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Kur palikusi sarkanā līnija?
Izbrīnu rada Angelas Merke -

les un Fransuā Olanda „miera 
ofensīva” Krievijas uzbrukuma 
Ukrainai atrisināšanai. Pamiera 
plānā abi ES lielāko valstu pre -
zidenti uzstāj par jauniem no -
teikumiem, kā pārtraukt kaŗu. 
Vai viņi ir aizmirsuši, kāpēc 
iesākās Rietumu sankcijas pret 
Krieviju? Vai aizmirsuši šie abi 
čemberlēnieši, ka Krievija ir ag -
 resore, kas lauzusi starptautis-
kos likumus attiecībā pret Uk -
rainu, piesavinājusies Krimu un 
inscenējusi konfliktu Don basā, 
kur pati atklāti piedalās ar savu 
kaŗaspēku un ieročiem, kamēr 
oficiāli cenšas acīmre dza mo rī  cī-
bu noliegt? Sākotnējās prasī bas, 
ka Krievijai ir jāatkāp jas savās 
starptautiski pastāvošās robežās, 
Rietumu sarunvedēji ir piemir-
suši. Aizbildinādamies, ka, pēc 
viņu domām, konflikts nav at -
risināms, ar ieročiem atbalstot 
Ukrainu, viņi tagad dīvaini iz  lē-
muši, ka tas jāpanāk miera ceļā.

Krievijas diktātors Putins jau 
ir visiem pasludinājis, ka viņš 
nekādus rīkojumus no Rietu-
miem nepieņem, ka Krimā ir 
noticis referendums, kuŗā tā ir 

OJĀRS CELLE

labprātīgi pievienojusies Krie-
vijai un ka nevis Krievija ir 
uzbrūkošā valsts, bet tāda ir 
Ukraina, kas uzbrūk Krieviju 
mīlošajiem krieviem.

Visas šīs ainas ir kā „dežā vū” 
no pagājušā gadsimta trīsdes-
mito gadu Hitlera izrīcībām. 
Šķiet, ka ne Merkele, ne viņas 
domubiedri no vēstures nekā 
nav mācījušies. Ar labi bruņo-
tiem polītiskiem nekauņām nav 
iespējams samierināšanās ceļā 
panākt jebkādu risinājumu, kuŗā 
agresoram būtu jāatkāpjas no 
jau sagrābtajiem labumiem. Tā -
tad pašreizējais eksperiments ar 
miera izlīgumu nekā laba ne  at-
risinās, bet būs tikai uz  mun dri-
nājums Putinam paņemt vēl ko.

Merkeles alošanās gan pa -
stiprina apdraudētību visiem 
tiem, kam ir robežas ar Krieviju, 
it īpaši Igaunijai un Latvijai, 
kuŗām ir lielas krievu mino ri-
tātes. Tam vēl var pievienot vēs-
turisko faktu, ka Baltijas valstis 
jau reizi tika okupētas un ie -
kļautas PSRS un neviens par to 
vairāk par tukšu, deklaratīvu 
protestu nepauda.

Pašreizējā samierināšanas po -

lītika, protams, patīk ES liel ka-
pitālistiem, kuŗi ir ieinteresēti 
Krievijas tirgos un kuŗiem ir 
liels iespaids ārpolītikā. Merkelei 
ir svarīgi pasvītrot arī Vācijas 
miermīlību, kamēr ir pilnīgi 
skaidrs, ka tikai bruņots un 
ekonomisks spēks būs tas, kas 
spiedīs Putinu piekāpties, nevis 
spert vēl radikālākus soļus.

Tātad pašreizējā „mīksto cim-
du” polītika „dzelžainās dūres” 
vietā tiek atkal mēģināta, kaut 
gan nekas nerāda uz tās iecerēto 
atrisinājumu piepildīšanu. Ne jau 
šādā garā var bremzēt Putina 
uzvaras gājienu pret Ukrainu. 
Ukraina ir spiesta aizstāvēties 
pret Krievijas moderno apbru-
ņojumu ar 25 gadu vecu un vēl 
vecāku technoloģiju. Tikai Uk -
rainas steidzīga apgāde ar mo -
dernu apbruņojumu un kaŗa-
vīru apmācīšanu ar tiem rīko-
ties varētu Ukrainu atbrīvot no 
līdzšinējās bezspēcības. Ja sāktu 
jau tagad enerģiski rīkoties, 
ASV nedaudzos mēnešos varētu 
novērst Ukrainas pašreizējo 
mi litāro nespēku. Šāda rīcība, 
savienota ar vēl stingrāku saim-
niecisko ierobežojumu uzlik-

šanu Krievijai, novērstu Putina 
pārliecību, ka viņš agri vai vēlu 
nospiedīs Ukrainu uz ceļiem un 
tā atgriezīsies savā vecajā slavu 
tautu sērdienītes lomā un pa -
klausīgumā Maskavai.

Putina vadītā Krievija no pie -
ticības un aukstā kaŗa zaudē tāj-
lomas ir pārtapusi par revan-
šistu, kas gatava atkaŗot to, ko 
Rietumu pasaule tai „atņēmusi” 
PSRS sabrukuma un vājuma 
periodā. Zaudētie iekaŗojumi ir 
daudzi – Austrumvācija, satelīt-
valstis, Baltijas valstis, Aiz kau-
kāzs un Āzijā zaudētās „repub-
likas”. Maskavas orbītā vēl pa  li-
kušās Baltkrievija un Kazach-
stāna it kā būtu kaut cik Mas-
kavas iespaidā, bet Ukraina, 
otra lielākā slavu valsts, nedrīkst 
tikt pazaudēta. Tā ir Putina sva-
rīgākā sarkanā līnija, un viņš 
par tās faktisko kontroli tagad ir 
gatavs cīnīties.

Tikai Rietumu stingra rīcība 
un pārliecība, ka Ukraina ir 
patstāvīga valsts un nevis Pu -
tina imperijas satelīts, paliek 
turpinājums polītikai, kāda tā 
bija sākumā, reaģējot uz Krie-
vijas agresiju. Pašreizējā mīksti-

nā šanās un mēģinājumi Uk -
rainu kaut cik godīgi atdot at -
pakaļ Krievijai taču galīgi ne -
saskan ne ar Rietumvalstu 
ideāliem, ne NATO polītiku. 
Trīsdesmito gadu pieredze būtu 
jāņem vērā gan Merkelei, gan 
Olandam un arī Obamam, kuŗš 
9. februāŗa preses konferencē 
pēc sarunām ar Merkeli likās 
neapmierināts un apmulsis par 
ES vadošās valsts prezidentes 
pēkšņās miermīlības izpaus-
mēm. Laikam jau visgardāk par 
redzēto vajadzētu smieties Pu -
tinam, kuŗam bija viegli saskatīt 
rietumnieku izvairīšanos mi  li-
tāri palīdzēt Ukrainai. Šī mīkst-
čaulība dod viņam reālas ce -
rības gala rezultātā vēl paņemt 
kādu gabalu no Ukrainas par 
mācību viņas nepaklausīgajai 
uzvedībai pret Maskavu (Iz -
cēlums mūsu – red.).

Kļūst aktuāls jautājums, ko 
Baltijas valstis un citas Krievi jas 
apdraudētās valstis var labu 
cerēt no Merkeles izvērstās sa -
mierināšanās polītikas Krievi-
jas agresijas gadījumā. Arī mēs 
taču būtu atkarīgi no Rie  tum-
valstu militārās nostājas.

Kā vēl labāk uzlabot sa  vas 
latviešu valodas zinā šanas un 
iepazīt savu senču dzimteni un 
kul tū ru, ja ne pavadot laiku 
Latvijā?

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Kultūras un Izglītības 
nozares sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Kultūras ministriju 
piedāvā stipendijas vasaras pra k-
tikantu darbiem 12 Lat vi jas 
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 vie nu gadu ir stu-
dējuši universitātē.

Kas būs jādara?
Stipendiāti piedalīsies projek-

tos un tulkošanas darbos atkarī-
bā no sava zi  nāšanu līmeņa un 
pieredzes, kā arī attiecīgās kul-
tūras iestādes vajadzībām.

Kur es varēšu strādāt?
Latvijas Nacionālajā bibliotē-

kā, Latvijas Nacionā lajā māk-
slas mūzejā, 

PAVADI VASARU LATVIJĀ!

Vai praktikantiem tiek no -
dro šināta dzīvesvieta Latvijā? 

ALA to nenodrošina, bet iespē-
ju robežās centīsies palīdzēt 
atrast piemērotu risinājumu.

Līdz kuram datumam man 
jāpiesakās?

2015. g. 31. martam.

Kam man jāsūta Sti pen diju 
darba pieprasījuma lapa?

Aizpildīta stipendiju pie  pra-
sījuma veidlapa jānosūta vai nu 
uz e-pastu: ligaejups@gmail.com 
vai pa pastu uz ALAs biroju: 
400 Hurley Ave., Rockville, MD 
20850.

Etnografiskajā brīvdabas mū -
zejā, Rakstniecības un mūzikas 
mūzejā,

Latvijas Okupācijas mū  zejā, 
Mazsalacas kultūras centrā,

Nacionālajā kino centrā, Run-
dāles pils mūzejā,

Turaidas mūzejrezervātā, Lat-
vijas Nacionālajā archīvā,

Latvijas Kultūras aka dēmijā, 
Latvieši Pasaulē (LaPa) mūzejā.

Darba pienākumi aprakstīti 
Prakses raksturojuma lapā.

Vai man maksās?
Amerikas latviešu apvienība 

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

Cik man ilgi būs jāstrādā?
Stipendiātiem 6-8 nedēļu lai kā 

jānostrādā vismaz 150 stundas. 
Kas man būs jādara, atgrie-

žoties mājās?
Stipendiju saņēmējiem mēneša 

laikā pēc atgriešanās jāiesniedz 
apraksts par prakses darba piere-
dzi ar fotografijām, saprotot, ka šo 
informāciju var publicēt presē.

Kā varu pieteikties?
Jāizpilda Stipendiju dar ba pie-

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

alas-nozares/kulturas-nozare/ 
Vai varu izvēlēties, kur strādāt?
Jā. Stipendiju darba pieprasī-

juma lapā jāatzīmē pir  mo, otro 
un trešo izvēli.

// FOTO: IMANTS URTĀNS
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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; 
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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)

ANDA
SŪNA COOK

Vēl par Gotas 
traģēdiju

Juris Augusts un mūsu ģime -
ne bijām kopā vienā bunkura 
galā Gotas uzlidojuma laikā. 
Nepieminēts palicis fakts, ka arī 
mūsu bunkura galam bija uz -
mesta bumba, kas nebija eks -
plodējusi.

Visus šos gadus pavada jau-
tājums, kādēļ mēs bijām tie 
izglābtie?

OLGA
KAZLOVSKA-JANSONE

Nē, šaubu nebija, ka ārā ir 
ziema. Sals asi koda līdz pat 
kaulam, un aurojošais vējš dze-
nāja sniegu kupenās. Bet uz 
Klīvlandes latviešu biedrības 
rīkoto Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojumu Apvienotās drau-
dzes zālē bija ieradies kupls 
tautiešu pulciņš. Prieks bija 
redzēt arī vairākus jauniešus. 

Viņa saistoši atgādināja tradi-
cionālās svinēšanas nozīmī-
gumu, bet, pirms iepazīstināt 
klausītājus ar lektorēm Elgu 
Poni un viņas meitu Zintu 
Poni, sarīkojuma vadītāja pie-
teica Greyly Cook pastāstīt par 
saviem redzējumiem pagājušā 
gada vasarā Latvijā. Greilija 
saņēma KLB atbalstu šim brau-

totas bažas, tāpēc viņi varēja 
atviegloti uzelpot, kad no Mi -
neapoles ieradās gaidītās vieš-
ņas. Toties klausītāji uzsmai-
dīja, dzirdot, ka drīz gaidāmi 
Meteņi – seni latviešu pavasaŗa 
gaidīšanas svētki, pilni jautrī-
bas, ejot ķekatās, kurinot lielu 
sārtu, lai aizdzītu ziemu, un 
ēdot „cūkas ausi, miežu miltu 

Šī bija 80. jubileja, kopš Lat-
vijas prezidents Kārlis Ulmanis 
savā vārda dienā aicināja visus 
latviešus dāvāt grāmatas savām 
kādreizējām skolām. KLB ik 
gadu ir turpinājusi atsaukties 
uz šo aicinājumu, veltot klīv-
landiešiem iespējas smelties 
mūsu tautas kultūras bagātību 
pūrā. Šī gada 1. februāŗa sarī-
kojumu vadīja Anda Prātiņa. 

cienam un tagad īsā pārskatā 
vēlējās izteikt savu pateicību. 
ALAs programma „Heritage 
Latvia” dod jauniešiem piere-
dzi, lai viņi varētu iepazīties ar 
Latvijas vērtībām un dabas 
skaistumu.

Elga Pone ir zinoša un plaši 
iecienīta lektore latviešu kopie-
nās un 3X3 nometnēs. Sliktā 
laika dēļ rīkotājiem bija pama-

plācenīti”. Zintai uzturot rit-
mu, visi klātesošie varēja no -
dziedāt dziesmiņu par godu 
Metenim.

Lieldienas ir Lielā diena, 
kuŗu atzīmē ar tradicionāliem 
ticējumiem, olu krāsošanu sī -
polu mizās un kaŗot šūpoles uz 
augstām kārtīm. Pēc Lieldie-
nām var gaidīt uz Ūsiņiem. 
„Visi vārti, visas durvis, pava-
sarim atvērās”. Nu zirgus jāja 
pieguļā un govis laida ganībās. 
Dienas gaŗākas, un darba cil-
vēkiem pienākas arī launags. 
Zinta, spēlējot akordeonu, ie  va-
dīja dziesmu, „Tumša nakte, 
zaļa zāle” par godu Ūsiņam. 
Ūsiņi ir puslaikā starp Liel-
dienām un Jāņiem.

Zinta un Elga Pones // FOTO: A. Pratiņš
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VILNIS
BAUMANIS

Okupācijas mūzeja biedrības valde

ANDA SŪNA COOK

Putnu dziesmas Vašingtonas latviešu namā
„Skaisti! Izcili! Brīnišķīgi!” – 

tādi cildinājumi bija dzirdami šī 
gada 13. februārī Vašingtonas lat -
viešu centrā Rokvillē, MD, pēc 
koncerta, kuŗā RIX klavieŗu kvar-
tets un flautiste Dita Krenberga 
atskaņoja pasaulē pazīstamā kom -
ponista Pēteŗa Vaska darbus. „Tā 
mums ir dāvana no Latvijas,” kon -
certu ievadot, teica Latviešu orga-
nizāciju Vašingtonā (LOV) priekš-
niece Anita Juberte, kas kopā ar 
Latvijas vēstniecību bija izkārto-
jusi izcilo mūziķu viesošanos Lat -
viešu namā. Un dāvana tā tiešām 
bija, jo, atzīmējot prezidēšanu Ei  -
ropas Savienības padomē, Latvija 
šogad sūta savus labākos mūzi-
ķus kā daiļskanīgus sūtņus uz 
tuvām un tālām zemēm celt godā 
Latvijas kultūru.

Klausītāju vidū atradās arī šī 
brīža galvenā persona – kompo-
nists Pēteris Vasks, kuŗa mūziku 
Latvijas vēstnieks Andris Razāns 
pieskaitīja pie „Eiropas un pasaules 
kultūras vērtībām”. Vērojot kom-
ponistu, radās sajūta, ka mūsu 
priekšā stāv vienkāršs un sirsnīgs 
cilvēks – to liecināja gan viņa 
ārējais izskats, gan īsie un drau-
dzīgie paskaidrojumi pirms katra 
skaņdarba par to, kas tajā domāts 
un ko tur varētu saklausīt.

RIX klavieŗu kvartets – augsta 
līmeņa kamermūzikas ansam-
blis, kuŗā spēlē pianists Jānis Ma -
ļeckis, vijolnieks Sandis Štein-

bergs, altiste Ilze Kļava un čellists 
Reinis Birznieks un kuŗam šajā 
reizē pievienojās arī pasaulē pa  zīs-
  tamā flautiste Dita Krenberga – 
jau no pirmā brīža izraisīja klau-
sītāju apbrīnu un prieku ar precīzo 
un iejutīgo mūzicēšanu. Ar katru 
atskaņoto darbu aizvien vairāk 
atklājās Vaska mūzikas krāsu ba -
gātība, sākot jau ar pirmo, veltītu 
„klusumam”, kur uz glāstošām stī-
 gu un flautas skaņām, kā pilieni 
no stalaktītiem alā, krita atsevišķi 
klavieŗu taustiņu piesitieni. To -
ties klavieres dimdēja skaļas un 
gavilējošas, atainojot vasaru. Tad 
maigā andante cantabile omā 
dziedāja un dūca čells, ko Vasks 
nosauca par savu vismīļāko ins-
trumentu. Visskaļākos aplausus 
izraisīja Ditas Krenbergas flautas 
solo, kuŗā viņa atdarināja putnu 
dziesmas. Šķita, ka putni kaut ko 
pārrunā, varbūt polītiku, varbūt 
jaunākās modes – sākumā klusi, 
tad aizvien satrauktāk, beigās aiz -
lidojot projām. (Par atskaņotajiem 
darbiem varat vairāk uzzināt Da -
 ces Aperānes rakstā Laika 7. feb-
ruāŗa numurā).

Mazliet lielāku piepūli no klau-
sītājiem prasīja noslēgumā spēlē-
tais sešdaļīgais skaņdarbs, no -
saukts vienkārši „Kvartets”, kuŗā 
komponists liek izjust kādu drau-
došu spēku darbošanos pasaulē. 
RIX kvarteta mūziķi ar saviem 
instrumentiem atainoja mainīgās 

noskaņas: sākumā mieru un prie-
cāšanos dejas ritmos, tad aizvien 
pieaugošu spriedzi, kas sasniedz 
kulmināciju tumšo spēku izraisītā 
kataklizmā. Bet beigās tomēr 
triumfē mīlestība kā visu labo 
spēku enerģijas avots. Līdz tam 
laikam jau zālē sāka ieplūst ēdie-
nu smaržas no blakus esošās vir-
tuves, piešķiŗot mūzikālajam pār-
dzīvojumam jaunu dimensiju. 
Klausītāji sumināja māksliniekus 
ar devīgiem aplausiem, kājās pie-
cēlušies.

Īsā sarunā pie LOV dāmu sarū-
pētā cienasta un vīna glāzes, 
Pēteris Vasks sevi raksturoja kā 
tādu, kas strādā nesteidzīgi, cen-
šoties rast savām mūzikālajām 
idejām visatbilstošāko struktūru. 
No mūzikas elementiem viņu vis -
vairāk saista melodija – jo tā ir 
dvēseles valoda. No pasaules kla-
siķiem viņam tuvi esot Vāgners, 
Mālers un Sibēliuss. Vairāki klau-
sītāji sprieda, ka Vaska mūziku ir 
viegli klausīties: kaut arī nebūdama 
vienkārša, tā ir melodiska un pa -
cilājoša. Komponists no savas pu -
ses uzteica Vašingtonas publiku, 
kas klausījusies ļoti uzmanīgi.

Dienu iepriekš Latvijas māksli-
nieki iepriecināja amerikāņu pub-
liku mūzeja The Phillips Collection 
zālē, Vašingtonā. Paldies māksli-
niekiem, paldies rīkotājiem un 
paldies Latvijai!

LOV priekšniece Anta Juberte un komponists Pēteris Vasks

Jāņi ir liela svinību diena, ar 
sadziedāšanos, alu un sieru, un 
staba galā aizdedzinātu darvas 
mucu. Pones kundze aizrādīja, 
ka angļu valodā pieņemtais  „St. 
John`s” nosaukums Jāņiem esot 
nepareizs, un tā vietā jālieto 
„Summer Solstice”. 

Māras diena iezīmē vasaras 
beigas, dienas kļūst īsākas, arī 
launaga ēšana tiek pārtraukta.  
Māras ir puslaikā starp Jāņiem 
un Miķeļiem, un Miķeļiem seko 
Mārtiņi, kad jau sākas ziema. 
Dziesmā, ko Zintas akordeona 
pavadījumā klātesošie nodzie-
dāja, teikts: „visi saka...Kaut va -
rētu Mārtiņdienu aiz ausīm 
noturēt!” Mārtiņdienu svin ne -
vis ar zoss, bet gan gaiļa cepeti, 
un ķekatas iet no mājas uz māju, 
radot lielu jautrību.

Nākamie lielie svētki ir Ziem-
svētki, ziemas saulgrieži, kad 
dienas atkal sāk tapt gaŗākas. 
Ziemsvētkos piekopj daudzas 
tradicijas, un viena no tām ir ar 
aizdedzinātu bluķi apiet mājai 
trīs reizes, lai viss pagājušā gada 
nelabais sadegtu līdz ar visu 
bluķi. Ar Zintas spēlēto pavadī-
jumu dziesma „Sidrabiņa lie -
tiņš lija Ziemas svētku vakarā” 
izskanēja varen braši.

Stāstot par latvisko gadskārtu, 

ko senlatvieši piekopuši vairāk 
nekā tūkstoš gadu, Pones kun-
dze sekoja saules ceļam, norā-
dot to uz skatuves uzstādītā 
zīmējumā un skandējot attiecī-
gām svinībām piemērotas dai-
nas. Pateicībā viņai pasniedza 
Klīvlandes latviešu grāmatu 
„Mūsu mājas un patvērums”.

Pārsteigumu radīja ķekatnie-
ku zirgs, kuŗš bija atvests pār-
došanai. Pēc zobu skaitīšanas 
un neizdošanās uzkāpt zirgam 
mugurā „kustonis tika izbrā-
ķēts” un izraidīts no zāles. 

Sekoja pastāvošā Draudzīgā 
aicinājuma tradicija, Klīvlandes 
latviešu organizāciju pārstāv-
jiem pasniedzot aplokšņu veltes 
draudzes skolai un tautasdeju 
kopai “Pastalnieki”. Klīvlandes 
latviešu biedrības sveicienus nesa 
Zenta Apīne, no Pensionāru ap -
vienības Uldis Kronītis, no Dau -
gavas Vanagiem Zigurds Rīders 
un no Klīvlandes Latviešu kre -
ditsabiedrības Roberts Junge.

Pēc Zentas Apīnes galda lūg-
šanas visi devās pie Billa un 
Baibas Crawford sagatavotās gar-
dās maltītes. Kaut gan ārā vēl jo -
projām sniga un putināja, skais-
tais un jautrais ceļojums Latvijas 
tradicijās apņēma sirdi pacilātā 
siltumā. Paldies Klīvlandes lat-
viešu biedrība un tālās viešņas, 
Elga un Zinta Pones!

17. janvārī notika Latvijas 
Okupācijas mūzeja biedrības 
kārtējā biedru sapulce, kuŗā 
nākamajiem trim gadiem ap -
stiprināja biedrības valdi līdz-
šinējā sastāvā, kā arī uzņēma 
biedrībā jaunu biedri – Rasmu 
Kārkliņu. Nākamā sapulce no -
tiks 2015. gada 25. jūlijā.

23. janvārī mūzejā prezen-
tēja Stūra mājas virtuālo iz -
stādi, ko Okupācijas mūzejs sa -
gatavojis kopā ar Latvijas In -
stitūtu. Virtuālajā tūrē var iz  -
staigāt Stūra māju – bijušo Lat-
vijas PSR Drošības komitejas (če -
kas) galveno mītni Rīgā. Tū  res tī -
mekļa adrese: http://ej.uz/v84k 

2014. gadā Rīgas kā Eiropas 
galvaspilsētas ietvaros Stūŗa 
māja pus gadu bija atvērta ap -
meklētājiem, bet oktobrī, kad 
projekts beidzās, ēku slēdza, 
tomēr sabiedrības interese par 
to nemazinājās. Gada nogalē 
valdība piešķīra līdzekļus Oku-
pācijas mūzejam, lai tas nodro-
šinātu Stūŗa mājas pirmā stāva 
un pagrabstāva pieejamību ap -
meklētājiem arī turpmāk. Pēc 
vairāku mēnešu pārtraukuma 
Stūŗa māju atkal atvēra 13. 
feb ruārī. Ja plānojat apmeklēt 
Stūŗa māju, iesakām biļetes 
iegādāties laikus tīmeklī  http://
www.bilesuserviss.lv/

30. janvārī mūzejā notika 
Sanitas Reinsones grāmatas 
“Meža meitas. 12 sievietes par 
dzīvi mājās, mežā, cietumā” 
atvēršanas svētki. Grāmatā sa -

Janvāŗa notikumi Latvijas 
Okupācijas mūzejā

kopoti 12 spilgti, spēcīgi un 
emocionāli, cilvēka neticamo iz -
dzīvošanas spēju apliecinoši stāsti. 
Pēc Otrā pasaules kaŗa, būdamas 
jaunas lauku sievie tes, skolnieces, 
meitenes, šīs grā ma tas varones 
un daudzas citas Latvijas sievie-
tes pārtapa par jaunajai padomju 
varai nevēla mām, ārpus likuma 
eso šām ban dītēm, kuŗas bija spies-

to var nopirkt arī Okupācijas 
mūzeja grāmatu galdā.

Sarīkojumā “Sievietes nacio-
nālo partizānu kaŗā” arī demon-
strēja Latvijas Okupācijas mū -
zeja Audiovizuālā krājuma gla-
bā tājas Leldes Neimanes sagata-
voto dokumentālo filmu par 
sieviešu – pretošanās kustības 
dalībnieču – partizānu kaŗa 

tas patvē rumu meklēt mežā, lai 
izvairītos no okupācijas varas ie-
stāžu ares ta un represijām. Līdz šim 
Latvijas sieviešu pie  dzīvotais me -
žos un purvos na  cionālo parti zā-
nu kaŗa laikā ir bijusi neizzināta 
Latvijas vēs tures lappuse. Grā-
mata jau pirmajās pārdošanas 
nedēļās iekarojusi grāmatnīcu 
pirktāko grāmatu pozicijas, un 

laikā piedzīvoto. Video var no -
skatīties šeit: http://ejuz.lv/1uz 
http://ejuz.lv/1uz 

Sekojiet arī citām Latvijas 
Okupācijas mūzeja aktuāli tā-
tēm tīmekļa vietnē www.oku-
pacijasmuzejs.lv! 

INESE KRIEVIŅA,
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko lietu vadītāja
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UNA GRIŠKEVIČA

Vienīgā latviete Sanfrancisko operā – 
dziedātāja Zanda Švēde

„Zanda Švēde, daudzsološs 
latviešu mecosoprāns ar labi 
attīstītu vokālo techniku un ne -
parasti samtainu krūšu reģistra 
skanējumu, kas kļūst arvien 
spēcīgāks, nolaižoties zemākajā 
balss reģistrā,” – tā par jauno, 
talantīgo, bet Latvijā diemžēl 
ne pārāk bieži dzirdēto oper-
dzie dātāju Zandu Švēdi, kuŗa 
2013. gadā kļuva par prestižās 
Merola Operas programmas 
da  lībnieci, raksta izdevums 
SFGate. Tiesa, Latvijas klausī-
tājiem Zandas dziedājumu bija 
iespēja dzirdēt pērnā gada de -
cembrī, kad Torņkalna baznīcā 
divus vakarus pēc kārtas iz   ska-
nēja J.S. Bacha Ziemassvētku 
oratorija. Taču pašlaik Valmierā 
dzimusī dziedātāja, pateicoties 
Adlera stipendijai, savas dienas 
vada Sanfrancisko operā, prie-
cējot šīs pilsētas mūzikas cie nī-
tājus. Šo rindu autorei izdevās 
Zandu sastapt un nointervēt, 
kad viņa bija iebraukusi Latvijā 
uz Ziemsvētkiem.

Sastapu jūs Latvijas Radio 
vestibilā, runājoties ar Latvijas 
Nacionālās operas direktoru 
Zigmaru Liepiņu. Vai tas no -
zīmē, ka dzirdēsim jūs dzie-
dam uz LNO skatuves?

un tad viņa ceļš ved uz LNO...
Jā, tā laikam sanāk. 2013. gada 

1. janvārī sāku stažēties San-
fran cisko operā, un zinu, ka 
man vēl vismaz viens gads šajā 
opernamā jāpavada.

Šķiet, jūs esat pirmā mūsu 
valsts pārstāve tālajā San fran-
cisko operā... Kāds bija jūsu 
ceļš uz turieni?

Mācījos mūsu Mūzikas aka-
dēmijā, kur iestājos diezgan 
vēlu – 24 gadu vecumā. Vasarā 
man radās doma kaut ko vēl 
piemācīties klāt. Atradu iespēju 
Italijā Scuola Italia in Italy 
mācīties itāļu valodu, precīzāk 
sakot, itāļu valodu kopā ar dzie-
dāšanu. Nākamajā gadā mek-
lēju citas iespējas: sešas nedēļas 
pavadīju Ņujorkā Manhattan 
Summer Voice Festival un pēc 
tam trīs nedēļas Austrijā, kur 
mācījos Tyrulean Opera Pro-
gram in Austria, tur iepazinos 
arī ar savu tagadējo vīru. Šīs 
programmas vadītāja savulaik 
bija strādājusi Sanfrancisko 
operā, tādēļ viņa zināja par 
Merola programmu un teica 
man: tu esi tai gatava, un tev 
noteikti jāpiesakās! Tieši tajā 
gadā biju aizbraukusi uz Ņu -
jorku, kur skatījos, kā man bū -

viss sakārtojās tā, kā man bija 
vajadzīgs, jo mācības akadē-
mijas 4. kursā jau gāja uz 
beigām. Labāk nemaz nevarētu 
iedomāties.

Cik ilgi tagad jau esat 
Sanfrancisko?

Nu jau pusotru gadu. Šai laikā 
ir tik daudz noticis, ka liekas – 
viss sākās pirms trim gadiem! 
Jo esmu guvusi tādu pieredzi, 
kāda man līdz šim nebija bijusi: 
Sanfrancisko notika mana pir-
mā uzstāšanās uz operas lielās 
skatuves, pirmā ar simfonisko 
orķestri, kur viena pati Merola 
programmas galā koncertā 
dzie dāju Sapfo āriju no operas 
Sapfo. Un 3200 klausītāju ovā-
cijas – tās radīja tādas skud-
riņas, ko pat nevar izstāstīt; 
tāpat kā izjūtas, kad viņi sauca 
„bravo”, un man bija divreiz 
jāiet paklanīties. Bet pašu Me -
rola programmu tās dalībnieki 
sauc par „12 nedēļu noklau sī-
šanos”, jo no šīm nedēļām izriet, 
kas notiks tālāk – kuŗu paņems 
uz diviem gadiem un kuŗu ne. 
Manā gadā tika izvēlēti tikai 
četri dziedātāji un viens pia-
nists. Tās sajūtas ir īpašas, kad 
tev piedāvā tik lielisku iespēju!

Kas ir tas, ko esat iemācīju-

brīvajās dienās abi parasti brau-
cam ārpus pilsētas – staigāt pa 
mežiem un laukiem. Tur ir ļoti 
daudz nacionālo parku, kur 
pavadīt laiku. Sākumā bija grū-
tāk atrast tādas foršas vietas, bet 
nu jau, gadu tur dzīvojot, esam 
iemanījušies sameklēt jaukas 
vietas, uz kuŗām nav pārāk ilgi 
jābrauc. Ričards pats ir no 
Amerikas, tādēļ viņš man šo 
valsti var parādīt no sava ska-
tupunkta. Tā ir pavisam cita 
sajūta, ka neesmu šeit viena, ka 
nav man jākaujas ar elektrības 
kompanijas birokratiju un jā -
sēž pie telefona, gaidot, kad 
robots atbildēs uz visiem ma -
niem jautājumiem. 

Šķiet, Ričards atbalsta arī 
jūsu mākslinieciskās nodar -
bes...

Ļoti, ļoti! Viņš pats ir dzie-
dātājs, lai gan vēl atrodas sava 
ceļa sākumā. Viņš vienkārši ir 

Jūs šo pilsētu esat iepazinusi 
tā, lai ciemiņiem izrādītu ie -
vērības cienīgākās vietas?

Nu jau varu, jā! Vismīļākā 
vieta man ir pie okeana, kur var 
nokļūt, izbraucot cauri visai 
pilsētai un dodoties ziemeļu 
virzienā – tur ir milzīgs parks ar 
klintīm, kur var staigāt pa 
takām, un visu laiku fonā ir 
Zelta vārtu tilts. Tur es vedu 
visus savus ciemiņus. Tur ir 
Tvinpīka – kalni ar lielisku skatu 
uz ieleju. Un ir vēl daudz jauku 
vietu, uz kuŗām aizvest cie -
miņus... 

Ar kādu lomu jūs debitējāt 
uz Sanfrancisko operas ska-
tuves?

Profesionālajā izrādē mana 
debija bija Floras loma Traviatā 
– tas bija jauks piedzīvojums, 
jo loma ir maza un traģēdija 
notiek Violetas dzīvē, Florai 
nebija nekādu problēmu. Varēju 

Zanda Švēde savā tautastērpā // FOTO: Linda Brīnums "Floras loma Traviatā man bija jauks piedzīvojums"

Cerams, lai gan man tagad vēl 
uz vismaz vienu gadu ir noslēgts 
līgums ar Sanfrancisko operu, 
līdz ar to tādā pārskatāmā nā -
kotnē nevaru apsolīt, ka te dzie-
dāšu. Taču tālākā nākotnē mē -
ģināsim salikt repertuāru un 
laikus tā, ka varbūt es šeit kaut ko 
varēšu nodziedāt. Tas atka rīgs 
arī no tā, ko Opera iestu dēs.  

Ir kāda sapņu loma, ko jums 
gribētos nodziedāt?

Mana īstā sapņu loma ir Da -
lila Samsonā un Dalilā. Man jau 
ir trīsdesmit gadu – tātad ve -
cums, kad šo lomu es varētu 
dziedāt. Taču līdz tai man vēl 
daudz jānodzied un jāpagaida, 
lai balss nobriest.

Šķiet, jūsu ceļš mūzikā sa -
nāca mazliet citādāks nekā 
parasti, kad jaunais dziedātājs 
pabeidz Mūzikas akadēmiju 

tu ar iespēju kādreiz nākotnē 
varbūt uzdziedāt Metropolitan 
operā, taču galvenokārt pie-
vērsu uzmanību izglītības ie -
spē  jām: vai nevarētu tur pamā-
cīties maģistrantūrā – neko 
konkrētu... Tomēr sa  pratu, ka 
Amerika nav man. Taču, kā 
vienmēr, viss notiek citādāk: 
tāpēc Austrijā it kā joka pēc 
pieteicos Merola programmai, 
jo šķita – tur taču piesakās tik 
daudzi, ka mani diez vai iz -
vēlēsies... Bet mēģināt taču var! 
Pēc tam braucu uz Ņujor ku, kur 
notika noklausīšanās, un pēc 
vairākām nedēļām man zvanīja 
un teica, ka viņi mani grib.

Kādas bija tā brīža izjūtas?
Nezināju, ko darīt, jo vēl pat 

nebiju šeit pabeigusi Mūzikas 
akadēmiju, priekšā bija gan 
eksāmeni, gan izlaidums... Taču 

sies Amerikā un vai tur bija 
kaut kas radikāli atšķirīgs?

Domāju, ka Merola program-
ma ir bijis labs turpinājums 
tam, ko iemācījos Latvijā; es 
nejūtos tā, it kā mani kāds būtu 
lauzis un plēsis, un licis dziedāt 
citādāk. Nē, drīzāk vēl vairāk 
esmu pabīdīta tādā virzienā, lai 
notiktu attīstība. Tā ir patīkama 
sajūta, ka varu nodziedāt vairāk, 
augstāk, ka varu noturēt noti 
ilgāk, ka balss gājusi plašumā. 
Jūtu, ka notiek process.

Vai Amerikā atlika laiks tikai 
mācībām un nekam citam?

Pārāk daudz brīva laika mums 
ar Ričardu gan nav, jo, lai gan 
tagad programmai tiek atvēlētas 
vien divas dienas nedēļā, tomēr 
iepriekšējā vakarā nezinām, ko 
darīsim nākamajā dienā, tāpēc 
īpaši plānot laiku nevar. Taču 

visur klāt, un tas ir ārkārtīgi 
svarīgi. Kad kļūstu pārāk emo-
cionāla, Ričards vienkārši to 
neņem galvā. Protams, viņam 
kā jau amerikānim ir pilnīgi 
citāda mentalitāte, taču tas no -
teikti attiecībās ļoti palīdz, jo, ja 
mēs abi būtu vienādi, tad 
noteikti būtu daudz grūtāk.

Daudziem droši vien San-
francisko asociējas ar Zelta 
vārtu tiltu. Kādas bija jūsu 
pirmās asociācijas?

Man nekāda īpaša priekšstata 
iepriekš nebija, lai gan Zelta 
vārtu tiltu, protams, zināju. Pēc 
tam kad biju paciemojusies pie 
Ričarda ģimenes, kas dzīvo 
netālu no Atlantas, atgriežoties 
Sanfrancisko, man šķita, ka te 
dzīvojošie cilvēki ir tādi brīv-
domātāji, ar vieglāku skatu uz 
dzīvi, un tas man patika! 

dziedāt pilnīgi brīvi, izbaudot 
lomu. Otra loma, kuŗu dzie-
dāju, bija neglītā pusmāsa ope -
rā Pelnrušķīte. Parasti ir tā, ka 
stipendiāti dzied mazās lomas, 
taču ir jāapgūst arī lielās lomas, 
lai varētu tajās ielēkt, ja kāds no 
pamatsastāva solistiem sa  slimst. 
Tā es tiku pie lomiņas operā 
Madama Butterfly – tas arī bija 
skaists piedzīvojums. Dublierei 
jau tāpat ir uztraukums – tiks 
vai netiks dziedāt, un pirmajā 
reizē tiešām uztraucos. Tagad 
noteikti būtu vieglāk, ja man 
kāds būtu jāaizstāj. Mēģinā-
jumu laiks dublieŗiem nav tāds 
kā solistiem; vairāk skatāmies 
mēģinājumus. Domāju, tas ir 
labi, ka dublieŗiem ir pašiem 
savs skatījums uz lomām un ka 
viņi nekopē.
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Latvijas „pērle”,
kur šūpulis kārts izciliem ļaudīm

Vienīgā latviete Sanfrancisko operā – 
dziedātāja Zanda Švēde

Zanda – Zilais putns

Stāstījāt, ka 2015. gada jūnijā 
Sanfrancisko no  tiks operas 
Two Women pirm izrāde, kuŗā 
arī jums ir loma.

Jā, Sanfrancisko opera ir viens 
no tiem opernamiem, kur katru 
gadu top pilnīgi jauns iestu-
dējums un kas pasūtina kom-
ponistiem jaunas operas, katru 
gadu tur notiek kāda pasaules 
pirmizrāde. Jaunais iestudē-
jums, kuŗa pirmizrāde pare-
dzēta 2015. gada jūnijā, būs Two 
Women jeb La CioCiara, kur 
man uzticēta Ļenas loma. Iz -
rādes mūzika, cik esmu dzir-
dējusi, ir diezgan līdzīga Pučīni 
mūzikai, un tā nav pārāk mo -
derna, bet ir ļoti skaista. Zinu, 
ka stāsts ir par Otro pasaules 
kaŗu, un mana varone šajā 
izrādē ir jauna māte, kas sajūk 
prātā. Man liekas, ka tas skan 
ļoti intriģējoši. Vēl top milzīgs 
Berlioza Praviešu iestudējums 
– trīs operas vienā –, un tur 
man ir jādzied „cover”Annai – 
tādai kontralta lomai.

Šķiet, jums Sanfrancisko 
nāksies pavadīt ne vienu gadu 
vien...

Ir tā, ka Sanfrancisko operai 
nākamos piecus gadus ir „pir-
mās” tiesības uz solistiem, jo 
viņi mūsos ir ieguldījuši laiku 
un naudu, tāpēc, ja mums tiks 
piedāvāts dziedāt kaut kur ci -
tur, priekšroka tomēr būs viņu 
piedāvājumam. Pat ja Zigmars 
Liepiņš teiks, ka Latvijā tiek 
iestudēts Samsons un Dalila, 
būšu izvēles priekšā.

Par to, kā nokļuvāt San-
francisko, būtu skaidrs, bet 
kas jūs pamudināja izvēlēties 

tieši mūziku un operdzie dā-
šanu?

Mans stāsts nav pārāk gaŗš, 
un pa vidu bez dziedāšanas 
paspēju padarīt vēl daudz ko 
citu. Dziedāšana manā dzīvē ir 
bijusi visu mūžu. Kā reiz vec-
māmiņa teica, bērnībā esmu 
dziedājusi tā, ka mani nevarēja 
apklusināt: kā atnāca ciemiņi, 
tā mazā Zanda dziedāja. Man 
bija durvis ar aizkariņiem, ku -
ŗus atvēru – tā bija mana ska-
tuve... Valmierā mācījos koŗa 
klasē, taču man bija baigais 
slinkums uz mācīšanos – ne  va-
rēju saņemties un nesapratu, kā 
ielikt darbu tā, lai iemācītos to, 
kas citiem bērniem, pēc manām 
domām, nāca viegli. Tā nebija 
taisnība, bet tajā laikā šķita, ka 
man absolūti nav talanta. Ve -
cāki tam sakostiem zobiem 
piekrita, bet es apgalvoju, ka 
man ar mūziku vairs nebūs 
nekāda sakara. (Smejas.) Sko-
lotāja Gaida Ungure gan teica, 
ka man ir talants un ka jāiet 
mācīties dziedāt, bet man no 
mūzikas skolas bija tādas at  mi-
ņas, ka tas ir grūti un solfedžo 
man  negāja. Bet, kad Vidzemes 
augstskolā biju izmācījusies tū -
risma vadību un jau nepilnus 
piecus gadus nostrādājusi vies-
nīcā, kādā brīdī sapratu, ka man 
kaut kā pietrūkst, ka es varētu 
darīt kaut ko vairāk. Tie bija 
Ziemsvētki tieši pirms tā brīža, 
kad aizgāju no darba viesnīcā 
un sāku sevi meklēt. Aizbraucu 
uz baznīcu, kur tobrīd koris 
dziedāja Ziemsvētku dziesmas. 
Kad mācījos pie Gaidas Un -
gures, mēs ļoti bieži uzstājā  -

mies baznīcā, dziedot ērģeļu 
pavadībā. Tas man ļoti patika, 
un šķita, ka dvēsele lido... Un 
tad sapratu, ka man atkal gri-
bētos dziedāt, un gribētos dzie-
dāt baznīcā. Kad pateicu to 
skolotājai, viņa atbildēja – nāc, 
strādā! Bet tas bija prieka pēc, 
bez kaut kāda tālāka aprēķina... 
Taču reiz man skolotāja teica, 
ka es tomēr varētu stāties Mū -
zikas akadēmijā un ka 24 gados  
arī nav par vēlu to darīt (tobrīd 

nomācījos. Viņa bija lieliska 
pedagoģe, un, manuprāt, ir ļoti 
svarīga uzticēšanās starp sko -
lotāju un studentu, jo citādi jau 
neko nevar iemācīties. 

Varbūt jūsu izvēli ietekmēja 
arī fakts, ka daudzi latviešu 
operdziedātāji iemantojuši 
pasaules slavu?

Iespējams, bet drīzāk tas bija 
neapzināti. Man vienkārši pati-
ka dziedāt, un tad, kad sapratu, 
ka to patiešām gribu, man radās 

sāku domāt – varbūt man pa -
tiešām ir kaut kas dots. Parasti 
vokālais pedagogs ir tas, kuŗa 
viedoklim varu uzticēties. Dzie-
dātāji jau ir tādi dīvaini, jo, lai 
gan tu sevi vari kontrolēt ar 
iekšējo dzirdi, vienmēr tomēr 
vajag kādu, kas tev parāda vir-
zienu, kuŗā iet.

Mūsu pazīstamākais meco-
sop rāns Elīna Garanča to 
latiņu uzcēlusi tik augstu, ka 
nākamajiem mecosoprāniem 
nebūs viegli...

Jā, tā ir, un tas ir interesanti. 
Esmu sekojusi līdzi Elīnas ceļam 
un tam, kā viņa attīstījusies. 
Man par Elīnu ir milzīgs prieks, 
jo viņa vienmēr ir bijusi ārkārtīgi 
gudra – viņa pieņem gudrus lē -
mumus, kuŗas lomas un kad 
dziedāt. Taču priecājos, ka mana 
balss salīdzinājumā ar Elīnas 
balsi tomēr skan citādāk, un 
mans ceļš noteikti būs citādāks – 
kaut vai attīstības ziņā. Man nav 
dota tik liriska mecosoprāna 
balss kā viņai un iespēja dziedāt 
augstās mecosoprāna lomas. 
Līdz ar to – lai gan latiņa tiešām 
ir uzcelta augstu, es tomēr jūtos 
kā sava ceļa gājēja; man nav 
jāseko tajās pēdās, kas ir iemītas. 
Es varu iet savu ceļu un gūt tajā 
piepildījumu.

Varbūt arī par jums pēc da -
žiem gadiem teiks – „pasaul-
slavenais latviešu mecosop-
rāns”...

(Smejas.) Protams, bet tad jau 
redzēs, jo – dzīve ir dzīve, un ne -
viens nezina, kurp tā aizvedīs.

Publikācija tapusi sadarbībā
ar žurnālu Figaro

vēl Mūzikas akadēmijā bija 
noteikumi, ka var iestāties tikai 
līdz 25 gadu vecumam). Tad 
sāku mācīties un rēgulāri brau-
kāt no Valmieras uz Rīgu. Sa -
pratu, ka mūzikas teorija nav 
nekas šausmīgs, tikai rēgulāri 
jātrenējas. Tad sāku mācīties 
pie Andžellas Gobas, tiku aka-
dēmijā un tur četrus gadus 

gribasspēks, un galīgi nešķita 
grūti piespiest sevi trīsreiz 
nedēļā braukāt no Valmieras uz 
Rīgu, kur notika gatavošanās 
akadēmijai. Kādu brīdi man 
šķita, ka esmu galīgi traka – ja 
nu es akadēmijā netieku? Jā, 
man patīk dziedāt, bet – vai tas 
patīk citiem cilvēkiem? Tad, 
kad citi teica, ka labi dziedu, tad 

(Turpināts no 4. lpp.)

Lasot trimdas rakstnieces In -
dras Gubiņas (1927.) literāros 
darbus, arī viņas saraksti, kas 
fragmentāri ir publicēta, nākas 
konstatēt, ka dažkārt tajā jau -
šams kas līdzīgs klusai nopūtai 
par Latvijas ceturto lielāko pil-
sētu un to, cik skaista šī vieta 
bijusi pirms pasaules kaŗa, 
pirms liktenīgā brīža, kad Sar-
kanā armija Jelgavas vēsturisko 
apbūvi nodedzināja līdz pama-
tiem. Ko ļoti līdzīgu šo rindu 
autore dzirdējusi arī no savas bi -
jušās zīmēšanas un rasēšanas sko -
lotājas Elmāras Zeļenko, kuŗas 
mūsu vidū diemžēl vairs nav. 
Abām minētajām kundzēm Lat-
vijas studentu galvaspilsētā pir-
mās brīvvalsts laikā atradās tēva 
mājas un aizritēja bērnība.

Uz bijušo Kurzemes un Zem ga -
les hercogistes galvaspilsētu kā  dā 
sestdienas rītā radās iespēja do -
ties nelielā izbraukumā un bei-
dzot to aplūkot savām acīm. Pēc 
brauciena droši var atzīt – Jelgava 
ir tā vērta, lai turp aizbrauktu!

Studentiem sava pils
Tā kā Jelgavā iebraucām no 

Rī gas puses, viena no pirmajām 
vietām, kas piesaistīja uzmanību, 

LĀSMA 
GAITNIECE

bija Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte jeb Jelgavas pils. Ar -
chitekta Frančesko Bartolomeo 
Rastrelli (1700-1771) meistar-
darbs, kas laiku griežos cieši sai-
s tīts ar pilsētas izaugsmi, atrodas 
uz saliņas starp Lielupi un tās at -
teku Driksu. Pilij piebraucām no 
otras puses, tāpēc nedaudz nācās 
nopūlēties un ēkai apiet apkārt, lai 
atrastu tās galveno ieeju. Pastaigas 
laikā pa senlaicīgo pils parku, kā 
arī aplūkojot ēku, radās divējādas 
izjūtas. No vienas puses, ir tais-
nība viedoklim, ka Jelgavas pils ir 
viens no izcilākajiem architek tū ras 
pieminekļiem mūsu valstī, savu-
kārt vietām krietni aplupusī fa -
sāde, kuŗas atjaunošana prasītu 
milzīgus līdzekļus, vedina domāt, 
ka pils vēl ilgi gaidīs savu atdzim-
šanu. Lai kā arī būtu, tā ir iespai-
dīga un varena, turklāt jāatzīst, ka 
es lepotos, ja savā laikā šeit būtu 
atradusies mana studiju vieta! Tā -
pēc pavisam pamatots ir teiciens, 
ka Jelgava ir Latvijas studentu 
galvaspilsēta.

Ne mazākas ievērības cienīgs ir 
pils parks, kas ir kā radīts roman-
tiskām pastaigām. Sākumā šķita 
savādi, ka šeit nesastapām gan-

drīz neviena cilvēka, taču, do  mā-
jot loģiski, gada tumšie un vēsie 
mēneši nav ceļojumu laiks, tad 
cilvēki labprātāk atrodas siltās 
telpās, nevis brauc ekskursijās. 

No pils uz Jelgavas centru gā -
jām pār Mītavas tiltu, kuŗš rekon-
struēts pirms diviem gadiem un 
ved uz Jāņa Čakstes bulvāri. No 
tilta vidus atskatoties vēlreiz uz 
pili, skatam paveras viena no di -
vām promenādēm – lieliska pa -
staigu vieta, kur malas grezno 
kalti bruģakmeņi un senlaicīga 
bāciņa, kuŗas vienīgais uzdevums 
šodien ir priecēt jelgavniekus un 
pilsētas viesus. Ejot pa Jāņa Čak-
stes bulvāŗa promenādi, nokļu-
vām līdz strūklakām un vēl pa 
ceļam mūs iepriecināja skulptūra 
„Jelgavas students”. Pastāv uz  skats, 
ka šīs skulptūras lietussarga spie-
ķim noteikti vajagot pieskarties, 
jo tas, līdzīgi kā skursteņslauķa 
poga, nesīšot veiksmi!

Divi talanti – valstsvīrs un 
gleznotājs

Jelgava ir cieši saistīta ar pirmo 
Latvijas Valsts prezidentu vār diem, 
jo tā ir šo izcilo personību dzimtā 
puse. Pa ceļam uz Sv. Trīsvienības 
baznīcas torni, kas esot pirmā 

mūŗa celtne Jelgavā, nokļūstam pie 
Jāņa Čakstes pieminekļa. Torņa 
gaiši pelēkā fasāde ir labs fons, uz 
kā piemineklis izceļas un ir 
saskatāms no attāluma. 

Stāstījums par Jelgavu nebūtu 
pilnīgs, ja nepieminētu vēl kādu 
šai pusē dzimušu talantu. Tas ir 
latviešu reālistiskās mākslas pār-
stāvis Ģederts Eliass (1887-1975), 

kuŗa vārdā nosaukts Jelgavas Vēs-
tures un mākslas mūzejs ar ba -
gātīgu krājumu. No Academia 
Petrina ēkas apmeklējuma, kur 
mūzejs iekārtots, visvairāk at  mi ņā 
palikušas divas lietas – Ģ. Eliasa 
gleznu izstāde un telpas, kuŗu 
eksponāti vēstī par jelgavnieku 
dzīvi pirms kaŗa.

Academia Petrina, kuŗas telpās iekārtots Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas mūzejs // FOTO: Lāsma Gaitniece
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Oregonas latviešu biedrības gada sapulce

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

MĀRA C. REINOLDE (REYNOLDS)

Oregonas latviešu biedrības pil n-
 sapulce notika š. g. 8. februārī 
latviešu centrā Portlandē. Pie da-
lījās ap trīsdesmit biedru. Priekš-
sēde Ilva Metlāne atklāja pilnsa-
pulci un to vadīja Rūdis Pavlo-
vičs. Pašā sākumā ar klusuma 
brīdi pieminējām 2014. gadā 
mūžībā aizgājušos biedrus: Ilgu 
Kurmiņu un Žani Zariņu.

Pēc iepriekšējā protokola no -
lasīšanas un pieņemšanas priekš-
sēde sniedz OLB 2014. gada dar-
bības pārskatu. Ir bijis rosīgs 
gads. Notikušas piecas valdes 
sēdes; izdoti četri ziņu biļe te ni 
„Oregonietis”. Bijis daudz dažādu 
pasākumu. Pūpolu svētdienas 
brokastis; lielais krāmu tirgus 
aprīlī ar teicamu ienākumu; Jāņu 
kalniņā pie Centra Līgo svētkus 
sekmīgi novadīja Māris Graube 
un Rūdis Pavlovičs; priekšlasī-
jums par sēnēm, ko angļu valodā 
sniedza Oregonas parku uzraugs 
Dane Osis, bija ļoti sekmīgs un 
labi apmeklēts. Valstssvētkos no -
vembrī referātu „Par Latviju šo -
dien” nolasīja OLB priekšniece 
Ilva Metlāne, vadoties no pašas 
pieredzes, apciemojot Latviju. 
Svētkos piedalījās arī jaunietes 
ar deklamācījām, latviešu skolas 
bērni ar dejām un Portlandes 
koris Anda Garuta vadībā. Sienu 
rotāja skolas bērnu glezno jumi 
„Rīgas gaiļi”. Ziemsvētku tirdzi-
ņu arī šoreiz ar labiem panāku-
miem noorganizēja Biruta Zom-
mere un izpriecu kā lieliem, tā 
maziem. Jaunieši bija iesaistīti: 

Oregonas Latviešu biedrības valde. l. rindā: Ilva Metlāne – 
priekšsēde, Māra Reinolde, Lelde Gilmane, Biruta Zommere. 2. 
rindā: Jānis Locenieks, Vaiva Puķīte, Ivars Šteinblūms, Rūdis 
Pavlovičs, Māris Graube, Valdis Garuts. Iztrūkst Alberts Ritmanis, 
Krista Cickovska, Andris Balodis

viņi pasniedza Anitas Pēterso nes 
ar palīgiem sagatavotās siltās 
pusdienas.

Visa gada gājumā Daces Ga  ru-
 tas vadībā turpinājās kulinārijas 
stundas sestdienas rītos. Sanā-

trīs reizes, pārrunājot gan kla-
siskus darbus (tādus kā R. Blau-
maņa Indrāni), gan jaunas grā-
matas (piemēram, F. Gordona 
Mijkrēslis mikrorajonā) un vēl 
citas, ieskaitot nesen izdoto Prit 

ko gādā Ināra Beitlere, redzējām 
divas izstādes: Zintas Kūlītes glez  -
nas, un Ievas Dexter tekstilmāk-
slas darinājumus. OLB arī atbal-
sta Rietumkrasta vasaras vidus-
skolu Kursa un bērnu nometni 
Mežotne. 

Pēc OLB darbības pārskata 
bied rzine Biruta Zommere sniedza 
savu ziņojumu. OLB tagad ir 160 
biedru. Biruta Zommere, kuŗa 
kārto arī Centra bibliotēku, zi -
ņoja, ka uz Latviju 2014. gadā 
nosūtītas septiņas kastes ar zie-
dotām gŗamatām. Revizījas ko -
mi sijas ziņojumu sniedza Vaiva 
Puķīte. Viņa pateicās visiem, iz -
sakot īpašu atzinību kasierim 
Jānim Loceniekam par labo dar  bu. 
Sekoja OLB budžeta pār skats, ko 
izskaidroja biedrības ka  sieris. 
Centra budžetu izskaidroja Cen-
tra kasieris Jānis Zom mers.

Pilnsapulce turpinājās ar val-
des locekļu vēlēšanām. Jaunie vē-
lētie uz trim gadiem ir Andris 
Balodis, Krista Cickovska un 
Ivars Šteinblūms. Vēlreiz uz trim 
gadiem valdē paliek Sandra 
Brigsa (Oregonietis salicēja) un 
Jānis Locenieks.

Uz diviem gadiem valdē paliek 
Ilva Metlāna, priekssēde, Māra 
Reinolde, sekretāre, un Alberts 
Ritmanis. Māris Graube, Rūdis 
Pavlovičs un Biruta Zommere 
paliek uz vienu gadu. Revīzijas 
komisijā paliek Valdis Garuts, 
Lelde Gilmane un Vaiva Puķīte.

Sekoja dažādu jautājumu ap -
spriešana. Pārrunājām darba 

spēka trūkumu iecerētajiem pa -
sākumiem. Tādā sakarībā priekš-
sēde Ilva Metlāna izteica aici-
nājumu tautiešiem plašajā Ame-
rikā pārcelties uz mūsu pusi:  
„Meklējam uzņēmīgus un aktī-
vus cilvēkus vecumā no 20 – 55 
gadiem. Ja vēlaties aktīvi darbo-
ties latviešu sabiedrībā, uzturēt 
latvisku vidi un latvietību, bet 
jums nav tādu iespēju vai jūs 
nelaiž pie stūres to darīt; ja jums 
ir apnikušas Austrumkrasta un 
Vidienes ziemas ar sniegu un 
vasaras sutīgumu, brauciet uz 
Oregonu. Oregonas latvieši jūs 
gaida! Te izpriecu arī netrūks:  
Huda kalns ar slēpošanas trasēm 
1,5 stundas braucienā no Centra 
uz austrumiem; Klusais okeans 
pretējā virzienā apmēram tikpat 
tālu. Vasarā neskaitāmas iespējas 
pie vietējiem lauksaimniekiem 
pašiem salasīt zemenes, avenes, 
krūmmellenes un vēl citas ogas. 
Rudenī netālos mežos var atrast 
gailenes, apšu bekas un baravi-
kas. Lieliskas iespējas zvejot la -
šus, daudzas vīna darītavas, iz  ci-
las ūdenssporta vietas (world class 
windsurfing)! Labs sabiedriskais 
transports, arī uz latviešu Centru. 
Riteņbraucēju celiņi, tīra vide, 
pa  tīkams klimats. Jums un jūsu 
ciemiņiem būs vienmēr ko darīt 
un ko redzēt.” Tomēr beigās jā -
piemetina ar „sīkiem burtiem,” 
ka darbu, iztiku un vietu dzī vo-
šanai nodrošināt nevaram.  Tas 
viss būtu atkarīgs no jūsu pašu 
iniciātīvas.

Janvāris ir pilnsapulču mēne-
sis Dvīņu pilsētās – Mineapolē 
un St.Paulā. Visas organizācijas 
un draudzes Minesotā ir apvie-
nojušās vienā apvienībā – Lat-
viešu organizāciju Minesotā ap -
vienībā – LOAM – lai kopējā 
darbība būtu vairāk saskaņota 
un līdzsvarota. 

LOAM pilnsapulce notika 18. 
janvārī, plkst. 13:00 Draudzes 
nama telpās pēc kārtējā diev-
kalpojuma. Uz sapulci bija aici-

Jaunā LOAM valde. Pirmā  rindā  no  kreisās: Indulis Valters, Ansis Vīksniņš, Biruta Sprūde, Anita 
Demante, Elga Pone, Māra Pelēce, Jānis Dimants. Aizmugurē no kreisās: Jānis Paulis Skujiņš, Aldis 
Švalbe, Uldis Erdmanis, Jānis Barobs, Visvaris Ģiga, Kaspars Kalnītis

nāti visi tautieši, un daudzi pēc 
baznīcas palika arī uz to.

Pēc reģistrēšanās un sapulces 
mapju izdalīšanas sapulci at -
klāja Visvaris Ģiga – LOAM 
vice-priekšsēdis. Sapulcē pie-
dalījās 22 delegāti, pārstāvot 11 
organizācijas, un kopējais dalīb-
nieku skaits bija 32. Kopš 2014. 
gada 31. decembŗa DV apvienī-
ba Minesotā ir likvidējusies, jo, 
kā teica Ģirts Jātnieks, ir mainī-
jies DV biedru sastāvs, jo esam 

izsmēluši savu fizisko spēku. 
Pilnsapulci vadīja advokāts 

Ansis Vīksniņš, Inta Lāčplēse 
nolasīja iepriekšējā gada pro-
tokolu, kuŗu pieņēma vienbal-
sīgi pēc sīkiem labojumiem un 
turpināja protoklēt saieta gaitu 
pēc balsu skaitītāju izraudzīša-
nas.

LOAM darbības pārskatu par 
2014. gadu nolasīja V. Ģiga, no -
rādot uz 26 sarīkojumiem, ko 
atbalstīja vai rīkoja LOAM, uz -

svaru liekot uz stipendijām jau-
niešiem-skolniekiem, kā arī 
ziedojumiem sabiedriski kultū-
rāliem sarīkojumiem. LOAM 
valdes sēdes notiek reizi mē -
nesī, LOAM divas reizes gadā 
izdod Apkārtrakstu un to izsūta 
uz 500 adresēm, mudinot un 
aicinot tautiešus abonēt un dā  -
vināt Laika avīzi, uzsveŗot ie  -
spiestā vārda lielo nozīmi. Katru 
gadu LOAM izdod tautiešu 
adrešu un telefonu grāmatu 
savstarpējai informācijai. Pār-
skatā par situāciju starp LN 
īpašnieku un LOAM, V. Ģiga 
teica: ”2006. gadā LOAM pār-
deva Latviešu namu Meerweis 
Azizi (Crescent Moon Bakery) 
par $ 600 000, saņemot $510 000 
Contract for deed, jo Azīzi neva-
rēja dabūt aizdevumu no ban-
kas. Kontrakts atļāva nomaksu 
katrā laikā, un pēc 9 ½ gadu 
maksāšanas, kad 2014. gada jū -
lijā nenomaksātā bilance bija 
$ 442 586 Azīzi dabūja aizde-
vumu no Wells Fargo bankas 
par $ 563 200, tas ļāva Azīzi no -
maksāt visu LOAM kontraktu, 
citas bankas $ 86 000 aizdevumu 
un vēl citus parādus. Uz Azīzi 
kontraktu LOAM saņēma 5,5%, 
k as deva ap $ 27 000 ienākumu 
pagājušajā (2013.) gadā. Apdro-
ši nātie ieguldījumi bankās un 
kreditsabiedrībās pašreiz ir ļoti 
zemi, kas 2015. gadā dotu ap 
$ 6000 ienākumu. „Pilnsapulce 
ieteica jaunajai LOAM valdei 

drīzumā sasaukt īpašu sapulci 
sakarā ar šīm maiņām LOAM 
financēs.

ALAā darbojas 102 biedri no 
Minesotas. Šogad no 1. līdz 3. 
maijam, Indianapolē notiks 64. 
ALAs kongress. Mums ir va -
jadzīgi vēl 19 ALAs biedri, lai 
LOAM varētu sūtīt 3 delegātus 
uz kongresu. Neatliksim iestā-
šanos ALAā uz pēdējo brīdi, 
uzsvēra V.Ģiga. 

Katra draudze un organizāci-
ja sniedza īsu pārskatu par savu 
darbību 2014. gadā. Tas papil-
dināja sīkāk LOAM darbības 
pārskatu un parādīja, cik mēs 
esam vēl joprojām aktīvi, vispu-
sīgi un reaģējam uz mūsu kopē-
jām vajadzībām un mērķiem. 
Šāda sadarbība saliedē un stip-
rina mūs.

Ievērojamu darbu veikusi Bi -
ruta Sprūde, darbojoties IHRCA 
(Immigration History Research 
Center Archives), kur viņa jau 
astoņus gadus ir kasiere. Mine-
sotas latviešu sabiedrība ir at -
balstījusi IHRCA no pašiem 
sākuma gadiem gan financiāli, 
gan ar aktīvu piedalīšanos tās 
pasākumos un projektos. ALAs 
stipendija 2014.-2015. mācību 
gadam ir pieškirta Sophie Amel-
kin par pētījumu „Tautasdziesmu 
ietekme komponētās dziesmās”, 
uzsveŗot apspiestības un brīvī-
bas temu, izmantojot materiālus 
kas atrodās IHRCA archīvos.

cām uz vairākiem Māŗa Graubes 
vadītiem dziesmu vakariem. Mā -
ras Reinoldes (Reynolds) vadītā 
grāmatu pārrunu grupa satikās 

Buttar baltu tautu polītisko vēs-
turi Between Giants: the Battle 
for the Baltics in World War II.  
Uz mainīgās mākslas sienas, par 
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LATVIEŠI KANADĀ

MAIJA ŠĶINĶE

Pētījuma rezultātus viņa 
sniegs priekšlasījuma-koncerta 
saietā 14. maijā baznīcas telpās.

LOAM kasieris Indulis Valters 
sniedza sīku, viegli pārskatāmu 
finansiālo pārskatu par kasi 
2014. gadā un norādīja uz vese-
līgo un stabilo financiālo stā-
vokli – esam uz stabilas bazes. 
(Ieņēmumi – $ 17 908,21 un iz -
devumi $ 25 007,41. Iztrūku  mu 
sedza LOAM).

Anita Demante ziņoja, ka 
Minesotas latviešu sabiedrības 
aptauja vēl turpinās un lūdz 
visus tautiešus tajā piedalīties.

Indra Halvarsone norādīja, ka 
š.g. 13. nn 14. martā plānotās 
pārvietojamās LR pasu stacijas 
darbs Mineapolē ir pārcelts uz 
vēlāku laiku, kas vēl nav zināms.
Viņa savu ziņojumu papildinā-
ja: „Ja kāds no jums 90. gados ir 
nokārtojis un saņēmis perso-
nas kodu, tas nozīmē, ka jūs jau 
esat saņēmuši Latvijas Repub-
likas pilsonību, un, ja vēlaties, 

varat nokārtot LR pasi, kas ļau -
tu jums piedalīties vēlēšanās. 
Tiem, kas nav LR pilsoņi, var to 
izdarīt, jo Latvija kopš 2013. ga -
da  rudens atļauj dubultpilso-
nību un pieteikšanas laikam 
nav beigu termiņa. Dubult pil-
sonību var iegūt arī jūsu pēc-
teči, kuŗiem LR pilsonība dod 
iespēju strādāt vai mācīties Ei -
ropas Savienības valstīs, ieskai-
tot Latvijā.

Tāpat viņa ziņoja, ka latviešu 
skolā mācās 39 skolnieki, kuŗus 
māca 14 skolotāji. Viņi uzsveŗ 
latviskās tradicijas un iesaistī-
šanos latviešu sabiedriskajos 
notikumos. Tāpat skola finan-
ciāli palīdz gan esošiem skol-
niekiem, gan absolventiem tur-
pināt mācības Gaŗezera sagata-
vošanas skolā, Gaŗezera vasaras 
vidusskolā un bērnu nometnēs. 
Pagājušajā vasarā 3x3 nometnē 
piedalījās 10 ģimenes no Mi -
nea poles ar 17 bērniem. Sko lo-
tāja Nora Lunda saņēma Latvijas 
Izglītības minisrijas goda rak-

stu. Mēs visi viņu apsveicam. 
Kaspars Kalnītis atgādināja, 

ka LOAM mājas lapas adrese ir: 
www.latviansmn.com un aicina 
sūtīt informāciju kkalnitis@
comcast.net.

Jānis Paulis Skujiņš sniedza 
revīzijas komisijas izvērtējumu 
un norādīja, ka kase un attais-
nojošie dokumenti ir labā kārti-
bā un pateicās kasierim I. Val-
teram par fiskālo profesionāli-
tāti.

Jauno LOAM valdi sapulce ie -
vēlēja ar aklamāciju. Tās sastā-
vā: Maija Zaeska, Visvaris Ģiga, 
Indulis Valters, Ansis Vīksniņš, 
Biruta Sprūds, Anita Demants, 
Elga Pone, Māra Pelēce, Jānis 
Dimants, Kaspars Kalnītis, Jānis 
Barobs kā arī revizijas komisiju: 
Uldis Erdmanis, Aldis Švalbe 
un Jānis Paulis Skujiņš.

A. Vīksniņš pateicās sapulces 
vārdā pagājušā gada LOAM 
valdei, bet jo sevišķi, sabiedrī-
bai par atbalstu un savstarpējo 
sadarbību.    

Augam stiprumā

Skautu un gaidu 
kustībai jauni  vadītāji

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

Kaut arī ārā bija zema tem-
perātūra un auksts vējš, Toronto 
pensionāri 12. februārī ieradās 
Centrā satuntuļojušies, lai kopīgi 
svinētu Sirsniņu dienu. 

Liene Martinsone iesāka saietu 
ar atvainošanos rokdarbniecēm, 
ka iepriekšējā saietā nav izteikti 
pateicības vārdi par loteriju. Vi   ņa 
turpināja ar pantiņu par to, ka 
sievietes piedod saviem vīriem 
pat tad, ja tie neko sliktu nav 
izdarījuši. 

Irisa Purene deva īsu pārskatu 
par šodienas dziesmām, kuŗu gal -
venais temats, protams, būs mī -
lestība. Viņas vadībā koris “Rota” 
brīdināja: “Bez mīlestības nedzī-
vojiet!” Šis brīdinājums laikam 
gan attiecās tikai uz klausītājiem, 
nevis uz kori pašu, jo pirms pro-
grammas sākuma visas tā dāmas 
sēdēja kopā pie viena galda, bet 
kungi, atkal visi kopā – labi attālu, 
pie otra.  Tur nu daudz mīlestības 
nevarēja būt. Nākamā dziesma 
bija “Teci, saulīt’” ar Māras Zālītes 
vārdiem un Zigmara Liepiņa me -
lodiju. Tā bija lūgšana saulei, lai 
tā neatstāj dzejnieci, bet dod 
visiem viņas mīļajiem savu staru 
svētību. Šīs daļas  noslēgumā bija 
J. Lūsēna “Ja es būtu...” ar Plūdona 
vārdiem. Abas šīs dziesmas bija 
jaunatskaņojumi korim. Lai va -
rētu tām labāk sekot, Vija Vare 
nolasīja tekstu pirms katras 
dziesmas sākuma.

Sekoja kopdziesma “Rozēm 

kaisu istabiņu”, tad Vija Vare 
deklamēja humoresku par māk-
slu bučoties, un otru, par to pašu 
mākslu, kur iznākums bija nepa-
tīkams. Irisa Purene piezīmēja, 
ka bučošanos sākuši Ieva un 
Ādams. Šie vārdi sauc atmiņā 
pašreiz dienaskārtībā esošo Ka -
nadas parlamentārieti Ievu (Eve) 
Adams.

“Pusstunda” savu programmu 
sāka ar pazīstamo “Vēl tu rozes 
plūc”, kam sekoja Austŗa Graša 
komponētie “Četru dzejnieku 
mī  las vārdi”, kur viņš vienā mel-
dijā saskanīgi savienojis K. Skal bes, 
J. Jaunsudrabiņa, J. Poruka un J. 
Ziemeļnieka tekstus. Tos nolasīja 
Imants Gaiķis. Nākamā bija A. 
Legzdiņa dziesma “Tavā logā”.

Būdami labā noskaņā, pensio-
nāri skatījās uz sniega vaļņiem 
aiz loga un kopā dziedāja: “Es 
zinu, ka kādreiz man dārziņš būs” 
ar cerību, ka ziema drīz beigsies.  
Pēc ilgākas prombūtnes atkal bija 
redzama Maija Ķuze ar dekla rā-
ciju “Mīlestība nenoveco” un 
Gu  nāra Griezes vēlējumu “Mūsu 
vecie lai nenoveco!” Šāds vēlē-
jums vienmēr ir vietā!

Tad atkal nāca “Pusstunda” ar 
Allunāna jautro “Kā ļaudis mī -
lējas” un “Meitene zeltene”, kur 
vīri un “Rotas” dāmas  pārmaiņus 
mudināja: ”Klausies, kā pukst 
mana sirds!” Sirsniņu dienas sa -
ietu pabeidza, visi kopā dziedot 
tradicionālo “Mīla un rozes”.

da

Sirsniņu diena
Toronto latviešu centrā

Ik pa trim gadiem skautu 
vadītāji ievēl sev jaunu priekš-
nieku, bet gaidu vadītājas ievēl 
savu priekšnieci katrus četrus 
gadus. 2014. gadā sakrita, ka  bija 
jāpārvēl abu kustību priekšnieki 
vienlaicīgi. Skautu vadītāji ievē-
lēja vadītāju Arni Vējiņu no Aus-
trālijas par savu priekšnieku nā -
košiem trim gadiem, un gaidas 
ievēlēja vadītāju Anitu Vējiņu, arī 
no Austrālijas, par savu priekš-
nieci nākamiem četriem gadiem. 
Šis ir pirmais gadījums, kad 
skautu un gaidu kustībai priekš-
nieki tiek ievēlēti no Austrālijas.

Arnis Vējiņš iesāka savas skau-
tu gaidas kā mazskauts Austrāli-
jas mazskautu pulciņā jau 1965. ga -
dā, bet latviešu skautu Rīgas (102.) 
vienībā Melburnā tikai 1979. ga -
dā kā rovers. Vadītāju solījumu 
deva 1983. gadā, vadīja skautu 
pulciņu kopš 1981. gada un uz -
ņēmās vienības vadību 1991. ga -
dā. Beidzis augstākos vadītāju 
kursus (Gilwell ), iegūstot Meža 
nozīmi (Wood Badge) skautu 
pakāpē 1982. gadā.

No 2001. gada viņšdarbojās kā 
Austrālijas jendas priekšnieks. 
Apbalvots ar Latviešu skautu 
kustības apbalvojumiem – Balto 
liliju un augstāko apbalvojumu- 
Pelēko vilku 2014. gadā, kā arī 
Latviešu gaidu kustības Pateicī-
bas zīmi un Austrālijas Skautu 
organizācijas Medal of Merit. 

2007. gadā A. Vējiņš strādāja 
Melburnas imigrācijas mūzeja 
izstādes Austrālijas skautu komi-
tejā un savāca materiālus, kas pa -
rādīja latviešu un etnisko skautu 
lomu vispasaules skautismā.

Anita Vējiņa iesāka savas gaidu 
gaitas 1974. gadā Rīgas (1.) gaidu 
vienībā Melburnā. Ir vadījusi gun -
tiņu un gaidu pulciņu. Vadītāju 
solījumu deva 1982. gadā. Ir bei-
gusi augstākos skautu vadītāju 
kursus, tā saucamos Gaŗezera 
kursus 1985. gadā un arī Gaidu 

kustības augstākos kursus – ar 
Āboliņa nozīmi. Veikusi vienības 
sekretāres pienākumus no 1995. 
līdz 2011. gadam, kad pārņēma 
vienības priekšnieces amatu. Ir 
bijusi viena no galvenām redak-
cijas darbiniecēm Austrālijas 
skautu un gaidu jendas izdevu-
mam „Zīle”.

vadot bērnudārzu „Daina” no 
1989. līdz 1993. gadam, ir bijusi 
Daugavas skolas skolotāja no 
1991. līdz 2005. gadam, un Tēr-
vetes vasaras bērnu nometnes 
skolotāja un audzinātāja.

Kopā ar Arni Vējiņu ir pie  da-
lījusies Latviešu skautu kustības 
Lielās nometnēs 1992. un 2014. ga -

Apbalvota ar Skautu kustības 
pateicības nozīmi „Saulīte” 1992. 
gadā un „Saulīti lentē” 2010. ga -
dā, saņēmusi Latviešu apvienī-
bas Austrālijā un Jaunzelandē 
Atzinības rakstu 2007. gadā un 
Latvijas Republikas Izglītības un 
Zinātnes ministrijas Atzinības 
rakstu 2008. gadā.

Anita Vējiņa ir bijusi aktīva ne 
tikai gaidu kustībā bet arī 
Melburnas latviešu sabiedrībā, 

  dā, kā arī vairākās konferencēs 
Kanadā un ASV. Abi bija dalīb-
nieki Latvijas Skautu un Gaidu 
Centrālās organizācijas rīkotā 
nometnē Mežezers-98.

Jaunie priekšnieki ir veikuši 
lielu darbu Melburnas skautu un 
gaidu vienībās un jendā. Tagad 
vēlam labas sekmes abu kustību 
vadīšanā nākotnē, tuvojoties 
Latviešu skautisma simtgadei 
2017. gadā.

Uzreiz jāpiebilst, ka vēsture 
nebūtu pilnīga, ja ne ar vārdu 
nepieminētu arī tās tumšās lap-
puses, piemēram, divus noziedz-
niekus, kuŗi starpkaŗu laikā Jel-
gavas apkārtnes ļaudis vairākus 
gadus turēja paniskās bailēs. Tie 
bija lietuvietis Leons Adamaitis 
un latvietis Ansis Kaupēns. Sa -
vukārt cita izstāžu zāle veltīta 
padomju laikam Jelgavā: te eks-
ponēti ne tikai sadzīves priekš-
meti, kas atradās ikviena padom-
ju pilsoņa mājās, bet arī daudzie 
ražojumi, kas padomju laikā ga -
tavoti Jelgavā.

Skatot senos fotoattēlus, pārlie-
cinājos, ka rakstniecei I. Gubiņai 
un skolotājai E. Zeļenko bijusi 
taisnība – Jelgava, pirms tika 
nopostīta, bija Latvijas pērle, 
viena no skaistākajām pilsētām.

UZZIŅAI:
Jelgava pilsētas tiesības ieguva 

1573. gadā.
Driksa jeb Driksna ir Lielupes 

atteka Jelgavas pilsētas territorijā 
starp Pilssalu un kreiso krastu.

Mītavas tilts ir 150 m gaŗš,  un 
tas ir Latvijā gaŗākais gājēju un 
velosipēdistu tilts. Tilts iekārts 

Latvijas „pērle”,
kur šūpulis kārts 

izciliem ļaudīm
LĀSMA GAITNIECE

Pirmajam Latvijas Valsts prezi-
dentam Jānim Čakstem veltīts 
piemineklis. Tā fonā – Sv.
Trīsvienības baznīcas tornis
// FOTO: Lāsma Gaitniece

vantīs, ko tur divi piloni. 
Jelgavas pils pagrabstāvā atro-

das Rundāles pils ekspozīcija 
„Kurzemes hercogu kapenes”.

Pirmā Latvijas Valsts preziden-
ta J. Čakstes pieminekļa autore ir 
tēlniece Arta Dumpe. Piemineklis 
atklāts 2003. gadā.

Sv. Trīsvienības dievnams Jel-
gavā bija viena no pirmajām lu -
terāņu draudzes mūra baznīcām, 
kas celta Eiropā.
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

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

ETNOGRAFISKI PAREIZAS 
latviešu tautas tērpu 

brunču drēbes no 
vairākiem novadiem

732-842-4867

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

PĒRK

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

Plkv. O. Kalpaka piemiņas sarīkojums svētdien,
1. martā, plkst. 10:00 Jonkeru baznīcā ar

korporāciju kopu „Ņujorka” piedalīšanos, māc. Juris Saivars. 
Dievkalpojumu kuplinās Una Tone, vijole un Silvija Grandze, 
vijole, pie klavierēm Inese Cederbaums. Akadēmisko runu 

teiks Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks. Pēc referāta 
studenšu korporāciju kopas „Ņujorka” sarūpēts cienasts. 

Korporāciju kopa un Daugavas Vanagi Ņujorkā.  

Latviešu kollekcionārs pērk
pazīstamu latviešu mākslinieku gleznas un citus mākslas darbus,
J. Siliņa grāmatas "Latvijas māksla" par augstu samaksu apaļas un 

ovālas krelles no necaurspīdīga dzintara.
Tālrunis: 727-421-9658      e-pasts: janisflorida@gmail.com

ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU
KREDĪTBIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Priedainē, Sestdien, 7. martā plkst.  13:00
Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis.

Plkst. 15:00 sāksies: 

ŅŪDŽERSIJA LATVIEŠU
BIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Kredītbiedrības un N.J. Latviešu biedrības
valdes darbinieki laipni lūdz visus biedrus

piedalīties Jūsu biedrības gada sapulcē.

S A R Ī K O J U M I

(Turpināts 17. lpp.)

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut.

dr. Sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W 12 Mile Rd, Farming-
ton Hills MI 48334)

1. martā 11:30 Plkv. O.Kalpaka 
piemiņas brīdis.

22. martā 11:30 LAD gada sa -
pulce un 65 gadu atcere.

18. aprīlī lietoto mantu tir dziņš.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 

(531 North 7th Str, Philadelphia 
PA 19123)

3. martā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes zi   ņo-
 jumi, nākotnes darbība un emeri-
tus profesora Nikolaja Balabkina 
stāstījums par izcilību sasniegušo 
profesoru Jāni Stradiņu. Viņa zi -
nīgais iespaids ir manāms dau dzās 
Latvijas dzīves nozarēs, ieskaitot 
zinātni, kultūru un polītiku.

7. martā 13:00 FBLB gada sa -
pulce. Lūdzam reģistrēties sapul-
cei un sniegt ieteikumus pārr nām 
pirms sapulces, lai tos var iekļaut 
dienas kārtībā. Visi biedri laipni 
lūgti piedalīties! Talkas darbi un 
vietas dažādās komitejās ne  trūkst! 
Arī viesi gaidīti! Valdes/revīzijas 
komisijas vēlēšanas notiks tikai pa 

pastu. Lūdzam ņemt līdzi gro zi ņus!
ŅUJORKA (NY)
1. martā 10:00 Plkv. O. Kalpaka 

piemiņas sarīkojums Jonkeru bazn. 
ar korporāciju kopu Ņujorkā pie -
dalīšanos, māc. Juris Saivars. Dievk. 
kuplinās Una Tone (vijole), Sil vi ja 
Grandze (vijole), pie klavierēm 
Inese Cederbaums. Akadēmisko 
runu teiks Latvijas vēstnieks ANO 
Jānis Mažeiks. Pēc referāta stu -
denšu korporāciju kopas Ņujorkā 
sarūpēts cienasts. Korporāciju pār-
stāvji aicināti ierasties uz foto gra  -
fēšanos pirms dievk., plkst. 9:30 
baznīcas sarīkojumu zālē. 

PRIEDAINE (NJ)
19. februārī pulksten 19:00 un 

20. februārī pulksten 14:00 „Kino 
vakars Priedainē” Izrādīsim Jāņa 
Norda spēlfilmu „Mammu, es tevi 
mīlu”. Šī filma ir plaši izrādīta Lat  -
vijā un ir „Lielā Kristapa” (2014) 
balvas ieguvēja. Filma ir stāsts 
par 12 gadu vecā Raimonda vie-
nas nedēļas interesantiem pie  dzī-
vojumiem pēc aizbēgšanas no 
mājām un skolas.  Ieeja brīva, bet 
lūdzam ņemt līdz groziņus.

7. martā 13:00 Ņudžersijas lat  -
viešu kredītbiedrības pilnsa-
pul ce. Pēc tam uzkodas, bārs un 
sabiedriskais starpbrīdis. Kredīt-
biedrības un N.J. latviešu bied-
rības valdes darbinieki laipni 
lūdz visus biedrus piedalīties 
Jūsu biedrības gada sapulcē!

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskajā 

centrā (11710 3rd Ave NE, Seattle 

WA 98125)
1. martā 12:00 Mazais teātris 

Sanfrancisko uzvedīs Pētera Kvil-
tera komēdiju ’’Žilbinoši’’. Biļešu 
cena $ 30, studentiem $20. Visi 
laipni aicināti!

10. martā 12:00 pensionāru ko -
  pas pusdienas.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 9th 

Ave N, St. Petersburg FL 33713)
21. februārī 10:00 pulcēsimies 

uz lielo Biedrības nama un tā 
apkārtnes sakopšanas talku! 
Līdzi jāņem dārza darbarīki (zāģi, 
grābekļi, slotas u.c.). Aicinām arī 
dāmas nākt talkā nama telpu 
uzkopšanā. Pēc dūšīgas strādā-
šanas cienāsimies ar picu un 
atspirdzinošiem dzērieniem.

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

28. februārī, plkst. 13:00 Bied-
rības namā Biedrības pilnsapulce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas, bu -
džeta pieņemšana un citu svarigu 
jautājumu apspriešana. Pēc ofi ciā-
lās daļas balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, ievārījumu un desi-
ņām, vienalga, vai tie atbalsta 
republikāņus, demokratus, zaļos 
vai neatkarīgos. Lūdzam visus 
Biedrības biedrus piedalīties!

3. martā plkst. 10:00 Biedrības 
valdes sēde. 11:00-12:00 būs at -
vērta bibliotēka.
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Rīgā ierodas Stoltenbergs

18. un 19. februārī Latvijas Na -
 cionālajā bibliotēkā notika Eiro -
pas Savienības  aizsardzības mi -
nistru neformālā sanāksme. Mi  -
nistri diskutēja par iepriekšējās 
Eiropadomes secinājumu ievie -
šanu, hibrīddraudiem un stratē -
ģisko komūnikāciju, ES starptau-
tiskajām operācijām un ES kau-
jas grupu izmantošanu, kā arī iz   -
maiņām starptautiskajā dro šībā. 

Pirms šīs sanāksmes Valsts 
pre  zidents Andris Bērziņš tikās 
ar NATO ģenerālsekretāru Jen -
su Stoltenbergu (attēlā). Abas 
augstās amatpersonas pārrunāja 
aktuālos drošības jautājumus.

***
Ārlietu ministrija 

stingri nosoda 
14. februārī Kopenhāgenā no  -
tikušo uzbrukumu diskusijas par 
izteiksmes brīvību dalīb niekiem. 
Starp sarīkojuma dalībniekiem 
bija latviešu izcelsmes zviedru 
karikatūrists Lāšs Vilks un Fran-
cijas vēstnieks Dānijā. Savulaik 
Vilks  par savām islāma pravieša 
Muhameda karikatūrām bija 
saņēmis nāves draudus.

Lāšs Vilks

Uzbrukumā viens cilvēks gājis 
bojā un vairāki ievainoti. Minis-
t rija izsaka līdzjūtību nogalinātā 
ģimenei un tuviniekiem, vēl ātru 
un pilnīgu atveseļošanos ievai-
notajiem. 

Dānijas policija paziņoja, ka  
nogalinājusi vīrieti, kuŗš sarīkoja 
apšaudes. 

***
Saeimas priekšsēde tiekas 

ar Ukrainas prezidentu 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-

 niece vizītes laikā tikās ar Ukrai -
nas prezidentu Petro Porošenko. 
Pēc tikšanās Mūrniece sacīja, ka 
pēc Minskas līguma parakstīša-
nas Ukrainai ir vajadzīga atelpa, 
kaut uz brīdi, kaut uz nedēļu vai 
divām. Cilvēki ir pārguruši no 
kaŗa. Pamiers ir vajadzīgs, lai ci  -

vīliedzīvotāji varētu nokļūt dro  -
šākās vietās, infrastruktūru va  -
rētu atjaunot, cilvēki gūtu iespēju 
tikt pie pārtikas un medicīniskās 
palīdzības. 

Ināra Mūrniece

Mūrniece un Porošenko ap   -
mai nījās viedokļiem par Min - 
s kas sarunu ietekmi uz situāciju 
Ukrainā. Porošenko izteica šau -
bas par to, vai Krievijas puse tie-
š ām vēlēsies karadarbību pār -
traukt. Pirmās Minskas miera 
sa   runas septembrī nevainagojās 
ar pamiera iestāšanos, tomēr 
šobrīd cerības stiprina fakts, ka 
līguma nosacījumiem ir piekri -
tis Krievijas prezidents Putins. 
Ukrainas prezidents pateicās Lat -
vijai par sniegto praktisko atbal-
s tu, savukārt Saeimas priekš  sēde 
apliecināja, ka arī turpmāk gan 
humānā palīdzība, gan atbalsts 
Ukrainai reformu jomā tiks 
sniegts.

Atklājot Latvijas Radio koŗa 
un kamerorķestŗa Sinfonietta 
Rīga koncertu, Mūrniece sacīja, 
ka “pašlaik pasaules acis ir pie-
vērstas Ukrainai – jūsu drosmei, 
alkām pēc brīvības, pēc savas 
zemes dvēseles un robežu svē-
tuma”. Saeimas priekšsēde klāt-
esošos uzrunāja ukraiņu valodā  
un bija tērpusies ukraiņu tau -
tastērpā.

Tiekoties ar Saeimas delegā-
ciju, Ukrainas prezidents Petro 
Porošenko lūdza Latvijai izman-
t ot savas iespējas starptautiski 
ru   nāt par ieroču piegādēm Uk  -
rai  nai un Ukrainas-Krievijas ro -
be  žas stiprināšanu.

***
Ielūdz Pēteri Gresti uz 

UNESCO sarīkojumiem Rīgā
Ārlietu ministrs Edgars Rin -

kē vičs ielūdzis žurnālistu Pēte -    
ri (Pīteru) Gresti piedalīties 
UNESCO Pasaules preses brī vī -
bas dienas sarīkojumos Rīgā no 

2. līdz 4. maijam. Greste aicināts 
iepazīstināt ar savu pieredzi, strā-
dājot pasaules “karstajos punktos”.  

Vienlaikus UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija iesniegusi       
P. Grestes kandidatūras pieteiku-
 mu 2015. gada UNESCO Pasau-
les preses brīvības balvai. Pietei-
ku mu sagatavojusi Latvijas Žur-
nālistu asociācija. Pieteikumu iz  -
skatīs UNESCO izraudzīta kom-
petenta žūrija, kuŗas vadītāja ir 
Zviedrijas Radio padomes priekš-
 sēde Cilla Benke. Paredzēts, ka 
žūrija lēmumu pieņems marta 
vidū.

***
Pirmā Latvijas Goda konsule 

Gērnsijā stājas amatā
Amatā apstiprināta pirmā Lat-

vijas goda konsule Gērnsijas 
(Guernsey) salā Lilita Krūze. L. Krū-
 ze dibinājusi un vada Gērn sijas 
latviešu asociāciju un latviešu 
va   lodas nedēļas nogales skolu 
“Cielaviņa”, aktīvi darbojas Gērn-
sijas latviešu draudzē, ir Latvijas 
Nacionālās Padomes Lielbrita-
nijā locekle.

1. rindā no kr.: pārstāvības va  -
dītāja vietniece Solveiga Sil -
kal na, Latvijas Goda konsule 
Gēr  n  sijā Lilita Krūze un kon-
sulārās nodaļas vadītāja Sanda 
Sīlīte-Galiņa

Latvijas Goda konsula apstip-
rināšana ļaus Gērnsijā paplaši -
nāt kultūras, tūrisma un ekono-
misko sadarbību starp abām 
valstīm, kā arī jaunā kvalitātē 
aiz stāvēt tautiešu intereses, īpaši 
sociālajā nodrošināšanā un pen-
siju jautājumos. 1998. gadā Gērn  -
sijā ieradās pirmie latviešu vies -
strādnieki darbam dārzkopībā 
un lauksaimniecībā. 2001. gadā 
tika aicināti pirmie viesnīcu un 
restorānu darbinieki no Latvijas. 
Vasaras sezonas laikā Gērnsijas 
salā dzīvo un strādā aptuveni 
2000 latviešu. Latvija ar Gērnsiju 
uzsākusi sarunas par savstarpēja 
līguma noslēgšanu par sadarbī-
bu sociālajā sfairā. Paredzēts, ka 
goda konsulātu oficiāli atklās šī 
gada pavasarī, klātesot Latvijas 
vēstniekam Lielbritanijā Andrim 
Teikmanim un Gērnsijas augs-
tākajām amatpersonām.

Lilita  Krūze dzimusi Rīgā un 
uzaugusi Baldonē, strādājusi VAS 
“Latvijas dzelzceļš”. 2001. gadā 
viņa pārcēlās uz dzīvi Gērnsijā 
un šobrīd strādā sociālo pakal-
pojumu sfairā.

***
Urugvajā konference par

 ES sadarbību ar Latīņameriku 
10. februārī Ārlietu ministrijas 

Starptautisko organizāciju un 
hu   manitāro jautājumu departa-
menta direktore, vēstniece Aiga 
Liepiņa Eiropas Savienības (ES) 
prezidentūras vārdā Urugvajas 

galvaspilsētā Montevideo atklā - 
ja konferenci par ES program -
mu sadarbībai ar Latīņameriku 
nar  kotiku apkaŗošanas jomā 
(COPOLAD). Uzrunājot konfe-
rences dalībniekus, vēstniece 
uzsvēra narkotiku apkaŗošanas 
problēmas nozīmību, kā arī ne  -
pieciešamību veicināt sadarbību 
starp reģioniem narkotiku m a -
zināšanas jomā.

Konferences atklāšana

***
Čalovskis ASV tiesā noliedz 
savu vainu kibernoziegumos
ASV federālie prokurori Lat-

vijas pilsonim Denisam Čalov - 
s kim kopā ar diviem citiem iespē-
jamiem Austrumeiropas kiber-
noziedzniekiem – Krievijas pil-
soni Ņikitu Kuzminu un Rumā -
nijas pilsoni Mihaju Paunesku –  
izvirzījuši apsūdzības par dator -
vīrusa Gozi radīšanu un uzturē-
šanu. 

Ar šo vīrusu tika inficēts vairāk 
nekā miljons datoru visā pasaulē, 
tostarp aptuveni 40 000 datoru 
ASV. Vīruss nonācis pat ASV 
Na   cionālās aeronautikas un kos-
mosa pārvaldes (NASA) datoros. 
Saskaņā ar ASV prokuratūras 
datiem, datorvīruss izmantots, 
lai piekļūtu banku kontu per -
sonīgai informācijai un nozagtu 
miljoniem dolaru. Notiesāšanas 
gadījumā Čalovskim draud līdz 
67 gadu cietumsods.

***
Durvis atkal ver Stūŗa māja
Latvijas Okupācijas mūzejs pa -

ziņojis, ka 13. februārī durvis 
atkal vērusi izstāde Stūŗa mājā - 
bijušajā Valsts drošības komite-
jas jeb čekas ēkā, Rīgā, Brīvības 
ielā 61. Pirmajā stāvā – bijušajā 
če  kistu ēdamzālē – izvietota iz  -
stāde par čekas darbību Latvijā, 
ko veidojuši Okupācijas mūzeja 
vēsturnieki. To apmeklētāji varēs 
apskatīt bez maksas. Savukārt 
če  kas iekšējā cietuma kameras, 
šautuvi, pagrabus, pastaigu lau-
kumu un pagalmu būs iespējams 
apskatīt gīda pavadībā. Šīs telpas 
ir saglabātas apskatei pēc iespē-
jas autentiskā izskatā. Biļetes eks-
kursijai var nopirkt izstādes kasē, 
tīmeklī, kā arī “Biļešu servisa” 
kasēs.

***
Iecere par atklātu prezidenta 

ievēlēšanu negūst atbalstu
Saeimas deputāti 12. februārī 

noraidīja grozījumus Satversmē, 
kas paredzētu atklātu balsošanu 
Valsts prezidenta ievēlēšanā. Par 
grozījumiem nobalsoja 43 de   -
put āti no  Vienotības, Nacionālās 
apvienības un Latvijas Reģionu 
apvienības. Pret bija 28 deputāti 
no Zaļo un Zemnieku savienī-
bas, No sirds Latvijai un daži Sa -
ska ņas pārstāvji.

Balsojumā atturējās 21 Saska-
ņas frakcijas deputāts. 

Grozījumus Satversmē bija 
iesnieguši Nacionālā apvienība 
un solīja atbalstīt Vienotība, kas 

izraisīja trešā koalicijas partneŗa – 
Zaļo un Zemnieku savienības – 
pārmetumus par koalicijas līgu-
ma pārkāpumiem. Saskaņā ar 
līgumu, par grozījumiem Sat -
ver smē koalicijā jāpanāk vien-
prātība, bet ZZS joprojām grib 
saglabāt aizklātas prezidenta vē -
lēšanas.

***
Izremontēti 85 procenti 

Rīgas pils
Valsts prezidents Andris Bēr  -

z  iņš bija atnācis apskatīties, kā 
celtniekiem veicas labot to, ko 
Rīgas pilī nopostījis laika zobs 
un uguns.

Veicas labi – darba temps esot 
saskaņots ar darba jēgu. Nekā -
das steigas, kas varētu apdraudēt 
darbu izpildes kvalitāti. Taču nav 
arī bažu, ka pils vārti 1. novembrī 
pretēji solītajam varētu palikt 
neatvērti. Rīgas pils atjaunošanas 
padomes vadītājs Imants Lanc-
manis apliecināja, ka darbi izpil -
dīti aptuveni 85 procentu apjo-
mā. Patlaban pilī tiek atjaunoti 
sienu un griestu krāsojumi. Sākta 
Ģerboņu zāles griestu atjau no-
šana – uzgleznoti Viesītes un 
Ilūkstes ģerboņi.

***
Īsteno  projektu “Pētīsim un 
izzināsim Latvijas vēsturi!” 
No 16. februāŗa līdz 1. aprīlim 

notiek Montrealas Latviešu sa  -
biedriskā centra atbalstītais un 
Vītolu fonda organizētais eks -
kur siju projektu konkurss “Pē  -
tīsim un izzināsim Latvijas vēs -
turi!”  Projekta “Pētīsim un iz  zi -
nā  sim Latvijas vēsturi!” nobei-
guma  seminārs notiks 17. aprīlī. 
Uzvarētājiem būs iespēja saņemt 
laba ceļa vēlējumus no konkursa 
organizētājiem, kuŗi ir pārlie ci -
nāti, ka mazajiem, zinātkārajiem 
skolas bērniem Latvijas apce ļo-
šana un izzināšana kļūs par ne  -
aizmirstamu mācību stundu, kas 
liks apzināties, ka bieži vien tas, 
kas tiek meklēts citur, ir tepat 
blakus – tikai jāatdara acis un jā -
atver sirds, lai to sajustu, ierau-
dzītu, patiesi iemīlētu.

Pēteris Greste

“Balsoju pret”  
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***

Filmu „Izlaiduma gads” 
izrādīs... 

Filmas “Izlaiduma gada” reži -
s ors Andris Gauja kopā ar aktrisi 
Elzu Feldmani piedalīsies 13 fil-
mas seansos Eiropas valstīs. “Iz  -
laiduma gada” Eiropas tūre sākās 
ar seansu 13. februārī Sankt-
pēterburgā, leģendārās doku-
men tālo filmu studijas ĻenDok 
Baltajā zālē. Eiropas tūres ietva-
ros filmas komanda plānojusi 
apmeklēt virkni Vācijas pilsētu 
(Berlīne, Frankfurte, Bonna, 
Štut garte, Brēmene, Freiburga, 
Minstere), vairāki seansi plānoti 
Beļģijā: Briselē un Monsā - tur 
filma iekļauta Monsas 31. Starp-
tautiskā Mīlestības filmu festi-
vāla konkursa programmā. Filma 
tiks izrādīta arī Nīderlandē (Am -
 sterdamā) un Luksemburgā. Vi - 
s os seansos piedalīsies režisors 
Gauja ar filmas aktrisi, savu 
dzīvesbiedri Elzu Feldmani.

***
Prezidentūras laikā 

Latvijas filmas viesojas 
Beļģijas festivālos

Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē laikā vairā-
kās Eiropas valstīs notiek īpaši 
Latvijas filmu seansi, un Latvijas 
filmu programmas ir skatāmas 
starptautiskos festivālos. Februā-
rī Latvijas filmas iekļautas divu 
Beļģijas festivālu programmā. 
No 13. līdz 22. februāŗim Briselē, 
kultūras centrā Flagey, norisinās 
Starptautiskais animācijas filmu 
festivāls Anima, kas šogad sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību Beļ -
ģijā un Nacionālo Kino centru 
veido īpašu Latvijas filmu pro - 
g  rammu Focus Lettonie (Latvija 
fokusā).

Programmā īpaša uzmanība 
festivālā  pievērsta Signes Bau -
ma nes daiļradei – skatāma 2014. 
gada tapusī pilnmetrāžas filma 
„Akmeņi manās kabatās” (attē-
lā) un animācijas īsfilmu pro - 
g  ramma. Signe Baumane ir festi-
vāla īpašā viesa statusā.

***
“Mammu, es tevi mīlu”  – 

Eiropas labākā bērnu filma 
Eiropas Bērnu filmu asociācija 

(European Children’s Film Asso-
ciation – ECFA) piešķīrusi Jāņa 
Norda filmai „Mammu, es tevi 
mīlu”  balvu kā labākajai bērnu 
filmai.

Aina no filmas

ECFA šādu balvu piešķir jau 
ceturto gadu. Visa gada laikā 
ECFA žūrija strādā deviņos da -
žādos bērnu filmu festivālos da -
žādās Eiropas valstīs, katrā no 
šiem festivāliem izvēloties vienu 
filmu savam nomināciju sarak - 
s tam.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kristapa” balvu. “Dvēseļu puteņa” 
operātors būs Valdis Celmiņš, 
kuŗš piedalās arī Dāvja Sīmaņa 
filmas “Pelnu sanatorija” uzņem-
šanā. Filmas izpilddirektore ir 
Undīne Buka. Viņa piedalījusies 
arī “Oskaram” virzītās Signes Bau-
 manes animācijas filmas “Ak  -
meņi manās kabatās” latviešu 
versijā.

“Dvēseļu puteņa” pārveidošanā 
kino valodā piedalīsies arī ār  -
zemju latvieši – Rīgā dzimušais 
Ņujorkas Universitātes profe - 
 s  ors Boriss Frumins, kā arī Krists 
Mathurs. Plānots uzrunāt arī ASV 
dzīvojošo komponisti, “Emi” bal-
vas ieguvēju Lolitu Ritmani. 
Aktieriem iejusties kaŗavīru lo  -
mā palīdzēs bijušais Nacionālo 
bruņoto spēku stāba virsseržants 
un Latvijas armijas misiju da -
lībnieks Ziedonis Ločmelis.

***
Hermaņa izrāde “Soņa” Beļģijā

Jaunais Rīgas teātris (JRT) Bri-
 selē, centrā Bozar, divas reizes  
iz      rādīja Alvja Hermaņa režijā ta -
pušo iestudējumu “Soņa”.

Aina no izrādes “Soņa”, kuŗā 
galveno lomu atveido Gundars 
Āboliņš.

JRT viesizrāde mākslas centrā 
Bozar noritēja veiksmīgi. Stāstu 
par vientuļo un dīvaino sievieti 
Beļģijas publikai atklāja JRT 
aktieri Gundars Āboliņš un Jev -
geņijs Isajevs. Izrāde balstīta Tat-
janas Tolstajas īsajā stāstā „Soņa”. 
Rakstniece darbā ietveŗ savus 
precīzos novērojumus par cilvēku 
dabu un sabiedrību.  Pirmajā va -
 ka rā noskatījās aptuveni 500 ska-
tītāju. Stundu pirms otrās  izrā -
des mākslas un kultūras zi -
nātniece un pētniece Žūlija Ro  -
deinsa  sniedza īsu ievadlekciju. 
Uz izrādi bija ieradušies ap pus-
tūkstoti skatītāju, tai skaitā Beļ-
ģijas diplomātiskā korpusa pār -
stāvji, Latvijas vēstniece Beļģijā 
Lelde Līce-Līcīte un Latvijas vēst-
 nieks NATO Māris Rieks tiņš. 

Pie tautiešiem Beļģijā viesojas 
Jaunā Rīgas teātŗa aktieŗi // 
FOTO: Latvijas vēstniecība Beļģijā

Pēc izrādes publika uzkavējās, 
lai satiktos ar aktieŗiem un teātŗa 
pārstāvjiem.

akordeoniste Ksenija Sidorova. 
Koncerts tika rīkots “Latvijas 
die  nu” Strasbūrā laikā, svinot 
Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē uzsākšanu 
un dalības Eiropas Padomē          
20. gadadienu.

“Latvijas prezidentūras Eiro-
pas Savienības Padomē kultūras 
programmas pamatvērtības ir 
laikmetīgums, unikalitāte un iz  -
cilība”, piesakot Kseniju Sidoro-
vu, uzsvēra vēstnieks Eiropas Pa -
domē Rolands Lappuķe. “Šo mo -
to varētu būt iedvesmojusi mūsu 
šīvakara soliste”, viņš atzina.

Ksenija Sidorova

Strasbūras koncerta program-
mā skanēja gan oriģināldarbi 
akor  deonam, kā arī zelta klasika, 
kuŗai akordeona skanējumā tika 
piešķirta jauna elpa. Programmā 
bija tādi klasikas šedevri kā Ser -
geja Rachmaņinova Barkarola 
op. 10. nr. 3, Morica Moškovska 
Spāņu kaprīze, Alfrēda Šnitkes 
Gogoļa svīta un Pjotra Londono-
va Skerco-tokāta. Dziļi emocio-
nāls bija Ksenijas Sidorovas at  -
skaņojums ukraiņu mūsdienu 
mūzikas skaņdarbiem – kom -
po  nista un mūzikas zinātnieka 
Alek  seja Voitenko (1981) Atklās-
mei un bajānista Artjoma Ņiž -
ņika (1980) opusam Sansara, kas 
piedzīvoja savu pirmatska ņo-
jumu Francijā.

***
Filmu “Dvēseļu putenis” 

cer pabeigt trīs gadu laikā
Filmas “Dvēseļu putenis” pirm  -

iz rāde paredzēta 2018. gada 18. 
novembrī, preses konferencē pa -
 ziņoja filmas veidotāji. Filmu 
uzņems režisors Dzintars Drei -
bergs. Filmas scēnāriju veidojusi 
Māra Svīre, kuŗa piedalījusies     
arī filmu “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” un “Likteņa līdumnieki” 
veidošanā. Par filmu “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā” saņēmusi “Lielā 

netraucēs apgūt dažādas intere -
santas lietas. Saiets notiks An - 
g li  jas vidienē, lauku īpašumā 
“Strau  mēni”, adrese: Catthorpe 
Manor, Lilbourne Lane, Catthor-
pe, Nr.Lutterworth, Leicestershire, 
LE17 6DE.

Šogad piedāvās noskatīties 
filmu “Tautastērpa stāsts”. No  -
dar bībās varēs darināt tautas tēr-
pam nepieciešamās detaļas, kā 
arī daudz ko uzzināt par tautas -
tērpu, tā nēsāšanas tradicijām.

***
Kas palīdzēja Kušniram?

Latvijas plašsaziņas līdzekļos 
vēstīja par janvāŗa beigās kaujā 
pie Doņeckas lidostas nogali nā - -
to Latvijas pilsoni Rodionu Kuš-
niru un viņa ceļu līdz kaujām 
Austrumukrainas separātistu 
rindās. Tika minēts, ka doku men-
tus kārtot Kušniram palī  dzē  jis 
kāds Saeimas deputāts. Ne    ilgi 
pirms aizbraukšanas Kušnirs 
iesaistījies diskusijās ar radikālās 
kustības Russkaja zarja līderiem 
Illarionu Girsu un Jevgēniju 
Osipovu viņu Facebook profilā, 
kā arī ticies klātienē. Girss savā 
profilā sociālajā tīklā  apgalvoja, 
ka Doņeckā nogalinātajam Lat  -
vijas pilsonim Rodionam Kuš  ni-
ram iegūt Krievijas vīzu, lai no  -
kļūtu Ukrainā, esot palīdzējis 
Saeimas deputāts Andrejs Kle -
ment jevs. Klementjevs sarunā ar 
Latvijas televīziju katēgoriski no -
 raida šādu apgalvojumu un sola 
vērsties Drošības policijā. Viņš 
Kušniru nepazīstot un ne ar kā -
d iem radikāļiem neesot ticies.

***
Latviešu pianistes 

Lindas Leines panākums
Latviešu pianiste Linda Leine 

kopā ar dziedātāju Piu Salomi 
Bochnerti no Vācijas ieguvušas 
trešo vietu prestižā kamermūzi-
kas konkursā Franz Schubert und 
die Musik die Moderne” (“Francis 
Šūberts un mūsdienu mūzika”) 
Grācā, Austrijā.

Linda Leine

Laureātes balvā saņēmušas nau-
das prēmiju 4500 eiro apmērā. 
Konkurss “Francs Šūberts un 
mūsdienu mūzika” norisinās 
kopš 1989. gada. Katru trešo ga  -
du konkurss pulcē aptuveni 200 
jauno mūziķu no visas pasaules, 
kas sevi pierāda starptautiskai 
žūrijai.

***
Latvijas akordeoniste Ksenija 

Sidorova Strasbūrā
Strasbūras Minsterhofas zālē 

(Salle du Munsterhof) ar solokon-
certu uzstājās jaunā un talantīgā 

***
Rīga atzīta par piekto labāko 

tūrisma galamērķi Eiropā
Rīga konkursā par Eiropas 

labāko tūrisma galamērķi 2015. 
gadā saņēmusi 15 627 balsis un 
ierindojusies augstajā piektajā 
vietā. Pirmo vietu ar 42 396 bal-
s  īm ieņem Francijas pilsēta Bordo, 
kam seko Lisabona, Atēnas un 
Valleta. 

Balsotāji Rīgu atzinuši par 
skaistu un romantisku pilsētu ar 
apbrīnojamu architektūru, kā      
arī par pilsētu, kuŗā iespējams 
relaksēties. Šis ir pirmais gads, 
kad Rīga piedalījās lielākajā e-tū-
 risma platformas www.europe-
anbestdestinations.com kon  kursā.

Desmitnieka pilsētas: Bordo 
(42 396 balsis), Lisabona (37 
621), Atēnas (28 184), Valleta (21 
658), Rīga (15 627), Zagreba (15 
583), Ļubļana (13 114), Insbruka 
(12 023), Milāna (11 122) un 
Brisele (10 814).

***
Atklāta jauna aviolīnija

Sākot ar šī gada 13. februāŗi, 
Turkmenistānas aviolīnijas 
(Turk  menistan Airlines) uzsā  ku -
š as tiešo avioreisu maršrutā 
Ašhabada-Rīga-Ašhabada. 

Aviolīnijas atklāšanas cere mo-
nijā

Reisa atklāšanā Rīgā Latvijas 
vēstnieks Turkmenistānā Igors 
Apokins uzsvēra, ka jaunais sa -
vienojums dos nozīmīgu iegul-
dījumu pasažieŗu un kravu pār-
vadājumos, kā arī veicinās uz -
ņēmējdarbības un jo īpaši tū -
risma kontaktus starp abām 
vals tīm. Jau šobrīd ir panākta 
vienošanās, ka nākamais solis 
būs starpkontinentālā reisa 
Turkmenistāna-Latvija-Kanada 
atklāšana.

***
Augustā „Straumēnos” 

notiks 3x3 saiets 
3x3 saiets  Lielbritanijā 2015. 

gadā tiek rīkots no 23. – 27. au  -
gustam. Šogad gan saieta laiks ir 
nedaudz īsāks kā nedēļa, bet tas 

Aleksandra Grīna grāmata



LAIKS 112015. ga da 21. februāris – 27. februāris

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Reizumis gadās, ka cilvēki, kas 
pieraduši savas domas tērpt no -
dilušu fražu virtenēs, pēkšņi tā 
kā atkailinās un pauž kaut ko 
tādu,  kas izsaka lietas būtību. 
Atklāta valoda!

Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins, runādams Neatkarīgo 
arodbiedrību federācijas kong -
resā, konstatēja, ka “patlaban vē  -
rojams mēģinājums iesaldēt pēc 
PSRS sairuma izveidojušos pa  -
saules kārtību, kad vadība pie  -
der vienam neapstrīdamam lī  -
derim, kam atļauts viss, bet ci -
tiem atļauts tikai tas, kas viņam 
pa prātam un atbilst viņa inte -
resēm. Ar šādu pasaules kārtību 
Krievija nekad nesamierināsies”. 
Šis Putina teikums pauž Krie-
vijas ciešo apņēmību neļaut Sa  -
vienotajām Valstīm spēlēt vad o -
šo lomu, būt Pirmajam numu - 
r am. Nemaz jau nerunājot par 
ASV, pat salīdzinot ar Ķīnu,  Pu  -
tina Krievija ir ekonomisks pun-

Atklāta valoda
LAIKU UN VIETU MIJĀS

duris, kas viscaur atkarīgs no 
naftas un gāzes cenu svārstībām 
pasaules tirgū, bet samierināties – 
ni un ni! Citiem vārdiem – Ma   s-
 kava darīs visu, lai kaitētu Ame-
rikai, lai sabotētu ASV akcijas 
jebkurā pasaules malā. Un tūdaļ, 
protams, seko Putina teikums: 
“Mēs ne ar vienu negrasāmies 
karot!” Nu paldiesiņ! Vai tad 
Krie vija patlaban nekaro pret 
Ukrainu, pastarpināti – pret 
NATO, pret ASV? Tālāk nāk 
mazliet dīvains teikums: “Ja kā -
d am tas (pasaules kārtība ar ASV 
priekšgalā, - F.G.) patīk, ja kāds 
grib dzīvot pusokupācijas (!) 
apstākļos, mēs to nedarīsim.” Pu -
tins laikam liek saprast, ka vals ts, 
kas iet ASV pavadā, pa pusei 
okupēta. Un kas te vispār spriež 
par okupāciju un okupantiem?

Galvenais pateikts: Krievija 
nekad nesamierināsies ar tādu 
pasaules kārtību, kurā notei -      
co šā loma ir Savienotajām 

Valstīm. Atklāta valoda. Tātad 
var sagai dīt dažādas cūcības, 
ieskaitot kiberkaŗu un provo-
kācijas.

***
Bijušais Zviedrijas ārlietu mi -

nistrs Karls Bilts (Carl Bildt) ie  -
mantojis vispārēju cieņu kā pie-
redzējis diplomāts, kurš perso-
nīgi pazīstams, kā mēdz teikt, ar 
pasaules varenajiem. Intervijā 
respektablajam Vācijas laikrak - 
s tam Frankfurter Allgemeine (FAZ) 
viņš runā atklātu valodu, bez 
aplinkiem teikdams: “Kaŗš starp 
Krieviju un Rietumiem ir iedo -
mājams.” Stāvoklis ļoti bīstams, 
brīdina Bilts: “Konfliktam ir ļoti 
principiāls raksturs. Runa ir ne 
tikai par Ukrainas nākotni, runa 
ir par Krievijas nākotni un par 
Eiropas nākotni.”

Konflikts, spriež Bilts, katrā 
ziņā skartu arī digitālo pasauli: 
“Tā kā rietumvalstis tik lielā 
mērā atkarīgas no technoloģijas, 

mēs esam ļoti ievainojami (..) 
Mums jābūt daudz modrākiem.”

***
Angļu diplomāti savos izteicie-

nos mēdz būt visai atturīgi. Bet 
Lielbritanijas ārlietu ministrs 
Filips Hemonds (Hammond) 
SKYnews raidījumā visai asā    to -
 nī vērsies pret Putinu, uzsve r ot, 
ka viņš uzvedas “kā 20. gadsimta 
vidus tirāns” (ir zināmi divi tādi: 
Hitlers un Staļins. - F.G.). Sankci-
jas kopā ar naftas cenu kri   tiena 
katastrofālo iespaidu uz Krievijas 
ekonomiku pastiprina spiedienu 
uz Kremli, “un Putin am nāksies 
piebremzēt savu uzve dību”, teica 
Hemonds. “Civī li  zē  tas valstis tā 
nerīkojas kā Krie vija, un mums 
nav nekāda pa  mata paciest šo 
neizturamo Krievijas uzvedību,” 
nobeigumā teica Lielbritanijas 
ārlietu resora vadītājs.

***
Tagad dosim vārdu vecam pa -

ziņam – krievvalodīgajam pub -

licistam Aleksandram Giļma - 
  n am, kurš savus patiešām neiz - 
tu  ramos uzskatus nekad nav 
slēpis.

Šis nu gan jau pensionētais 
rīdzinieks, kurš sakās paužam 
Latvijas krievvalodīgo rūpestus 
un centienus, portālā www.rus.
delfi.lv vēršas pie latviešiem 
krievvalodīgo “kopienas” vārdā: 
“Mēs mīlam Latviju, jo te dzīvo -
jam. Pat ne visu Latviju, bet tās 
vietas, ko labi pazīstam: Rīgas 
vecpilsētas ieliņas, Jūrmalas lie -
dagu (..). Un vairāk nekādu mī  -
lestību apsolīt nevaram, un tā 
jums nemaz nav vajadzīga.” 
Skaidrs! Taču galvenais teikts 
pirms citētās rindkopas: “Lat-
vijas valsts nav mūsu projekts. 
Ne mēs to radījām, un mēs          
ne  raudāsim, ja tā (valsts – F.G.) 
kaut kāda iemesla dēļ izzudīs”.    
Tā ir patiesi atklāta valoda. Pa  -
tiešām žēl tās naudas, kas tērēta 
t.s. mazākumtautību integrācijai.

Krize Ukrainā, kā zinām,  sā  -
kās,  kad, reaģējot uz valsts pre-
 zidenta Janukoviča krišanu un 
tai sekojošām jukām, Krievi -
jas federācija Krimā iesūtīja tā 
dēvētos “zaļos vīriņus”, sarīkoja 
apšaubāmu referendumu un 
vienā mierā anektēja territori-
ju, kuŗa pirms tam bija bijusi 
Ukrainas sastāvdaļa. Kopš tā 
laika tādi paši “zaļie vīriņi” ir 
rosījušies Luganskas un Do -
ņec kas rajonā, tur nodibinot 
“tautas republikas” un kaŗojot 
ar Ukrainas bruņotajiem spē -
k iem.

Pagājušajā nedēļā beidzot no -
tika sarunas par uguns pār trauk-
šanu.  Tajās piedalījās četru val -
s tu vadītāji – Ukrainas prezidents 
Petro Porošenko, Vācijas kanc-
lere Angela Merkele, Francijas 
prezidents Fransuā Olands, kā 
arī Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins.  Plus vēl Baltkrievi-
jas prezidents Aleksandrs Luka-
šenko mājastēva lomā.

Ziņots, ka sarunas turpinājās 
17 stundu garumā, vienā brīdī 
Putins esot bijis tik neapmieri  - 
n āts ar to gaitu, ka viņš pat  salau-
zis zīmuli vai pildspalvu. Galu 
galā tika sarunāts, ka visas puses 
uguni pārtrauks pusnaktī nak -
tī no 14. uz 15. februāri. No mi   -
nētajām territorijām tiks aiz - 
vākta smagā kaŗa tehnika, kā arī 
visi ārvalstu (lasi – Krievijas) zal-
dāti, kas tur atrodas.  Paredzēts, 
ka laikā līdz šā gada beigām Uk  -
raina atjaunos robežkontroli arī 
apstrīdētajās territorijās. No Kije-
 vas puses gaidīts, ka abām “tau-
tas republikām” tiks piešķirta 
plaša autonomija.

Tas viss izklausās jauki, taču 
patiesībā ir pamats  domāt, ka 

Sarunas Minskā
nemaz tik gludi neies.  Pirmkārt, 
jau pirmajās stundās pēc it kā 
esošā pamiera sākuma Lugan - 
s kas un Doņeckas apkārtnē turpi-
 nājās apšaudes. Šo sleju rakstu 
svētdienas pēcpusdienā, tātad – 
pamiera pirmajā dienā.  Vēstīts, 
ka katrā gadījumā patlaban mi -
nētajās territorijās situācija pir -
mo reizi pēc ilgiem laikiem ir 
salīdzinoši mierīga, lai arī Do    - 
ņ eckas “pašpārvaldes” vadītājs 
vēl nesen teica, ka arī tad, ja tiks 
no   slēgts pamiera līgums, uz     
patlaban ielenkto un intensīvi 
apšaudīto Debaltseves pilsētu tas 
neattiektos.  

Terroristiem, kuŗi ir sagrābuši 
šīs territorijas, tas ir tipiski.  Gal -
venais jautājums par to, kas notiks 
tālāk, saistāms ar to, ka pa    mieru 
tomēr nenoslēdza valsts ar val - 
s ti.  Doņeckas un Luganskas “tau-
tas republikas” neviens ārpus 
pašas Krievijas neatzīst, un diez 
vai to vadītājiem šķiet saistoši 
citu slēgti līgumi. Turklāt paši   jau 
nav nekādi valstsvīri, tie vien-
kārši ir ļaudis, kas patvaļīgi  sa -
grābuši territorijas un paslu di -
nājuši to “neatkarību,” kā arī pat-
vaļīgi rīkojušies kā tās vadītāji.  
Minēto rajonu iedzīvotājiem ne  -
viens neko nav prasījis.  Zināms, 
ka desmitiem,  pat simtiem tūk -
s toši cilvēku ir pametuši savas 
mājas un kļuvuši par bēgļiem.  

Otrkārt –  jautājums  par to, ko 
darīs Krievija? Kā zināms, Mas-
kava nepārtraukti ir apgalvo - 
jusi, ka neviena Krievijas kaŗa-
vīra Ukrainas dienvidaustru -  
mos nav bijis, nav un nebūs, lai 
arī satelīta attēli un cita veida 
informācija liecina, ka Krievijas 
zaldātu tur ir papilnam. Kā 
zināms, tos, kuŗi ir krituši, krievi 

ir apglabājuši slepus un, ja kāds 
kaut ko ir pamanījis, tad “skaid-
rojums” ir bijis  –  cilvēks vien -
kārši  apmaldījies.  Tas, protams, 
no civīlizācijas viedokļa ir prā - 
 t am neaptverams cinisms, bet 
tāda nu ir mūsdienu Krievijas 
federācija – melošana tai ir kā 
ūdens un pārtika.

Katrā gadījumā ir stipri ticams – 
ja Kremlis nebūtu sūtījis palīg-
spēkus, Ukrainas bruņotie spēki 
būtu novērsuši i Krimas anek-
siju, i “tautas republiku” izvei -
do šanu.  Putins jau savus spēkus 
turp nesūtīja tāpat vien.  Viņam 
ir tālejoši  ģeopolītiskie mērķi, 
tajā skaitā novērst Ukrainas pie-
vēršanos rietumiem. Jau par kla-
siku kļuvis atzinums, ka Krievija 
bez Ukrainas nevar būt imperija, 
tāpēc jau pirms gada Maskava 
aktīvi centās piekukuļot Janu-
koviču, lai tas atteiktos no Eiro-
pas Savienības līguma, tādējādi 
radot situāciju, kuŗā prezidents 
metās bēgt. Tagad Ukrainai ir cits 
prezidents, bet Krievijai ne.  Pa  -
gājušajā nedēļā kāds žurnālists  
Latvijā rakstīja, ka Putins ir kā 
cilvēks uz divriteņa, kuŗš nevar 
pārtraukt mīt  pedāļus, jo citādi 
velosipēds apgāzīsies.  Tā nu tas 
ir gan. Ar bruņoto spēku palī -
dzību vai bez tās viņa interesēs 
nepārprotami ir Ukrainā sagla-
bāt jukas un brukas, jo jādomā, 
ka tādā situācijā Eiropas Savie-
nība un it īpaši NATO uz Ukrai-
nu neskatīsies kā uz kaut kad 
nākotnē iespējamu dalībvalsti.

Rietumu pasaulē tas atbalsojas 
pirmām kārtām ar to, ka Ame-
rikā turpinās atsevišķu Kongresa 
dalībnieku uzstājīgi paziņojumi 
par tiešas militāra rakstura pa -
līdzības sniegšanu Ukrainai, to -

starp, piegādājot arī letālus ie  -
ročus.  Patlaban grūti spriest, kā 
šo prasību ietekmēs nule noteik-
tais pamiers, bet gadījumā, ja 
ter roristi izrādīsies negatavi to 
ņemt vērā, šī uzstājība varētu 
kļūt vēl intensīvāka.  Lai arī var -
būt  šķiet, ka šāda veida palīdzī -
ba būtu nepieciešama, jāatceras 
arī,  ka to vien Krievija gaida kā 
Amerikas tiešāku iesaistīšanos 
Ukrainas notikumos. Jo jau ta -
gad Putins apgalvo, ka Ukrainas 
bruņotie spēki esot “NATO le -
ģions”.  

Otrkārt, pamiera noslēgšana 
Eiropā, visticamāk, atbalsosies 
tā,  ka arvien skaļākas kļūs tās 
balsis, kas aicina vai nu mīksti  - 
n āt, vai arī pavisam atcelt eko  no-
miskās sankcijas, kuŗas ievies -
tas pēdējā gada laikā.   Vēl pirms 
Mins kas sarunām to, piemēram, 
prasīja Grieķijas jaunā valdība, 
kuŗu tagad vada itin populis-
tiskais Aleksis Ciprs.  Manuprāt, 
tas būtu pat ļoti priekšlaicīgi.  Ir 
skaidrs, ka sankcijas Krievijas 
tautsaimniecībai ir kaitējušas vis-
notaļ intensīvi, valsts finanču 
rezerves izsīkst, kapitāla plūsma 
no Krievijas uz citām valstīm 
turpinās, valstī plosās inflācija    
u.tml.  Nezinu, vai būtu prāta 
darbs spert pēdējo soli un Krie-
viju izslēgt no pasaules finanču 
sistēmas pavisam, jo tad nu gan 
draudētu pilnīgs ekonomisks 
sabrukums, un tam varētu būt 
sekas, kuŗas nudien ir grūti pa -
redzamas.

Taču tas nenozīmē,  ka civī-
lizētajai pasaulei tagad būtu jā  -
samazina spiediens pret Mas ka-
vu. Joprojām Krievija okupē Kri-
mu, un tās  uzturēšana  maksā 
bar gu jo bargu naudu.  Joprojām 

Krievija turpina jaukties citu 
vals tu darīšanās, tajā skaitā at -
balstot kiberuzbrukumus un, kā 
rakstīju pagājušajā nedēļā, pat 
izmantojot diplomātus, lai tālāk 
izplatītu savus melus un muļķī-
bas. Katrā gadījumā sankcijas 
jā  turpina līdz brīdim, kad kļūst 
skaidrs, ka pamiers Ukrainas 
dienvidaustrumos ir paliekošs, 
lai arī, kā jau minēju, tas ir maz 
ticams. Diez vai terroristi būs 
gatavi akceptēt Kijevas pārvaldi, 
lai arī cik plaša autonomija tiem 
tiktu sniegta.  Piedevām, arī Uk  -
rainas prezidentam ir jādomā 
par savu populāritāti, un pārāk 
acīmredzama padošanās Kremļa 
spiediena priekšā to varētu sa -
mazināt. Pat ļoti.  Visi zinām, kas 
notiek, ja ukraiņu tautas neap-
mierinātība sāk līt pāri malām. 

Man šķiet, ka arvien lielāka 
kļūst iespēja, ka Krievijā varētu 
notikt militārs apvērsums.  Diez 
vai valsts karaspēks īpaši priecā-
jas par to, ka to sūta slepus karot 
un slepus iet bojā.  Tāpat jādomā, 
ka militāristiem var apnikt Vla-
dimira Putina bezgalīgie kašķi ar 
pārējo pasauli.  Protams, nav ne -
kādu garantiju, ka cara gāšana 
no troņa Krieviju padarītu par 
draudzīgāku un sakarīgāku valsti.  
Taču visai ticami ir tas, ka valsts 
izolācija no pārējās pasaules kļūs 
arvien intensīvāka, kamēr Pu -
tins ir tronī.  Tas nav Krievijas un 
būtībā arī nav pasaules interesēs.  
Kādā brīdī vadzim būs jālūst. 

Un vēl – interesanti, ka salīdzi-
nājumā ar Krievijas fīreru mi  -
nētais Baltkrievijas fīrers sāk iz -
skatīties baltāks un pūkaināks.  
Arī šajā ziņā pasaulei nevajadzē-
tu sevi mānīt.  Vismaz pagaidām 
arī tur nemainās nekas. 
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16. februārī deviņdesmitā gads-
kārta dzejniecei Martai Landma-
nei, kuŗas dzīves gaitas izvijušās 
no Kurzemes uz Rīgu un Jelgavu, 
tālāk bēgļu gaitās uz Vāciju, līdz 
pat Anglijai – Jorkšīrai un Vidus  -
anglijai, “Straumēniem”. Tās nav 
vien ģeografiskas vietas, kas at  -
stājušas savus “ierakstus” vai “no   -
spiedumus” dzejnieces dažādos 
dzīves gados, bet arī cilvēciskās 
saites, atmiņas, notikumi, kas ri  -
sinājušies dažādās zemēs un pil -
sētās. Tās ir atmiņas, kas gan var 
bālēt, gan vēl vairāk paspilgtinā-
ties un izgaismoties. 

Marta Landmane, dzimtā uz  -
vārdā Dobele (prec. Dreifelde), 
dzimusi 1925. gada 16. februārī 
Liepājā, daļa bērnības gadu pava-
dīti Bārtas pagastā, kur tēvs strā-
dājis mežziņa darbu. Dabas tu  -
vums un mežs ar savu mistiku ie  -
tekmējuši nākamo dzejnieci uz 
mūžu. Tālab ir tik skaistas metafo-
ras, salīdzinājumi, krāsas, smalks 
un poētisks dabas, norišu, gada-
laiku maiņu skatījums dzejā. Vien 
gadiem ritot, pavasaŗa un vasaras 
zaļoksnības vietā ienākušas rude-
nīgas noskaņas un ziemīgums. 
Kaut arī ziemas baltais sniegs ir 
nomierinošs, tas apklāj pelēcīgo, 
dubļaino zemi, solot gaišumu. 
Skolas gaitas topošajai dzejniecei 
saistās ar Bārtas skolu un Rīgas 
septiņgadīgo valsts paraugpamat -
skolu (1933-1939), Rīgas pilsētas 
3. vidusskolu (1939-1940) un Jel -
gavas Hercoga Pēteŗa ģimnaziju 
(1941-1944). Jau kopš bērnu die -
n  ām jubilāre bijusi liela grāmatu 
lasītāja. Ģimnazijas gados sākusi 
rakstīt, kaut lielākoties uzrakstīto 
iznīcinājusi, tomēr atsevišķas pub-
li kācijas parādījušās 1942. gadā 
laikrakstā Zemgales Balss, 1943. 
gada 5. martā latviešu kaŗavīru 
frontes laikrakstā Daugavas Va     -
na gi publicēts dzejolis “Ziedainais 
cimdu pāris”. Šis laiks saistās ar 
pārmaiņām – no Latvijas valstis -
kā uzplaukuma, kultūras dzīves 
daudz krāsainības līdz padomju 
gadam un okupācijai, kaŗam un 
citai okupācijai. Marta Landmane 
izvēlas sanitāru kursus Sarkanā 
Krusta slimnīcā Rīgā, palīdzību 
ie  vainotiem kaŗavīriem lazaretē. 
Šis ir arī personiski smags laiks, 
mirst tēvs, par māti juku laikos 
trūkst ziņu. Dzīves ceļš aizvijās uz 
Vāciju, pāris gadu aizvadīti bēgļu 
nometnēs Gēstahtā  un Neištatē. 
Jāatzīmē, ka tolaik Saules nomet -
nē Gēstahtā dzīvoja rakstnieks 
Emīls Skujenieks, žurnālists Rai-
munds Čaks. 1946. gada 12. jūlijā 
nometnē rīkotajā jauno literātu 
vakarā Marta Dobele lasa noveli 
“Sāpju prieks”. Literārā vide atkal 
rosina pievērsties jaunradei, Saules 
nometnē Gēstahtā laikrakstā Ap -
skats 1946. gada 16. janvārī pub-
licēts dzejolis „Kursai”, 26. janvā - 
rī – “Sapņotājs”. 1947. gada pava -
sarī rakstniece, jau izveidojusi 
ģimeni, pārceļas uz dzīvi Anglijā. 
Tur arī veidojas savas latviskās 
Anglijas pilsētas, latviskā dzīve un 
rakstniecība, dziesmu dienas un 
teātŗu izrādes. Tās tapšanā nozī-
mīgu vietu ieņēma Pēteris Aigars, 
Gunars Janovskis, Guntis Zariņš, 
Velta Sniķere, Eduards Salna, Jānis 
Andrups, arī Marta Landmane   
un citi. 

Pasaules valodas nopilēja kā ūdens pilieni no gulbja spārna
Dzejniecei Martai Landmanei – 90

Tas nebija viegls laiks. No daudz 
kā  agrāk sapņota un ilgota ir jā  -
atsakās, lai dzīvotu, izdzīvotu, ie  -
kārtotu dzīvi jaunā un svešā zemē. 
Galvenokārt izdzīvošanas laiks, 
rūpes par ģimeni, vīra aiziešana 
mūžībā, jaunas ģimenes izveide, 
rūpes par meitām, tomēr ik pa 
laikam periodikā parādās dzejoļi, 
jo nav iespējams dzīvot, sevi ga - 
  rī  gi nepiepildot, sevi neizsakot 
vārd os. Līdzās mājas ikdienai bijis 
arī maizes darbs, tomēr mirkļi 
tverti arī rakstīšanai. Krājas dze-
jolis pie dzejoļa, kaut jubilāre kādā 
sarunā kautri atzinusi, ka piede -
rot “mazajiem darītājiem”. Līdz 
dzejas grāmatām pagāja daudzi 
gadi. Tiesa, grāmatizdevējs Jānis 
Abučs Zviedrijā bija salicis Mar -
tas Landmanes dzejas krājumu 
krietni agrāk pirms 1985. gada, 
kad apgādā “Selga” iznāca pirmais 
dzejoļu krājums “Pretstati” ar 
“dzidriem mīlestības dzejoļiem 
vai irstošas rūpniecības pilsētā ie  -
slēgta cilvēka izjūtām”, veidots 
stingrās pantu formās un atska-
ņās. “Martas Landmanes dzejas 
pa  saule kļūst uzskatāma, ja ie  do-
mājas meiteni, kas no zaļajiem 
Latvijas laukiem pret savu gribu 
iemesta rūpniecības pilsētā, kas 
nevis plaukst, bet lēnām drūp. [..] 
Dzejniece noraida svešajā pasaulē 
visu to, kas rodas no galējas dzī -
ves proletārizēšanās. Viņa noraida 
šo svešo gružu pielipšanu arī sa -
vu tautiešu saimei,” rakstīja kriti-
ķis Jānis Andrups. Krājumu izteic 
pretstati – ne vien dabā rodamie, 
bet arī iekšēji pārdzīvotie, redzētie, 
vērotie, iekšējās pasaules un ār   pa-
saules nesavienojamība. Izskan 
gan skaisti mīlestības dzejoļi – pil-
ni pavasara, vasaras, sarkanu ma  -
goņziedu, tvīkstošas sirds, dvēse-
les liesmu, tomēr rodas šaubas,  
cik ilgi būs vasara?, gan ieskanas 
rudenīgas vēsmas un aiziešanas 
motīvs (nobirušas lapas, ziemas 
tuvums, ēnu rotaļas, dziļas kupe-
nas, vējputeņi un aukstas naktis): 

Pa gludu ziemas ceļu projām aiz -
gāji, /Vēl tagad atceros, kā zudi 
pu    tenī. //Sniegs, balta krēsla tevi 
visu apņēma/ un cieši ietina kā 
linu palagā. /Kā suns es tavas pēdas 
ausmā meklēju, /bet sniega tuksnesī 
ne zīmju neatradu, /kas liecinātu 
to, ka mīlējām reiz mēs, / ka manī 
augi tu un tevī – es. 

Otru būtisku dzejas noskaņas 
daļu veido Latvijas dabas skaistums, 
bērnības laiks, harmonija, saska-
ņa, ilgas pēc tā – gribas lietainā 
dienā noskalot vaigam pelēkumu, 
saredzēt atkal varavīksni, rodas 
alkas, lai putni dotu spārnus, gri-
bas iekrist zālē, pieglaust vaigu 
zemei. Izteikti iezīmējas ilgas pēc 
mājām, kurās reiz mājoja miers,   
jo svešumā ir cita vasara, cits ru  -
dens un cita ziema. Tad ļauna ro -
ka pāršķēla / dzīvi kā mālābolu, / 
kas saules pusē ienācies, / bet ēnas 
pusē vēl skābs. / Man skābā daļa 
palika, / un tā reiz svešumā – es 
augs tāku torni redzēju / par Pēteŗa 
baznīcas torni, / Uz upes krastā 
stāvēju, tā platāka par Lielupi. / Es 
visur rudeni meklēju, / bet neatradu 
nekā, jo daudz kas vairs nav ie  -
spējams, jo sajūta, ka spārni sa  -
lauzti. Un aizvien vairāk nomāc 
sajūta, ka ir svešā salā, svešā kalnā, 
svešā zemē, kur neiederas – “rā   - 
d iet uz kuŗu pusi / dzimtene”. Krā-
 juma kvintesenci izteic dažādās 
variācijas un gradācijas – ‘es biju 
koks’ – sēkla, stāds, augošs, la po-
jošs utt. 

Otrais dzejas krājums “Vate 
ausīs” (1997) tapa brīvākos pant-
mēros, pakļaujoties dzejas/auto -
res iekšējam ritmam. Te veidojas 
interesanta saspēle – vadi-vadīt ar 
lietvārdu ‘vadi’, kas kaut ko spēj 
savienot. Reizēm ieskanas arī tau-
tasdziesmu motīvi, piemēram, 
liku bēdu zem akmeņa; cekulai -
na zīle dzied u.c. Būtisku nozīmi 
iegūst laiks – tagadnes un pagā -  
 ju š ais, steidzīgais un mūžam uz 
priekšu dzenošais. Met ziedu ķirsis, 
/ ieva un ābele. / Kā vēji skrējām, / 

neredzējām, / pa kuru laiku / no  -
ziedēja. Un šajā steigā, ikdienībā 
cilvēks nereti ko nepamana, ne  - 
ie  vēro. Simbolisku nozīmi iegūst 
dzejnieces paustās domas: sa -
grauts dievnams, pagalvī salocī -
tas vakardienas un vate ausīs, lai 
nedzirdētu. Dzejā ir arī minorī -
gas noskaņas, pat rekviēmi – kaut 
kam aizgājušam, pagājušam, arī 
laikam, ne vien cilvēkiem. 

Dzejā daudz dabas, ūdeņu 
(ezers, jūra, upe, grāvis, urdze, arī 
lietus). Tomēr svešumā daba ne -
reti vairs nesniedz harmoniju,   
aizvien vairāk sāk dominēt pilsē-
tas urbānā vide ar savu reālitāti, 
trokšņiem, kņadu, ielām un na -
miem, cilvēku atsvešinātību, bez-
personiskumu. Lielpilsēta kā māte / 
mani auklējusi. / Asinsvados – ben    -
zīns, / sirds vietā – motors. / Acis 
vē rīgas - / zilu krāsu maina: / sar-
ka nas, / dzeltenas, / zaļas. Īpašu 
personiskumu iegūst dzejoļi, ku  -
ŗos pieminēta māte – “lasīt mātes 
delnā un lūgums, lai arī māte 
palasa viņas rokā,” kā arī divatnes 
dzeja par kopīgām vasarām, ko  pī-
giem dzīves ceļiem, kopīgu prie  -
ku un cerībām. Neaizmirstules – 
kritušas zvaigznes,/kas reiz apgais-
moja / mūsu vasaras debesis./ –     
kā lai tevi aizmirstu? Simbolisks      
ir ceļa meklējums un jautājumi 
Diev  am – kāpēc? Dievs varbūt ir 
paslēpts aiz mākoņu barikādēm. 
Un kā dievs tiek uzrunāts Mē -
ness. 

2002. gadā izdoto krājumu 
“Krustām šķērsām” caurvij svešu  -
mā pārdzīvotais. 2006. gadā krā -
jums “Vēl vilni vel”, dalīts no  da -
ļās, lasāms kā dzejnieces liris  kā 

dienasgrāmata. “Martas Land ma-
nes dzeja, būdama dziļi subjek-
tīva, pauž daudz vairāk par indi -
viduālu pārdzīvojumu – tā ir pa  -
gājušā gadu simteņa divdesmita-
jos gados dzimušās paaudzes pu -
šu lauztās dzīves atspulgs. Ilgas 
pēc dzimtajām mājām un bērnī-
bas takām sadzīvo ar mierināju-
mu par dzīvi svešumā tikai “pa -
gaidām”, ceļš uz mājām tiek mek -
lēts vēl joprojām.” (Gundega Sau -
līte). Simbolisks ir dzejolis „Pogu 
vācele”: Es esmu /anglisks latvietis. 
/ Es angliski runāju, /smejos, ēdu; /
es angliski strādāju, / tērēju nau-
du... / Vien naktī, kad durvis / aiz-
 slēgtas, tad tiekos, / ar savu bēdu, / 
es rētas atkal atplēšu - / es latviski 
elpoju, domāju, / es latviskas asaras 
raudu, / jo esmu latvisks latvietis. 
Zīmīgs ir loga motīvs – pa to no  -
raugās uz dzīvi, notiekošo. “Kas 
esmu, kur saknes, kāda stāda at -
vase es?” 

Martas Landmanes dzejoļu 
krājumi dalīti nodaļās, izsakot 
katras liriskās nodaļas noskaņu. 
Rakstniece Lūcija Bērziņa, kas, 
aizvadījusi ilgus svešuma gadus 
Austrālijā, Sidnejā, 90. gadu sā   -
ku mā pārcēlās uz dzīvi Anglijā, 
“Straumēnos”, Martas Landmanes 
dzejā atzīmējusi: oriģināla, spē jī -
ga, apveltīta ar mākslinieces  ska-
tu, “ir jāslavē viņas tieksme mek - 
lēt arvien jaunus ceļus dzejas 
mākslā, spodrināt dzejas ārējo 
formu, dzejas techniku un ne  -
zaudēt arī dzejniecei nepiecieša-
mo emocionālo ievirzi, neļauj 
dze jai ieslīdēt tikai sausā technis -
kās pilnības meklēšanā.” 

PALU ŪDEŅI
Vasaras gaviles
Rudens nopūtas
Ziemas puteņi
Ikdienas sīkumi
Rožainas cerības
Melnas vilšanās
Taisnes, līkumi
Kalni, ielejas
Dievi un velni
Vienā cilvēkā
Iesprostoti.
 Mūži kad sadegs,
 Pāri paliks pelni...
 Izkaisiet pelnus,
 Kurs vējš stiprāki pūš.
 Cilvēka pelni - - -
 Smagi un spītīgi pelni. 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

Marta savā istabā “Straumēnu” muižā
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Autore publicējusies arī laik-
rakstos Londonas Avīze (kopš 
1956. gada ar dzejoli „Rudenī”), 
Laiks, Latvija, Brīvā Latvija, Lat -
vija Amerikā, žurnālā Ceļa Zīmes, 
Daugavas Vanagu Mēnešraksts un 
citur. Turklāt jubilāres pūrā nav 
tikai krājumos izdotā dzeja, bet   
arī periodiskajos izdevumos iz  -
kai sītie īsprozas darbi, kuŗos iz  -
teiktas autobiografiskas iezīmes 
un noskaņas, piemēram, “Ne  -
skums  ti, meitenīt” (Jaunā Gaita, 
Nr. 247-249), “Kā pa celmiem” 
(Laiks, 2005/2006. g.). Latvijā Mar-
 tas Landmanes dzeja publicēta 
kopš 20. gs. 90. gadiem. Dzejnieks 
un izdevējs Imants Auziņš, sa  sta   -
p  ies ar Martas Landmanes dze ju, 
atzinis – pārsteigums, atzīmējot, 
ka tajā ir cikliskas, liroepiskas 

ievirzes, pamatmotīvu caurviju 
attīstība un variēšanās, “... kopumā 
tā ir brīva dzeja ar savdabīgiem 
ritmiem, individuālām intonā ci-
jām ar savu tēlainību, detalizāciju, 
kompozīciju, valodu.”

Lai gan gadu gadiem interesē -
jos par latviešu trimdas rakstnie-
cību, allaž nākas atklāt ko jaunu, 
nezināmu, apgūstamu. Varu atzīt, 
ka līdz šim Martas Landmanes 
dzeju nebiju pamatīgāk iepazinu-
si. Šī man bija jauka satikšanās – 
dzejas rindas, tajās tvertās dzej-
nieces liriskās ‘es’ noskaņas mani 
uzrunāja, mudināja, rosināja, prie-
cēja un skumdināja. Apbūra 
skaistās dabas ainavas, kas pilnas 
dzīvības un atjaunotnes. Pārdo-
mas raisīja trimdinieka un jau - 
n ās/svešās līdz sirdij tomēr neie -
mī lētās zemes attiecības, kuŗās 
viss ir cits – pat jūra, koks, debesis, 

zieds, bet īpaši sveša ir pilsēta. 
Manī radās apjausma, ka dzej-
niece ir dabas cilvēks. Ne tu mani / 
ne es tevi mīlu pilsēta svešā. 

Un tik ļoti gribas mājās, “man 
gribas mājās/pie mā tes.” Un visai 
izteikts ir ‘es’ un ‘pasaule’ šķī rums, jo 
“pasaules krustcelēs at  balsi nerast”. 
Un ir vēl kāda smal ka dzej nie ces 
lirikas šķautne – saite ar mā  ti, dze-
jas rindas, kurās tik smeldzīgi 
iezīmēta māte. Un dubulta ir tā 
sāpe – sveši ne vien te, bet sveši-
nieki būtu arī Kurze mes krastā. 
Mans sapnis ne   pār nāk, / tas esot 
ava rējis / kaut kur pus ceļā starp īste-
nību un šķitumu, / starp Kara lie nes 
ielu un Kurze mes ziedu pļavām. 

Martas Landmanes dzejā plaša 
amplitūda no prieka, mīlestības 
gaišuma līdz nostalģiskam apce-
rīgumam, rezignācijām, pārdo -
m ām, smeldzei, no harmoniskas 

sa   skaņas ar sevi, dabu, otru cilvēku 
līdz disharmonijai, rudenīgām vai 
ziemas noskaņām, elēģiskumam, 
līdz laikam, kad ‘nenāk naktīs 
miegs’ un ir sajūta, ka mūžs rit, 
meklējot pareizo toņkārtu, un 
šķiet, ka debesīs ir vairāk pelēko, 
ne balto mākoņu. Skaistas meta-
foras – ‘zari zem palsena sniega 
sūks  tas un elš’, ‘no miglas atvara kā 
dzintara līdaka saulaina dienas 
izšaujas’, vakara vējš izārda dienu 
kā nemākulīgi uzmestu dūraini’, 
‘nakts neklauvējusi klusi ielavās 
ārdīt sniegu mēness pļavās’, ‘uz 
plānas ceļmalas rakstīta vēstule’, 
‘pasaule sniega villainē tinās, - 
sniga’ u.c. Martas Landmanes 
dzeju raksturo divi motīvi: dzejoļi 
par lauku dabu un dzejoļi par 
pilsētu, vien katrā no krājumiem 
šī attiecība mainās, vienam motī-
vam vairāk dominējot pār otru. 

Tomēr spēcīgākas ir alkas – atpa-
kaļ pie dabas: Izslēgsim elektrību, 
pa  šķirsim aizkarus smagos, /ielai-
dīsim telpā mēness gaišumu dzid-
ru. / Televīzijas vietā skatīsim snie-
ga vīru. Dzejā ‘ierakstīts’ latvietis 
svešumā, latviskais svešumā, ne  -
pazaudējot sevi starp citām mald -
ugunīm. Un tomēr Lai paliek kā 
bijis, / nepārmetiet, / neiztaisnojiet, / 
asfaltu jaunu nelejiet. // Šis ir mans 
ceļš / Mani remonti, / likumi, / ma -
nas bedres, grambas / un līkumi 
(“Mans ceļš”). 

Priecājoties no sirds par jauko 
un pārsteidzošo sastapšanos ar 
jubilāri dzejā, vēlu daudz baltu 
dieniņu, skaistu dzejas rindu, sirds 
mieru un nemieru reizē, ilgas un 
sapņus, baltus mākoņus un daudz 
smaržojošu pavasaru, pilnbrieda 
vasaru, krāsainu rudeņu un baltu 
ziemu!

Pasaules valodas nopilēja kā ūdens pilieni no gulbja spārna

„Dieva putniņi” pacēlušies spārnos
Režisore Dzintra Geka sarunājas ar Ligitu Kovtunu

Dzintra Geka un Armands Zvirbulis filmu studijā

... Otrais pasaules kaŗš nule iz -
ārdījis Eiropu, un miljoniem bēg-
ļu no dažādām zemēm pārplū -
di na Vāciju. Tostarp arī latvieši. 
Ap    vienotās Nācijas izveidojušas 
pārvietoto personu nometnes – 
Displaced Persons Camps, nodro-
šinot viņiem patvērumu un iz  ti -
ku. Bija izveidojusies jauna cil vē -
ku kopiena – DP, displaced per -
sons, ko latvieši sev raksturīgi 
nosauca “mīļvārdiņā” dīpīši. Līdz 
kāds īsti neidentificēts asprātis 
viņus nosauca vārdā “dieva put -
niņi”! Esmu dzirdējusi, ka pir-
mais it kā bijis karikatūrists 
Ernests Rirdāns. Vācieši gan esot 
tos dēvējuši strupāk – Deutsche 
Parasits... Var jau tā kā saprast – 
vāciešiem bija jāatstāj savi ērtie 
mājokļi ar visām mēbelēm un 
klavierēm, lai dotu dzīvesvietu 
šiem bēgļiem. Par šo laiku lieci -
na ne vien fotografijas, filmas un 
dokumenti, ir arī iznākušas at  -
miņu grāmatas – mūsu lasītā -
jiem labi zināmās Anitas Liepas 
“Flensburgas atmiņas”, Māras 
Celles “Meitene no Mežaparka”, 
Astrīdas Jansones “Dārlinga līk-
loči”, Zigrīdas Vidneres “Es uz -
augu Latvijā”. Nu tapusi arī do  -
kumentālā filma “Dieva putniņi”, 
kas uzņemta arī labi zināmajā  
studijā “Sibirijas bērni”, un tās 
režisore un producente ir Dzin - 
t ra Geka, montāžas režisors – Ar  -
mands Zvirbulis, operātors – Ai  -
vars Lubānietis, bet scenārija au  -
tors – Agris Redovičs, kuŗš pirms 
gadiem trim uzrunājis Dzintru  
ar vaicājumu: “Par Sibirijas bēr -
n iem tu esi izveidojusi filmas – 
vai tad nevajadzētu arī par trim-
das bērniem?”

Dz. G. Tas arī mani pārlieci-
nāja par iecerēto filmu seriju trīs 
daļās – “Sibirijas bērni”, “Trimdas 
bērni” un “Padomju bērni”. “Si   bi-
rijas bērniem” esmu veltījusi 13 
gadus, „Trimdas bērniem” ne  sa-
nāks mazāk... Vīrs (komponists 
Pēteris Vasks) joko – un tad vēl 
13 par padomju bērniem, un tu 
varēsi iet pensijā.  Un manā dzim-
šanas dienā novēlēja man aizie-
šanu pensijā pēc 25 gadiem! 

Pirms nepilna mēneša es iz -
mantoju ekskluzīvu iespēju      

TV studijā, jūsu radošās gru -
pas darbavietā, noskatīties trīs 
stundu gaŗo materiālu, no kuŗa 
beigās jāizveido 90 minūšu    
ga ŗa filma. Neapskaužami. 

Jā, tas patiešām ir ļoti, ļoti grūts 
posms filmas tapšanā. Iedomā-
jies, mūsu rīcībā ir milzīga apjo-
ma materiāls, vairāk nekā simt 
interviju Amerikā, Kanadā, Vā  -
cijā, Latvijā... Filmējām arī Aus - 
t  rālijā, bet šo materiālu neiekļā - 
v ām. Filmējām tautiešu mājās, sa      -
ietos, dziesmu svētkos, brau cām 
uz Augustdorfu, Blombergu, Es  -
lingenu... Montāžas process ri -
tēja trīs mēnešus diendienā, un, 
teikšu atklāti, bija mokoši. Es sa -
pratu, ka uzrunātie cilvēki man 
kļuvuši par tuviniekiem, ikviens 
stāsts ir patiesi unikāls, ikviens 
nofilmētais kadrs – svarīgs, bū   -
tisks. Kā tu to “griezīsi” nost?! Bet 
filmas laiks un mākslinieciskā 
kon  cepcija paģēr savu – filmai jā    -
iekļaujas šais 90 minūtēs un mak  -
simāli informātīvi, emo  cio nāli un 
mākslinieciski jāpauž saturs, snie-
dzot arī vēsturisko fonu. Turklāt – 
šī ir pirmā filma par laiku pēc 
1944. gada un par to, kas ar šiem 
cilvēkiem turp mā ka jā  dzīvē noti-
cis. Kā viņi dzī    vo ja nometnēs, kā 
devās tālāk uz Ame  riku, Angliju, 
Kanadu, Aus t  rāliju, kā iedzīvojās 
savās mītnes zemēs? Cilvēku lik-
teņi bieži vien ir līdzīgi, tomēr 
katrs dzīvesstāsts ir unikāls. 

Varu gan apliecināt, ka visas 
intervijas ir atšifrētas, ierakstītas 
cietajos diskos un ir pieejamas. 
Ikvienam respondentam ir savs 
“fails”, no kuŗa arī atlasīta viņa 
stāsta “sāls”, kas iekļauta visu ko  -
pīgajā vēstījumā. Tas tiešām būtu 
grēka darbs tās izdzēst vai pa  -
zaudēt. Un mēs uzņemamies at  -
bildību par to, lai pašiem stāstī -
tājiem, viņu bērniem un maz -
bērniem būtu iespēja saņemt ie  -
raksta kopiju. Turklāt – aculieci-
nieku kļūst arvien mazāk, bet 
vēsturisko un dokumentālo fil-
mu veidošanā  viņu liecības ir 
pats svarīgākais.

Varbūt taps apjomīgas grā  ma  -
tas – līdzīgi kā „Sibirijas bērni”?

 Neņemos apsolīt, taču atšifrē-
tas intervijas un fotomateriāls     
jau ir, esmu domājusi arī par to 
redakcionālo apstrādi un papil-
dināšanu. 

Filmā ir daudz autentisku fo   to 
un filmkadru. Kur tos ņē  māt? 

Mūsu studijai ir uzdāvināta 
amerikāņu dokumentālā filma 
divu stundu gaŗumā par šīm 
nometnēm, taču kvalitāte ir bē  -
dīga un šodienas technoloģiju 
izlutinātajiem skatītājiem neva - 
  r am atļauties piedāvāt “miglas 
bildes”. Mūsu rīcībā bija arī Viļa 
Lapenieka uzņemtā “Kas mēs 
esam...” – par nometni Blomber-
gā, kā arī bijām dabūjuši no šīs 
pilsētas archīva fondu glabātāja 

dokumentus par to, kā nometņu 
dzīve izskatījās no vāciešu puses. 
Izmantoti kinožurnāla  Deutsche 
Woche materiāli, Latvijas Valsts 
kinofotofono archīva materiāli 
un, protams, tautiešu atvēlētie 
materiāli. 

Līdztekus šim dokumentā la-
jam stāstam un intervēto cil vē-
ku vēstījumam ir arī ļoti emo -
cionāls filmas mākslinieciskais 
caurviju motīvs – putni. Un Ha -
 miltonā (kas nebūt nebija no 
Amerikas kontinenta trimdas 
centriem) filmētie kadri ar Ma  -
risa Vētras dēlu Andreju, ko 
identificēju tieši ar “diev put-
niņa” tēlu – smeldzīgu, aizkusti-
nošu, bet vienlaikus spēcīgu un 
neatkarīgu personību. 

 Jauki, ka esi to tā uztvērusi... 
Bet putnus īpaši mums nofilmēja 
Edgars Dzenis – aizrautīgs orni-
tologs, operātors un videoin že-
nieris. Mākslinieciskajā iecerē     
jau bija arī katra filmas varoņa 
likteņstāstu līdzībās illustrēt ar 
kādu putnu.  Kā tas izdevies – un 
par filmu kopumā lai spriež   
mūsu skatītāji.

Filmas pirmizrāde notiks Rī -
gā, kinoteātrī Splendid Palace,      
4. mar  tā plkst. 19. Latvijas TV 
pirmizrāde paredzēta šā gada 
Valsts svētku dienās. To izrādīs 
arī Sanhozē Dziesmu svētkos       
6. septembrī.

Paši pirmie skatītāji filmu re   dzē  -
ja 11. februārī Vašingtonā, LR vēst-
 niecībā. Viņu vidū arī mūsu cienī -
jamais autors Vilnis Bau ma nis.

“Vašingtonā nu jau par jauku 
tradiciju kļuvuši filmu vakari 
Latvijas vēstniecībā. Prāvs pul ciņš 
tautiešu noskatījās doku men  tāl -
filmas “Dieva putniņi” pirmizrā-
di. Te   mats saistīja, jo vismaz daļa 
klāt esošo bija kā bērni dzīvojuši 
tā dēvēto “dīpīšu” nometnēs Vā  cijā.

Iespaidi par redzēto bija dažādi. 
Jaunāko paaudžu skatītāji teicās 
esam uzzinājuši  kaut ko vairāk 
par savu vecāku vai vecvecāku 
pēc  kaŗa gaitām. Visi atzina par 
interesantiem izvilkumus no   
kaŗa laikā gatavotās melnbaltās 
filmas, kur bija redzami bēgļi 
zirgu vilktos ratos vai arī drūz-

mējoties pie kuģa, ceļā uz Vāciju. 
Taču tā laika līdzgaitnieki sa  -
skatīja arī šo to, ko varētu uzla-
bot. Vienbalsīgs bija spriedums, 
ka filmā vairāk  izcelts īpatnējais, 
mazāk – tipiskais,  līdz ar to radot 
greizu priekšstatu par “dīpīšu” 
nometnēm. Piemēram, nesamē-
rīgi liela filmas daļa veltīta Eslin-
genas nometnei, kur bēgļi dzī -
voja vāciešiem atņemtajās lielās 
blokmājās. Koši uzspodrinātas, 
šīs ēkas tagad atgādina lepnus 
dzīvokļu namus un varētu nezi-
nātāju novest pie slēdziena, ka 
“dīpīši” dzīvojuši pavisam nor-
mālos, pat turīgos apstākļos. “Kur 
tad palika pelēkās koka barakas? 
Kur ar segām sadalītās tumšās 
istabas?” jautāja daži.

Patiešām, ievērojot, ka Vācijā 
bija aptuveni 300 nometņu, būtu 
bijis vērtīgi, kaut vai melnbaltās 
fotografijās, ietilpināt skatus no 
citām, trūcīgāka paskata nomet-
nēm – kādās dzīvoja liela daļa 
bēgļu, īpaši angļu zonā. Parādīt, 
kādas šīs nometnes izskatījās      
toreiz, nevis tagad. Varbūt arī rā -
dīt skatus no nometņu kultūras 
sarīkojumiem, skolām, sporta 
sacensībām. Tādi fotomateriāli ir 
pieejami. Arī redzot, kā ataino -     
ti bijušie bēgļi Ziemeļamerikā,    
dau dziem šķita, ka būtu vajadzē-
jis rādīt kaut ko no trimdinieku 
lielajiem centriem, kur dzīvoja 
tūkstošiem latviešu, nevis tikai 
no nomaļās Halifaksas. Visai ne  -
tipisks “dīpītis” daudziem šķita 
Marisa Vētras dēls Andrejs, ku - 
ŗ am atvēlēts gaŗš filmas gabals un 
kuŗa kolorītā personība node - 
  rētu atsevišķai filmai. Liekas, ka 
režisore vairāk meklējusi māksli-
niecisko patiesību.

Bet saskatīt trūkumus ir simt-
reiz vieglāk, nekā filmu izgata vot. 
To, ko šāds darbs nozīmē, va  rēja 
noprast no Dzintras Gekas ko  -
mentāriem pirms izrādes. Viņa 
atzina, ka filma vēl nav pilnveidota 
galīgajā variantā un ka viņa lab-
prāt uzklausa skatītāju domas. 
Katrā ziņā, jācildina viņas darbs, 
veidojot filmu par “dī  pī  š  iem”,         
par kuŗiem Latvijā dau dz iem       
jo  projām ir miglains priekš stats.”
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ANDRIS NELSONS

Apvienotā Karaliste
24. februāris Andris Nelsons 

diriģē operu „Klīstošais holan-
dietis”, The Royal Opera House 
Covent Garden, London 

26., 28. februāris Andris Nel -
sons un Birmingha mas Sim fo-
niskais orķestris, Sym  p  hony Hall 
Birmingham

18., 19. marts Andris Nelsons 
un Birminghamas Simfoniskais 
orķestris, Symphony Hall Birm-
ing ham

20. marts Andris Nelsons un 
Birminghamas Simfoniskais or   -
ķestris, The Royal Centre Notting-
 ham

21. marts Andris Nelsons un 
Birminghamas Simfoniskais or   -
ķestris, Leeds Town Hall

ASV
26., 27., 28., 31. marts Andris 

Nelsons un Bostonas Simfonis-
kais orķestris, Boston Symphony 
Hall

Beļģija
12. marts Andris Nelsons un 

Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, BOZAR MUSIC au 
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles

Francija
10. marts Andris Nelsons un 

Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, Salle Pleyel Paris

Nīderlande
4., 5. marts Andris Nelsons un 

Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, Concertgebouw 
Ams terdam

Vācija
7. marts Andris Nelsons un 

Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, Gasteig Philhar  mo-
nie, München  

8. marts Andris Nelsons un 
Royal Concertgebouw Orchest -
ra Amsterdam, Tonhalle Düssel -
dorf Kulturzentrum Ehrenhof, 
Düsseldorf

9. marts Andris Nelsons un 
Roy  al Concertgebouw Orchest -
ra Amsterdam, Liederhalle 
Stuttgart

13. marts Andris Nelsons un 
Royal Concertgebouw Orchest -
ra Amsterdam, Konzerthaus 
Dortmund Philharmonie für 
Westfalen, Dortmund

KRISTĪNE OPOLAIS
Apvienotā Karaliste
20., 23., 28., 31. marts,  Kristīne 

Opolais Čo-Čo-Sanas lomā Pu  -
či  ni operā “Madama Buterflay”, 
Royal Opera House, London

MŪSĒJIE PASAULĒ

Vācija
21., 23., 26. februāris, Kristīne 

Opolais Čo-Čo-Sanas lomā Pu  -
čini operā “Madama Buterflay”, 
Bayerische Staatsoper, München

MARINA REBEKA

Austrija
12., 15., 18., 21. marts Marina 

Rebeka Violetas lomā Verdi 
operā „La Traviata”, Wiener 
Staatsoper, Vienna

ELĪNA GARANČA

ASV
23., 26. februāris Elīna Ga    ran-

ča Karmenas lomā Bizē ope rā 
„Karmena”, The Metropolitan 
Opera, New York, NY

4., 7. marts Elīna Garanča 
Kar    menas lomā Bizē operā “Kar-
 me na”, The Metropolitan Opera, 
New York, NY

Itālija
22., 24., 28. marts Elīna Ga -

ran ča Karmenas lomā Bizē operā 
“Karmena”, Teatro alla Scala, 
Milan

INGA KALNA
Itālija
26., 28. februāris Inga Kalna 

Lučio Cillas lomā Mocarta operā 
„Lučio Cilla”, Teatro alla Scala, 
Milan

12., 14., 17. marts Inga Kalna 
Lučio Cillas lomā Mocarta operā 
„Lučio Cilla”, Teatro alla Scala, 
Milan

ZANDA ŠVĒDE

ASV
15. marts Zanda Švēde debi -

jas programmā ar Martin Katz, 
Temple Emanu-El’s Martin Mayer 
Sanctuary, San Francisco, CA

ALEKSANDRS ANTOŅENKO

Vācija
26. februāris, 1. marts Alek -

sandrs Antoņenko Samso na 
lomā Kamila Sensānsa operā 
„Samsons un Dalila”, Deutsche 
Oper Berlin

13., 19., 22., 28. marts Alek - 
s  andrs Antoņenko Dika Džonso-
na lomā Džakomo Pučīni operā 
“Meitene no zeltainajiem rie -
tumiem”, Deutsche Oper Berlin

EGILS SILIŅŠ

Vācija
21. marts Egils Siliņš Votāna 

lomā Riharda Vāgnera operā 
“Valkīra”, Oper Leipzig

PĒTERIS VASKS

Dānija
28. februāris Pēteris Vasks, 

„Vox amoris, fantāzija vijolei un 
stīgu orķestrim”, atskaņo DKDM 
Strygeorkester, Konservatoriets 
Koncertsal, København

11. marts Pēteris Vasks, “Mu  -
sica Dolorosa stīgu orķestrim”, 
atskaņo Aarhus Symfoniorkes-
ter, Domkirke, Viborg

Itālija
27., 28. februāris Pēteris Vasks, 

“Cantabile per archi”,  atskaņo 
Orchestra del Teatro La Fenice, 
Teatro La Fenice, Venezia

Šveice
15. marts Pēteris Vasks, “Kon-

certs vijolei un stīgu orķestrim”,  
atskaņo Camerata Bern, Zentrum 
Paul Klee, Bern

15. marts Pēteris Vasks, “Vox 
amoris, fantāzija vijolei un stīgu 
orķestrim”,  atskaņo Baarer Kam-
 merorchester, St. Martin, Baar

ĒRIKS EŠENVALDS

Austrālija
29. marts Ēriks Ešenvalds     

ora  torija “Kristus ciešanas un 
augšāmcelšanās” (Passion and 
Resurrection), pirmatskaņojums 
Austrālijā, The Great Hall, Uni-
versity of Sydney 

Apvienotā Karaliste
24. februāris Ēriks Ešenvalds  

“O Salutaris Hostia”, Trinity 
College Chapel, Cambridge 

26. februāris Ēriks Ešenvalds  
“The Heavens’ Flock”, Trinity 
College Chapel, Cambridge 

10. marts Ēriks Ešenvalds  
“Magnificat”, „Nunc dimittis”, 
Merton College Chapel, Oxford 

13. marts Ēriks Ešenvalds  
kor  mūzika, Trinity College Cha-
pel, Cambridge

21. marts Ēriks Ešenvalds  ora-
torija “Kristus ciešanas un aug  -
šām  celšanās” (Passion and Re   -
surrection), St John’s College 
Cha pel, Cambridge 

ASV
22. februāris Ēriks Ešenvalds  

“O Salutaris Hostia”, „Stars”, 
Central United Methodist Church, 
Asheville, NC 

22. februāris Ēriks Ešenvalds  
“Stars”, Fiske Planetarium, 
Boulder, CO

23. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, St. 
Peter`s Catholic Church, 
Columbia, SC 

24. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, Lut -
heran Church of the Ascension, 
Savannah, GA 

25. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, Palms 
Presbyterian Church, Jackson -
ville Beach, FL 

26. februāris Ēriks Ešenvalds  
“Rivers of Light”, Abravanel Hall, 
Salt Lake City, UT

26. februāris Ēriks Ešenvalds  
“Stars”, Assembly Hall, Salt Lake 
City, UT

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, Palma 
Ceia Presbyterian, Tampa, FL 

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
“Whispers on the Prairie Wind” 
(pasaules pirmatskaņojums), Ab -
 ravanel Hall, Salt Lake City, UT 

27. februāris Ēriks Ešenvalds 
“Rivers of Light”, Abravanel Hall, 
Salt Lake City, UT 

27. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, Moorings 
Presbyterian Church, Naples, FL 

27. februāris Ēriks Ešenvalds 
“Whispers on the Prairie Wind”, 
Abravanel Hall, Salt Lake City, UT 

28. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, 
Abravanel Hall, Salt Lake City, UT 

28. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, “Stars”, The 
Pink Church First Presbyterian 
Church of Pompano Beach, Pom-
pano Beach, FL 

1. marts Ēriks Ešenvalds  “O Sa -
lutaris Hostia”, First United Met -
hodist Church of Orlando, Orl an-
 do, FL 

3. marts Ēriks Ešenvalds  “O Sa -
lutaris Hostia”, First Presbyterian 
Church, Gainesville, FL 

4. marts Ēriks Ešenvalds “O Sa  -
lutaris Hostia”, Lutheran Church 
of the Redeemer, Atlanta, GA 

5. marts Ēriks Ešenvalds “O Sa  -
lutaris Hostia”, Shades Crest Bap-
 tist Church, Birmingham, AL 

6. marts Ēriks Ešenvalds “O Sa  -
lutaris Hostia”, “Stars”, First Pres -
byterian Church, Nashville, TN 

6. marts Ēriks Ešenvalds  “Se  -
neca’s Zodiac”, Pick-Staiger Con -
cert Hall, Bienen School of Music, 
Evanston, IL 

7. marts Ēriks Ešenvalds “O Sa  -
lutaris Hostia”, „Stars”, Roseville 
Lutheran Church, Roseville, MN 

8. marts Ēriks Ešenvalds  kor -
mūzika, Lutkin Hall, Northwest-
ern University, Evanston, IL 

8. marts Ēriks Ešenvalds “Stars”, 
Memorial Auditorium, Concordia 
College, Moorhead, MN 

26. marts Ēriks Ešenvalds  
kor  mūzika, Co-Cathedral of the 
Sacred Heart, Houston, TX 

28. marts Ēriks Ešenvalds          
“O Salutaris Hostia”, Benson 
Great Hall, Bethel University, 
Arden Hills, MN 

MĀRIS BINDERS
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28. marts Ēriks Ešenvalds      
oratorija “Kristus ciešanas un        
aug  šāmcelšanās” (Passion and       
Res  ur  rection), Grace and Holy 
Trinity Cathedral, Kansas City, MO

29. marts Ēriks Ešenvalds  ora-
torija “Kristus ciešanas un aug - 
š āmcelšanās” (Passion and Resur-
 rection), Village Presbyterian 
Church I Prairie Village, Kansas, 
MO  

Kanāda
28. februāris Ēriks Ešenvalds  

kormūzika, Shaughnessy Heights 
United Church, Vancouver BC

28. marts Ēriks Ešenvalds  
“Tempus” (pasaules pirmatska-
ņo jums), St. Benedict Parish, 
Halifax 

Vācija
28. marts Ēriks Ešenvalds 

kormūzika, Christuskirche Gars-
tedt, Norderstedt

1. marts Ēriks Ešenvalds kor-
mūzika, St. Marien-Kirche Har-
burg, Hamburg

14. marts Ēriks Ešenvalds kor-
mūzika, Pfarrkirche St. Maria – 
St. Vicelin, Neumünster 

15. marts Ēriks Ešenvalds kor-
 mūzika, St. Simeon-Kirche Alt-
Osdorf, Hamburg 21. marts Ēriks 
Ešenvalds kormūzika, St. Marien 
Dom, Hamburg

29. marts Ēriks Ešenvalds 
“Kris  tus ciešanas un augšām-
celšanās” (Passion and Resur-
rection),  Kammermusiksaal der 
Philharmonie, Berlin 

 Zviedrija
21. marts Ēriks Ešenvalds kor-

 mūzika, Baptist Church, Linkö-
ping

BAIBA SKRIDE 

Apvienotā Karaliste
27. februāris Baiba Skride un 

Ulster Orchestra, Ulster Hall, 
Belfast

ASV
21. februāris Baiba Skride, 

Abravanel Hall, Salt Lake City, UT

MŪSĒJIE PASAULĒ
VESTARDS ŠIMKUS

Vācija
1. marts Vestards Šimkus, so  -

lo  koncerts, Piano Salon Chris-
tophori, Berlin

22. marts Vestards Šimkus, 
ka  mermūzikas koncerts kopā ar 
indonēziešu vijolnieku Iskandar 
Widjaja, Blackmores Musikfabrik, 
Berlin

REINIS ZARIŅŠ
Apvienotā Karaliste
23. februāris Reinis Zariņš 

(kla vieres), Kristīne Blaumane 
(čells) un Eva Bindere (vijole),  
Northern Ireland Parliament 
buil dings, Belfast, NI

26. februāris Reinis Zariņš 
(klavieres), Kristīne Blaumane 
(čells) un Eva Bindere (vijole),  
Senedd, National Assembly for 
Wales, Cardiff, Wales

4. marts Reinis Zariņš, solo -
koncerts, 22 Mansfield street, 
London, UK

11. marts Reinis Zariņš (kla-
vieres), Kristīne Blaumane (čells) 
un Eva Bindere (vijole), Scottish 
Parliament building, Edinburgh, 
Scottland

SINFONIETTA RĪGA
Vācija
9. marts Sinfonietta Rīga un 

Baiba Skride, diriģents Normunds 
Šnē, Laeiszhalle, Hamburg 

14. marts Sinfonietta Rīga un Bai-

ba Skride, diriģents Normunds 
Šnē, Minhenes Herkulesa zāle

KREMERATA BALTICA

Vācija
21. februāris Kremerata Bal -

tica un Daniil Trifonov, Prinzre-
gententheater, Munich

LATVIJAS RADIO KORIS
Norvēģija
9. marts Latvijas Radio koris, 

diriģents Kaspars Putniņš, Oslo 
Cathedral

11. marts Latvijas Radio koris, 
diriģents Kaspars Putniņš, “Aug-
s  tā dziesma”, Oslo domkirke

Spānija
6., 7. marts Latvijas Radio ko  -

ris, diriģents Sigvards Kļava, 
Arvo Perta 80 gadu jubilejas 
koncerts, Basilica Santa Maria 
del Pi, Barselona

(Turpināts no 14. lpp.)

Izzināt vēsturi iespējams vai-
rā  kos veidos – lasot attiecīgu li -
te rātūru, skatoties dokumentā-
lus raidījumus, taču, pieļauju, 
visspilgtāk atmiņā paliks vietas, 
kas apmeklētas un skatītas pašu 
acīm, kā arī stāsti, kas dzirdēti 
laikā, kad konkrētās vietas ap  -
meklētas. Ļoti bieži, dodoties no 
Liepājas uz Rīgu vai pretējā vir -
zienā, nākas pabraukt garām no  -
rādei ar uzrakstu “Ložmetējkalns”, 
tādēļ kādā sestdienas pēcpusdie -
nā gan atceļā no Jelgavas kopā ar 
dzīvesbiedru nolēmām tur ie grie z -
ties. Tā kā tas notika vēl pagājušā 
gada nogalē, kad apritēja tieši simt 
gadu, kopš sākās drausmīgākais 
karš 20. gadsimta vēsturē, brau -
ciens uz Ložmetējkalnu ar mērķi 
uzzināt ko jaunu gan par pašu 
vietu, gan notikumiem, kas šeit 
risinājušies, šķita tieši laikā.

No skolas laikiem atmiņā pali-
cis, ka Pirmā pasaules kara laikā 
šai vietā latviešu strēlnieki izcīnīja 
visvaronīgākās un arī visasiņai  nā-
kās cīņas. Mazliet gan mulsināja 
nosaukums “Ziemassvētku kau -
jas”, jo šie divi vārdi šķita pilnīgi 
pretstati. Kā gan brīdī, kad visa pa -
 saule īpaši tiek aicināta uz mieru, 
kaut kur var notikt tik drausmīgas 
kaujas kā 1916. gadā no 23. līdz 
29. decembrim (pēc jaunā stila – 
1917. gadā no 5. līdz 11. janvā  rim).

Pirmā pietura – “Mangaļi”
Lai nokļūtu Ložmetējkalnā un 

neapmaldītos sānceļos, vismaz 
braucot no Jelgavas puses, ietei-
cams uzmanīgi sekot norādēm, 
kuru šai ceļa posmā netrūkst. Ru  -
nājot par braukšanu – pārsvarā 
būs jāizmanto zemesceļi, taču tie 
šeit ir ideālā stāvoklī, līdz ar to 

Tīreļpurvs un Ložmetējkalns. 
Vārdi, kas izraisa bijību

nokļūt vajadzīgajā punktā nav 
problēmu.

Pirms nokļuvām galamērķī, 
paklausot norādēs rakstītajam, 
iebraucām “Mangaļos” – Latvijas 
Kaŗa mūzeja filiālē. „Mangaļu” 
māju tuvumā atradās Pirmā pa  -
saules kaŗa frontes līnija un notika 
Ziemassvētku kaujas. Tagad to 
apkārtne ierīkota tieši tāpat, kā 
šeit izskatījies cīņu laikā, tas ir, ar 
nocietinājumiem, baļķu būvēm, 
kas pa gabalu nemaz nav saska  tā-
mas, jo labi nomaskētas, un tran-
šejām, kas mūsdienu cilvēkam, 
kuŗš kaŗu, par laimi, redzējis vien 
televīzora ekrānā, vairāk atgādina 
labirintu. Tās visas sauc par forti -
fikācijas būvēm. Savukārt mūzeja 
iekštelpās eksponēta izstāde “Lat-
viešu strēlnieku Ziemassvētku 

kaujas”, kuŗā apskatāmas vairāk 
nekā 200 fotografiju, kauju shē-
mas un “Mangaļu” apkārtnē at -
rastie priekšmeti, kam saistība ar 
traģiskajiem notikumiem.

Brīvdabas ekspozīcija „Man  ga-
ļos” apskatāma bez maksas.

Piemiņas vieta 
latviešu strēlniekiem

Visbeidzot nokļūstot Ložme -
tēj kalnā, priecē, ka šī vieta uzturē-
ta labā kārtībā un raisa interesi 
daudziem, turklāt dažādu tautī - 
bu cilvēkiem, jo mēs ne tuvu ne  -
bi jām vienīgie, kuŗi speciāli šurp 
braukuši. Biezi noauguša skuj  ko -
ku meža viducī uzstādīts varens, 
nedaudz apsūnojis akmens, pie   
kā piestiprināta koka plāksne ar 
uz   rakstu “Ložmetējkalns. Latvie-

šu strēlnieku Ziemassvētku kauju 
piemiņai”.  Pavisam netālu no tā 
27 metrus augsts skatu tornis, ku  -
ŗu pirms vairākiem gadiem uz  -
cēlusi akciju sabiedrība “Latvijas 
valsts meži”. Par spīti nelielam no -
 gurumam, uzkāpām augšā palū -
koties, kā šī savdabīgā apkārtne 
izskatās no putna lidojuma. Mums 
nedaudz laimējās, jo brīdī, kad 
bijām uzkāpuši pašā torņa augš-
galā, rietēja saule, līdz ar to skats 
uz Ziemassvētku kauju vietām 
pavērās vēl iespaidīgāks.

UZZIŅAI
Ložmetējkalns ir daļa no Gaŗās 

kāpas. Tā augstums – 18,5 metri, 
bet platums – 70 līdz 300 metru.

Nosaukumu Ložmetējkalns 
ieguva Pirmā pasaules kara laikā, 

jo vācu armija šo vietu bija ļoti 
nocietinājusi.

Piemiņas akmeni Ložmetējkal-
nā uzstādīja 1977. gadā, bet 1993. 
gadā tam pievienoja plāksni ar 
uzrakstu: “Ložmetējkalns. Latviešu 
strēlnieku Ziemassvētku kauju 
piemiņai”.

Ložmetējkalna, Tīreļpurva un 
“Mangaļu” māju apkārtnē sagla-
bājušās Baltijas mērogam unikā-
las liecības par Pirmā pasaules 
kara fortifikācijas būvēm.

Ložmetējkalns ir vienīgais kul-
tūrvēsturiskais liegums Latvijā un 
Valsts nozīmes vēstures piemineklis.

Skolēniem un studentiem brauciens uz Ložmetējkalnu varētu šķist īpaši interesants. „Manguļu” māju 
apkārtnē viegli iespējams iztēloties, kā šeit viss noticis Pirmā pasaules kaŗa laikā // FOTO: Lāsma Gaitniece

Akmens ar koka plāksnīti no  -
rāda, ka esam nokļuvuši vietā, 
kur 1916. gada Ziemsvētku lai  kā 
izdzisa neskaitāmu latviešu 
strēlnieku dzīvības. Piecās cīņu 
dienās bija 980 kritušo, 3839 ie   -
vainoto un 614 bez vēsts pa   zu-
dušo // FOTO: Lāsma Gaitniece
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Bauskas novadā. 2. Valsts Ara -
bijas pussalā. 3. Saules sistēmas 
planēta. 5. Privāttirdzniecības 
uzņēmuma pārdevēji. 6. Jumta 
slīpņu savienojuma šķautne. 8. 
Ūdens plūsmas dabīgās gultnēs. 
9. Latviešu rakstnieks (izkopis 
literārās pasakas žanru latviešu 

literātūrā). 14. ASV prezi-
dents (no 1969. līdz 1974. 
gadam). 15. Iedobtiem 
attēliem izrotāts akmens. 17. 
Gaujas pieteka. 18. Būt par 
modeli glezno tājam, 
tēlniekam. 20. Atbrī  vot tīklu 
no nozvejotām zi    vīm. 21. 
Novietot vertikālā stāvoklī. 
27. Biezas burtnīcas. 29. 
Suņa vārds iecienītā tele-
vīzijas daudzseriju filmā.     

31. Ēdama gliemene. 32. Rīki 
pēršanai. 33. Nepatie sība. 34. 
Zemūdens klints. 36. Rožu 
dzimtas augļu koks.       

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (Nr. 7 atri-
sinājums)

Līmeniski.  1. Nereta. 4. Smai-
lī te. 10. Deja. 11. Alpi. 12. Mi  -
nistri. 14. Atkal. 15. Skart. 16. 
Nātna. 20. Namdaris. 21. Nātrājs. 
24. Plēsums. 25. Kalngals. 27. 
Lapsa. 29. Lāvas. 30. Milna. 34. 
Divkosis. 36. Noma. 37. Loto. 38. 
Students. 39. Ieleja. 

Stateniski.  1. Nodeva. 2. Roja. 
3. Atomi. 5. Maestro. 6. Izirt.        
7. Tulkot. 8. Māneklis. 9. Pie -
maksa. 13. Laimests. 17. Ātrdabis. 
18. Laima. 19. Rātns. 22. Spilvens. 
23. Saraksts. 26. Pārklāt. 28. 
Pirmīt. 31. Aglona. 32. Pinte. 33. 
Asari. 35. Dole. 

Jāņa Strazdiņa vārdam ko -
men tāri nav vajadzīgi. Medicī  -
nas Goda doktors. Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris. Kultūras un 
sabiedrības cilvēks ar plašu in -
terešu loku. Narkologs un psī-
chiatrs, kollēgu un pacientu vis-
notaļ iecienīts ārsts. Taču man 
Jānis Strazdiņš vienmēr saistās    
ar Straupi. Būdams psīchonei-
roloģiskās slimnīcas galvenais 
ārsts, viņš bija radījis ap sevi īpa-
šu, labdabīgu auru. Jo ne vien 
vis notaļ iejutīgi ārstēja pacientus, 
bet atjaunoja architektūras pie-
mi nekļus un sakārtoja apkārtējo 
vidi. Viņaprāt, visam ir jābūt 
skaistam un sakoptam. 

“Straupes laiks manā dzīvē bija 
ļoti interesants,” atceras Jānis 
Strazdiņš. “Lielstraupes pili (tajā 
atrodas psīchoneiroloģiskā slim-
nīca), kas celta pirms vairāk nekā 
700 gadiem, un arī blakus esošo 
baznīcu bija sagrauzis laikazobs. 
Līdzās ārstnieciskajam darbam 
gribējās sakopt un iespēju robe-
žās atjaunot šos architektūras 
pieminekļus. Mani vienmēr sais-
tījusi māksla, architektūra un 
mūzika. Taču pils un baznīcas 
at   jaunošanas darbā liela loma 
bija manai dzīvesbiedrei Da  cei – 
mākslas vēsturniecei. Vēsturisko 
ēku un apkārtnes sakopšanā, ne -
 saņemot par to atlīdzību, iesaistī-
jās slimnīcas darbinieki. Plašs 
darbalauks pavērās arī slimnīcas 
pacientiem, jo ārstēšanās kursā 
bija iekļauta darba terapija.” Ārs ti, 
kas nodarbojas ar reanimāciju, 
labi zina, cik svarīga ir intensīvā 

ARMĪDA PRIEDĪTE Ārsts, kas atjaunoja pili
terapija. Tas ir dažādu darbību 
komplekss, kas visplašākajā 
nozīmē palīdz atjaunot 
visas dzīvībai svarīgās 
funkcijas. Jo ir par maz 
iznest cilvēku no Ha   -
rona laivas. Viņam jā  -
būt spējīgam atgriez-
ties agrākajā dzīvē. 
Arī alkoholiķiem un 
narkomāniem visla -
bāk var palīdzēt darba 
terapija. Jo sevišķi tad, 
ja tā sniedz patiesu gan-
darījumu. 

Ar šādu pārliecību Jānis 
Strazdiņš sāka savas darba 
gai tas Straupē. Līdz tam nevi-
enam, šķiet, pat prātā nebija 
ienācis atjaunot laikazoba 
sagrauzto se  no pili, baznīcu un 
parku. Un vēl mazāk – kā šajā 
visnotaļ svētīgajā darbā varētu 
iesaistīt arī slimnī cas pacientus. 
Cilvēkus, kuŗus alkohols un 
narkotikas bija no  veduši līdz 
kritiskai robežai.

Jānis Strazdiņš saviem pacien-
tiem uzticējās. Un viņa personī-
bas starojums spēja pārliecināt 
arī dziednīcas personālu. Ar jau-
 nā ārsta ierašanos Straupē sākās 
atjaunotne – fiziska un garīga. 
Ne   bija viegli lauzt cilvēkos vie  n -
al  dzības un pretestības bruņas. 
Pārliecināt. Aizraut. Daudz vieg-
lāk bija velt akmeņus un vest 
projām atkritumus, kas iepretim 
pilij veidoja atbaidošus kalnus. 
Tā bija pirmā augstiene, kuŗu 
pārvarēja jaunais galvenais ārsts. 
Viņš organizēja talkas un arī    

pats tajās aktīvi piedalījās. Liel -
straupes psīchoneiroloģiskā slim -
nīca nebija alkoholiķu un nar  ko-
mānu izklaides vieta vai kūrorts. 
Tā bija dziednīca vārda tiešākajā 
nozīmē, kuŗā ārsti cīnās par savu 
pacientu dzīvību, veselību un 
nākotni. 

“Strādājot Straupes psīchonei-
roloģiskajā slimnīcā, es izveido-
jos par speciālistu,” stāsta Jānis 
Strazdiņš. “Straupē biju nostrā-
dājis septiņus gadus. Tad bērnu 
dēļ nolēmām pārcelties uz Rīgu. 
Sāku strādāt Rīgas psīcho nei-
roloģiskajā slimnīcā par galvenā 
ārsta vietnieku. No 1977.  līdz 
1993. gadam biju Republikas 
nar koloģiskā dispansera galve -
n ais ārsts. Vēlāk – Valsts narkolo-
ģis kās aprūpes un veselības      
cent  ra direktors. Vadīju ES Pha  res 

programmas 11 kandidātvalstu 
koordinācijas vienības Rīgā.”

Jānis Strazdiņš divos sasauku-
mos bijis ievēlēts Rīgas domē. 
Izveidojis Rīgas domes Narko-
mānijas profilakses centru un 
bijis tā pirmais vadītājs. Vairākos 
sasaukumos bijis Saeimas de  -
putāts. Un, protams, joprojām 

UZZIŅAI
Jānis Strazdiņš dzimis 1941. gadā. 1966. gadā absolvējis Rīgas Me  -

di cīnas institūta Ārstniecības fakultāti. Izglītojies Ļeņingradas 
Bechtereva institūtā (1967), Maskavas Ārstu kvalifikācijas celša-
nas institūtā (1970). Pēc universitātes absolvēšanas sācis strādāt 
Straupes narkoloģiskajā slimnīcā, kur līdz 1973. gadam bijis 
galvenais ārsts. No 1973. līdz 1977. gadam bijis galvenā ārsta 
viet  nieks Rīgas psīchoneiroloģiskajā slimnīcā, pēc tam kļuvis 
par galveno ārstu Rīgas pilsētas narkoloģiskajā dispanserā. 
No 1993. līdz 1995. gadam vadījis Valsts narkoloģiskās aprū-
pes un veselības centru, kā arī Latvijas Nacionālās narkotiku 
kontroles un narkomānijas apkaŗošanas koordinācijas ko -

misiju. No 2000. līdz 2002. gadam vadījis Rīgas Narkomānijas 
profilakses centru. No 1975. līdz 1990. gadam Strazdiņš bijis 

galvenais narkologs Latvijas PSR Veselības aizsardzības minist-
rijā, no 1991. līdz 1993. gadam galvenais ārštata narkologs Latvi -

jas Labklājības ministrijā. Strazdiņš publicējis vairāk nekā 20 zināt-
nisko rakstu, ir vairāku grāmatu autors.    

Līmeniski.  4. Neliels ūdens-
kri  tums. 5. Papagaiļu kārtas 
putni. 7. Lauks lauksaimniecības 
kultūru audzēšanai. 10. Dienvid-
amerikas strauss. 11. Valsts Afri-
 kas ziemeļrietumos. 12. Vekselis, 
pēc kuŗa saņemama nauda. 13. 
Decimāllogaritma daļa aiz ko  -
ma  ta. 16. Garens krāvums. 19. 
Reak ciju virkne – sekas spēcīga 
kairinātāja iedarbībai uz orga-
nismu. 22. Nepatikšanas. 23. Vo -
  kāls skaņdarbs vienai balsij (gal-
venokārt operās). 24. Grezns 

mo   narcha sēdeklis. 25. Pārda  bis-
ka būtne skandinavu mītoloģijā. 
26. Precīzi izgatavots paraugs, 
modelis. 28. Sporta sacīkšu sā  -
kuma moments. 30. Tēls brāļu 
Kaudzīšu romānā “Mērnieku lai-
ki”. 35. Pazemes kanāļi grunts - 
ū  dens novadīšanai. 37. Tituls mu -
 sulmaņu zemēs. 38. Viegls, caur-
 spīdīgs tīklveida audums. 39. 
Grīšļu dzimtas purvu augs. 40. 
Vienkāršais mechanisms. 41. Ap  -
dzīvota vieta Brocēnu novadā. 

Stateniski. 1. Apdzīvota vieta 

pieņem savus pacientus.
Vai Jānis Strazdiņš bieži atce -

ras laiku, kad strādāja Straupē? 
“Pro  tams,” viņš saka. “Tos es ne  -
kad neaizmirsīšu. Tā ir mana 
jaunība. Straupe ir pasakaina 
vieta ar lielām dabas un archi-
tektūras bagātībām. Ar cilvēku 
darba vērtībām.”

Rīgā, klātesot Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam un 
veselības ministram Guntim Belēvičam,  godināja “Gada balva me -
dicīnā 2014” laureātus. Nominācijā “Gada ārsts” balvu  saņēma ģi  -
menes ārste Aina Braķe  no Ēgļu pagasta; “Gada zobārsts” – Ilze 
Brauere no Jelgavas slimnīcas; “Gada farmaceits” – Gunita Bole-
Mel gaile no  “Pārgaujas aptieka” Valmierā; “Gada funkcionālais spe-
 ciālists” – fizioterapeits Raivis Aršauskis no Rīgas;  “Gada māsa” –  
chi rurģiskās aprūpes māsa Natālija Spade no  Liepājas reģionālās 
slimnīcas;  “Gada vecmāte” – Iveta Žilvinska no Daugavpils reģionālās 
slimnīcas; “Gada ārsta palīgs” – Zinaida Leščinska no  Feimaņu pa  -
gasta feldšeru un vecmāšu punkta. Par “Gada notikumu medicīnā” 
atzītas Starptautiskās neatliekamās medicīniskās palīdzības un ār   -
kārtas situāciju medicīnas mācības “Dzīvības cena 2014” Daugav pilī. 

Valkā no 9. februāŗa darbu pārtrauca AS „SEB banka” struk -
tūrvienība. Līdz ar to Valkas novads (5 590 iedzīvotāju) palika bez 
nevienas bankas. Lai glābtu radušos situāciju, pašvaldība lūdza pa  -
līdzību pēdējai „naudas iestādei” – VAS „Latvijas pasts” Valkas no  -
da ļai, kur guva atsaucību. Tāpēc no 16. februāŗa pastā tika atvērta 
trešā kase. Drīz tiks ierīkots rindu aparāts, kas padarīs ērtāku klien -
tu apkalpošanu. Līdz ar to, izņemot kreditēšanu, pārējie bankas līdz 
šim sniegtie pakalpojumi Valkas novada  iedzīvotājiem arī turpmāk 
būs pieejami.

Daugavpils mūzikas vidusskolai (1923. gada 17. septembrī di   bi  nāta 
kā Latgales Tautas konservatorija) Kultūras ministrija piešķī rusi ilgga-
dējā direktora, mūzikas pedagoga un diriģenta Staņislava Broka 
(1926-1977) vārdu. Par godu šim notikumam vidusskola 13. februārī 
rīkoja koncertu, kuŗā piedalījās viņa dēla,  skolas direktora Aivara Broka 
vadītais kamerorķestris, jauktais koris Jevģēnija Ustins kova vadībā, 
Latviešu kultūras centra sieviešu koris “Rūta” un vokālie ansambļi.

Kokneses novada dome nākusi klajā ar iniciātīvu kopā ar Aiz -
kraukles, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Krustpils un Skrīveru novadu 
veidot aģentūru, kas rūpētos par publisko ūdeņu, tostarp Daugavas, 
apsaimniekošanu. Tas saistīts ar pieņemto Zemes pārvaldības liku-
mu, kas paredz iespēju novadu domēm apsaimniekot savā territorijā 
esošo publisko ūdeņu territorijas. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) atbalstījusi šo pašvaldību iniciātīvu.  

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā tika godināta 
Anna Galvanovska 102. dzimšanas dienā, kur viņa mīt vairāk 
nekā gadu. Tomēr dzimusi un visu mūžu nodzīvojusi Rites pagastā. 
Agrā bērnībā uzsākusi darba gaitas – vispirms par lopu gani un 
meitu pie saimniekiem, tad strādājusi lopkopībā kopsaimniecībā 
“Druva”.  Par spīti cienījamam vecumam, jubilāre ciemiņus sagaidīja 
mundrā un priecīgā noskaņojumā, kas arī uztur labu  veselību. 

Latvijas degvielas tirdzniecības uzņēmumam “Virši-A” šogad 
aprit 20 gadu jubileja. Tas ir kļuvis par lielāko un pieredzes bagā-
tāko pašmāju vietējo tirgotāju. Pērn tika atvērtas 7  jaunas degvielas 
uzpil des stacijas (DUS) Kurzemes reģionā – Ventspilī, Kandavā, 
Ugālē, Ēdolē un Jūrkalnē, bet Zemgalē – Vallē un Ādažos. Šobrīd 
“Virši-A” tīklā ir 53 degvielas uzpildes stacijas (DUS) visā Latvijā, 
kuŗās kopumā strādā 360 darbinieku. 

Daugavpilī 28. februārī notiks jauniešu deju kopu sadancis 
„Deju putenī”, kuru rīko tautas deju ansamblis „Laismeņa”,  aicinot 
draugus no dažādām Latvijas vietām, lai vienotos jautrā, nebēdnīgā 
un skaistā dejas lidojumā.  

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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DĒLI MĀRIS UN ALDIS AR ĢIMENĒM

ROBERTS RODIONS ZUIKA
Dzimis 1913. gada 20. janvārī Lubejas pagastā, Latvijā,

miris 2015. gada 4. februārī Kalamazū MI, ASV

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2014. gadā:

PAULIS DUKS
AIJA MEDENIS

DZIDRA RODIŅŠ
AUSTRA TREKNAIS

ILGA VĪTOLIŅŠ
JURIS ZIRNIS

Viņus mīļā piemiņā paturēs Čikāgas Latviešu biedrība

Kaļu rotas līgavai,
Mīļai skaistai Latvijai

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

GITA MUZIKANTS
Dzimusi 1940. gada 12. augustā Rīgā,

mirusi 2015. gada 13. janvārī Rīgā

Mūžībā aizgājis

RICHARDS REINHOLDS HEISE
Dzimis 1938. gada 8. jūlijā Slokā, Latvijā,

miris 2014. gada 14. decembrī Orlando, FL

Dziļā mīlestībā viņu piemin
DZĪVES BIEDRS ANDREJS

DĒLS ANDREJS UN MEITA LINDA
VEDEKLA KARĪNA, MAZBĒRNI MARKUS UN LARISA

KRUSTDĒLS ĒRIKS KRULLS

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
SIEVA ILGA

MEITAS LIENĪTE, ANGELIKA, SILVIA AR ĢIMENĒM

Es šonakt degšu sveci
un iešu, sveci rokās, tālu pļavās.
Varbūt caur kādu nezināmu teci
es pēkšņi iestaigāšu domās tavās.

Tu pļavu redzēsi. Un mūžību.
Iet puisēns mazs. Un pārvēršas par veci.
Un gaismu līdzi nes. Tā esi tu.
(Imants Ziedonis)

7. martā, plkst. 14:00 Biedības 
namā Daugavas Vanagu rīkota Ka -
 ŗavīru pēcpusdiena. Godāsim un 
atcerēsimies mūsu tautas varo ņus. 
Programmā: mācītāja A. Pelda 
priekšlasījums par ”Nacionā la jiem 
partizāniem” un “Meža meitām”, 
bijušo kaŗavīru godinašana. Ritas 
Blūmentāles lasītās patriotiskās 
dzejas, vīru skandinātās senās ka -
ravīru dziesmas. Pēcpusdienu no -
beigsim ar sadraudzību pie skā-
biem kāpostiem un desām. Ieejas 
ziedojums, sakot ar $15.00. Visi 
mīļi aicināti!

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa mē -
ģinājums.

DIENVIDKALIFORNIJA
29. martā plkst. 11:00-Pūpolu 

svētdienas dievkalpojums ar 
māc. Aivaru Ozoliņu. Dienvid-
ka lifornijas lat  viešu ev. lut. drau-
dzes baznīcā, 1927 Riverside

Dr., Los Angeles, CA  90039

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. 
dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI 48334). Info: 
www.detdraudze.org. Visi dievk. 
notiek 10:00 no rīta. 20. februārī 
Bībeles stunda, Andris Danilaus 
„Brīnumi”. 1. martā 10:00 Plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievk., māc. 
Ilze Larsen. 22. martā 10:00 dievk. 
ar dievg., māc. Biruta Puiķe Wilson. 
Sekos LAD gada sapulce un 65 g. 
atceres sarīkojums. 29. martā 
10:00 Pūpolu svētd. dievk., māc. 
Biruta Puiķe Wilson. 

• 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).  22. februārī 
11:00 gavēņa laika 1. sv. dievk., 
māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con -
gre   gational 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. 22. februārī dievk. ar 
Sv. vak. Draudzes gada sapulce. 
1. martā dievk. 8. martā O. Kal-
 paka atceres dievk. ar Sv. vak., seko 
pusdienas studenšu korporāciju 
locekļu izkārtojumā un filma ’’Va -
donis’’. 15. martā dievk. Pankūku 
brokastis pirms dievk. plkst. 10:00. 
22. martā dievk., Vilmingtonā 
Good Shepherd bazn (1530 Foulk 
Rd,- Rt.261) 15:00 dievk. ar Sv. 
vak. 29. martā Pūpolu svētd. 
dievk. ar Sv. vak. Valdes ievešana 
amatā.   Māc. Ieva Dzelzgalve.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdienā. 
1. martā dievk. Draudzes sa  pul ce. 
18. martā dievk. vada viesmā cī-
tāja Lauma Zušēvica. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran 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).

D I E V K A L P O J U M I
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D I E V K A L P O J U M I
21. februārī 11:00 dievk., māc. 

Jānis Keggi, dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastorlau-
 ma@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. 19. februārī 11:00 
Bībeles stunda. 22. februārī dievk. 
ar Sv. vak. un dr. darbinieku ieve-
šana amatā, sadraudzība, iesvētes 
mācība. 1. martā dievk., sadrau-
dzība. 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. 
8. martā 11:00 dievk. 11. martā 
19:00 valdes sēde. 12. martā 13:00 
pensionāru saiets. 22. martā 11:00 
dievk. 29. martā 11:00 Pūpolu 
svētd. 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).

 22. februārī  13:30 Īstbransvikā 
dievk. Māc. Ieva Pušmucāne-Ki -
neyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.com.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, 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)

 21. februārī 14:00 Manhatenā 
dievk., māc. Saliņš. 22. februārī 
11:00 Jonkeru bazn.  dievk., māc. 
Saivars. Seko skautu un gaidu sa -
rīkojums. 10:30 Salas bazn. dievk., 
māc. Saliņš. 1. martā 10:00 Jon-
keru bazn. Plkv. O. Kalpaka pie -
miņas dievk., māc. Juris Saivars.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: ka  zols@
msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no   -
tiek sestdienās 12:00. 

21. februārī dievk. vadīs mā  cī-
  tājs Mārtiņš Rubenis, kafijas 
galds. 28. marts dievk. vadīs prāv. 

Daira Cilne, dievgalds, kafijas galds. 
9. maijs dievk. vadīs mācītājs 
Mār  tiņš Rubenis; kafijas galds, 
draudzes pilnsapulce.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119), 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 22. feb-
ruārī dievk. ar dievg., padomes 
sēde. 1. martā  dievk. ar dievg. 8. 
martā Kalpaka piemiņas dievk., 
draudzes gada sapulce. 15. martā 
angļu val. dievk. ar dievg., Bībeles 
stunda.

• Skenektedijas latv.ev.lut.dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fuhr-
man St, Schenectady, NY 12308). 
Diakone L. Sniedze-Taggart, asistē 
prāv. O. Sniedze. 22. februārī diev-
kalpojums nenotiks.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters burg, 
FL 33707). Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.

22. februāri plkst. 11:00 Bie rī-
bas nama Bībeles stunda. 1. martā, 
plkst. 14:00 Dievkalpojums, pēc 
kuŗa tūlīt sekos draudzes pilnsa-
pulce. 6. martā, plkst 11:00 Bied-
rības namā draudzes valdes sede. 
8. martā Bībeles stunda, pēc kuŗas 
turpināsim omulīgo ciemošanos 
pie siltas zupas bļodiņas. Pirmā 
reize izdevās ļoti labi! Visi esat 
gaidīti! 15. martā dievk.

• 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. Dia-
kone Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-
8491, e-pasts: avotinsa@aol.com. 
Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 613-471-
1180, e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc  -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Ināra 
Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Svētdie-
nās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 
Za  ķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. Iesvētes mācība. 

 22. februārī Sv. vak. dievk. Pie 
kafijas galda – janvāŗa un feb-
ruāŗa jubilāru sveikšana. 22. mar-
tā 9:30 draudzes pilnsapulce. 11:30 
dievk. 29. martā Pūpolu svētd.

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

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

San Jose-Los Gatos (16548 

Ferris Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oak land).
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.

Dziļās sērās paziņojam, ka pa balto sniega taku mūžībā aizgājis

ROBERTS BĒRZIŅŠ
Dzimis 1918. gada 20. martā Gulbenes novada Mālmuižā,

miris 2014. gada 19. decembrī Gulbenes novada Mālmuižā,
sava mūža 63 gadus dzīvojis Ņudžersijā

DZIDRIS TREIMANIS 
Dzimis 1921. gada 5. februārī Sanktpēterburgā, Krievijā,

miris 2015. gada 2. februārī Queens, Ņujorkā

Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā Gitiņa

BRIGITA MUZIKANTS,
dzimusi KRULLS

Dzimusi 1940. gada 12. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 13. janvārī Rīgā, Latvijā

Mūsu dārgais brālis

SIGURTS ROZE, Dieva cilvēks,
aizgājis mūžībā
1928 – 2015

Sēro:
BĒRNI AMERIKĀ PĒTERIS, LĪVIJA, ROBERTS

UN RADI LATVIJĀ

Skumjās
BĒRNI MĀRA, ZANE, CHRISTINE, ANNE, GIJS TREIMANIS

SIEVA VIOLET
UN BĒRNU ĢIMENES

Tevi mūžīgi mīļā piemiņā paturēs un sēro
BRĀLĒNS ILMĀRS H. DAMBERGS AR ĢIMENI – ASV

BRĀLENS ERIKS P. DAMBERGS AR ĢIMENI – ASV
TANTE VELTA LIPOMANIS AR ĢIMENI – KANADĀ

BĒDĀJAS ASTRĪDA, IZOLDE UN RAIMIS

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J . RUSINS)

Dzīves ceļš beidzas – mūzika turpina skanēt

Bij dzīve, prieks un mīlestība,
Bij arī ciešanas un sāpes,
Līdz pilns nu mūža kauss.
Lai mūsu atmiņas Tevi mūžībā pavada!
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Sērās piemin
SV. PĀVILA LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE DETROITĀ

Viņu piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA

FRATERNITAS LETTICA

Viņu piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA

FRATERNITAS LETTICA

Bijušo Zuikas vīru koŗa 
dziedātāju vārdā
VALDIS AUERS

2014. gadā Dieva mierā aizgāja 
mūsu draudzes locekļi

ASTRA KALNIŅA
Dzimusi 1925. gada 5. janvārī,
mirusi 2014. gada 4. janvārī.

IRMA RUDZĪTE
Dzimusi 1921. gada 31. augustā,
mirusi 2014. gada 22. februārī.

ILGVARS SPILNERS
Dzimis 1925. gada 12. aprīlī,
miris 2014. gada 13. martā. 

BERTA STERNMANE
Dzimusi 1916. gada 6. oktobrī,

mirusi 2014. gada 4. aprīlī.

ZIGRIDA BROOKES
Dzimusi 1930. gada 27. augustā,
mirusi 2014. gada 8. septembrī.

MIRDZA ŪDENĀNE 
Dzimusi 1922. gada 2. novembrī,

mirusi 2014. gada 21. oktobrī.

MINNA KRAUKLE
Dzimusi 1925. gada 15. septembrī,

mirusi 2014. gada 22. decembrī.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 

ZENTA REBOKS
dzimusi BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1924. gada 14. aprīlī Valmierā,
mirusi 2015. gada 5. janvārī Arlington, Virginia

Dieva mierā aizgājis
Latvijas armijas virsnieka vietnieks 

un Latviešu Pretestības Kustības Dalībnieku Apvienības
vadības loceklis

VILIS RUTKS
Dzimis 1918. gada 16. augustā Alūksnē,

miris 2015. gada 21. janvārī Blūmingtonā, MN, ASV

No mums šķīrusies mūsu māte, vecāmāte un vecvecmāte, skolotāja

SKAIDRĪTE KĻAVIŅA
dzimusi SKRĪVERE

Dzimusi 1909. gada 5. jūlijā Cēsīs,
mirusi 2014. gada 7. decembrī Grandrapidos

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA ANITA AR GLEN

MAZBĒRNI CLAIRE UN PAUL UN ADREW AR MAIREAD
UN PIECI MAZMAZBĒRNI

Par viņu sēro
LATVIEŠU PRETESTĪBAS KUSTĪBAS DALĪBNIEKI

Sēro
DĒLS JURIS UN VARIS, VEDEKLA BARBARA 

MAZMEITA LINDSAY AR VĪRU MAJ. MATT BARTELS UN BĒRNIEM AVERY UN TROY
MAZDĒLS CHRISTOPHER AR SIEVU KELLY UN MEITIŅU COLETTE UN RADI LATVIJĀ

Turp, kurp Tu aizgāji, 
apstāsies laiks.
Norims sāpes, rūpes 
un bēdas.

Man, ak, Kungs, dod drošību
Iet, kur vien Tu ceļu spraustu,
Kur pie manis esi Tu,
Tur, kur tumsā gaisma austu,
Jo Tu mūžam esi mans
Labais Gans.
(Ludis Bērziņš) Kaļu rotas līgavai,

Mīļai skaistai Latvijai.
(K.Skalbe)

Mūsu mīļais filistris

MARĢERS PINNIS
Dzimis 1957. gada 22. maijā Ņujorkā,

miris 2015. gada 9. janvārī Sleepy Hollow, Ņujorkā

Mūsu mīļais filistris

GUNARS VĪTOLIŅŠ
Dzimis 1930. gada 8. jūlijā Rīgā,

miris 2015. gada 26. janvārī Mt. Pleasant So. Carolina

102 gadu vecumā mūžībā aizgājis
Zuikas vīru koŗa dibinātajs un diriģents

ROBERTS ZUIKA
Dzimis1913. gada 20. janvārī Madonas pusē, Lubejas pagastā,

miris 2015. gada 4. februārī Kalamazū, Amerikā
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē
Ķēniņš palīdz 

Canucks tikt pie 
uzvaras

Uzvaru Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) meistarsacīkšu spēlē iz   cī-
nīja latviešu uzbrucēja Ronalda 
Ķēniņa pārstāvētā Vankuveras 
Canucks vienība.

Ronalds Ķēniņš (Nr.41)

„Bronzas” junioru divnieks

Riks Kristens Rozītis

Martins Dukurs saņem apsvei-
kumus

Lelde Priedulēna // FOTO: LETA

Andris Kivlenieks distancē

Oskars Melbārdis un Daumants 
Dreiškens

Uzvaras atslēga ir ātrā ieskrē-
jienā

Canucks ar rezultātu 3:2 savā 
laukumā pārspēja Minesotas Wild. 
Ķēniņš laukumā pavadīja 14 mi -
nūtes un deviņas sekundes, meta 
divas reizes uz vārtiem lietoja trīs 
spēka paņēmienus, bloķēja vienu 
metienu un spēli pabeidza ar po -
 zitīvu lietderības koeficientu +1. 
Šīs sezonas astoņās NHL spēlēs 
Ķēniņš izcēlies ar trim vārtu gu  -
vumiem, vienu rezultātīvu pie -
spēli un pozitīvu lietderības koe-
ficientu +2. NHL Rietumu līgas 
(konferences) kopvērtējumā Ca -
nucks ar 67 punktiem 56 cīņās 
ieņem sesto poziciju.

Melbārža ekipāžas – 
pasaules bobsleja 
vēstures grāmatā!

Latvijas vadošā bobsleja eki-
pāža Oskars Melbārdis un Dau-
mants Dreiškens Pasaules kausa 
(PK) izcīņas pēdējā posmā Sočos 
izcīnīja otro vietu. Sezonas kop-
vērtējumā viņiem pirmā vieta.

Pēc pirmā brauciena Melbārdis/
Dreiškens bija ceturtajā vietā, bet 
aizvadot teicamu otro braucienu, 
viņi spēja pakāpties uz otro 
poziciju.

PK izcīņa beidzās ar četrinieku 
sacensībām. Latvijas ekipāža ar 
pilotu Oskaru Melbārdi un stū-
mējiem Daumantu Dreiškenu, 
Arvi Vilkasti un Jāni Strengu 
sacensībā ar pasaules labākajiem 
braucējiem izrādījās veiksmīgāki. 
Melbārža četrinieku ekipāža jau 
pirms šī posma bija nodrošinā-
jusi uzvaru Pasaules kausa kop-
vērtējumā. Pēc pirmā brauciena 
četrinieku sacensībās Melbārdis 
ar stūmējiem bija otrajā vietā, 
krievam Aleksandram Kasja no-
vam zaudējot 0,08 sekundes. 

Otrajā braucienā latvieši laboja 
starta rekordu un summā par 
0,02 sekundēm apsteidz Kas-
janova pilotēto bobu.

Līdz ar to Melbārdis ar savām 
ekipāžām nodrošinājis uzvaru 
Pasaules kausa izcīņas kop vēr-
tējumā gan divnieku, gan čet-
rinieku konkurencē, kļūstot par 
piekto pilotu, kam tas ir izdevies. 
Tāpēc Melbārža panākums ir 
iekļuvis pasaules bobsleja vēs tu-
res grāmatās, jo pirms viņa tikai 
četri piloti spējuši vienā sezonā 
dominēt gan divniekos, gan čet-
riniekos. 1995. gadā to paveica 
kanadietis Pjērs Lidērs, 1999. ga -
dā – vācietis Kristofs Langens, 
2002. gadā – šveicietis Martins 
Annens, 2008. gadā – Andrē Lange.

***
Bobsleja medaļu pūru papil di-

nāja mūsu juniori. Pasaules ju -
nioru meistarsacīkstēs bobslejā 
Altenbergas trasē Vācijā divnieku 
ekipāžu sacensībās bronzas me -
daļas ieguva Oskars Ķibermanis 
un Vairis Leiboms.

Mūsu bobslejisti abos braucie-
nos sasniedza trešo rezultātu, bet 
ātrākie abos braucienos bija 
mājinieki  Elzners un Hāfers.

Četrinieku konkurencē Oskars 
Ķibermanis kopā Matīsu Mikni, 
Raivi Zīrupu un Vairi Leibomu 
ieguva sudraba godalgas.

Siguldas trase 
veiksmīga tikai 

junioram 
Siguldā risinājās Pasaules 45. 

meistarsacīkstes kamaniņu spor-
tā. Vislielākās cerības mums bija 
titulētākie braucēji brāļi Šici – 
Juris un Andris. Taču ledus izrā-
dījās „neviesmīlīgs” mūsu spor-
tistiem. Šici pirmajā braucienā 
ierindojās tikai sestajā vietā un 
otrajā nespēja izlabot pieļautās 
kļūdas, tādējādi paliekot turpat. 
Otrajā braucienā viņiem bija gan 
piektais labākais rezultāts, tomēr 
tas neļāva olimpiskajiem medaļ-
niekiem tikt pie godalgām savās 
mājās. 

Siguldā startēja trīs Latvijas 
divnieki. Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš izcīnīja desmito 
vietu. Kristens Putins/Kārlis Krišs 
Matuzels pirmajā braucienā ie -
rin dojās 19. vietā, nekvalificējo-
ties otrajam braucienam.

cuma grupas vērtējumā ieguva 
sudraba medaļu.

Vēl sacensībās no Latvijas star-
tēja startēja Inārs Kivlenieks, 
Artūrs Dārznieks un Kristers 
Aparjods, attiecīgi ieņemot 12., 
15. un 26. vietu. 

Elīza Tīruma pēc pirmā brau-
ciena ierindojās 10. vietā, taču ot -
rajā braucienā šo pozīciju sa  gla-
bāt neizdevās, un viņa noslīdēja 
trīs vietas zemāk. Ulla Zirne pēc 
pirmā brauciena bija 18. vietā, 
otrā  piedzīvoja kritienu. Otrajam 
braucienam nespēja kvalificēties 
Latvijas jaunās braucējas Kendija 
Aparjode un Alise Evelīna Mit-
kus – attiecīgi 27. un 34. vieta.  

Pasaules meistarsacīkstes ka -
ma niņu sportā Siguldā beidzās 
ar komandu stafeti.  Par pasaules 
čempioniem kļuva Vācijas kama-
niņu braucēji, kuŗi sasniedza jau-
 nu Siguldas trases rekordu. Lat-
vijas komanda izcīnīja septīto 
vietu, lai gan pirms sacensībām 
Latviju pieskaitīja pie vieniem no 
favorītiem. Elīza Tīruma trases 
lejasdaļā saslīdēja, bet spēja iz -
vai rīties no kritiena. Turpinā-
jumā Inārs Kivlenieks un brāļi 
Juris un Andris Šici nedaudz uz -
laboja Latvijas rezultātu, tomēr 
iekļūt starp medaļniekiem neiz-
devās.

Federācijas
pre zidenta viedoklis

Latvijas Kamaniņu sporta fe -
de rācijas (LKSF) prezidenta Ata 
Strengas ieskatā Pasaules meistar-
sacīkstes kamaniņu sportā Si  gul dā 
sportiskā ziņā var vērtēt par Lat-
vijai neveiksmīgām. Strenga uz -
teica vienīgi Riku Kristenu Rozīti 
par 10. vietu vīriešu konkurencē 
un izcīnīto sudraba medaļu U-23 
vecuma grupā. Viņaprāt, pārējie 
kamaniņu braucēji nostartējuši 
ar kļūdām, dažiem tās bija jau-
nības dēļ, bet kļūdījās arī piere-
dzējušie. Rupji kļūdījās Elīza Tī -
ruma, bet viņu varbūt trauma 
iz  situsi no ritma. Tomēr kopumā 
šīs meistarsacīkstes ir labākās 
pēdējos gados. Siguldā nekad 
nebija bijuši tik daudz skatītāji. 
Sacensības varēja apmeklēt visi, 
kuŗi vēlējās, biļetes netika tirgo-
tas, Braucienus vēroja aptuveni 
pieci līdz septiņi tūkstoši skatī-
tāju. Trase bija lieliska, atklāšanas 
ceremonija un citi sarīkojumi arī 
bija līmeni, par to ir gandarījums. 
Pietrūka medaļas, tad ganda rī-
jums būtu dubultā. Nepatīkama 
kļūme gadījās apbalvošanas cere-
monijā, kad par godu Vācijas 
sportistiem tika atskaņota... vairs 
neesošās VDR himna. Tīmeklis 
„vārījās” no līdzjutēju  komen tā-
riem, nosaucot negadījumu par 
provokāciju.  

Brāļu Dukuru
triumfs 

Pasaules kausa izcīņā skeletonā 
Martins un Tomass Dukuri kop-
vērtējumā trešo gadu pēc kārtas 
nodrošināja sev dubultuzvaru. 
Martins Dukurs jau pirms PK 
pēdējā posma bija nodrošinājis 
sev sesto Pasaules kausa titulu 
pēc kārtas, bet Tomasam Sočos 
izšķīrās, vai viņam izdosies sa -
glabāt otro vietu. Soču posmā 
Martins Dukurs palika otrā vietā, 
zaudējot mājiniekam Aleksan-
dram Tretjakovam, bet Tomass 

Dukurs palika uzreiz aiz goda 
pjedestala, ieņemot ceturto vietu. 
Pēc pirmā brauciena Martins bija 
otrajā vietā, Tomass – trešajā. 
Otrajā braucienā Martinam ne -
izdevās pacīnīties ar Trejtakovu, 
bet Tomass piekāpās dienvidko-
rejietim Suņbinam Juņam.

Pasaules kausa izcīņas  kopvēr-
tējumā Martins Dukurs ieguva 
1770, Tomass – 1526 punktus. 
Trešā vietā ierindojās vācietis 
Aksels Jungks, kurš tika pie 1408 
punktiem.

***
Latvijas skeletoniste Lelde 

Priedulēna Pasaules junioru 
meistarsacīkstēs Vācijā izcīnīja 
augsto ceturto vietu. 

Pēc pirmā brauciena Priedulēna 
ieņēma trešo vietu, bet otrajā 
sasniedza piekto rezultātu, sum-
mā zaudējot vienu poziciju. No 
iespējas kāpt uz goda pjedestala 
Lelde atpalika 0,18 sekundes. 
Juniors Ivo Šteinbergs izcīnīja 
devīto vietu.

Daiļslidošana
Latvijas daiļslidošanas talants 

Diāna Ņikitina izcīnīja pirmo 
vietu sacensībās Miškolcā  Jegvirag 
Cup 2015. Turklāt jaunā censone 
sasniedza lielisku personīgo re -
kordu (155,44), kas tagad ir teju 
tikpat labs kā valsts daiļslidošanas 
līderei Angelīnai Kučvaļskai.

Īsajā programmā Ņikitina sas-
niedza personisko rekordu – 
53,05 punkti. Salīdzinājumam: 
pirms dažām dienām kontinen-
tālajās meistarsacīkstēs divus ga  -
dus vecākā Kučvaļska nopelnīja 
49,28 punktus. Lielākā punktu ra -
ža tika ievākta izvēles pro gram-
mā. Arī tur Ņikitina sasniedza 
personisko rekordu – 102,39 pun-
kti (Kučvaļskai Eiropas meistar-
sacīkstēs bija 107,09).

Biatlons
Pasaules kausa izcīņas 8. posmā 

biatlonā Holmenkollenā (Nor vē-
ģija) 20 km klasikā Andrejs Ras-
torgujevs vienīgo kļūdu šautuvē 
pieļāva pēdējās šaušanas beidza-
majā mērķī un sacensības beidza 
22. vietā. Pēc trešās šautuves 
Rastorgujevs bija sestais, bet 
pieļautā kļūda šaušanā dzēsa vi  sas 

cerības par vietu desmit niekā. 
Sprintā Rastorgujevs pieļāva 

trīs kļūdas un palika ārpus labāko 
četrdesmitnieka, nesaņemot PK 
ieskaites punktus. Viņš finišēja 
47. vietā.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs Pasaules meistarsacīkstēs 
1500 m distancē izcīnīja 16. vietu. 
Turpinājumā masu startā viņš ie -
rindojās augstajā ceturtajā vietā. 

Orientēšanās
Latvijas izlases ziemas orien-

tierists Andris Kivlenieks Pasau-
les meistarsacīkstēs Norvēģijā, 
sprinta distancē izcīnīja 12. vietu.  
Šis rezultāts ir visu laiku labākais 
Latvijas izlases sportistu sasnie-
gums pasaules meistarsacīkstēs.

Andris Kivlenieks sprinta dis-
tanci veica 17 minūtēs un 28 se -
kundēs, no sacensību uzvarētāja 
Andreja Lamova (Krievija) at  pa-
liekot 1:20. Vidējā distancē An -
dris izcīnīja 19. vietu. 

Teniss
Latvijas tenisiste Anastasija Se -

vastova izcīnīja pirmo vietu Slo -
vakijas pilsētā Trnavā ITF 10 000 
serijas turnīra vienspēļu sacen-
sībās, tādejādi turpinot savu 
uzvaru gājienu pēc atgriešanās 
profesionālajā tenisā. 

Sevastova uzvarēja arī dubult-
spēļu sacensībās pārī ar austrieti 
Annu Mariju Hailu, ar 6:4, 6:3 
pārspējot slovakietes Hončovu 
un Jurikovu.

Jānis Ikaunieks 
debitē pamatsastāvā

Pirmoreiz Francijas futbola 
meistarsacīkstēs kluba Metz pa -
matsastāvā izgāja 19 gadus vecais 
Latvijas izlases pussargs Jānis 
Ikaunieks un spēlēja līdz 66. 
minūtei, kad tika nomainīts. Gan 
pamatlaiks, gan pagarinājums 
starp Metz un līgas vicelīderi 
Brest beidzās ar bezvārtu ne  iz-
šķirtu (0:0), bet 11m sitienu iz -
pildē vietu ceturtdaļfinālā no -
drošināja Brest – 4:3.

Individuālajā ieskaitē teicami 
startēja Riks Kristens Rozītis. 
Pasaules meistarsacīkstēs viņš 
izcīnīja 10. vietu, bet U-23 ve -

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


