākajos gados atsaucās, tās 
gan par pierādījumu izmantojot, 
gan tām oponējot mūsu vēstur-
nie   ki. Palūkojiet saskaitīt lappu - 
s es, kuŗās Bērziņš pieminēts Ed -
gara Dunsdorfa diždarbā Kārļa 
Ulma  ņa dzīve  (1978)! Jaunā – tā -
 tad jau trešā – Labo gadu izdevu-
ma pasītē sacīts, ka grāmata sa -
gatavota pēc Grāmatu Drauga 
1963. gada izdevuma. Kaut 1963. 
gada izdevuma man šobrīd nav 
pie rokas, izskatās, ka jaunajā iz  -
devumā tik vien kā Endzelīna 
ortografija būs apmainīta pret 
1957. gadā Latvijā ieviesto un ka 
jaunais izdevums papildināts ar 
profesora Ineša Feldmaņa sešu 
lappušu ievadvārdiem.

Maz apgrūtina samērā nedau-
dzās vietas grāmatā, kad lasītājam 
jāatceras, kad tās ir rakstītas. Tei -
cieni kā “tagad trimdā” vai “nesenā 
pagātnē Ņujorkā mirušais”, vai 
“kauču jau pagājuši 18 gadi” ir 
nenozīmīgas detaļas. Tomēr pa -
me ditēt prasa viena otra vieta      
par to, kas autoram rakstīšanas 
laikā tā licis rakstīt, un arī kā 
uzrakstītais izskatās no pašreizējā 
laika perspektīvas. 

Zīmīgi, ka Bērziņš daudz telpas 
(193. – 209.) atvēl izklāstam par 
to, ka Ulmaņa autoritārais režīms 
rūpējies par rūpniecības strād-
nieku labklājību. Daļā latviešu sa  -

biedrības valda uzskats, ka Ul   ma-
ņa laiki bija labi laiki nacionālai 
pilsētu vidusšķirai un lauksaim-
niekiem, bet ka ar fabrikas strād -
nieku labklājību tā nu bija kā bija. 
Domas iesakņošanos, ka “buržuji” 
Ulmaņa Latvijā dzīvoja uz “prole-
tāriāta” rēķina, protams, veicināja 
padomju propaganda. Ir labi, ka 
strādnieku interešu aizstāvjiem 
mūsdienu Latvijā tagad pieejams 
tāds brīvu roku rakstīts, raitā 
valodā izklāstīts stāsts, ko stāsta 
Alfrēds Bērziņš.

Citviet (109.) lasām (atceramies, 
ka par 1963. gadu!): “Latviskais 
Latvijas laukos ir apspiests. Tas 
tomēr, kā ogle pelnos noslēpts, 
gai  da dienu, kad varētu izšauties 
liesmās.” Vai nebija tomēr tā, ka 
ie   plūdinātie sveštautieši Latvijas 
lielākās pilsētas “atlatviskoja” daudz 
izteiktāk nekā laukus? Un vai 
mūsdienās vairs var cerēt uz lat-
viskuma izšaušanos liesmās lau-
kos, kuŗus skaŗ grūti ārstējama 
depopulācija, ļaudīm pārceļoties 
uz dzīvi pilsētās vai ārzemēs?

Stingri gribas oponēt šādam 
Alfrēda Bērziņa vērtējumam grā -
matas izskaņā (388.): Vācijas bēgļu 
novietnēs pavadītos gadus bez no -
žēlas var nosvītrot kā zaudētus. Tie 
bija garīga apjukuma un fiziskas 
bezdarbības gadi. ...ļauns liktenis 
mums tos uzvēla plecos, un kā ļau-
 nu likteni mēs šos gadus nesām.  
Man 8 – 12 gadu vecumā tas bija 
skaistākais mūža laiks: patriotiska 
audzināšana izcilu skolotāju vadī -
bā, ieiešana mākslas vērtību ap  -
tveršanā (teātris, koŗu koncerti   
no vienas vietas). Daudzo latviešu 
dzīvošana vēl 4 – 5 gadus kopā 
lie lās vienībās uzpildīja spēkus 
tālākām latviskām rosmēm izce-
ļošanas zemju lielākā izkliedētībā. 
Nebūtu bijis bēgļu nometņu, šīs 
rindas par kādu angļu vai citā 
valodā publicētu grāmatu šobrīd 
rakstītu Ed. Woodhill.          

EDUARDS
SILKALNS
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Šogad janvāra nogalē ASV valsts 
sekretāra vietniece Viktorija Nu -
 lenda paziņoja, ka NATO (North 
Atlantic Treaty Organization jeb 
Ziemeļatlantijas līguma organi zā-
 cijai) ir jāsaglabā savs kurss at  -
tiecībā uz Ukrainu un ātri jāiz  -
veido alianses pavēlniecības un 
vadības centri sešās “piefrontes 
valstīs” Eiropā, un Latvija ir viena 
no šīm “piefrontes valstīm”. Lē  -
mumu par starptautisku štābu 
izveidošanu sešās Centrālās un 
Austrumeiropas valstīs – Bulgā -
rijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, 
Polijā un Rumānijā – NATO Mi -
 litārā komiteja pieņēma jau 22. 
janvārī. Savā paziņojumā pēc 
lēmuma pieņemšanas Nulenda 
arī atgādināja, ka NATO ir aiz -
sardzības alianse: “Mūsu mērķis 
ir atturēšana no agresijas, bet, ja 
tas neizdotos, mums ir jābūt ga -
taviem atvairīt agresiju” un uz  -
svēra, ka “Ukrainas frontes līnija 
brīvībai ir arī mūsējā.”

MAZLIET VĒSTURES
Šogad 29. martā apritēs jau 11 

gadi kopš Latvija ir NATO da -
līb  valsts. Ceļš uz Latvijas dalību 
NATO sākās 1994. gadā, kad Lat   -
vija pievienojās NATO prog  ram-
mai “Partnerattiecības mie ram”. 
Pēc pieciem gadiem, 1999. gadā, 
Latvija sāka arī praktiski gata-
voties dalībai, izstrādājot “Rīcī-
bas plānu dalībai NATO” (Mem-
bership Action Plan-Map). Uzai -
ci nājumu pievienoties NATO 
Lat  vija un vēl sešas valstis saņē-
ma 2002. gadā Prāgas galotņu    
ap   spriedē. 2004. gada 29. martā 
Va   šingtonā ASV Valsts sekretā-
ram tika iesniegti pievienošanās 
dokumenti, bet jau 2. aprīlī Lat -
vijas karogs svinīgi tika pacelts 
pie NATO galvenās mītnes Briselē.  

Kā zināms, NATO tika nodibi-
nāta 1949. gada 4. aprīlī Vašing -
tonā, ASV, Kanadai un 10 Eiro -
pas valstīm parakstot Ziemeļ  at -
lantijas līgumu, kuŗā galvenais      
ir 5. pants, kas noteica, ka NATO 
dalībvalstis bruņotu uzbruku -
mu vienai vai vairākām no tām 
Eiropā vai Ziemeļamerikā uz -
skatīs par bruņotu uzbrukumu 
visām dalībvalstīm.

2010. gadā pieņemtā Stratē ģis-
kā koncepcija paredz trīs NATO 
pamatuzdevumus: 1) kolektīvo 
aizsardzību; 2) starptautisko krī -
žu noregulējumu; 3) sadarbību 
ar partneriem. Vēl jāpiebilst, ka 
šobrīd NATO ir 28 dalībvalstis.

PIENĀKUMI 
UN ATBILDĪBA

To, ka NATO ir mūsu drošības 
vienīgā iespēja, spilgti ir aplie  ci-
nājuši pēdējā gada notikumi Uk -
 rainā. Pirms Krimas aneksijas   
un okupācijas un Krievijas slēp -
tā kara Austrumukrainā arī Lat-
vijā netrūka skeptiķu, kas aiz  vai-
notā tonī runāja par to, ka Lat-
vijai dalība NATO tikai palieli -  
na izdevumus, bet labuma maz. 
2010. gadā pētījumu centra SKDS 
jūnija aptaujas dati liecināja, ka 
39 procenti iedzīvotāju Latvijas 
dalību NATO vērtē kā labu lietu, 

NATO un “piefrontes valsts” Latvija
bet 23 procenti to uzskata par 
sliktu. Tiesa gan, latviešu valodā 
runājošo vidū dalību NATO kā 
labu vērtēja 52 procenti. Krievu 
un latviešu valodā runājošie      
nei t rāli Latvijas dalību Aliansē 
vērtēja 28 un 34 procenti iedzī-
votāju. Pēc diviem gadiem aptau-
ja liecināja, ka 49 procenti lat-
viešu valodā runājošo iedzīvo-
tāju domā, ka Latvijai vairāk jā  -
tuvinās NATO un arī Eiropas 
Savienībai (ES). Protams, kā jau 
tas parasti notiek, neapmierināto 
balsis ir skaļākas, tādēļ brīžiem 
var likties, ka Latvijas iedzīvotāji 
slikti vērtē visu un visus. Patie-
sībā par visskaļāko NATO pre-
tinieku pagājušajā gadā kļuva    
Ai   vars Lembergs, kurš NATO ka   -
ravīru klātbūtni Latvijā nosauca 
par okupāciju. Vēlāk gan Lem-
bergs apklusa, jo savām idejām 
Zaļo un zemnieku savienībā at  -
balstītājus neatrada – vēl vairāk, 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis no Zaļās partijas iebilda 
Lembergam publiski. Lai kā arī 
būtu ar simpātijām vai antipāti-
jām pret NATO, vairāk vai ma -
zāk iebildumu lielāko tiesu ir 
Putina partijas “Vienotā Krievija” 
sadarbības partneriem “Saska-
ņai” un viņu atbalstītājiem.

Neapšaubāmi, dalība NATO 
prasa zināmus finanču ieguldī-
jumus – savulaik Latvija apņēmās 
ieguldīt valsts aizsardzībā divus 
procentus no iekšzemes koppro -
dukta (IKP). No trīs Baltijas val-
s tīm līdz šim šo noteikumu ir 
ie   vērojusi vienīgi Igaunija. Sāko-
ties Ukrainas krīzei, visai ātri 
kļuva skaidrs, ka ir jābažījas arī 
par Baltijas valstu drošību, tāpēc 
NATO atbalsts ir svarīgāks nekā 
jebkad agrāk. Tajā pašā laikā ne -
var visu laiku prasīt no citiem, 
Latvijai jāpilda arī savas saistī -
bas, un to pieklājīgi un diplomā-
tiski, tomēr nepārprotami pau -
da NATO vadība. Tagad Latvija 
ir ap   ņēmusies un Valsts aizsar-
dzī  bas financēšanas likumā no  -
teikusi līdz 2020. gadam palie -   
li nāt ieguldījumu aizsardzībai      
līdz diviem procentiem no IKP. 
Savu iespēju robežās Latvija veic 
arī ie   maksas NATO budžetā. Ar 
vār du sakot, Latvijai ir arī savas 
saistības gan financiāli, gan po -
lītiski, gan praktiski. Polītiski 
Lat vijas saistības nozīmē atbal - 
s tu NATO kā Eiropas drošības 
sastāvdaļai, ar savu ekspertīzi 
Lat   vija piedalās regulārās polī-
tiskās, militārās un diplomātis-
kās konsultācijās NATO galotņu 
apspriedēs. Tāpat arī mūsu valsts 
uzņemas atbildību un organizē 
sarīkojumus Rīgā – piemēram, 
NATO galotņu apspriedi 2006. 
gadā un NATO Parlamentāro 
Asambleju 2010. gadā. Praktiski 
Latvija piedalās starptautiskās 
operācijās un misijās, un NATO 
Reaģēšanas spēkos, kas ir Alian-
s es galvenais militārais mechā -
nisms križu risināšanā. Latvija 
attīsta savus Nacionālos Bruņo-
tos spēkus un piedalās arī kopē-
jās militārās mācībās. Latvijai ir 
sava niša NATO – stratēģiskās ko -
munikācijas izpēte, nesprā guš ās 
munīcijas neitralizēšana un gai -

sa atbalsta speciālistu (Joint ter-
minal attack controler) nodro-
šināšana.

Latvija kā NATO dalībvalsts 
piedalās Alianses operācijās un 
misijās arī ārpus NATO dalīb-
valstu telpas. No 2000. līdz 2009. 
gadam Latvija piedalījās NATO 
operācijā Kosovā (KFOR), bet 
kopš 2003. gada piedalās NATO 
Starptautisko drošības atbalsta 
spēku operācijā Afganistānā (ISAF). 
Latvija arī piedalās NATO apmā-
cību misijā Afganistānā Resolute 
Support, kas nomainīja ISAF 
ope  rāciju šī gada 1. janvārī. Sa -
vukārt citas dalībvalstis rūpējas, 
piemēram, par regulāru patru -
lēšanu Baltijas valstu gaisa telpā.

DROŠĪBA UN NATO 
KARAVĪRI LATVIJĀ

Pieaugot Krievijas agresijai un 
bažām par Baltijas valstu drošī-
bu, Latvijā ne reizi vien izskanē-
jušas bažas, ka iebrukuma gadī-
jumā NATO tomēr negribēs ie -
saistīties karā vai arī Latvija ne  -
maz sevi nespēs aizstāvēt līdz 
brīdim, kad ieradīsies NATO 
Reaģēšanas spēki.

Pagājušā gada laikā gan ASV 
prezidents Baraks Obama, gan 
NATO vadība ne reizi vien pub-
liski ir atkārtojusi, ka NATO lī  -
guma 5. pants ir spēkā un, pro -
tams, attiecas arī uz Latviju. Pa -
gājušā gada 3. jūnijā Polijas pre-
zidenta pilī notikušajās Baltijas 
valstu un Centrāleiropas valstu 
prezidentu darba pusdienās ar 
ASV prezidentu Baraks Obama 
sarunas laikā skaidri un nepār-
protami apliecināja, ka ASV ap   -
ņemšanās sargāt Eiropas sabied-
roto drošību ir svēta un par to ir 
vienošanās starp ASV partijām. 
ASV prezidents uzsvēra, ka aiz-
sardzības plāni un drošības sai s-
tības ir neaizskaramas un ASV 
turpinās ieguldīt finanču resur -
s us sabiedroto drošībā, vienlai-
kus sagaidot arī sabiedroto iesaistī -
šanos pašiem savas drošības fi    -
n ancēšanā. Savukārt vizītē Igau-
nijā pagājušā gada 3. septembrī 
Baraks Obama sacīja, ka aizsar  -
g āt Tallinu, Rīgu un Viļņu tikpat 
svarīgi kā Berlīni, Parīzi un Lon-
donu: “Mēs būsim stingri un 
vie  noti šī brīža pārbaudījuma 
priekšā. Mēs aizstāvēsim savas 
NATO sabiedrotās, un tas nozī-
mē ikvienu sabiedroto. Tādas 
valstis kā Latvija, Igaunija un 
Lietuva nav pēcpadomju terri-
torijas. Jūs esat suverēnas un 
neatkarīgas nācijas ar tiesībām 
pie ņemt savus neatkarīgus lē -
mumus. Vienu reizi jūs zaudējāt 
savu neatkarību. Ar NATO jūs   
to nekad atkal nezaudēsiet.” 

Lai palīdzība vajadzības gadī-
jumā nekavētos un NATO valstu 
karavīriem Latvija nebūtu gluži 
sveša territorija, pagājušā gada 
24. aprīlī Latvijā ieradās 150 ASV 
gaisa desanta karavīru, kas bija 
dislocēti Itālijā, un 7. maijā ASV 
Mičiganas armijas Nacionālās 
gvardes 126. kavalērijas pulka 
bezpilota lidaparātu karavīru 
vads, kas šeit uzturējās vairākus 
mēnešus. Kopumā tobrīd Lat-

vijas territorijā atradās 250 citu 
NATO dalībvalstu karavīri. ASV 
armijas karavīru un bruņojuma 
klātbūtne Eiropā un Latvijā tur-
pi nās joprojām, un rotācijas kār-
tībā notiek karavīru maiņa.

9. maijā pie Latvijas krastiem 
ieradās deviņi NATO pretmīnu 
grupas kuģi, jo no 9. līdz 22. 
maij  am Latvijas territoriālajos 
ūdeņos notika starptautiskās Jū -
ras spēku mācības “Open Spirit 
2014”, kuru mērķis bija meklēt 
un iznīcināt Baltijas jūras dzel mē 
no Pirmā un Otrā pasaules ka  ra 
saglabājušos sprādzien bīs  ta mos 
priekšmetus. Operācijā ko   pumā 
piedalījās 26 kuģi no 13 dažā - 
d ām valstīm. Latvijas Aizsardzības 
ministrijas padomnieks Andis 
Jēkabsons to vērtēja kā līdz šim 
vēl nebijušu atbalstu gan Latvi -
jai, gan arī citām Austrumeiro-
pas valstīm: “Vēl nesen, Krievijai 
2008. gadā vēršoties pret Gru-
ziju, NATO neieklausījās Aus - 
t rum eiropas valstu norādēs par 
nepieciešamību pastiprināt dro-
šību.” Padomnieks arī uzsvēra: 
“Kopš Krievijas agresijas pret 
Ukrainu NATO ir pieņēmusi lē -
mumu sniegt papildu drošības 
garantijas Latvijai un pārējām 
NATO austrumu robežas vals   - 
t īm, kas ietver papildu kaujas un 
izlūklidmašīnu izvietošanu, kā 
arī papildu karavīru, kuģu un 
bruņutechnikas nosūtīšanu uz 
mi  litārajām mācībām Baltijas 
reģionā.”

Vasarā Ādažu militārajā poli -
gonā notika starptautiskās mili-
tārās mācības “Saber Strike 2014”, 
kurās nepilnu divu nedēļu laikā 
piedalījās aptuveni 4700 kara vī -
ru, tostarp vairāk nekā 500 Lat -
vijas karavīru. Latvija šajās mā   -
cībās bija uzņemošā valsts ro  tā-
cijas kārtībā, un mācībās pieda-
lījās karavīri no Kanadas, Dā ni-
jas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, 
Liel britanijas un ASV, tās kļuva 
par līdz šim plašākajām “Saber 
Strike” mācībām.

 Jāpiebilst, ka novembrī NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stolten -
bergs viesojās Ādažu militārajā 
bāzē Latvijā un apmeklēja Ādažu 
poligonu, lai labāk iepazītu Lat-
vijas militāro infrastruktūru. Tā 
bija arī  tikšanās ar saviem tau -
tiešiem, jo kopā ar amerikāņu 
ka   ravīriem kā papildu drošības 
garants Ādažos atradās arī nor-
vēģu karavīri, kuri pilnveidoja 
savas militārās prasmes. Vaicāts 
par drošības situāciju Eiropā, 
Stoltenbergs atzina, ka Krievija 
kļuvusi agresīvāka: “Mums vien-
mēr ļoti rūpīgi jāseko notikumu 
attīstībai un jābūt sagatavotiem 
un gataviem reaģēt uz izmaiņām 
situācijā mums apkārt. Mēs re -
dzam agresīvāku Krieviju, kas     
ir atbildīga par agresīvu rīcību 
Ukrainā, pārkāpjot starptautis-
kās tiesības, ar spēku mainot 
citas valsts robežu. Bet tajā pašā 
laikā es neredzu nenovēršamus 
draudus pret kādu NATO valsti. 
NATO ir spēcīgs iebiedēšanas 
līdzeklis, un Latvija, Baltijas val -
s  tis ir daļa no ļoti stipras alianses. 
Mēs viens otru aizsargājam, un 

tas rada drošību un paļāvību,   
kas ir NATO pamatideja.”

Vēl jāpiebilst, ka janvāra bei-
gās ārlietu ministrs Edgars Rin -
kē vičs informēja sabiedrību, ka 
tu  vākajā laikā Latvija no ASV 
sa  ņems praktisku atbalstu, lai 
stip rinātu savu austrumu robe-
žu. Kāds konkrēti varētu būt 
ASV atbalsts Latvijas drošības 
stip  ri  nāšanā, polītiķis neatklāja, 
sakot, ka pašlaik par to runāt pub-
  liski nebūtu saprātīgi. Janvāra 
noga lē, Vašingtonā tiekoties ar 
ASV vice  prezidentu Džo Baide -
nu un arī ar ASV valsts sekretā -
ru Džo  nu Keriju, Latvijas ārlietu 
mi  nistrs bija pārrunājis situāciju 
reģionā, kā arī notikumus Aust -
rumukrainā un aizvien pieau-
gošo Krievijas militāro aktīvitāti 
pie NATO robežām. Edgars Rin-
kēvičs ir pārliecināts, ka NATO 
Velsas galotņu apspriedē apstip-
rinātais Gatavības rīcības plāns 
ir laba atbilde uz jaunajiem ģeo -
po lītiskajiem izaicinājumiem 
pa   saulē, kas ir svarīga visa reģio-
na drošībai un augstu novērtē 
ASV karavīru klātbūtni Latvijā 
un Baltijā kopumā un NATO 
ieviestos kolektīvās aizsardzības 
stipri nāšanas pasākumus re  -
ģionā.

ZEMESSARDZE UN NATO
Zemessardze pēc Krimas anek-

sijas pagājušā gada pavasarī šo  -
brīd ir viena no Aizsardzības mi -
  nistrijas galvenajām prioritātēm. 
Diemžēl Zemessardze, kas vien-
mēr ir bijusi brīvprātīga, 2009. 
gadā piedzīvoja radikālu finan-
cē juma samazinājumu un rezul-
tātā chroniska resursu trūkuma 
dēļ atsevišķas administratīvās 
jomas vēl joprojām nav sakār to-
tas. Gada sākumā aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis uz  -
deva veikt padziļinātas pārbau-
des par Zemessardzes kaujas ga  -
tavību, jo tas nepieciešams, ņe  -
mot vērā straujo Zemessardzes 
attīstību, arī financējuma pie -
šķiršanu. Savukārt ASV armijas 
Eiropā komandieris ģenerālleit-
nants Frederiks Bens Hodžs, vie-
sojoties Latvijā janvāra vidū, 
mu   dināja ieguldīt Zemessardzē: 
“Fakts, ka Latvija, Lietuva un 
Igaunija ir tieši blakus poten -
ciālajam draudam, nozīmē, ka 
daudz lielāka nozīme ir agram 
brīdinājumam. Svarīga arī valstu 
sadarbība, lai atturētu potenciālo 
draudu. Latvijā jums ir Zemes -
sardzes tradicijas. Kopā ar teica-
mu rēgulāro armiju Zemessar-
dze ir potenciāls.” Ģenerālleit -
nants uzskata, ka attiecībā uz 
NATO Krievijas galvenais mērķis 
ir alianses šķelšana. Krievija 
cenšas sēt šaubas Baltijas, Polijas 
un citu dalībvalstu cilvēku prā -
tos par NATO spēju palīdzēt ag -
resijas gadījumā. Jāpiebilst, ka 
februāra sākumā ASV armija 
plā no pieņemt lēmumu, kur Ei  -
ropā izvietot aptuveni 200 tan-
kus un bruņumašīnas. Latvija ir 
viena no kandidātēm. Par labu 
Latvijai runā technikai piemē-
rotais Ādažu poligons, taču tie-
kot izvērtēti vairāki faktori.
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Latvijā sācies Aspazijas un Rai ņa 
jubilejas gads. Abiem dzejnie - 
 k iem šogad aprit 150, un ik nedē -
ļu par to atgādina kāds sarīko-
jums – grāmatas atvēršana, kon-
certs vai teātŗa pirmizrāde. Jubi -
lejas gadā iecerēto sarīkojumu 
klāsts ir negaidīti plašs un vērie-
nīgs, tajā ir gan vairākas zināt -
niskās konferences, gan jaunā -
kās paaudzes lasītāju rosināšanas 
programma, gan gadskārtējā Mū  -
zeju nakts, kas šopavasar maijā 
notiks abu dzejnieku zīmē.

Jubilejas gada aktīvitātes tik tie-
šām ir plašas un daudzveidīgas, 
par tām lasītājiem stāstīsim arī 
turpmāk. Šoreiz pievērsīsimies 
di  viem janvāŗa vakariem Rīgas 
Latviešu biedrības  (RLB) namā, 
kad plašākai sabiedrībai tika at  -
vērti divi nozīmīgi izdevumi – 
grāmatas “Sirdsmīļo brālīt! Rai  -
ņa un māsas Līzes sarakste” 
(ap   gāds “Madris”) un Olīva Mēt-
ras “Raiņa pēdējā vasara. Atmi-
ņas un fotogrāfijas” (apgāds 
“Pils”). Zīmīgi, ka RLB šajā gadā 
iecerēts sarīkojumu cikls, kas ne 
tikai aktuālizētu interesi par abu 

Visu gadu kopā ar Aspaziju un Raini
dzejnieku literāro mantojumu, 
bet paraudzītos uz to plašākā kul-
tūras kontekstā, aizskarot arī šī 
mantojuma uztveršanas, sagla  bā-
šanas un populārizēšanas pro-
cesu mūsdienās.

Pirmajā sarīkojumā 22. jan  -
vārī, kad tika “celta priekšā” jaunā 
Jāņa Pliekšāna un viņa vecākās 
māsas Līzes sarakste, kas aizsā -
kusies laikā, kad jauneklis devās 
mācīties ģimnazijā un viņam     
bija tikai 14 gadu, bija raisījis tik 
plašu interesi, ka vakara norisi 
nā cās pārcelt uz daudz lielāku 
zāli, nekā iepriekš paredzēts. Arī 
tā piepildījās līdz pēdējai iespē jai.

Jauno izdevumu nopietna pē t  -
nieciskā darba rezultātā sagata-
vojusi Memoriālo mūzeju apvie-
nības pētniece Gaida Jablovska. 
Raiņa un viņa māsas vēstuļu ori -
ģināli glabājas Rakstniecības un 
mūzikas mūzeja  krājuma Raiņa 
kollekcijā. Gaidas Jablovskas dar-
ba mūžs viscaur ir bijis saistīts     
ar Raiņa personības pētīšanu un 
populārizēšanu, savulaik viņa 
bijusi mūzeja “Jasmuiža” vadītāja, 
vēlāk Raiņa un Aspazijas mūzeja 

vadītāja Rīgā. Grāmatā kārtotās 
vēstules ir nozīmīgas kā mūsu 
kultūrvēstures aspektā, tā dzej-
nieka personības izpratnē, tās lie-
cina arī par inteliģento, garīgi 
rosīgo augsni Pliekšānu ģimenē. 
Tajā izauga dzejnieks Rainis,     
kuŗš vēstulēs atklājas sirsnīgs, 
aizrautīgs un zinātkārs.

Grāmatas ievadu rakstījis Rai-
ņa personības pētnieks rakst-
nieks Roalds Dobrovenskis, sa  -
rīkojumā viņš uzsvēra māsas Lī  -
zes nozīmi Raiņa tapšanā, viņas 
mīlestību un nesavtību. Savu -
kārt aktieŗi Inga Tropa un Edgars 
Samītis, iejuzdamies Jāņa un Lī     -
z es Pliekšānu lomās, ļāva saklausīt 
brāļa un māsas garīgo tuvību un 
mīlestību. Vakara gaitu kuplināja 
Rīgas 6. vidusskolas vokālais an  -
samblis “Lai top” diriģenta Ārija 
Šķepasta vadībā.

Tikpat intriģējošs bija otrs va   -
kars RLB, 26. janvāris, šoreiz Līgo 
zālē, kad vaļā tika vērta Olīva 
Mētras grāmata.

Nelielā, tikai 70 lpp. biezā grā -
mata glabā unikālu liecību par 
dzejnieka dzīves pēdējo vasaru. 
Olīvs Mētra (īstajā vārdā Jānis 
Antons Ķiploks) bija diplomēts 
mūziķis, skolotājs, fotografs, Rai-
 ņa direkcijas laikā bijis Nacio -
nālā teātŗa korists. Atmiņas, 
kuŗas pilnībā publicētas pirmo 
reizi, vienkārši un precīzi rakstu-
ro Raiņa dzīvi Jūrmalā, viņa dzī -
ves un darba apstākļus. Vēroju -
mi ar ievingrinātu fotografa aci  
ir lakoniski, taču izteiksmīgi. 
Tomēr jāatzīst, ka vislielākā vēr -
tība ir Olīva Mētras 18 Raiņa fo  -
toattēliem, kas ievietoti šajā grā-
matā. Rainis jūras malā, Rainis 
va  sarnīcas dārzā kopā ar Aspa-
ziju, Rainis savā darba istabā tikai 
trīs dienas pirms nāves...

Pārlapojot grāmatu “Raiņa pē -
dējā vasara. Atmiņas un foto grā-
fijas”, ir jādomā par Olīva Mētras 

nozīmīgo devumu. Nebūtu viņa 
pārdrošā piedāvājuma fotografēt 
dzejnieku, nebūtu vairākkārtēju 
apciemojumu, mums nebūtu ne  -
kādu vizuālo liecību par šo Raiņa 
dzīves pēdējo posmu. Turklāt 
attēli ir techniski un kompo zi-
cionāli nevainojami uzņemti; 
grāmatas mākslinieka Kaspara 
Perska un datormākslinieka Jāņa 
Zobena veikums ļauj O. Mētras 
fotografijās uztvert nenoliedza-
mu mākslas un dokumentālu 
vērtību. Viss grāmatas iekārto-
jums un apdare liecina par aug-
stu poligrafisko kultūru un cieņu 
pret kultūras mantojumu.

Jāpiebilst, ka arī tieši jubilejas 
gadā plaši tiražētā attēla – Rai - 
nis peldkostīmā – autors ir Olīvs 
Mēt ra. Mazliet gan jāpasmaida 
par tik vienveidīgu izvēli, ar kuŗu 
mūsdienās, kad nepārprotami 
sabiedrībā valda kailuma kults, 
itin kā gribēts piekļūt “tuvāk Rai-
ņa būtībai”. Tāpēc pilnībā atbal - 
s  tāma šķiet Raiņa pētnieces Gun-
degas Grīnumas ar smaidu paus-
tā doma – vai jubilejas gadā mums 
nevajadzētu Raini apģērbt?

RLB sarīkojumā ar grāmatā 
publicētajām atmiņām klausī-
tājus iepazīstināja aktieris Gun -
dars Āboliņš, raisot dzīvu priekš-
statu par apstākļiem, kādos uzņē-
mumus izdarīja Olīvs Mētra, un 
par cilvēkiem, ko savās atmiņās  
viņš tekstā portretējis. Impozanta 
un garastāvokļa maiņām pakļau-
ta atklājas Aspazija, kuŗa labvē-
līgas attieksmes uzplūdos lūgusi 
sevi nofotografēt lakatā, ko Rai-
nis viņai pārvedis no Venēcijas. 
Attēls skatāms grāmatā.

Liela daļa sarīkojuma tika vel tī-

ta Olīva Mētras personības rak - 
s turojumam. RLB kamerkoŗa 
“Aust rums” grupa diriģenta Ārija 
Šķepasta vadībā bija sagatavo -
jusi unikālu priekšnesumu. Tika 
atskaņotas četras Olīva Mētras 
komponētās dziesmas, kas līdz 
šim necilātas glabājušās Rakst-
nie cības un mūzikas mūzeja kol-
l  ek cijā. Līdz ar to priekšnesumu 
bija pilnas tiesības nodēvēt par 
pasaules pirmatskaņojumu.

Abas grāmatas, tāpat kā abi 
sarīkojumi, bija vērtīgas, jo raisīja 
pārdomas par individa veikumu 
un tā nozīmi plašākā kultūras 
kontekstā. Jācer, ka Aspazijas un 
Raiņa sakarā par to mums nāksies 
domāt vēl daudz. Un ne tikai 
šogad vien.

Informācija par jubilejas gada 
sarīkojumiem mājaslapā www.
aspazijarainis.lv

Olīvs Mētra

Aspazija un Rainis Majoru vasarnīcas dārzā 1929. gada vasarā      
// FOTO: Olīvs Mētra

Dzejnieku dubultportrets 1929. gada vasaras nogalē // FOTO: Olīvs Mētra

GUNDEGA
SAULĪTE
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“Mana virtuve ir mans templis”
Ar latviešu šefpavāru no Anglijas Martinu Blunos tikās Ligita Kovtuna

Vispirms – Martina Blunos 
“vizīt karte”, ko mums sniedza 
viņa Latvijas visslavenākais ama-
 ta brālis Mārtiņš Rītiņš: “Mar  -
tins Blunos ir latviešu šefpavārs, 
daudz pusīga un atraktīva perso-
nība. Dzimis un audzis Anglijā, 
tās zemes TV zvaigzne, gatavo -
jis vakariņas karalienei Eliza - 
be tei II un Apvienotās Karalistes 
premjērministram. Ir ļoti talan-
tīgs un ļoti izskatīgs – viņš vizuāli 
nedaudz atgādina Raiņa, Lāč  plē-
ša un multfilmu varoņa Obe liksa 
(bez bizītes) pēcteci. Te arī bei -
dzas mūsu līdzība. Jo Martins      
ir pasaulslavenā futbola kluba 
Bristol City līdzjutējs, turpretī es 
atbalstu lielisko futbola klubu 
Arsenal. Rezultāts šai mūsu spēlē 
ir 2:0 Blunos labā, jo šefam Blunos 
ir, Michelin zvaigznes, bet šefam 
Rītiņam pagaidām – O. (Kāpēc 
tā, izlasiet mūsu laikraksta 2014. 
gada 24. numurā. – L.K.). Mar-
tins šīs divas zvaigznes saņēma 
par savu pirmo restorānu Lettonie 
Bristolē, Anglijā, bet, pārceļoties 
uz Bātu (Bath), rietumos no Lon-
 donas, un atverot nākamo resto -
rānu – BLUNOS,  abas zvaigznes 
viņam sekoja. Tagad viņš ir viens 
no slavenākajiem Lielbritanijas 
pavāriem, plaši pazīstams arī ar 
līdzdalību raidījumā Iron Chef UK 
un Austrālijas šovā Master Chef.”

Janvāŗa beigās Martins Blunos 
strādāja Latvijā, restorānā Vin -
cents kopā ar savu audzēkni – 
jauno un talantīgo sous pavāru 
Tomu Scade. Tātad – trīs pavār -
mākslas zvaigznes – Blunos, Rī  -
tiņš un Scade izveidoja vienotu 
ēdienkarti, tajā ietveŗot klasisko 
britu ēdienu Dublin Bay Prawn 
(Rītiņa interpretācijā), liellopa 
tartaru ar austeru mērci (Toma 
top ēdiens), bet Blunos pasnie -
dza savu slaveno uzkodu – “vārīta 
ola ar maizes kareivjiem”. Pavāru 
trio meistarklases pamatēdienā 
bija ... balodis. Labi audzēts un 
barots, harmonijas simbols.” Tā, 
lūk!

Pati gan šajās kulinārijas dzī   - 
r  ēs nepiedalījos,taču dabūju bau-
dīt kaut ko vēl jo īpašu – Mār  t  iņš 
Rītiņš mani ielaida savā “templī” – 
restorāna Vincents vir tuvē!  Aiz -
sējusies speciālo priekšautu, do  -
dos pie Martina, kuŗš tobrīd sa  -
vieto uz cepampannas saldum i-
ņus, tādus, ko esmu paradusi 
pazīt kā bezē cepumus. Slavenais 
pavārs pats tos pacietīgi izspiež, 
vienādus kā pērļu virteni, sagai-
da mani kā senu paziņu – ar 
buču uz vaiga, – un tūlīt raisās 
mūsu saruna.

Martins Blunos  ir Latvijā labi 
zināmā mākslinieka Harija Blu-
nava brāļadēls. Kā sarunas gaitā 
noskaidrojas, uzvārda maiņa uz 
Blunos notikusi tālab, lai mītnes 
zemē Anglijā uzvārds būtu la  -
bāk saprotams. Senču dzīves līk-
loči ir raibi – abi brāļi Blunavi 
vēstures griežos ir palikuši katrs 
savā kādreizējā “dzelzs priekš ka-
ra” pusē.  Martina tēvs caur DP 
nometni Eslingenā nonācis An -
g lijā, Harijs palicis Latvijā. Abi 
pēc gaŗiem gadiem pirmoreiz 
tikās, kad vēl ceļojums uz Liel-
britaniju bija jāveic caur Maska-
vu. Bet vectēvs Jānis bijis Ļeņina 
apsardzes strēlnieks. Protams, 

neatgriezies. Aizvadītā gada ok -
tobrī Martins aizvadīja aizsaulē 
savu māti Venitu, dzimušu Kal-
niņš, un joprojām atceras viņu ar 
smeldzošu sirdi. Jo vecāki laulībā 
nodzīvoja 63 gaŗus gadus! Saik-
ne ar Latviju ģimenē bijusi vien-
mēr – brālēns vēstulēs stāstījis 
par Jūrmalu, par Dziesmu svēt-
kiem. Ģimenes pusdienu galdā 
jo bieži bijusi klimpu zupa. Pro-
tams, Martina apziņā bijusi iz -
veidota tā “ideālā Latvija”, par 
kādu atmiņu stāstus trimdā aiz-
nesa visas aizbraukušo ģimenes. 
1991. gadā Martins pirmoreiz 
atbrauca uz Tēvzemi. Tagad at  -
ceras, cik maz bijis cilvēku, kas 
smaida. Tagad priecājas, ka sa -
stop arvien vairāk smaidīgu 
cilvēku. “Kā nekā – ekonomika 
taču iet uz augšu, ir iemesls vai-
rāk smaidīt,” saka Martins. Pats 
izaudzis angļu vidē. Lai mācītos 
latviešu valodu, kā pats saka, 
nebija pārāk daudz motīvu. Nu, 
droši vien, asinsbalss sauc uz 
Latviju. Laikā, kad tik daudz 
cilvēku dzimteni atstāj. Un acīm-
redzot arī, kollēgas Mārtiņa Rī  -
tiņa piemērs, kuŗa Vincents jau 
vairāk nekā 20 gadus veiksmīgi 
strādā Latvijā. Jautāju sava sarun-
 biedra domas par Vincenta pub-
liku  - te tā ir ļoti internacionāla. 
“Jā, nāk daudz krievu, jo viņiem 
ir nauda. Šie cilvēki nav ļoti 
atvērti, drīzāk varu teikt – viņi     
ir tādi salti. Bet publika tiešām      
ir īpaša – turīgi, smalki cilvēki, 
kas prot novērtēt augstas klases 
pavārmākslu. Mārtiņam ir lie -
liski izdevies šeit apvienot pa  -
sau les klases virtuvi ar Latvijas 
slow food jeb vietējo, ekoloģisko 
un sezonālo uzturu. Tas ir ļoti 
svarīgi un ļoti uzteicami. Pats arī 
šorīt bijis Rīgas tirgū un atzīst,    
ka te nu ir iegādājams viss, sākot    
no plaša dārzeņu klāsta līdz ga -
ļai un zivīm. Jautāju, vai arī Mar-
tins ir noraizējies par ģenetiski 
modificētās barības briesmām, 
kas nāk no Amerikas. “Cilvēki 
pasaulē arvien vairāk izvēlas ve  -
se līgu, ekoloģisku pārtiku, arī 

Latvijā. Tendence ir tāda pati      
kā citur – jāēd veselīgi. Protams, 
Latvijas platuma grados, kur die-
na tik īsa un nakts tik gara, vajag 
spēka ēdienu – latvieši ēd kartu-
peļus, rudzu rupjmaizi, spe ķi, 
kam saprātīgā, nelielā daudzu -
mā tiešām nav nekādas vainas. 
Jāņos, gada gaŗākajā dienā, taču 
latvieši ar pīrāgiem grozos iet no 
sētas uz sētu, lai ēstu, baudītu un 
sakrātu spēkus gaŗajai ziemai. 
Tas ir dabiski.”

Jautāju par Martina iespaidiem 
Rīgas ēdamvietās. Viņš ir apme-
ties labi zināmajos Rados un 
Draugos, kur gan sanāk tikai pa  -

brokastot restorānā Niklāvs. Tad 
ar lielu baudu paēdot rupjmaizi 
un siļķīti (šo vārdu Martins iz  -
runā ar īpašu garšu, pilnīgi bez 
akcenta!), biezpienu, sezonas sa  -
lātus un citus Latvijas labumus. 
Turklāt ir pārliecināts, ka tra - 
di cionālie zirņi ar speķi, šķovē -    
ti kā  posti un citi tradicionālie     
ēdie ni ir jāpiedāvā valsts vies iem – 
kā savas tautas kultūras sastāv-
daļa. Par “globālās” virtuves res -
to  rāniem runājot, min Vērmaņ-
dārza Bibliotēka Nr. 1, kur par 
šefpavāru strādā Rītiņa audzēk-
nis Māris Jansons. 

Martina Blunos ģimenes tradi-

cijās ir arī gaŗās svētdienu pus-
dienas, kad visa ģimene sasēž ap 
galdu, izbauda ēdienu un runā-
jas. Televīzors tad ir izslēgts, un 
visi nesteidzīgi bauda kopā  bū-
šanu, emocijas un labu ēdienu. 
Martina dzīvesbiedre Sian ir no 
Velsas. Auklējot jaunāko atvasi 
Coco Jasmīnu, sarakstījusi grā-
matu Cooking for Coco, tad Cook-
ing with Coco  un nu jau arī Coco 
Cooking. Tā arī tā pirmā grāmata 
tapusi – mazā Coco mammai uz 
vienas rokas, ar otru gatavojot 
ēdienu*. 

“Pavārmāksla ir profesija. Un 
darbs, smags darbs, ja ar to gribi 
nopelnīt ģimenei labklājību. Es 
spēlēju ģitaru, bet nesaku, ka esmu 
ģitarists. Mans tēvocis glezno un 
dara to profesionāli. Viņš ir glez-
 notājs. Mana mamma man vārīja 
piena klimpu zupu, viņa gādāja, 
lai ģimene būtu paēdusi, bet 
viņai neienāca prātā teikt, ka   
viņa ir pavāre. Te ir tā starpība, 
vai, gatavojot ēst, tu rūpējies par 
citiem, vai esi profesionāls pa -
vārs. Mana virtuve ir mans temp-
lis, un man ir svarīgi, vai mani 
klienti ir gandarīti. Un mans 
restorāns būs pilns, ja cilvēki jutīs 
šo manu attieksmi. Tā kā tas ir 
Vincentā.”

Martina slavenajā restorānā 
Lettonie pie sienām bija tēvoča 
Harija gleznas. Par tām viņš ik 
mīļu brīdi stāstīja saviem vie - 
s iem, tādējādi stāstīdams arī par 
Latviju. Vecākais dēls nes tēva 
Leona vārdu, vidējam dēlam doti 
divi vārdi – Maksis Harijs (par 
godu tēvocim), paša otrais vārds 
ir Lauris. Skanīgi, latviski, pārlie-
cinoši. Tāpat kā Martina vārdi: 
“Kopš 1976. gada, kad sāku strā-
dāt savā profesijā, nekad neesmu 
teicis, pat ne domājis, - nē, vairāk 
negribu. Es mācos un eju uz 
priekšu. Tagad arī Latvijā. Cik 
tad tālu tā Londona no Latvijas 
– tikai pāris stundu lidojuma!”

*P.S. Ja jūs ieinteresē minētās 
grāmatas skat. www.amazon.
co.uk / cooking with coco

Martins Blunos izvēlas trifeles Vincenta viesiem

Raksta autore kopā ar slaveno šefpavārun kollēģa Mārtiņa Rītiņa 
„templī” – restorāna Vincents virtuvē Rīgā

Martins Blunos: “Cilvēki pasaulē arvien vairāk izvē-
las veselīgu, ekoloģisku pārtiku, arī Latvijā. Tendence 
ir tāda pati kā citur  – jāēd veselīgi. Protams, Latvijas 
platuma grados, kur diena tik īsa un nakts tik gara, 
vajag spēka ēdienu – latvieši ēd kartupeļus, rudzu 
rupjmaizi, speķi, kam saprātīgā, nelielā daudzumā 
tiešām nav nekādas vainas. Jāņos, gada gaŗākajā 
dienā, taču latvieši ar pīrāgiem grozos iet no sētas uz 
sētu, lai ēstu, baudītu un sakrātu spēkus gaŗajai ziemai. 
Tas ir dabiski.”
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 5) atrisinājums
Līmeniski.  1. Smiltene. 

5. Apustuļi. 11. Amerika. 
12. Pārstāvis. 13. Kets. 14. 

Asteres. 15. Alpi. 18. Māsas. 19. 
Smiet. 22. Irsis. 23. Pieaugt. 24. 
Ebonīts. 28. Asare. 30. Atkal. 33. 
Dalīt. 34. Nora. 35. Atmaigt. 36. 
Akla. 39. Iztvaikot. 40. Atmatas. 
41. Iesaiste. 42. Saraksti. 

Stateniski.  1. Smalkums. 2. 
Iden tiski. 3. Trio. 4. Nianses. 6. 
Pārmest. 7. Sets. 8. Uzvalks. 9. 
Izsviest. 10. Spiegi. 16. Aslapes. 
17. Vienādi. 20. Mētāt. 21. Eleja. 
25. Tālskatis. 26. Kalnaini. 27. 
Atbalsts. 29. Aprites. 30. Aptekāt. 
31. Krasts. 32. Lūgšana. 37. Radi. 
38. Emma. 

N OVA D U  Z I ŅA S

Līmeniski. 1. Sporta veids. 4. 
Karpu dzimtas zivs. 6. XXVI Va -
 saras olimpisko spēļu norises 
vieta. 7. Ar margām iežogoti iz   -
virzījumi ēkas ārsienā. 8. Ap   dzī -
vota vieta Grobiņas novadā. 10. 
Cilvēku kopums, kuŗus vieno 
kopīgi mērķi. 13. Vairāku skaņu 
apvienojums vēlamā veidā. 15. 
Ēkas karkass. 17. Apdzīvota vieta 
Kuldīgas novadā. 19. Sanitāras 
darbības lipīgu slimību izpla tī  -
šanās novēršanai. 20. Glaimīgs 
cildinājums, kompliments (no   -
vec. vārds). 22. Gaujas pieteka. 

23. Nepaklausīga. 26. Pilsēta Dā -
nijā, Jitlandes pussalā. 29. Astro -
nomijā – Piena ceļš. 30. Pasaules 
daļa. 31. Rasēšanai nepiecieša -
mo instrumentu komplekts. 32. 
Metalls. 33. Sena franču zelta un 
sudraba monēta. 34. Sena tilpu-
ma mērvienība (vecā krievu mē -
ru sistēmā). 

Stateniski. 1. Epopejas “Cilvē -
ciskā komēdija” autors. 2. Hoši -
mi  nas agrākais nosaukums. 3. Ne -
 parasts, izdomāts. 4. Kama nas.   
5. Vizbuļu ģints augs. 7. Seno 
ķeltu dziesminieks. 9. Sengrieķu 

valdnieks Tēbu pilsētā, kas 
esot atminējis sfinksas trīs 
mīklas. 11. Balsenes iekai-
sums. 12. Vārdnīca. 14. Ku -
 ģa komanda. 16. Angļu ma -
 tēmatiķis (1685-1731). 17. 
Resna, smaga nūja. 18. Ven-
 tas pieteka. 21. Aizspros to-
jumi, ko ceļ ielu cīņu ga  -
dījumos. 23. Īpaša prece, 
kuŗai ir vispārēja ekviva-
lenta nozīme. 24. Panātru 
dzimtas augs. 25. Priekš-
nieks kazaku kaŗaspēkā ca  -
riskajā Krievijā. 26. No ska-
tītāja attālinātu plaknē attē -
lota priekšmeta daļu pers -
pektīvs samazinājums. 27. 
Lielas airēšanas, burāšanas 
sacīkstes. 28. Liliju dzimtas 
augs, kuŗa lapu sulu izman-
to medicīnā. 

Valkas pilsētas kultūras na  -
mā 14. februārī skanēs kon-
certs “MĪLESTĪBAI”. Populāras 
ārijas izpildīs izcilā novadniece, 
J. Cimzes Valkas mūzikas skolas 
absolvente Silga Tīruma – sop -
rāns (Latvija – Francija), Pierre 
Soldano – tenors (Francija) un Ma -
     ria Bachmann – klavieres (Igau -
nija – Austrija). Programmā       
Dž. Verdi, Ž. Bizē, Dž. Pučīni,       
K. M. fon Vēbera, V. A. Mocarta, 
E. Dārziņa un citu pasaules sla-
venu komponistu darbi.

Silga Tīruma bijusi nominēta Lielajai mūzikas balvai 2011 katē - 
go rijā Gada debija un saņēmusi portāla Delfi klausītāju simpatiju 
balvu.

Daugavpils Universitātē (DU) 4. un 5. novembrī notiks Starp -
tautiskais starpdisciplinārais kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – 
Rainis – 150”. Pieteikumu iesniegšana  kongresa Rīcības komitejai 
no 2. februāra līdz 7. septembrim. Aicina piedalīties zinātniskajā 
diskusijā par temām: “Aspazijas un Raiņa personības un daiļrades 
estētiskā dimensija”, “Aspazija un Rainis – bērnības fenomenoloģija”, 
“Aspazija un Rainis: vēsturiskais, vides un reģionālais aspekts”, “Ilgt -
s pē jīgums Raiņa tradicijā: gudrība no tradicijas – gudrība tradicijas 
at  tīstīšanai” un citām. Kongresa kontaktinformācija: Daugav -             
pils Uni versitāte, Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401. Tālrunis: 
+371 65424238,  fakss: +371 65422611, e-pasts: rainis.aspazija@
inbox.lv.

Daugavpili 27. janvārī darba vizītē pirmo reizi apmeklēja Igau-
 nijas vēstnieks Latvijā Teniss Nirks (Tõnis Nirk). Igauniju saista 
vairāk ekonomiskās saites ar Daugavpili, tāpēc viņš  apmeklēja uzņē-
mumus ar igauņu kapitālu – “Lokomotīvju remonta rūpnīcu”, Glaskek 
un “Latvijas maiznieks”. Viņš apmeklēja Cietoksni un Marka Rotko 
mākslas centru, kur skatāma igauņu mākslinieka Riho Tomra izstā-
de “No diega līdz mākslai”. Daugavpilī ir Igaunijas Goda konsuls 
Aivars Keskula.

Eiropas Savienības (ES) Padome 26. janvārī apstiprinājusi 
jauno Latvijas delegāciju ES Reģionu komitejā, kuŗā nākamos 
piecus gadus darbosies Ventspils novada domes deputāts, Latvi -    
jas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis,  Kuldīgas 
no   va  da domes priekšsēde Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes 
priekš  sēde Ligita Gintere, Mālpils novada domes priekšsēdis Alek-
s  andrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdis Leonīds 
Salce vičs, Rī   gas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jau  tājumu komitejas priekšsēdis Dainis Turlais un Ventspils pilsētas 
domes priekšsēža pirmais vietnieks infrastruktūras jautāju mos 
Jānis Vītoliņš. Viņi pārstāvēs Latvijas pilsētu un novadu inte reses ES.

Valmieras Kultūras centrā 24. janvārī beidzās 19. Jaunrades 
deju konkurss. Tas notika 2 kārtās. Uz konkursa finālu Valmierā 
tika izvirzīti 15 jaunie autori un 11 pieredzējušie choreografi ar 37 
jaundarbiem. Starp viņiem bija arī Kanadas – Toronto latviešu tau -
tas   deju ansambļa “Dižais Dancis” vadītājas Māras Simsones cho-
reografija “Māras dziesma” (Daces Slokas mūzika), kā arī Viļņa 
Birn   bauma no Sietlas Amerikā 4 choreografijas, kur „No tautas 
dvēselīte” (tautas mūzika E. Lindes apdarē) ieguva 3. vietu un nau -
das balvu, bet par “Strauja, strauja upe tecēj” (t. mūzika J. Kulakova 
apdarē) piešķirta Veicināšanas balva. Finālā divas 1. vietas ieguva 
choreografs, Deju svētku virsvadītājs Jānis Purviņš ar dejām “Sid  rab-
  rasa” un “Pūtiet guni”. Jauno autoru grupā par labākajām tika atzītas 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas choreografijas katedras stu-
dentes Lāsmas Andžānes “Malējbalsis” un Rīgas Paidagoģijas un iz  -
glī  tības vadības akadēmijas 4. kursa studentes Aijas Konstantes “Nāc 
ar mani lustēties”.

Daugavpilī 27. janvārī izsludināts konkurss “Labākā Daugavpils 
tūristu mītne”. Pieteikuma anketas pieņems līdz 20. februārim. Atse-
 višķi vērtēs  viesnīcas, viesu mājas, jauniešu (hosteļa tipa) tūristu 
mītnes. Konkursa pretendentus vērtēs līdz  31. martam, bet uzvarē-
tāju apbalvošana notiks 24. aprīlī – 3. Starptautiskās tūrisma kon-
ferences laikā.

Vecumnieku novadā no 13. līdz 15. februārim risināsies 16. Starp  -
tautiskais masku tradiciju festivāls. Tā galvenais tēls būs budēlis, kas 
Zemgales masku tradicijās ir spilgtākais tēls. Festivāla dienās ir pa  -
redzēta plaša un daudzveidīga programma ar koncertu, dažādām 
norisēm lauku sētās, masku izstādi, pētnieku vēstījumiem, ārvalstu 
viesu līdzdalību, Lielo masku gājienu un Meteņa dzīšanu ar festivāla 
noslēguma rituālu Vecumnieku estrādē. Festivālu ar Valsts Kultūr -
kapitāla fonda atbalstu rīko Latvijas Folkloras biedrība un novada 
dome.

Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē līdz 28. februārim apskatāma 
9 gadu laikā īstenotā daudzvalodu literārā projekta “Dzejas brau -
ciens”, kas  aptver Latviju, Igauniju, Somiju, Zviedriju un Norvēģiju, 
materiāli un literātu grāmatas. Tā idejas autors un rīkotājs ir dzej-
nieks un tulkotājs, literārā žurnāla „Latvju Teksti” redaktors Guntars 
Godiņš.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

//FOTO: Gunita Ozoliņa
Pazīstamais gastroenterologs 

profesors Anatolijs Danilāns, uz -
 stājoties Latvijas Maiznieku bied-
  rības konferencē ar referātu par 
rupjmaizi, uzsvēra tās nozīmīgo 
lomu mūsu ikdienas uzturā. Šajā 
maizē ir daudz bioloģiski aktīvo 
un minerālvielu, kas piedalās      
la   bas veselības nodrošināšanā. 
Pro  fesora Danilāna ieskatā rupj-
maize ir viena no tām, kas dod 
gan sātīguma sajūtu, gan arī 
spēku. 

Tagad veikalos nopērkama 

Maize ar īpašu garšu

īpašā – salinātā rudzu rupjmaize, 
kuŗas recepte savulaik radusies 
Kurzemē. Tā ir ilgi raudzēta un 
īpaši gatavota. Salinātā rudzu 
rupjmaize tagad Eiropā ir aiz sar-
gāta kā nacionālais produkts ar 
savu garantēto nacionālo īpat nī-
bu (GTI).

Par salināto rudzu rupjmaizi 
pirmie Latvijā šādu augstu vēr   tē-
 jumu ieguva limbažnieki – Lim -
bažu maiznīca “Lielezers”, kur 
saimnieko Normunds un Lāsma 
Bomji. Tagad GTI piešķirts arī 

ARMĪDA PRIEDĪTE

Normunda Skauģa maizes cep-
tuvei “Lāči” un Salaspils Roga-
Agro.

Salināto rudzu rupjmaizi drīkst 
gatavot un piedāvāt pircējiem vie-
nīgi šīs trīs ceptuves ar GTI zīmi. 

Latvijas rudzu rupjmaizi pa  -
zīst daudzviet pasaulē. Tā allaž ir 
līdzi ciemkukulī. Maizei no mā   -
jām ir īpaša garša. Vēl īpašāka tā 
ir salinātai rudzu rupjmaizei. Kā 
saka Lāsma Bome no “Lielezeŗa”, 
Latvija izceļas ar dziesmu, deju 
un rupjmaizi. 
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Latvijā latviešu
valodā nākusi klajā Zigrīdas Vidneres
grāmata „Es uzaugu Latvijā”, ko daudzi 
Laika lasītāji iepazinuši angļu valodā. 
Grāmatas autore, rakstot savas siltās un 
saistošās atmiņas par dzīvi Latvijas laukos 
viņas bērnībā, domājusi par jaunākajām 
latviešu paaudzēm – lai tām būtu ieskats 
par dzīvi kādreiz brīvajā Latvijā un arī 
kaŗa laikā pirms lielās aizbraukšanas.
Grāmatu var iegādāties
Latvijas grāmatu veikalos.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
Cena, t. sk. pasta izdevumi – USD 30,–

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

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

100% latviešu uzņēmums pērk 
mežu, zemi, cirsmas visā 
Latvijā. Tālr.: 22003161

PĒRK

AICINĀJUMS ZIEDOT JONKERU BAZNĪCAS 50 GADU JUBILEJAI
2015. gada 18. aprīlī paies 50 gadi, kopš Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 

Ziemeļu novads svinīgi iesoļoja pašu iegādātā Jonkeru dievnamā, un draudze to 
pārņēma savā īpašumā. Šo ievērojamo notikumu un gadaskaitli novads gatavojas 

pieminēt ar cieņu un svinīgumu. Daudz no tiem, kas toreiz pašaizliedzīgi nāca 
talkā ar laiku un līdzekļiem, nav vairs mūsu vidū, bet viņu labie darbi un uzticība 

turpina dzīvot nākamo paaudžu atmiņās un pašā Jonkeru dievnamā.
Šai svarīgai jubilejai gatavojoties, novada komiteja aicina visus Ziemeļu novada 
locekļus – gan tagadējos, gan kādreizējos, gan jaunus, gan vecus – atcerēties 

savu piederību un uzticību Jonkeru baznīcai un tās garīgai ģimenei ar mīlestības 
dāvanu pēc pašu sirds izvēles un rocības. Šī arī būtu pareizā reize novēlējumiem 
savu Dieva mierā aizgājušo tuvinieku piemiņai – tiem, kuri kādreiz nāca pielūgt, 

slavēt un pateikties Visuvarenajam mūsu pašu Jonkeru dievnamā.
Kopējais mērķis, ko Ziemeļu novads ir iecerējis, ir $50 000.

Lai pats Dievs svētī katru dāvanu un tās devēju!

Čekus lūdzu rakstīt uz „Latvian Ev. Luth. Church of NY” un nosūtīt
Mr. Gunars Ziedins, Treasurer

408 Hallocks Mill Road
Yorktown Heights, NY 10598-4206

Ziemeļu novada komiteja

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 mēģinā-
jums.

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

Bronx NY)
14. februārī 15:00 Valentīna die-

 nas sarīkojums. Visi laipni ielūgti 
ar saviem dzejoļiem, dziesmām un 
dejām. „Atvērsim sirdis” pie Va  na -
džu bufetes galda ar atspirdzi nā-
jumiem. Ieeja $10.

PRIEDAINE (NJ)
20. februārī nākamais Kino vakars.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 33713)
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 lie  -
tuviešu balles dejotāji, izloze, azaids. 
Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa Ozola deju 
mūzika. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $25. Galda rezervācija: Dace 
Hohlova, tālr.: 727-479-8026.

21. februārī 10:00 pulcēsimies 
uz lielo Biedrības nama un tā ap -
kārtnes sakopšanas talku! Līdzi 
jāņem dārza darbarīki (zāģi, grā-
 bekļi, slotas u.c.). Aicinām arī dā -
mas 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 aici-
nāti! Ieejas zied., sākot ar $3.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com.

S A R Ī K O J U M IAstrīda. DĀRLINGA LĪKLOČI
Rīgā, Laika Grāmata, 2014.g., 391.lpp.
Autore Astrīda Jansone ir labi pazīstama 
Laika lasītājiem – gan kā autore, gan
vienkārši jauka, interesanta paziņa, jo viņas 
draugu un paziņu loks ir ļoti plašs. Tāpat 
kā viņas sabiedriskās darbības loks.
Astrīdas dzīves līkloči un bagātīgā
pieredze nu apkopota grāmatā. Pērciet un 
lasiet – skat, izlasīsiet arī par sevi pašu!
Grāmatu var iegādāties
Latvijas grāmatu veikalos.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
Cena, t. sk. pasta izdevumi – USD 25,–

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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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)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Piecdesmit astoņu gadu vecu-
mu mūsdienās mēdz pieskaitīt pie 
spēka gadiem. Tāpēc negribējās 
ticēt ziņai, ka šī gada 9. janvārī 
acis uz mūžu aizvēris sabiedrībā 
rosīgais Marģers Pinnis. Bet ziņa 
bija negrozāma: Marģera sirds 
bija piedzīvojusi lēkmi – pēkšņi, 
bez jebkāda iepriekšēja brīdinā ju ma.

Bieži ar cilvēka mūža devumu 
īsti iepazīstamies, tikai no viņa 
atvadoties. Par to, cik plaša bijusi 
Marģera Piņņa sabiedriskā dar  bo-
 šanās, uzzinājām piemiņas svēt-
brīdī 18. janvārī, ļaužu pilnā Ņu -
jorkas Jonkeru dievnamā. Mar  ģers 
dzimis Ņujorkā 1957. gada 22. mai-
 jā. Tēvs Jānis bija latvietis; māte, 
Leida – igauniete. Ar uzslavu bei -
dzis Ņujorkas Hunter kolledžu, 
iegūdams bakalaura gradu matē-
matikā, Marģers strādāja par da -
torprogrammētāju. Taču jau no 
bērnības viņš pats bija „iepro gram-
mēts” latvietībā, mācīdamies Ņu -
jorkas draudzes papildskolās, 2x2 
nometnēs un Rietummičiganas 
universitātes kursos. Viņš juta, ka 
nepietiek tikai būt latvietim, bet 
ka šī piederība jāizpauž konkrētos 
darbos Latvijas brīvības labā. Vēl 
būdams students, 1975. gadā Mar-
 ģers enerģiski iesaistās organi zā-
cijā Baltic Appeal to the United 
Nations (BATUN), ar laiku kļūs-
tot par vienu no galvenajiem šīs 
baltiešu lobija organizācijas dzi-
nējspēkiem. Pārstāvot BATUN, 
viņš iepazīstas ar Apvienoto Nā  ciju 
Organizācijas delegāciju locek ļiem 
un vairākkārt piedalās ANO Cil-
 vēktiesību komisijas sēdēs Ženē vā. 
Viņš gatavo memorandus, ziņo-
jot par apstākļiem okupētajās Bal-
 tijas valstīs, kā arī rīko baltiešu 
demonstrācijas Ņujorkā, prasot 
polītisko cietumnieku atbrīvošanu.

Varbūt viņa darbības visnozīmī-
gākais posms ir Latvijas Otrās 
atmodas laikā, kad 1988. gadā 
viņš uz dažiem gadiem pārņem 
BATUN vadību. Šajā Latvijai kri-
 tiski svarīgajā laikā viņš izveido 

TAUTAI ZIEDOTS
ŽĒLASTĪBAS LAIKS

Marģeru Pinni pieminotVILNIS BAUMANIS

ciešu sadarbību ar Latvijas Tautas 
fronti, palīdzēdams nogludināt 
tās pārstāvjiem ceļu uz ANO Cil-
vēktiesību komisiju un citām no -
zarēm. Kad Latvija atgūst neat ka-
rību, Marģers Pinnis kādu laiku 
strādā par brīvprātīgu padomnie ku 
Latvijas ANO pārstāvniecībā, pa -
līdzēdams diplomātiem orientē-
ties un tikdamies ar amerikāņu 
grupām, kas meklē informāciju 
par Latviju. Viņš vada BATUN, 
atkal 2003. gadā, kad viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem ir 
ANO Cilvēktiesību komisijā at  -
spēkot Krievijas dezinformāciju.

Marģera Piņņa nacionāl polī tis-
kās rosmes jau no sākuma izpau-
žas kā neatlaidīga vēlēšanās sniegt 
cittautiešiem patiesu informāciju 
par Latviju un latviešiem. Piemē-
ram, 1984. gadā Losandželosas 
olimpisko spēļu laikā, viņa vadītā 
Amerikas latviešu jaunatnes ap -
vienība apmeklē ASV preses pār-
stāvjus, lai tos pārliecinātu, ka nav 
pareizi PSRS vienībās esošos lat-
viešu sportistus dēvēt par „krieviem”. 
Marģera rakstītās vēstules par 
baltiešu jautājumiem vairākkārt 
parādās ASV lielajos laikrakstos.

Nozīmīgu informācijas darbu 
Marģers veic arī trimdas latviešu 
organizācijās – Amerikas Lat vie šu 
apvienībā, Daugavas Vanagu ap -
vienībā, Ņujorkas organizāciju 
padomē, Ņujorkas ev. lut. drau dzē 
un citās, kur viņš dalās ar savu 
organizētāja pieredzi. Studiju ga  dos 
viņš iestājas korporācijā Frater-
nitas Lettica, palikdams tai uzti-
cīgs visu mūžu. Arī šo organizāciju 
viņš nozīmīgi bagātina, daudzkārt 
būdams vadošos amatos, darbo-
damies tajā ar lielu sirsnību, allaž 
rosinādams tās locekļus darbo-
ties nacionāli patriotiskā garā. Ar 
vērtīgas informācijas izplatīšanu 
Marģers nodarbojas līdz pat mūža 
pēdējai dienai, kopš 2003. gada 
rediģēdams paša uzsākto Ņujor-
kas latviešu sabiedrības tīmekļa 
portālu, to izveidodams par nozī-

 mīgu ziņu avotu un sabiedrības 
kopā turētāju, piesaistot arī „jau-
nās” emigrācijas tautiešus.

1980. gadu vidū, kādās viesībās, 
Marģers iepazīstas ar Baibu Ru -
dzīti no Detroitas. Draudzība 
pāraug mīlestībā, un 1986. gadā 
viņi slēdz mūža derību. Viņus 
saista kopīga interese par vēsturi 
un ekonomiju; viņi daudz lasa un 
lasīto pārrunā. Tāpat viņi bauda 
dabas skaistumu kopīgās pastai-
gās. Un kopīgi viņi izbauda Ņu -
jorkas kultūru, īpaši koncertus, 
kuŗos uzstājas Latvijas māksli-
nieki. Tā Marģers pavada arī sava 
mūža priekšpēdējo vakaru, kopā 
ar Baibu noskatoties operu „Tra -
viata” ar Marinu Rebeku Violetas 
lomā un pēc tam baudot vaka-
riņas franču restorānā.

Izvadīšanas svētbrīdī Jonkeru 
dievnamā, kur pie ziediem rotā-
tas aizgājēja pelnu urnas stāvēja 
Fraternitas Lettica goda sardze, 
atvadu vārdus teica Latvijas vēst-
nieks ANO Jānis Mažeiks, kā arī 
pārstāvji no organizācijām: Ame-
rikas Latviešu apvienības, BATUN, 
Daugavas Vanagu apvienības, Ņu -
jorkas organizāciju padomes, kul -
tūras biedrības TILTS, Brāļu kapu 
pārvaldes, Ņujorkas ev. lut. drau-
dzes, Ņudžersijas latviešu bied-
rības, no Fraternitas Letticas un 
studenšu korporācijas Imeria.

Marģers Pinnis nebija skaļš ru -
nātājs, bet gan darītājs, kas prata 
ar mūsdienīgiem līdzeķļiem un 
lielu neatlaidību spodrināt Lat-
vijas tēlu. Par to viņš 2007. gadā 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 
Kā svētbrīdī liecināja mācītājs 
Laris Saliņš, Marģera mīļākais 
ko  rālis esot bijis „Ved mani, 
Dievs” ar Sibeliusa dvēselisko 
melodiju un Tirzmalietes skais-
ta jiem vārdiem: „Liec strādāt, 
Kungs, dod žēlastības laiku, /Lai 
mana tēvu zeme jaukāk zeļ!” Šo 
žēlastības laiku Marģers dāsni 
izlietoja savas tautas labā.

dievk. notiek 10:00 no rīta. 15. feb-
 ruārī dievk. ar dievg., māc. Bi -
ruta Puike Wilson. Pankūku pēc-
 pusdiena. 20. februārī Bībeles 
stunda, Andris Danilaus „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 Trīsvienī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Cong-
regational 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. 8. februārī dievk. Drau-
dzīgais Aicinājums māc. Jāņa 
Siliņa stipendijas fonda izloze. 
15. februārī dievk. 22. februārī 
dievk. ar Sv. vak. Draudzes gada 
sapulce. 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. an -
gļu 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: 
ziedonis@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. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@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, Min-
neapolis, MN 55407). Visi dievk. 
notiek 11:00. 8. februārī dievk. ar 
Sv. vak., sadraudzība, Dāmu sai  mes 
pilnsapulce. 12. februārī 19:00 Bī -
beles stunda dr. bibliotēkas telpās. 
15. februārī dievk. – Mūsu kunga 
apskaidrošanas diena, sadrau dzī-
ba, dr.pilnsapulce. 19. februārī 
11:00 Bībeles stunda. 22. februārī 
dievk. ar Sv.vak. un dr. darbi nie-
ku ievešana amatā, sadraudzība, 
iesvētes mācība. 1. martā dievk., 
sadraudzība. 8. martā pulkveža 
Oskara Kalpaka piem.dievk. ar 
Sv. vak., sadraudzība.

• 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. 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).

8. februārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 15. februārī 12:30 
Leikvudā dievk. ar dievg. 18. feb-
ruārī 10:00 Īstbransvikā Pelnu die-
  nas 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-
sippany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

8. februārī 11:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg. Seko draudzes 
gada sapulce. Salas bazn. dievk. 
nenotiek. 15. februārī 10:00 Jon  -
keru bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
13:30 St. Andrew bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saivars. 21. februārī 
14:00 Manhatenā dievk., māc. 
Saliņš. 22. februārī 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, Roch-
ester NY). 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. 

ZKLB sekr. un informāc. daļas 
vadītāja Una Veilande tālr.: 408-
813-5104, e-pasts: una.veilande@
gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Viņu piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA

FRATERNITAS LETTICA

Viņu piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA

FRATERNITAS LETTICA

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
SIEVA RUTA

MEITA IVETE TETERE AR ĢIMENI, ZNOTS ARVIS UN MAZMEITA INGRIDA
MEITAS DAINA VĪTOLIŅA UN AIJA ZVAIGZNE

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN PASAULĒ
FRATERNITAS LETTICA KORPORĀCIJA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs

GUNARS VĪTOLIŅŠ
Dzimis 1930. gada 8. jūlijā Rīgā, Latvijā,

miris 2015. gada 29. janvārī Mount Pleasant, SC, USA

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

Es gan nevarētu teikt, ka Ri -
chards bija tāds pats kā visi citi 
normāli cilvēki, un vairāku ie -
meslu dēļ. Piemēram, kuŗš vēl lat -
vietis ir darījis tik daudz mūsu 
latvju tautas labā kā viņš, jo nor -
māls cilvēks nekad nevarētu ar 
tādu uzņēmību izdarīt to visu 
un nobeigt ar labiem galare zul-
tātiem. Ko tik viņš nav darījis! 
Izgājis caur lielo kaŗu kā leģio-
nārs-kaŗavīrs, eventuāli nonāk-
dams Amerikā, Kalamazū ap  -
kārtnē. Tur aktīvi piedalījās Dau-
gavas Vanagos, baznīcas dzīvē, 
latviešu biedrībā, skautos... Ja kaut 
kur bija kāda talkas diena (Ka -
lamazū vai Gaŗezerā), viņš jau 
bija pirmais klāt ar saviem „ie -
ročiem”. Ļoti liela atzinība pie-
nākas Richardam par Gaŗezera 
Latviešu skautu un gaidu mūzeja 
izplānošanu, darbu koordinē ša-
nu, mūzeja uzbūvēšanu un ie -
kārtošanu. Apsveicams darbs. 
Un milzīgs Richarda nopelns.

Tā vien liekas, ka viņa īstā vieta 
bija būt uz skatuves: dekorēt, ko -
 ordinēt, režisēt, suflēt, deklamēt, 

dziedāt, pašam tēlot lomas, dan-
 cot... Droši vien viņš vairāk lai  ka 
pavadījis uz skatuvēm nekā zālē 
skatītājos vai klausītājos. Viņš 
bija un mūžam paliks mūsu tau-
 tas patriots un aktīvs darītājs, un 
izdarītājs. Viens no viņa paveik-
tajiem lielajiem darbiem bija 
1984. gadā nodibināt Kalamazū 
brašu kaŗavīrisku vīru kori „Pil-
 tenes Prāģeŗi”. Mēs bijām apmē-
ram 15 dziedātāji – vīri labākajos 
pensijas gados. Mūs pie ērģelī-
tēm pavadīja Mārīte Strautiņš, 
jauna, skaista, kustīga, talantīga 
spēlētāja un dziedātāja, pilna dzī -
ves enerģijas. Bet mūsu koŗa sirds 
un dvēsele, diriģents, „stūmējs”, 
koordinētājs, runātājs un dzie dā-
tājs bija Richards Rollis. „Prā ģeŗi” 
aktīvi pastāvēja 20 gadus; es gan 
pats tai grupā dziedāju tikai pē -
dējos 10 gadus, un bija patīkami 
būt starp šiem tautas varoņiem, 
kopā dziedāt viņa izmeklētās mūsu 
tautas patriotiskās kaŗavīru dzies-
mas. Pa tiem gadiem tika ie  dzie -
dātas un izdotas piecas kasetes, 
esam uzstājušies vairākos Ame-

rikas vidienes latviešu centros, 
parasti ar labu apmeklētāju skaitu 
un labām atsauksmēm. Tā liekas, 
ka tauta arvien labāk gribēja dzir-
 dēt dziesmas, ko viņi jau zin, un 
kavēties atmiņās pie tām skais-
tajām senajām, klasiskajām lat-
viešu dziesmām, un to arī mūsu 
koncertos bija visvairāk. Ne 
vien  reiz vien esam dziedājuši 
un dancojuši Gaŗezera Jāņos; 
Mārtiņdienu ķekatnieku ballēs 
Kalamazū ar dziesmu spēli un 
vēl citās izdarībās. Tā kā mūsu 
kareiviskā dziedoņu rinda sāka 
lēnām retināties, tad noslēdzām 
mūsu „Prāģeŗu” dienas ar tādu 
mazu atmiņu azaidu. 

Richards pārcēlās uz St. Pē -
ters burgu Floridā; un tur viņš 
atkal aktīvi piedalījās visos lat-
viešu sarīkojumos. Es tur nedzī-
voju, bet zinu, ka viņš tur teātri 
spēlējis un dziedājis turienes 
latviešu korī līdz savas dzīves 
pēdējām dienām.

Vai tai lielajā Dieva debesu 
valstībā varētu būt vēl kāda 
skatuve?..

Pirmajā rindā no kreisās ceturtais ir Richards Rollis, viņam blakus Mārīte Strautiņš, pārējie ir tikai 
„Prāģeŗi”. 1987. gads

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. 8. feb ruārī 
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 Fuh r-

man St, Schenectady, NY 12308). 
Diakone L. Sniedze-Taggart, 
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. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
8. februārī Bībeles stunda. 15. feb-
 ruārī 14:00 dievk. 18. februārī 
13:00 Biedrības namā Svecīšu 
svētbrīdis. Drīz vien, pilnīgi ne -
manot, sāksies Ciešanu laiks. Flo-
ridas saime jau daudzkārt ir atzī-
mējusi klusā laika sākumu ar Sve-
cīšu svētbrīdi, kad ieklausāmies 
Svēto rakstu vārdos par gaismu.
Tie ir iesildījuši katra līdzdalīb-
nieka 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: dcdrau-
dze@verizon.net, Info: www.dc -
draudze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-
302-3270, e-pasts: macanitavp@

gmail.com, dr. pr. Ināra Apine, 
tālr.: 703-790-0833, e-pasts: ina-
razaiga@yahoo.com Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā matu 
galds. Iesvētes mācība. 8. februārī 
Atspīdēšanas laika dievk. 13. feb-
ruārī 20:00 Pēteŗa Vaska mūzi kas 
koncerts. Rīko LOV. 15. februārī 
dievk. 18. februārī 19:30 Sv.vak. 
dievk. 22. februārī Sv.vak.dievk. 
Pie kafijas galda – janvāŗa un 
februāŗa jubilāru sveikšana. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bach-
muts, 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, Sa -

ratoga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church 

of the Cross (4465 H Str, 
Sacramento).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 
– svētdienās. Kārtējam avīzes 
numuram ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Sekojot savai ilgu gadu dzīvesbiedrei

Ninai Kalniņš,
mūžībā aizgājis

VISVALDIS KALNIŅŠ
Dzimis 1923. gada 7. janvārī Siguldā, Latvijā,

miris 2014. gada 31. decembrī Smiltenē, Latvijā
Mūža lielāko daļu dzīvojis Venecuēlā un Ņudžersijā

Par viņu sēro
ARVĪDS MŪRNIEKS

Mūsu mīļais filistrs

MARĢERS PINNIS
Dzimis 1957.gada 22. maijā Ņujorka pilsētā, Ņujorkā,

miris 2015. gada 9. janvārī Sleepy Hollow, Ņujorkā

Mūsu mīļais filistrs

GUNARS VĪTOLIŅŠ
Dzimis 1930. gada 8. jūlijā Rīgā,

miris 2015. gada 26. janvārī Mt. Pleasant, S. Carolina

Vieglas smiltis...
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Martins 
Dukurs 

sesto reizi Eiropas 
čempions!

Francijā, Laplaņas trasē, risi nā-
jās Eiropas meistarsacīkstes ske-
letonā un Pasaules kausa (PK) iz  -
cīņas sestais posms. Kārtējo reizi 
medaļu pūru papildināja brāļi 
Dukuri. Martins sesto reizi kļuva 
par Eiropas čempionu un izcīnīja 
pirmos vietu PK izcīņas sestajā 
posmā. Tomasam abās sacensības 
tika pa bronzas medaļai. 

ziņš sveica bobslejistus ar izcīnīto 
panākumu. Viņš uzsvēra, ka šis 
panākums liecina par mūsu bob-
slejistu darbaspējām un talantu, 
tas liek uzgavilēt ikvienam sporta 
līdzjutējam un ļauj būt lepniem, 
ka mūsu sportisti ir labākie Ei -
ropā. „Pateicos puišiem par lie-
lisko startu. Esmu ļoti laimīgs ar 
paveikto,” pēc sacensībām sacīja 
Melbārdis.

Bobsleja statistikā ierakstīts, ka 
iepriekš par Eiropas čempionu 
no Latvijas kļuva Jānis Ķipurs, to 
paveicot 1984.gadā divniekos, 
Zintis Ekmanis 1985. gadā div-
nie kos, Sandis Prūsis 2003. gadā 
četriniekos un Jānis Miņins 2008. 
gadā četriniekos.

Intars Dambis) Vācijā, Vinter ber-
gas trasē, ierindojās septītajā vietā. 
Sacensībās piedalījās 11 ekipāžas. 
Sezonas kopvērtējumā Uģa Žaļi ma 
četrinieks EK izcīņā otrajā vietā. 

Biatlonā ne -
veiksme un divas 

desmitās  vietas
Eiropas meistarsacīkstēs biat-

lonā Otepē (Igaunija) Latvijas 
labākais biatlonists Andrejs Ras-
 torgujevs piedzīvoja neveiksmi 
20 km individuālajā distancē. Viņš 
krita un salauza šautenes laidi, 
tādējādi bija spiests izstāties. 
Tāda šautenes laide, kāda ir Ras-
 torgujevam, nav nopērkama, tāpēc 
šis bija ļoti būtisks zaudējums. 
Rastorgujevam izdevās atrast jau-
nu šautenes laidi, un viņš varēja 
startēt nākamajās disciplīnās. 10 km 
sprinta distancē Andrejs izcīnīja 
desmito vietu. 

Pārējie Latvijas biatlonisti pali-
ka ārpus labāko sešdesmitnieka un 
līdz ar to nekvalificējās iedzīšanās 
sacensībām. Iedzīšanā (12,5 km) 
Rastorgujevs šaušanā pieļāva sep-
tiņas kļūdas, taču ātrais slēpojums 
ļāva atgūt šautuvē zaudēto. No  bei-
 gumā viņš ierindojās 10. vietā. 

Ķēniņš saņem 
treneŗa uzslavas

un kritiku
Latviešu hokejists Ronalds Ķē -

niņš pēc spēles pret Minesotas 
Wild, kurā guva savus pirmos 
vārtus NHL, atzina, ka, lai arī 
rezultāts nav labvēlīgs, vienība 
spēli aizvadījusi  labi. Savukārt 
Canucks galvenais treneris Vil-
lijs Dežardēns, lai arī bija ap  mie-

rināts ar Ķēniņa gūtajiem vār-
tiem, viņu arī pakritizēja, sakot, 
ka ne katrā izgājienā laukumā 
latviešu hokejistam izdevies pa -
 rādīt labāko sniegumu.

Ķēniņš atzina, ka ir guvis 
daudz jaunu padomu no ko -
mandas galvenā trenera Villija 
Dežardēna. Savukārt savu pir-
mo vārtu guvumu viņš skaid-
roja vienkārši “Mēs devāmies 
uzbrukumā, (Bo) Horvāts bija 
vidū un piespēlēja man lauku-
ma malā, un es metu  uz vār-
tiem. Ripa lidoja vārtsargam 
starp kājām.”

Uz žurnālista jautājumu, kā -
dus norādījumus viņam devis 
galvenais treneris, Ķēniņš atbil-
dēja: “Smagi strādāt laukumā 
un darīt visu, kas ir manos 
spēkos. Domāju, ka šodien spē-
lējām labi, izdarījām daudz me -
tienus un izveidojām vārtu gū -
šanas iespējas, tomēr ar to ne -
pietika, lai pagrieztu spēli sev 
vēlamajā virzienā.”

Šīgada NHL jauno 
spēlētāju drafta 

prognozēs iekļauti 
trīs Latvijas

hokejisti
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 

centrālizētās skautu sistēmas šī 
gada jauno spēlētāju pēdējās ofi -
ciālajās drafta prognozēs tiek mi -
nēti trīs Latvijas hokejisti. Zie -
meļamerikā spēlējošo laukuma 
spēlētāju vidū uzbrucējs Richards 
Bukarts tiek rangā ierindots 190. 
vietā starp 220 hokejistiem. Viņš 
jau otro sezonu pēc kārtas re -
zultātīvi spēlē Rietumu hokeja 
līgas (WHL) vienībā Brendonas 
Wheat Kings.

No Eiropā spēlējošajiem lau-
kuma spēlētājiem 90. pozicijā at -
rodams Krievijas Jaunatnes ho  keja 
līgas  komandas Rīga aizsargs 
Kārlis Čukste, 94. vietā starp 
112 kandidātiem ierindots aiz-

sargs Maksims Ponomarenko, 
kuŗš ir Norvēģijas augstākās līgas 
vienībā Lorenskog. Šīgada NHL 
jauno spēlētāju pārbaude risi nā-
sies 26. un 27. jūnijā Floridā. 
Kopumā spēcīgākajā pasaules 
hokeja līgā draftēts ticis 31 Lat-
vijas hokejists.

Novusisti 
sacentīsies  

Losandželosā
Pasaules kausa izcīņas 2. pos ma 

sacensības novusā notiks Losan-
dželosā Amerikas novusa aso ciā-
cijas (ANA) un starptautiskās no -
vusa federācijas (FINSO) ietva-
ros. Turnīrs notiks 1955 Riverside 
dr Los Angeles CA-90039 28. feb-
ruārī un 1. martā. Plašāka in -
formācija pa tālr. 949-290-3122 
e-pastā info@novussusa.com.

Nāciet piedalieties, atbalstiet 
sportistus! Būs iespēja redzēt vi -
su laiku labāko novusa spēlētāju 

Ronalds Ķēniņš un pirmā NHL 
ripa, ko viņš raidījis vārtos
// FOTO: Twitter.com/VanCanucks

Martins Dukurs (no kr.) un 
Tomass Dukurs

Oskars Melbārdis, Daumants 
Dreiškens, Arvis Vilkaste un 
Jānis Strenga

Andrejs Rastorgujevs

Angelina Kučvaļska

Deniss Vasiļjevs Anastasija Sevastova uzvar

Laura Skujiņa (trešā no kr.)

Guntaru Brālīti. Viņš ne tikai 
piedalīsies turnīrā, bet sniegs pa -
raugstundu novusa spēles meis-
tarībā. Kanadu pārstāvēs Oļģerts 
Vinklers. Varēsiet vērot Amerikas 
un Eiropas sportistu sniegumu, 
katram dalībniekam garantētas 
11 spēles.

Lūgums pieteikties līdz 20. feb-
ruārim, lai garantētu vietu pa -
matturnīrā. Dalības maksa katrai 
dienai $25, ja pieteikumi iesnieg-
ti abām dienām uzreiz, tad – $40: 
$ 20 pirmā dienā un $20 otrā 
diena. Dāmām – $10 katrai die-
nai. Uzkodas, dzeŗamie un patī-
kama laika pavadīšana iekļauta 
cenā. Darbosies bārs.

Nepalaidiet gaŗām šo lielisko 
iespēju pieteikt savu vārdu novu-
sa starptautiskajā apritē!

Mūs atbalsta ALA Daugavas 
Vanagi, Dienvidkalifornijas Lat-
viešu biedrība, privātas kompa ni-
jas un privātas personas. PALDIES!

AMERIKAS NOVUSA
ASOCIACIJA

Arī Melbārža 
četrinieka
bobslejisti

Eiropas čempioni!
Laplaņas trasē bija laimīga arī 

mūsu bobslejistiem. Oskara Mel-
 bārža pilotētais četrinieks (stū-
mēji Daumants Dreiškens, Arvis 
Vilkaste un Jānis Strenga) ap  stei-
dza konkurentus un kļuva par 
kontinenta čempioniem. Melbār-
dis kļuva par piekto Latvijas pilo-
tu, kas izcīnījis Eiropas čempiona 
titulu. Šīs sacensības vienlaikus 
bija arī PK izcīņas sestais posms.

Valsts prezidents Andris Bēr-

Latvijas otrā ekipāža ar pilotu 
Oskaru Ķibermani pēc pirmā 
brauciena bija astotajā vietā, Mel -
bārdim zaudējot 1,04 sekundes. 
Otrajā braucienā Ķibermanis spēja 
pakāpties par vienu poziciju, iz -
cīnot septīto vietu. Viņš savam ko -
mandas biedram un sacensību uz -
varētājam zaudēja 1,24 sekundes.

Vēl vienu medaļu Melbārdis 
izcīnīja divnieku konkurencē. 
Viņš ar Daumantu Dreiškenu iz -
cīnīja sudraba medaļu. Oskars 
Ķibermanis ar Vairi Leibomu 
ierindojās 13. vietā.

Pasaules kausa izcīņas  kopvēr-
tējumā četriniekiem Melbārdis ir 
līdeŗpozicijā ar 1285 punktiem. 
Ķibermanis ar 856 punktiem ir 
astotajā vietā.

***
Eiropas kausa (EK) izcīņas 

pos  mā Latvijas bobsleja četrinieks 
ar pilotu Uģi Žaļimu (stūmēji 
Kristaps Kalniņs. Janis Jansons, 

Daiļslidotāja 
Kučvaļska 

pārraksta vēsturi
Eiropas meistarsacīkstēs daiļ-

slidošanā Stokholmā Latvijas 
jaunā daiļslidotāja Angelina 
Kuč vaļska izcīnīja augsto septīto 
vietu. 16 gadus vecā sportiste par  
sniegumu īsajā programmā iegu-
va 49,28 punktus, kas ir viņas 
karjeras rekords. Tas deva 17. vietu.

Savukārt izvēles programmā 

Angelina sensācionāli uzrādīja 
piekto labāko veikumu, saņemot 
107,09 punktus. Viņas līdzšinējais 
karjēras rekords izvēles pro gram-
mā bija 98,96 punkti. Summā 
Kučvaļska tika pie 156,37 punk-
tiem un laboja vēl vienu karjēras 
rekordu, no sestās vietas ieguvējas 
atpaliekot tikai 0,10 punktus. Kuč-
 vaļska pieaugušo konkurencē 
Eiropas meistarsacīkstēs pieda lī-
jās pirmoreiz. Viņa piedalījās arī   
Eiropas Jaunatnes ziemas olim-
piadā Austrijā, kur izcīnīja piekto 
vietu. Latvijas sieviešu daiļsli do tā  ju 
labākais veikums Eiropas meistar-
 sacīkstēs līdz šim bija 13. vieta, ko 
1993. gadā izcīnīja Alma Lepina.

Eiropas 
Jaunatnes

ziemas 
olimpiadā – sudrabs!

Eiropas jaunatnes Ziemas 
olimpiadā izcilu sniegumu rādīja 
jaunais daiļslidotājs Deniss Va  -
siļjevs, kuŗš sacensību kopvēr-
tējumā izcīnīja otro vietu. Tas 
Latvijai ir augstākais sasniegums 
šo sacensību vēsturē.

Deniss pēc izvēles program-
mas atradās līderpozīcijās, taču 
sliktās ledus kvalitātes dēļ pie dzī-
voja nelielu kritienu, kas liedza 

viņam kāpt uz goda pjedestala 
augstākā pakāpiena. 

Angelina Kučvaļska pēc īsās 
programmas ierindojās piektajā 
vietā un 30 meiteņu konkurencē 
šo vietu saglabāja. Papildus spr ie-
dzi vairoja tas, ka  izvēles pro-
grammu klātienē skatījās arī Mo -
nako princis Alberts II.

Cīņas sports
Brīvās cīņas pārstāve Laura 

Skujiņa izcīnīja sudraba medaļu 
Parīzes Grand Prix turnīrā svara 
katēgorijā līdz 69 kg. Starptau tis-
kajā līmenī viņai tas ir astotais 
pjedestals pēc kārtas.

Sevastova atgriežas 
tenisā ar uzvaru

Bijusī Latvijas sieviešu tenisa 
pirmā rakete Anastasija Sevastova 
atgriezusies profesionālajā tenisā. 
Sevastova 2013. gada maijā tikai 
23 gadu vecumā beidza karjēru, 
šādu lēmumu pieņemot veselības 
problēmu dēļ (daudzie savaino-
jumi un slimība). Pirmajā spēlē 
šogad Šarmelšeihas turnīrā 
Ēģiptē Sevastova izcīnija divas 
uzvaras – individuāli un du  bult-
spēlē.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


