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VAIRA
PAEGLE
Gaidāmās Latvijas Valsts
prezidenta vēlēšanas šā gada
vasarā ir svarīgākās kopš
Latvijas neatkarības atjaunošanas, jo apdraudējumi Latvijas drošībai ir reāli.
Prezidents Putins, anektējot
Krimu un kurinot kaŗu Ukrainas austrumos, ir pilnībā
nojaucis pastāvošo starptautisko iekārtu un apliecinājis
sevi kā nopietnāko draudu
mieram un vienotībai Eiropā.
To beidzot negribīgi sāk atzīt
daudzi ietekmīgi polītiķi un
drošības eksperti, tā kliedējot
Krievijas mītus par iemesliem,
kas noveda pie jauna kaŗa
Eiropā. Taču līdz šim veids,
kādā norēgulēt krizi Ukrainā, ir
palicis netverams. Neviens negrib skaidri pateikt to, kas acīm
redzams – Putins ir bīstams
diktātors, kuŗš nepakļausies maigās varas spiedienam, un agrāk
vai vēlāk viņa agresīvitāte būs
jāierobežo ar militāro spēku.
Katrā ziņā, nemainoties varai
Krievijā, Latvijai un tās sabiedrotajiem nākamie gadi būs izaicinoši, jo līderības trūkums
ES un ASV ir satraucošs. Tieši
tāpēc Latvijai ir vajadzīgs Valsts
prezidents ar spējām stiprināt
Eiropas Savienības līdeŗu kollektīvo mugurkaulu.
Līdzšinējo Valsts prezidenta
vēlēšanu procesu Latvijā var
raksturot kā tādu varas technoloģijas paraugstundu, kuŗā
Latvijas tautas intereses un
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Vai polītiskās konjunktūras Sirēnas balss
atkal vilina?
valsts starptautiskais prestižs
tiek upurēti uz polītisko partiju
interešu altāŗa. Partijas ir izmantojušas Valsts prezidenta
vēlēšanas, lai panāktu izmaiņas
valdībās, iegūtu ietekmīgus
amatus Ministru kabinetā, apstiprinātu sev tīkamas personības Satversmes tiesā un citās
iestādēs, kā arī, lai garantētu
„savējiem” izdevīgu likumu pieņemšanu. Kandidātu izvirzīšana notiek īsi pirms vēlēšanām,
lai mazinātu viņu ievainojamību no preses un sabiedrības
pārliekas izvērtēšanas, kā arī
citu partiju „kompromatiem”.
Atskatoties uz pēdējām –
četrām – Valsts prezidenta vēlēšanām, esmu secinājusi, ka
process nedara godu nedz
amatam, nedz kandidātiem,
nedz Latvijas starptautiskajam
prestižam.
Pēc 5. Saeimas vēlēšanām
1993. gadā Latvijas ceļš (LC)
izvirzīja Gunāra Meierovica
kandidātūru Valsts prezidenta
amatam. Šāds solis bija priekšnoteikums PBLA līdeŗu līdzdalībai LC vēlēšanu sarakstā kopā
ar bijušās kompartijas biedriem. LC vēlēšanu rezultāts nebija tiks labs, lai tas viens veidotu valdību un lai LC iegūtu
Ministra prezidenta posteni, kā
arī ietekmīgu ministriju portfeļus. Meierovica kungs, un ar
to arī trimda, tika atraidīts par
labu ZZS kandidātam Guntim
Ulmanim. Kā šodien atceros

dienu pēc pirmā balsojuma, kad
Gunārs Meierovics, ar lielu pašcieņu, eleganci un pienākuma
apziņu apveltīts cilvēks, bija
spiests 5. Saeimas priekšā atsaukt savu kandidātūru.
Scēnārijs atkārtojās pēc 7. Saeimas vēlēšanām 1999. gadā,
kad Tautas partija (TP) izvirzīja
manu kandidātūru Valsts prezidenta amatam. Zinot, ka, būdami opozīcijā, nesavāksim vajadzīgo balsu skaitu, manas
kandidatūras izvirzīšanu uzskatīju par lielu godu un pavadīju
daudz laika, priekšvēlēšanu periodā apbraucot Latviju un
daloties ar Latvijas ļaudīm savās
domās par valsts nākotnes vīziju. Tas bija neiedomājami
skaists laiks manā dzīvē!
Pēc neskaitāmām vēlēšanu
kārtām vēlā nakts stundā kā
kompromisa kandidāte tika
izvirzīta un ievēlēta Vaira VīķeFreiberga – ar aprēķinu, kas
tika plaši diskutēts TP frakcijā:
TP galvenais mērķis bija nepielaist pie varas LC Valsts prezidenta kandidātu Anatoliju
Gorbunovu, jo TP vēlējās gāzt
LC valdību, Andrim Šķēlem
pārņemot varu savās rokās. LC
prāt, Freibergas kundze bija
“ērta”, jo, nākusi no ārzemēm,
viņa nodarbosies ar ārpolītiku
un nejauksies iekšpolītikas virtuvē. Paldies Dievam, šo nodomu izjauca sieviete, kuŗa ne
tikai ieveda Latviju NATO un
ES, bet arī apstādināja vairākas

machinācijas ap likumiem.
Pēc šīs pieredzes, Latvijas oligarchiem – Lembergam, Šķēlem
un Šleseram – Valsts prezidenta
amatā bija nepieciešams kandidāts, kuŗš ļautu viņiem netraucēti turpināt “trekno gadu”
polītiku. Tieši šī polītika eventuāli izraisīja Latvijas ekonomikas sabrukšanu un 250 tūkstošu iedzīvotāju izceļošanu no
valsts.
Valdis Zatlers savukārt tā arī
nekad neieguva tautas uzticību
un sarosījās tikai piecas dienas
pirms Valsts prezidenta vēlēšanām (kad pārvēlēšana amatā
viņam vairs „nespīdēja”), parakstot Rīkojumu Nr. 2 par LR 10.
Saeimas atlaišanu.
Arī 2011. gadā polītiskās
partijas bija “ērta” Valsts prezidenta kandidāta meklējumos,
un tāds atradās 24. maijā – deviņas dienas pirms vēlēšanām
– Andŗa Bērziņa personā, kuŗš
tika ievēlēts, partijām publiski
melojot, kuŗu no diviem kandidātiem tās atbalstīs.
Nav brīnums, ka neatkarīgās
Latvijas Valsts prezidenti, izņemot Vairu Vīķi-Freibergu, ir
bijušas pelēcīgas personības,
par kuŗām var teikt, ka tās ir
izpelnījušās ievērību nevis par
padarītajiem darbiem, bet gan
par nepieļautām kļūdām un
neizskanējušiem skandāliem.
Viņu neredzamība ES varas gaiteņos, kur ietekme balstās uz
personīgo sakaru veidošanu, ir

negātīvi iespaidojusi Latvijas
stāju ES valstu vidū, it sevišķi
ES prezidentūras laikā, kad viss
ārpolītikas smagums gulst uz
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča pleciem.
Ja agrāk Latvija varēja atļauties spēlītes ap Valsts prezidenta
vēlēšanām, tad tagad tā apdraudējuma fonā, kas nāk no Krievijas, Latvijai ir vajadzīgs Valsts
prezidents, kuŗš ne vien spēj
iedvesmot un saliedēt tautu, bet
arī spēj ietekmēt savus kollēgus ES un NATO ar morālu
skaidrību un polītisku noteiktību stāties pretim Putina agresijai. Manuprāt, tāds cilvēks ir
Egils Levits – pazīstams un cienīts Eiropā, ar dziļu izpratni par
Latvijas Valsts pamatvērtībām.
Tīmeklī klīst baumas par
izmaiņām valdībā un amatos
saistībā ar Valsts prezidenta
vēlēšanām, un man ir lielas
bažas, ka iepriekšējās manipulācijas ap šo amatu turpināsies.
Latvijas pilsoņiem ir ierobežotas
iespējas ietekmēt šos procesus,
ja nu vienīgi ar žurnālistu palīdzību. LR Saeimas deputātu
sirdsapziņa ir tā, kas noteiks
Valsts prezidenta vēlēšanu procesa atklātības un godīguma
pakāpi. Jautājums tomēr paliek
atklāts – vai 12. Saeimas deputāti, balsojot par nākamo Latvijas Valsts prezidentu, domās
valstiski vai kārtejo reizi pakļausies tik ļoti vilinošai polītisko partiju konjunktūras Sirēnas balsij?

Vidzemes Augstskola aicina pieteikties
dalībai starptautiskā vasaras skolā
Valmierā, Vidzemes Augstskolā (ViA) no 21. jūnija līdz
2. jūlijam norisināsies jau 17.
Baltijas Starptautiskā vasaras
skola (BISS). Šogad gan pašmāju, gan ārvalstu studentiem
būs iespēja piedalīties divās
vasaras skolas programmās,
iepazīstot tūrisma pasākumu
organizēšanu vai padziļinot
zināšanas par Latvijas kultūru,
valodu un sabiedrību. Šī gada
vasaras skolas īpašais notikums būs tradicionāla Jāņu
svinēšana 23. jūnija vakarā,
sniedzot ārvalstu studentiem

iespēju iepazīt vienu no tradicijām bagātākajiem latviešu
svētkiem.
Kā ikkatru gadu, vasaras
skolā plānotas lekcijas, semināri, grupu darbi, mācību
ekskursijas, kā arī kultūras un
brīvā laika pasākumu programma, lai dalībniekiem vasaras skola paliktu atmiņā kā
vislabākā vasara Baltijas valstīs, kas ir arī pasākuma moto
(„My absolutely best summer
in Baltics”).
Šogad vasaras skolas programma „Latvija – vieta rado-

šai attīstībai” iepazīstinās dalībniekus ar dažādiem Latvijas
kultūras aspektiem, lai labāk
varētu izprast tās identitāti un
dažādību. Plānotas gan latviešu
valodas un kultūras nodarbības, gan lekcijas un semināri
par vēsturi, drošības jautājumiem, sabiedrību, ekonomiku
u.c. Būtiska loma šajā programmā ir arī ekskursijām un
mācību vizītēm, kas paspilgtinās nodarbībās apgūto.
Baltijas Starptautiskās vasaras skolas otra programma
„Starptautiskā tūrisma un pa-

sākumu vadība/ITEM” piedāvās studentiem iespēju piedalīties kādā ievērojamā pasākumā, veicot tā izpēti un izvērtējot pasākuma rīkotāju
darbu. Gan praktiskie darbi,
izmantojot jaunākās IT technoloģijas, gan arī lekcijās un
semināros apgūtais sniegs dalībniekiem jaunas zināšanas
un iemaņas pasākumu vadības
jomā.
Kopš 1999. gada BISS ir
tradicionāla vasaras izglītības
programma, kas katru gadu
norisinās Vidzemes Augst-

skolā Valmierā. Lielai daļai
dalībnieku šī pieredze radījusi
interesi par Latviju un Baltijas
valstīm.
Sīkāka informācija par pieteikšanos atrodama interneta
vietnē http://biss.va.lv.
Papildu informācija:
Vineta Pūce
Vidzemes Augstskolas
Starptautisko studiju
speciāliste
infobiss@va.lv
t. +371 29100905
http://biss.va.lv/
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Latvian newspaper

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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: ____________________________
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LASĪTĀJU BALSIS
ULDIS BRŪNS

Vai diasporas balsis ir vienmēr svarīgas,
vai tikai šad un tad?

Pēdējā gadā diasporas jautājumi arvien vairāk sāk parādīties
Latvijas polītiskajā dienaskārtībā.
Kā bijušam trimdiniekam, man
šie jautājumi interesē, un tāpēc
janvāŗa beigās ierados Eiropas
Savienības mājā Aspazijas bulvārī, lai paklausītos Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas
pētījumu centra pētnieces neseno pētījumu „Diasporas polītiskā
pārstāvība Latvijā un Eiropas Savienībā: parlamentārā dimensija”
rezultātus. Starp citu, pētījuma
kopsavilkumā bija šāds teikums
“Eiropas Parlamenta vēlēšanās sasniegtie līdzdalības rādītāji illustrē neskaidra balsošanas priekšmeta un vēlētājam neērtas balsošanas procedūras negātīvo
ietekmi uz kopējo līdzdalību.”
[Mans izcēlums].

Diasporas vajadzības tiek pārrunātas nesenajā Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē

EP vēlēšanās Latvijai nav ie- Saeimas vēlēšanās. Vēlētājiem jācirkņu ārpus Latvijas, kur pilsoņi sūta pases un jāreģistrējas, jāvar tieši balsot, kā tas notiek gaida, kad vēlēšanu materiāli tiek
atsūtīti un tad vēlētājiem atkal
jāsūta savas balsis pa pastu.
Jau ilgāku laiku mani nodarLATVIJA – 2015
binājis jautājums, kāpēc vēl joZemākās cenas lidojumiem uz Rīgu
projām nevar organizēt tiešas
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
šanas Latvijas pilsoņiem visur,
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
kur viņi atrodas. Šis ir svarīgs
jautājums no demokratijas viedokļa. Skaitļi par ārpus Latvijas
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
dzīvojošo pavalstnieku polītisko
Tel.: 718-423-6161, 1-800-778-9847, Fax: 718-423-3979
aktīvitāti pēdējās EP vēlēšanās
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
2014. gada maijā, kad bija atļauta
Web site: www.vytistours.com
tikai pasta balsošana, un par
aktīvitāti pēdējās Saeimas vēlēšanās, liecina paši par sevi. EP
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
vēlēšanās piedalījās 2370 ārvalstīs
mītošie pilsoņi, Saeimas vēlēšanās –23056.
Saeimas vēlēšanās 2014. gada
A. JANSONS
oktobrī
bija 100 iecirkņi ārpus
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Latvijas – pateicoties ārzemēs
mītošo Latvijas Republikas pilRunājam latviski:
Runājam angliski:
soņu aktīvitātei un valstiskai
201-944-1273
1-866-944-1273
atbildībai. Dzirdēts, ka to iekārtošanas izmaksas ir apmēram
e-pasts: jansonsa@gmail.com
60-70 tūkstoši eiro, un reizi
piecos gados, kad notiek EP
vēlēšanas Latvijas valstij to vajadzētu atļauties.
18. februārī kopā ar PBLA
pārstāvības Latvijā vadītāju Jāni
Andersonu bijām ielūgti uz
Saeimas Ārlietu komisijas sēdi,
Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem
kuŗā tika spriests par iepriekš
BEACHES kūrortā vai bez bērniem pie SANDALAS. minēto pētījumu. Diskusijas
nobeigumā bildu par savu ieViena cena (All Inclusive)
priekš minēto ierosinājumu –
Latvijas valstij jāļauj balsot
pilsoņiem tiešās vēlēšanās, arī
ievēlot mūsu pārstāvjus EP. Šī
ierosme tika uzņemta ar atzinību.
Esmu gatavs līdzdarboties, izstrādājot attiecīgus grozījumus
vairākos likumos, t.sk., „Eiropas
Parlamenta vēlēšanu likumā”.
Vēl ir laiks – nākamās EP vēlēšanās notiks 2019. gadā. Ja to
neizdarīsim tagad, tad atkal
varēsim atskatīties uz EP vēlēšanām un diskutēt par zemo
līdzdalības līmeni. Veicināsim
to, lai mūsu diaspora justu, ka
arī ārpus Latvijas dzīvojošo domas tiek uzklausītas, veidojot
polītiku visā Eiropā un aiz tās
robežām, jo EP un citas Eiropas
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Savienības institūcijas aktīvi saTālr.: 727-623-4666
darbojas arī ar citām valstīm,
6301-D Pelican Creek Crossing
t.sk., Austrāliju, Kanadu, ASV.
St. Petersburg, Florida 33707
Vairāk informācija par pētījumu
e-pasts: rigaven@aol.com
var atrast: www.diaspora.lu.lv

VYTIS TOURS

AIREX - AVE SOL TRAVEL

LAIKS
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Koris Latvija uz Ņujorku atvedis īstu koŗa
mūzikas šedevru parādi

Baltijas koŗmūzika kļuvusi
par īpašu firmas zīmi pasaules
koŗmūzikas kartē. Kā spilgta un
izcila parādība tajā jau vairāk
nekā 70 gadus stabilu vietu
ieņem viena no Latvijas spožākajām un starptautiski visvairāk atpazīstamajām vienībām – Valsts akadēmiskais koris Latvija. Koŗa mākslinieku
sniegumam uzgavilējusi publika slavenākajās pasaules koncertzālēs – Amsterdamas Concertgebow, Hamburgas Laeiszhalle, Lucernas Kultūras un
kongresu centrā, Montrē Igora
Stravinska koncertzālē, Minchenes Filharmonijas zālē Gasteig, Maskavas Pēteŗa Čaikovska
un Sanktpēterburgas koncertzālēs, Singapūras Viktorijas koncertzālē un daudzās citās.
Kopš 1997. gada koŗa Latvija
mākslinieciskais vadījās ir desmitkārtējais Lielās Mūzikas balvas laureāts diriģents Māris
Sirmais, kuŗa vadībā koŗa balsis
kopā ar pasaulslaveniem orķestriem, mūziķiem un diriģentiem skanējušas daudzos
lielformas darbu atskaņojumos
visā pasaulē.
9. aprīlī plkst. 7:00PM (19:00)
Latvijas koŗa dziedāšanas leģenda, Valsts Akadēmiskais koris Latvija uzstāsies Linkolna
centrā Ņujorkā. Lielu daļu programmas veido latviešu un
baltiešu komponistu darbi. „Tā
būs īsta koŗmūzikas šedevru
parāde,” saka diriģents Māris
Sirmais. „Programma veidota,
balstoties uz Baltijas valstu
komponistu unikāliem šedevriem koŗmūzikā, un, protams,
esam iekļāvuši arī izcilus XVII

– XXI gadsimta Eiropas komponistu darbus. Alesandro
Skarlati XVII gadsimta Itālijas
skaņu pasaule, romantisma
laikmetā tapušās Jochannesa
Brāmsa un Fēliksa Mendelsona
sakrālās un mūzikāli emocionālās motetes, kā arī Svena
Dāvida Sanstrēma ekspresīvais
XX gadsimta skatījums uz barokālo jūtu pasauli ir neviltots
baudījums kā koŗa dziedātājiem, tā klausītājiem. Arī latviešu komponistu Pēteŗa Vaska, Artura Maskata, Ērika
Ešenvalda un igauņu Arvo Perta

Braucot uz Ņujorku, ir padomāts
arī par ciema kukuli amerikāņu
publikai – tas būs viens no slavenākajiem amerikāņu koŗmūzikas darbiem Leonardo Dreams
of His Flying Machine, kuŗa
autors, vairākkārtējs Grammy
balvas laureāts Eriks Vitekers,
Amerikā ir ļoti populārs. “Arī
man pašam šis autors ir īpašs,”
turpina Māris Sirmais, “biju pirmais, kas ar kori Kamēr viņa
mūziku atvedu uz Latviju. Ļoti
daudzi izcili Latvijas koŗi labprāt viņa mūziku iekļauj savā
repertuārā.”

direktors Māris Ošlejs.
Koris Latvija Amerikas Savienotajās Valstīs viesojas jau otro
reizi. 2010. gadā Ņujorkā kopā
ar islandiešu grupas Sigur Ros
mūziķiem koris piedalījās Kjartana Sveinsona kompozicijas
Credo vokāli instrumentālajā
pasaules pirmatskaņojumā, kā
arī uzstājās ar trīs koncertiem
Linkolna centra rīkotajā White
Light Festival. Laikraksts The
New York Times, raksturojot
koŗa skanējumu, vairākās recenzijās neskopojās ar apzīmējumiem
„izsmalcināts, skaists, krāšņs”.

un Veljo Tormisa radītā skaņu
pasaule ir guvusi plašu ievērību
un atzinību starptautiskā mērogā.”
Programmā iekļauti arī ārkārtīgi smalki skaņdarbi, kuŗus var
nodziedāt tikai ļoti liels, izcils
koris. Olivjē Mesiāna Louange à
l’éternité de Jesus skanēs 27 balsīs.

„Šajā īpašajā prezidentūras
pusgadā, korim Latvija ASV ir
uzticēts pārstāvēt ne tikai Latviju, bet arī Baltijas reģionu un
visu Eiropu, tādēļ klausītāji
koncertā dzirdēs krāšņas Baltijas un Eiropas a capella pērles,”
Māri Sirmo papildina koŗa

„Latvija kā valsts pastāv un
saglabājas kultūrā. Latvija kā
Eiropas Savienības prezidējošā
valsts rīko ne tikai polītiskas un
ekonomiskas darba sanāksmes,
bet arī veido iespaidīgu kultūras
bloku, un mūsu mākslas dažādās
izpausmes sevi apliecina Eiropā,

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Latviešu svētki Ņujorkas Metropolitena operā

Par spīti stindzinošam aukstumam, Ņujorkas latvieši
pirmdien, 19. janvārī devās uz
Linkolna centru, lai „Metropolitenā” noskatītos operu „La
Bohème”, kuŗā galvenajās lomās uzstājās latviešu dziedones Marina Rebeka un
Kristīne Opolais.
Vairākus vakarus janvāŗa
mēnesī viņas abas uzstājās
kopā uz šīs slavenās skatuves.
Starpbrīdī latvieši tikās bārā
otrā stāva balkonā. Vērojot
izrādē abas talantīgās jaunās
dāmas, radās lepnums par
viņām un mūsu mazo latviešu
tautu. Izrāde beidzās ar lieliem
aplausiem. Pēc tam tautieši
devās ārā uz skatuves ieeju un
aukstumā gaidīja, kad Marina
un Kristīne iznāks, lai mēs

Amerikā un arī pāri Latvijas
robežai uz Austrumiem – Kijevā
un citur,” saka Māris Ošlejs.
Savukārt Māris Sirmais neslēpj, ka viesošanās Amerikā
korim Latvija ir ļoti saistoša, un
uzskata, ka arī amerikāņiem
sastapšanās ar labu māksliniecisku vienību no Latvijas būs
tikpat interesanta. „Interese par
koŗu mūzikas kultūru ir ļoti
vērsta uz Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas aktīvitātēm, bet mums
tas ir īpašs projekts – braukt tik
tālu un rādīt savu mākslu un
kultūru,” skaidro diriģents.
Latvija ar savām koŗdziedāšanas tradicijām Amerikā ir labi
pazīstama, tāpat kā Baltijas
tautu likteņgaitu apvītā mūzika.
Tieši kultūra spēj pārmest tiltu
pāri laikam, telpai un kontinentiem. Amerika Latvijas vārdu
jau iepazinusi, pateicoties latviešu izcilajiem operdziedātājiem Elīnai Garančai, Maijai
Kovaļevskai, Marinai Rebekai,
Kristīnei Opolais un Aleksandram Antoņenko, kuŗi rēgulāri
uzstājas Ņujorkas Metropolitena operā. Latvijas vārdu pasaulē nes vieni no izcilākajiem
pasaules diriģentiem Andris
Nelsons un Mariss Jansons, kā
arī pasaulslavenais vijolnieks
Gidons Krēmers. Arī Valsts
akadēmiskā koŗa Latvija misija
ir nest pasaulē ne tikai mūsu
kultūras krāšņos ziedus, bet arī
Latvijas vārdu.
Šis koncerts ir iekļauts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmā.

Pēc „Bohēmas” izrādes. No labās: Renāte Blumberga, Aija Pelše, No labās: Aija Pelše, Ivars Bērziņš, Kristīne Opolais, Vija Bērziņa,
Ivars Bērziņš, Marina Rebeka, Vija Bērziņa.
Marta un Renāte Blumbergas

varētu viņas abas latviski ap- tena operas kalendārā latviešu ņenko dziedās nākamās OpeRudenī Ņujorkā latviešu
sveikt.
dziedātāji ieņems vēl ievēroja- ras sezonas atklāšanas vakarā, centros viesosies arī mūsu
2015.-2016. gada Metropoli- māku vietu. Aleksandrs Anto- kas ir liels gods māksliniekam. mīļie Trīs tenori.

LAIKS

4

INGRĪDA LUKAŠĒVIČA

2015. gada 28. februāris – 6. marts

„Mazie rīdzinieki” iemitinās
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejā
un aicina bērnības pasaulē

Mēs katrs nākam no savas
bērnības pasaules, tā ir veidojusi
mūsu pasaules uztveri. Tie esam
mēs un mūsu priekšteči, kas
veidojuši un veidojam savu pilsētu Rīgu lielā mērā saskaņā ar to
vērtību skalu un gaumi, kas tikusi ieaudzināta bērnībā.

stāde aicina atgriezties katram
savā un iepriekšējo paaudžu bērnības pasaulē. Bērnības priecīgie
un skumjie stāsti, to lietiskie pierādījumi – vismīļākās lelles un
viņu iedzīve, lācīši, sunīši, kaķīši,
zirdziņi, automobiļi, spēles, pirmās grāmatiņas, kleitiņas, bik-

Izstādē eksponēti materiāli no
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzeja krājuma, kā arī atsevišķi privātpersonu deponējumi. Tajā apskatāmi bērnu apģērbi, sākot ar
zīdaiņa pūriņu un autiņiem, līdz
pat modernam mūsdienu tērpam.
Liels retums ir 18. gadsimta zēnu

izmantot rotaļām, kā, piemēram,
V. Ķuzes ražoto konfekšu kārbu,
kas lietojama arī kā spēļu bungas.
Nozīmīgu vietu bērnības pasaulē ieņem rotaļlietas, katram
bērnam ir bijusi kāda sava iemīļotā rotaļlieta. Tā varēja būt lupatu lelle ar zīmētu seju, rotaļu lā-

No 20. februāra Rīgas vēstures
un kuģniecības mūzeja Izstāžu
zālē ir atvērta izstāde „Mazie
rīdzinieki”, veltīta rīdzinieku bērnības pasaulei cauri laikiem.
Izstādē apskatāmi gan mūzeja
krājumā glabātie, gan no jauna
iegūtie, ar rīdzinieku leģendām un dzīves stāstiem apvītie
priekšmeti, kas Rīgā lietoti
bērnu aprūpei, izklaidei, apģērbšanai un izglītībai laika posmā
no 18. gs. līdz mūsdienām. Iz-

sītes, cepurītes un vēl, un vēl…
Lai ikviena ģimene un ikviens
bērns, atnākot uz mūzeju un apskatot izstādi „Mazie rīdzinieki”,
tajā gūto emociju paleti varētu
izteikt arī radošā darbībā, attīstot kādas savas noteiktas prasmes, izstādē pastāvīgi darbosies
radošā darbnīca, bet, sākot ar
8. martu, divas reizes mēnesī,
svētdienās tiks rīkotas „Mazo
rīdzinieku dienas” ar īpašu programmu visas dienas gaŗumā.

bikses un 18. gadsimta beigu bērnu kristāmcepurītes. Apģērbu kollekciju papildina dažādu laiku
bērnu apavi, arī 1950.–1970. gadiem
raksturīgie zābaciņi un sandales.
Apskatāmi arī bērnu trauki un
galda piederumi, kuŗu vidū izceļas
ēdienu sabīdītāji. Tie paredzēti ēdiena sakārtošanai uz šķīvja, lai tas bērnam būtu vieglāk aizsniedzams.
Zināms, ka bērniem ļoti garšo
saldumi, tomēr vēl labāk, ja tie atrodas skaistā kārbā, kuŗu vēlāk var

cītis, ko samīļot pirms gulētiešanas,
visātrākā automašīna vai dzelzceļš, pa kuŗu doties jaunos piedzīvojumos. Izstādē var aplūkot
gan 19. gadsimta beigās nezināmā
darbnīcā izgatavoto rotaļlietu – kaķi,
gan fabrikā „Provodņik” 20. gadsimta sākumā ražoto gumijas rotaļlietu, gan ražošanas apvienībā
„Straume” ražotās mechāniskās
lelles un pasaulē pazīstamo lelli –
Bārbiju. Prieku bērniem kādreiz
sagādāja arī brauciens ar padomju

LĀSMA
GAITNIECE
Parasti notiek tā – ja cilvēks
brauc uz lidostu, mērķis ir viens:
sēsties lidmašīnā un doties vai
nu brīvdienu ceļojumā, vai arī
darba darīšanās uz tuvāku vai
tālāku valsti. Nokļūstot starptautiskās lidostas RĪGA territorijā
un tuvojoties tās centrālajai ēkai,
pie kuŗas ir autotransporta ap-

laikos populāro kājminamo rotaļu automašīnu kādā no Rīgas
parkiem, bet vēl joprojām aktuāla
ir „izjāde” uz šūpuļzirdziņa.
Pasakas, stāsti un grāmatu illustrācijas ir ikvakara priekšā lasīšanas rituāla sastāvdaļa. Bērnu
grāmatas vienmēr ir atšķīrušās
ar krāšņām illustrācijām un laimīgām stāstu beigām, kas ļauj
kaut uz mirkli aizsapņoties un
nokļūt citā pasaulē. Izstādē apskatāmas gan 20. gadsimta sākuma krāšņās pasaku grāmatas,
gan bērnu iemīļotās rakstnieces
Margaritas Stārastes darbi.
Fotogrāfijas ir bērnības dienu
spogulis un atmiņu glabātājas,
tajās ir redzami prieki un asaras,
palaidnības un nozīmīgi notikumi bērnu dzīvē. Tās vienmēr
atgādinās, ka ikkatrs no mums
reiz ir bijis bērns ar saviem sapņiem un vēlmi iepazīt pasauli.
Izstāde aicina pieaugušos atcerēties un dalīties ar savām bērnības
dienu atmiņām, ierakstot tās izstādē pieejamajā „Bērnības atmiņu
un pieredzes grāmatā”, kā arī dāvājot mūzejam kādu īpašu priekšmetu no dzīves agrajiem gadiem,
bet bērnus – iepazīties ar iepriekšējo paaudžu bērnības pasauli un
radošajā darbnīcā zīmēt savas iemīļotākās rotaļlietas, savus piedzīvojumus, celt sapņu pili, palasīt
aizraujošas bērnu grāmatas, sacerēt pasakas, dzejoļus, dziesmas
– vārdu sakot, gūt prieku par
esību bērnībā. www.rigamuz.lv

Rīgas Aviācijas mūzeja dārgumi jeb kā pa
ceļam uz lidostu lieliski pavadīt laiku?
mašīnu un hēlikopteru modeļi,
kuŗus gan vairs neizmanto. Ieskatoties vērīgāk, pamanāms, ka
šī territorija ir nožogota un tās
vārtus rotā uzraksts sarkaniem
burtiem „AVIOMŪZEJS”. Lai
uzzinātu, kas aiz šiem vārtiem
slēpjas, kādā saulainā februāŗa
dienā kopā ar vēl vienu intere-

Aviomūzeja vārti. Kā apvienot patīkamo ar lietderīgo? Ja lidostā
RĪGA uz reisu nākas gaidīt ilgāku laiku, ir vērts aiziet uz Rīgas
Aviācijas mūzeju, kas atrodas netālu. Tikai uzmanieties – apskatot
ekspozīciju, varat tā aizrauties, ka nokavēsit lidmašīnu!
// FOTO: Lāsma Gaitniece

stāšanās vieta, ne viens vien caur sentu devāmies to noskaidrot.
mašīnas vai autobusa logu būs
Cilvēka izdomas un prāta
pamanījis, ka pavisam netālu augstākais sasniegums
atrodas vairāki agrāko laiku lidNospiežot zvana pogu pie mū-

zeja vārtiem, mums tos atveŗ un
mūs laipni sagaida šīs kollekcijas
izveidotājs un mūzeja ilggadējais
vadītājs Viktors Talpa kopā ar
savu nešķiŗamo draugu – rudo
runci Rižiku. Pēc nelielas iepazīšanās, kuŗas laikā uzzinām, ka
aviācija un viss ar to saistītais V.
Talpu interesē jau 46 gadus un ka
viņš strādājis par avioinženieri,
kā arī vadījis Frīdricha Candera
Jauno lidotāju klubu, sākam
mūzeja eksponātu apskati. Mūsu
pavadonis sarunas laikā pat
vairakkārt atzīst, ja reiz cilvēks
„saslimst” ar aviāciju, tad tas ir
uz mūžu.
Ja apjomīgo aviācijas technikas
kollekciju – savu laiku nokalpojušās lidmašīnas un hēlikopterus – apskata pavirši, varētu likties – kas tur liels, tie jau ir tikai
„dzelži”. Taču, līdzko V. Talpa
par katru modeli pastāsta smalkāk, uzreiz kļūst skaidras divas
lietas, proti, katrs mūzeja eksponāts savā laikā radījis jaunu sasniegumu aviācijas attīstībā,
savukārt cilvēka nepārvaramā
vēlme lidot bijis viens no lielākajiem izaicinājumiem lidaparātu veidotājiem – konstruktoriem, inženieŗiem, palīgpersonālam un daudziem citiem. V.
Talpa sīki spēj izstāstīt par gandrīz katras lidaparāta detaļas

funkcionālitāti un pamatot tās
nepieciešamību. Ja ar aviācijas
techniku nesaistīts cilvēks lidmašīnu redz kā vienotu veselumu,
tad ļaudis, kas ar to saistīti profesionālā ziņā, zina, par cik daudzām atšķirīgām niansēm ir
domāts, piemēram, konstruējot
lidmašīnas spārnus vai šasijas.
Vienam no lidaparātiem zem
spārnu pārsega izmantotais materiāls atgādina bišu šūnas. Citam
spārnos pamanāmi mazi „punktiņi”, kas nepieciešami tāpēc, lai,
nokļūstot lielā augstumā, aparātu
pasargātu no apledošanas. Pa
šiem „punktiņiem” pievadīja speciālu šķidrumu, kas spārniem
neļāva apledot. Līdzīgi ir ar lidaparātu riteņiem – pirms uzsāka
to ražošanu konkrētajam modelim, zinātnieki ilgi sprieduši gan
par speciāla korda izgatavošanu,
gan citām specifiskām lietām,
kas ir tik nozīmīgas lidojuma
laikā, kā arī aparātam nosēžoties.
Visiem taču ir skaidrs, cik dārgi
aviācijā varētu maksāt kaut viena
vienīga kļūda.
Šā iemesla dēļ lieks ir jautājums
par to, kas pasaulē maksā vislielāko naudu. V. Talpa mūs pieved
pie kādas izmēros samērā nelielas
lidmašīnas, kuŗas svars ir 18 tonnas.
Izrādās, šīs lidmašīnas vērtība ir
vienāda ar 18 tonnām zelta!

Mūzejā apskatāmas pasažieŗu
lidmašīnas vidēja gaŗuma aviolīnijām, piemēram, An-24B, kas
bija pirmais modelis ar turbopropelleru dzinējiem. Tai līdzās
novietota vieglā transporta lidmašīna, daudzfunkcionālā An-2,
kas ražota 16 modifikācijās. Uzmanību piesaistoša ir nelielā
Cessna 150-A, kā arī reaktīvā
iznīcinātāja MIG-15 mācību un
treniņu modifikācija un vairāki
helikopteri, piemēram, Mi-24A,
kas salīdzināms pat ar gaisā
lidojošu tanku.
Apmeklētājus (tai skaitā arī mūs)
sajūsmina iespēja pašiem iekāpt
dažos no šiem lidaparātiem un
pilota kabīni apskatīt tuvplānā.
„Melnā kaste” nav melna un
nav kaste!
Pēc āra ekspozīcijas apskates V.
Talpa mūs ieveda mūzeja telpās,
kas iekārtotas vairākos namiņos.
Te aplūkojamās lietas galvenokārt
saistītas ar personībām, kuŗu
vārds aviācijas vēsturē ir nozīmīgs. Uz vairākiem stendiem
cita pie citas salīmētas fotografijas gan ar izciliem konstruktoriem, lidotājiem, avioinženieŗiem, gan grupu fotografijas,
kuŗās redzami visi kādas lidmašīnas apkalpes locekļi.
(Turpināts 5. lpp.)
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“Nest gara gaismu un zināšanas tautai”

Gunti Gailīti uzklausīja žurnāliste Inese Raubišķe

“Skatoties no malas, kas ir Rīgas
Latviešu biedrība šodien?” Tā,
pirmoreiz tiekoties, man zibenīgi
pajautāja Rīgas Latviešu biedrības (RLB) priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Kamēr brīdi prātā
vizuālizēju Biedrības namu, manuprāt, vienu no skaistākajām
sabiedriskajām ēkām Rīgā (Merķeļa ielā 13), ar to saistītos sarīkojumus un plašākai sabiedrībai zināmos RLB biedrus, mans
intervējamais pats arī atbildēja:
– Daudzi, ļoti daudzi šodien
iedomājas, ka te ir kultūras nams.
Aplami. Rīgas Latviešu biedrība
ir pirmā latviešu sabiedriskā organizācija, kuŗas būtību, mērķus
un uzdevumus biedrības dibinātāji ierakstīja skaidri un gaiši
vēl tālajā 1868. gadā, izstrādājot
RLB statūtus, un tie ir spēkā arī
šodien – ”Nest gara gaismu un
zināšanas tautai”. Šo vēstījumu
mākslas valodā varam redzēt arī
uz RLB nama fasādes – to pauž
septiņi alegoriski, simboliski Jaņa
Rozentāla mozaīkas freskas technikā 1909.-1910. gadā radīti gleznojumi. Trijos galvenajos attēlots
Spēks, Gudrība, Skaistums, četros
mazākajos – Zemkopība, Rūpniecība, Zinātne un Māksla. Nav
jāmeklē nekādas citas atslēgas.
– Tātad šodien RLB idejiskais
mērķis ir izglītība un kultūra?
– Vispirms izglītība. Mūsu pamatuzdevums ir sniegt plašai
sabiedrībai zināšanas un garīgo
saturu, vienlaikus uzsveŗot, ka
biedrības būtība ir biedrošanās –
savstarpēja dalīšanās panākumos, pieredzē un iedvesmojoša,
pozitīva gaisotne.
Kad cilvēkiem jautāju: „Pasaki,
kas šodien ir Latvijas valsts un
nācijas lielākā problēma”, tad sāk
runāt par latviešu rakstura īpašībām, par naudas trūkumu. Bet
īstā atbilde – latvieši kā nācija
nezin savu vēsturi. Dusmīgi paliek. Kā nezin? Un tad seko mans
otrs jautājums – no kuŗa gada
mums jāsāk skaitīt Latvijas valsts
vēsture?
– Pieņemu, ka vairums tautiešu
nosauks 1918. gada 18. novembri.
– ... No tā paša 1868. gada, kad
latvieši, apzinoties savu nacionālo
piederību, dibina pirmo nācijas
organizāciju ar domu apvienot

latviešus – vispirms ”Latvisko palīdzības biedrību priekš trūkumu
ciezdamiem igauņiem”, lai mazliet
vēlāk varētu jau izveidot daudz
vērienīgāku sabiedrisku organizāciju – Rīgas Latviešu biedrību.
Tas bija fenomens ne vien Rīgā,
bet visā Krievijas ķeizariskajā
imperijā! Jau 1869. gadā tiek likts
pamatakmens Biedrības namam
(architekts Jānis Frīdrichs Baumanis), ko svinīgi atklāj 1870. gada

Citā namiņā eksponēti priekšmeti, ko apkalpe ņēmusi līdzi
lidojumos. Atsevišķs stends veltīts lidmašīnu modeļiem, bet virs
tā novietoti vairāki lieli globusi.
Īsts pārsteigums bija, kad V. Talpa
mums parādīja lidmašīnas „melno kasti”! Izrādās, tā nemaz nav
melna, bet gan oranža, turklāt
kasti atgādina visai nosacīti.
Atsevišķā telpā atrodas mācību
trenažieŗi, kas ļoti līdzinās lid-

zinātnieki. Kādas vērienīgas būves
tika veidotas aiz Nacionālā teātŗa,
kur eksponēt materiālus! Daļa šo
materiālu šodien glabājas Latvijas
Nacionālajā vēstures mūzejā,
daļa Etnografiskā brīvdabas mūzeja fondos.
Ar Latviešu biedrību saistīts grāmatniecības sākums un tās attīstība – ar RLB financiālu atbalstu
1869. gadā tiek atvērta pirmā latvietim piederošā tipografija, bet

tošus interjera priekšmetus.
– Rīgas Latviešu biedrības nama
kā izcila vēsturiska architektūras
un mākslas pieminekļa uzturēšana, apsaimniekošana, nodokļu
nomaksa, remonti, renovācija un
restaurācijas darbi, biedrības administrēšana utt. – viss saistīts ar
financēm. Kā Biedrība pelna
naudu?
– Tā kā esam nevalstiska organizācija, mums pašiem par sevi

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Aspazijas un Raiņa gads RLB aizsākās ar grāmatas "Sirdsmīļo brālīt" iznākšanas svētkiem.
(no 2011. gada) Guntis Gailītis
Autografus sniedz sastādītāja un komentāru autore Gaida Jablovska

19. februārī. Viss top par privātiem
līdzekļiem. Līdz 1938. gadam, pārdzīvojot milzu pārvērtības, nams
iegūst šodienas veidolu. Kādas
spilgtas personības cēlušas šo namu! Jau iepriekš pieminētais J. F.
Baumanis (kas bijis arī Latviešu
biedrības priekšnieks), arī architekti K. Pēkšēns, E. Laube, E. Polis,
būvuzņēmēji L. Neiburgs, K. Ķergalvis... Nama būvvēsture atspoguļo gan Rīgas architektūras attīstību, gan pašas Biedrības vēsturi.
Pēc dažiem gadiem Latvija svinēs simtgadi, mums – RLB – būs
150. Mana pārliecība – Latvija
nekad nevarētu pastāvēt kā valsts,
ja nebūtu bijis šo 50 gadu pirms
1918. gada.
Labi, ka cilvēki šodien zin, ka
tieši RLB izcīnija tiesības 1873. ga-

Rīgas Aviācijas
mūzeja dārgumi jeb
kā pa ceļam uz lidostu
lieliski pavadīt laiku?
(Turpināts no 4. lpp.)

da vasarā rīkot Pirmos Vispārīgos
latviešu dziedāšanas svētkus. Atklāšanā Baltijas skolotāju koris
dziedāja vairākas dziesmas, to
skaitā arī “Dievs, svētī Latviju”,
kuŗu tolaik polītisku apsvērumu
dēļ neiekļāva oficiālajā Dziesmu
svētku programmā. Šo svētku panākumu iedvesmoti un iedrošināti,
Biedrības biedri rīkoja arī otros,
trešos un piektos Vispārējos latviešu
dziesmusvētkus. Latviešu biedrība

mašīnas pilota kabīnei un ir
pilnīgā darba kārtībā.
Kaut arī Rīgas Aviācijas mūzejs,
braucot uz lidostu vai atpakaļ un
uz to skatoties caur mašīnas logu,
šķiet samērā mazs, abi ar ceļabiedru tur pavadījām aptuveni
divas stundas! Turklāt pavisam
godīgi var teikt – tās bija aizraujošas stundas, kas paskrēja vēja
spārniem un kuŗu laikā uzzinājām daudz tāda, par ko iepriekš
nebija nācies pat aizdomāties!

īstenoja gan praktiskās, gan idejiskās lietas.Izstrādāja repertuāru,
izvēlējās diriģentus, organizēja
būvdarbus (Biedrība būvēja!). Pats
no sevis nekas nenotika, bija cilvēki, kas šo milzu pasākumu izauklēja. Kam ir autorība uz Vispārējiem latviešu dziesmusvētkiem?
Mums nav pat jāpierāda, kas jau
pēc būtības ir, – Rīgas Latviešu
biedrībai.
Šeit ir dzimis pirmais latviešu
profesionālais teātris – Rīgas Latviešu teātris, kuŗu 1919. gadā mēs
(Biedrība) dāvinājām Latvijas valstij ar visu trupu, dekorācijām, mēbelēm, tērpiem ... Un šis teātris, kas
darbojās no 1870. gada, ir tagadējais Latvijas Nacionālais teātris.
Latviešu profesionālā opera ir
dzimusi šeit – RLB Mūzikas komisija organizēja konkursu pirmās
latviešu operas libretam. Lasot,
pētot, studējot RLB dokumentus,
burtiski var eksplodēt no sajūsmas,
kādi fakti atklājas! Jūrniecības
sākums, Ārstu biedrība, Zemnieku
kongress, Skolotāju kongresi, pamatu likšana Latvijas Universitātei, Mūzikas Akadēmijai... Viss
saistīts ar mūsu Māmuļu – Rīgas
Latviešu biedrību.
Viena no būtiskākajām sastāvdaļām Rīgas Latviešu biedrībā bija
Zinību komisija, kas vienoja latviešu skolotājus, brīvo profesiju
darbiniekus, studentus, ierēdņus,
visus, kas interesējas par zinībām.
RLB Zinību komisija organizēja
zinātniskas ekspedīcijas, pa visu
Latviju vāca vēstures un etnografijas lietas, izveidojot milzīgu kollekciju, kas plaši tika pārstāvēta
1896. gadā, kad Krievijas imperija
organizēja Rīgā X Archeoloģijas
kongresu, kas bija pirmais lielākais
starptautiskais zinātnieku saiets
Rīgā un kuŗā uzstājās latviešu

vēlāk savu pirmo Rakstu krājumu
izdod biedrības Zinību komisija,
kas nostiprināja zinātnisko izdevumu tradiciju latviešu grāmatniecībā. Pie RLB Zinību komisijas
darbojās Derīgo grāmatu nodaļa,
kas izdeva īpaši nozīmīgus izdevumus, piemēram, pirmo Latviešu
Konversācijas vārdnīcu četros
sējumos. Līdz 1940. gadam iznāca
23 Zinību komisijas Rakstu krājumi. Rēgulārai zinātņu izplatīšanai ar grāmatu palīdzību RLB
izveidoja arī savu grāmatu
apgādu.
RLB Zinību komisija uzskatāma
par Latvijas Zinātņu akadēmijas
šūpuli. Biedrībai bija studentu
stipendiju fonds jauniešiem, kuŗi
mācījās Maskavā, Pēterburgā,
Tērbatā.
– Vai nav pienācis laiks izdot
vērienīgu izdevumu par Rīgas
Latviešu biedrību, sagaidot tās
150. jubileju. Būtībā tas ir RLB
goda jautājums.
– Protams, un ir jau ieceres par
tā formātu un autoru. Jautājuma
otra puse – financējums – tas ir
jāmeklē. Pērn izdevām grāmatu
“Rīgas Latviešu biedrība – Latvijas
valsts un nacionālās identitātes
šupulis. No pirmsākumiem līdz
mūsdienām”, nelielā tirāžā.
– Vai šodien varam teikt, ka
Biedrība pārvarējusi nopietnās
grūtības, kādās tā bija nonākusi
pirms sākāt vadīt tās darbu?
– Visi parādi Valsts ieņēmumu
dienestam, techniskajām firmām
ir nolīdzināti. Biedrības grāmatvedība katru nedēļu dod atskaiti,
valde katru nedēļu pulcējas un
apspriež aktuālākās norises. Namā
uzsākta telpu profesionāla restaurācija, piemēram, Līgo zālē, darām visu, kā tam jābūt, sākot ar
izpēti. Cenšamies savākt atbils-

jādomā. Neviens jau netic, ka
Biedrībai nemaksā ne valsts, ne
pašvaldība (ka priekšsēdētājs par
darbu nesaņem algu). Pamatā
pelnām, nomājot telpas, kā arī tās
izīrējot dažādiem sarīkojumiem.
Te nekas nenotiek par velti, kā tas
bija pieņemts krievu laikos. Biedri
darbojas komisijās (RLB ir desmit
komisijas, deviņas interešu kopas),
maksā biedru naudas – starp citu,
tā tas bija arī Biedrības darbā līdz
1940. gadam. Vārdu sakot, ja
gribi veidot pasākumu, gribi reālizēt sevi – izstrādā projektu un sameklē naudu. Un jāteic, ka namā
ir milzīga kustība, nepārtraukti
notiek darbība – sarīkojumi bērniem (pa laikam dzirdami vairāku
simtu bērnu soļi un balsis), senioriem, dažādu interešu un profesiju
cilvēku grupām. RLB dzīvē īpaši
nozīmīga loma ir sadarbībai ar
citam nevalstiskajām organizācijām un Eiropas fondu līdzekļu
piesaistei.
Katrs gads RLB iezīmējas ar
nozīmīgām atcerēm. Pienāk daudzu izcilu, ar RLB saistītu personību jubilejas. Tās arī atzīmējam. Šogad īpaši pieminami, piemēram, komponists Baumaņu
Kārlis, komponists, diriģents, folkloras vācējs Ernests Vīgners, folklorists Krišjānis Barons, architekts
Eižens Laube, rakstnieks Valdemārs Zālītis, rūpnieks, filantrops,
sabiedriskais darbinieks Augusts
Dombrovskis ... Gads sācies ar
pasākumu ciklu, kas veltīts Aspazijas un Raiņa jubileju gadam.
Arī šo latviešu dižgaru likteņi bijuši saistīti ar Latviešu biedrību.
RLB ir ne vien mazs Latvijas
spogulis, kur redzam gan labo,
gan slikto, bet nācijas mugurkauls;
un to nu visiem nāktos zināt un
novērtēt.
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LATVIEŠI CEĻO
EGILS VITANDS
Pagājušā gadā, kad ceļojām uz
Marķīzu salām, sadraudzējamies
ar cilvēkiem, kuŗiem arī patīk
ceļošana, un norunājām šogad
kopā braukt uz Āziju. De vā mies uz Vietnamu, Laosu un
Kambodžu. Tā kā tur nevar pats
uz savu roku īrēt automašīnu un
ir grūti ceļot ar publisko transportu, noorganizējām privātu
tūri mums astoņiem, katrā piestātnē satikām vietējo gīdu, kas
mūs pavadīja. Te nu ir daži ceļojuma iespaidi.
Satikāmies Hošiminā (Ho Chi
Minh City, agrāk Saigona). Pirmais, ko pilsētā ievērojām, ir motociklu jūra. Ielas ir pārblīvētas ar
sīkiem braucamiem. Uz dažiem
sēd veselas ģimenes, tēvs ar
vienu roku pie stūres, otrā rokā
tur gaŗu dēli, māte runā pa telefonu, turot bērnus. Citam padusē ir vista, cits ved lielu gleznu
vai pat ir piesējis būri ar milzīgu
cūku. Braucēji ir ļoti veikli. Taksītis pilnā sparā taurējot laižas
pāri krustojumam, un motociklu
jūra kā par brīnumu pašķiŗas.
Tikai vienreiz piedzīvojām izbīli, kad mūsu minibusa vadītājs
norāva sānu spoguli mersedesam. Nobraucām malā un domājām, ka nu būs saraušanās ar
kādu biezu bagātnieku, bet šoferis
aizgāja parunāties un atgriezies
teica, ka iedevis viņam piecus
dolarus, un viss esot kārtībā.
Paša vadoņa Hošimina jau sen
vairs nav šinī saulē, bet, tāpat kā
Ļeņins Maskavā, viņš ir izstādīts
stikla vitrīnā mauzolejā. Patlaban tomēr viņš esot kaut kur Eiropā, kur viņu laiku pa laikam
aizsūtot “atsvaidzināt”.
Modernie hoteļi ir ļoti smalki,
ar visām ērtībām labierīcībās.
Krāna ūdeni nekur nevar dzert,
pat vislabākajās viesnīcās.
Saigonas hotelī brokastu bufete ir milzīga, tā aizņem trīs
istabas. Ievērojām, ka daudzi vietējie brokastīs mēdz ēst zupu.
Vispopulārākā ir “Pho”, ļoti garšīga, diezgan piparota makaronu
zupa ar dažādām gaļām. Zupas
visā Āzijā ir ļoti garšīgas, ar dažādām neparastām garšvielām.
Otrā dienā braucam uz Cu Chi
tuneļiem, tas ir liels pazemes
cietoksnis, kur kaŗa laikā vietkongi slēpās no amerikāņu gaisa
uzbrukumiem. Tūristiem piedāvā apmeklēt arī “Amerikāņu
kaŗa noziegumu mūzeju”, no tā
gan mēs atsakāmies. Par visiem
Vietnamas gīdiem paliek iespaids, ka viņi nav apmierināti
ar valdību. Viens atklāti atzīstas,
ka viņiem ir aizliegts kritizēt
pašreizējo režīmu un ka viņš
labprāt emigrētu uz Ameriku.
Karstā svelmē izbraucam Mekongas deltu. Visapkārt rīsu lauki.
Spilgti zaļš līdzenums līdz horizontam. Rīsu laukos izkaisīti
kapu pieminekļi. Dažās vietās
viens liels akmens, citur vesels
ģimenes komplekss. Vietnamā
organizētas oficiālas kapsētas ir
tikai lieliem valstsvīriem, visi citi
apglabā tuviniekus savā īpašumā. Ar laivu pārceļamies platai,
brūnai Mekongas upei. Laiva ir

Piedzīvojumi Vietnamā, Laosā un Kambodžā
īpašnieka māja. Kamēr tēvs ir
pie stūres, bērni spēlējas uz
klāja, tepat uz auklām žūst veļa.
Otrā krastā ir kokosriekstu
plantācijas, kur mums piedāvā
dažādus mājā ražotus labumus.
Pāris ceļa biedru tos bauda un
nākamā dienā nejūtas labi.
Vislabākais iespaids Vietnamā
ir brauciens gar jūras krastu no
Hue uz Hoi An. Ceļš ved cauri
stāviem kalniem. Tālu lejā, pie
jūras, vilciens vijas caur tuneļiem. Ja būtu viena vieta, kuŗu
varētu ieteikt Vietnamā apciemot, es teiktu – brauciet uz Hoi
An. Šai pilsētiņā ir mazliet vairāk domāts par tūristiem nekā

labi. Vienīgais izņēmums bija
“spring rolls”, kuŗi bija vīriešu
pārziņā. Tie, tāpat kā mūsu pīrāgi, prasa precīzitāti, un tas ne
vienmēr mums izdevās.
Lieli pārtikas veikali Vietnamā
ir reti. Gandrīz visu pārtiku pērk
atklātos tirgos. Daži ir milzīgi
netīri, daži labi. Vietnamieši ēd
visu, ieskaitot suņu, žurku, čūsku,
un vāveŗu gaļu. Redzot tirgū izliktu suņu gaļu, mūsu ceļa biedrene, pensionējusies veterinārārste, teica ka spriežot pēc suņa
kāju nagu izskata, dzīvnieks ir
bijis ļoti vecs, varbūt pat miris
dabiskā nāvē. Tirgū var dabūt dažādus eksotiskos augļus, piemē-

Banana saknēm ielenktas Angkoras drupas

daudz kur citur, te ir labi restorāni, veikali un kūrorti. Tāpat
kā visur, arī te ir milzīgi daudz
budistu tempļu. Nevaru nemaz
izskaitīt, cik reižu mūsu ceļojuma laikā mums nācās noaut

ram, slavenos duriānus. Agrāk,
ceļojot pa Malaiziju, viesnīcas
istabā redzējām pie durvīm izliktu brīdinājumu, kuŗā bija
teikts, ka ir aizliegts istabā ienest ieročus, narkotiku un duriā-

Egils un Ruta Vitandi pie Angkoras tempļiem

kurpes. Katrā ziņā, ja brauksiet
uz šo pusi, kājās velciet vieglas
sandales. Hoi An pilsētā pieteicāmies uz pavāru kursu. Mācījāmies cept pīles krūtiņu, gatavot “spring rolls” un zaļās papaijas salātus. Kopā ar šefu, kuŗš
bija diezgan pazīstams restorāna
īpašnieks, gājām uz tirgu, lai nopirktu izejvielas. Tad restorāna
otrajā stāvā sākām gatavot maltīti. Galvenā ierīce bija ogļu grills,
kas kūpēja un liesmoja gandrīz
līdz griestiem. Tas radīja zināmu
satraukumu, taču viss izdevās

nus. Toreiz nezinājām, kas tas
tāds ir. Izrādās, ļoti smirdīgs
ananasa lieluma auglis. Nopirkām un nogaršojām. Smaržo ka
ķemertiņš, garšo kā ziepes. Āzijā
ir daudz duriānu “feinšmekeru”,
kuŗi tirgū spaida un osta duriānus, lai izvēlētos pareizo. Duriāna koki ir milzīgi, lielāki par
ozoliem. Statistika liecina, ka
Malaizijā katru gadu caurmērā
divus cilvēkus nosit no kokiem
krītoši duriāni.
Veterinārārste Silvia bija žiperīga vāciete, kādus 70 gadus

veca, Amerikā ieceļojusi pirms
30 gadiem, tomēr vēl nav te īsti
iedzīvojusies. Braucot viesnīcas
liftā, viņa ierauga uz sienas plakātu, ka viesnīcā var dabūt “sex
on the beach”, un mums visiem
stāsta, kas tas par ārprātīgu piedāvājumu, nesaprotot, ka tas ir
domāts kokteilis, ko piedāvā pie
baseina. Viņai ir jānogaršo visi
ēdieni. Katru rītu Silvia strebj
Pho tāpat kā vietējie. Viņa vēl
arvien atgriežas pie bufetes, kad
citi jau sen ir paēduši. Ceļojuma
beigās, ieēdusi duriāna saldējumu, Silvia saslima, un, kad
bijām atgriezušies mājās, pēc
pāris nedēļām mums atrakstīja,
ka vēl nejūtoties labi.
Hanojā ielidojām vakarā, laidāmies pāri seklam ezeram pilsētas centrā, kuŗā John McCain
nolaidās ar izplētni. Viņiem
patīk atgādināt, ka saņēmuši
gūstā tagad slaveno Amerikas
senātoru. Hanoja ir ļoti dzīva
pilsēta, ar lielu franču iespaidu.
Vakarā ielas pilnas ar jauniem
civēkiem, un no krogiem skan
skaļa mūzika, un, kā jau visur,
ielas pārblīvētas ar motocikliem. Uz centru aizbraucām ar
“tuk tuk”, kas ir trīsritenim
līdzīgs braucamais ar platu dīvānu aizmugurē.
No rīta braucam uz Halongu, kur kāpjam uz kuģa, lai izbraukātu slaveno Halong Bay. Paiet trīs stundas, kamēr tur nonākam. Ceļš ved cauri ogļu raktuvju
rajonam, kur pilsētas nami ir
apkvēpuši ogļu putekļiem. Mājas ir pelēkas, un dažās vietās
ceļš pārklāts kā ar vulkānu smiltīm. Iedzīvotāji daudz nebēdā
par apkārtnes piesārņošanu.
Halongas līcis ir ārkārtīgi
skaists, ar mazām salām un
stāvām klintīm. Sēdam uz klāja
un baudām skaistos skatus. Pie
blakus galda piesēžas trīs tumšādaino pāri, ģērbušies eksotiskos afrikāņu tērpos. Dāmas
rotājušās ar dārgakmeņiem.
Pasūtina un izdzeŗ sešas “Taittinger” šampanieša pudeles, un
vēl iepērk rotas, ko viņiem
piedāvā apkalpe. Vēlāk piesēžos
pie dāmas un pajautāju, kur
viņi dzīvo. “DRC,” viņa atbild.
Kad redz, ka nesaprotu, saka:
“Democratic Republic of the
Congo”. Laikam diktātora radi.
Tā tie demokratiskās valsts
ienākumi pazūd!
No visām trīs valstīm, mums
visvairāk patika Laosa. Salīdzinot ar Vietnamu, Laosa likās
klusa un mierīga. Valdībā ir vēl
tie paši “Pathet Lao” vīri, kuŗi
neļāva frančiem atgriezties
Laosā pēc Japānas okupācijas.
Režīms izskatās stingrs. Iebraucot, visi tiek nofotografēti, un
no visiem izspiež prāvu “lidlauka nodokli”. No Luang Prabang braucam ar laivu pa
pārsteidzoši plato Mekongas
upi caur kalniem. Upe brūna kā
šokolāde. Laivas ir gaŗas, tā kā
Amazonē, ar sēdvietām gar
malām. Krastos ir alas, pie tām
var pietikt, kāpjot pa stāvām
trepēm. Gadskārtējo plūdu lai-

kā ūdens paceļoties tik augstu,
ka alās varot iebraukt ar laivu.
Šur tur krastmalā izstaigājām
mazus ciemus. Mierīga dzīve.
Krāsaina veļa plīvo karstā gaisā,
vistas skraida pa smilšainu ceļu,
un visapkārt ir skaisti, ziedoši
koki. Pāris ciemos ir budistu
tempļi. Atkārtoti velkam kurpes
nost. Dažos Buda guļ uz sāniem,
dažos sēd, dažos stāv. Esot
svarīgi ievērot, kā Buda tur
rokas un delnas, jo katra pozīcija
kaut ko nozīmē. Šur tur jākāpj
pa stāvām trepēm. Dienas beigās atgriežamies hotelī pilnīgi
slapji, tā kā iesviesti baseinā ar
visām drēbēm.
Beidzamā piestātne bija Kambodža. Ielidojām Siem Reap,
tuvu pie Angkoras tempļiem.
Pilsētā notika kaut kādi svētki.
Visu dienu un nakti līdz rīta
gaismai cilvēki nesa paštaisītas
laiviņas, pilnas ar skaliem, uz
upmalu, tās aizdedzināja un
laida pa straumi. Drošsirdīgā
Silvia ap pusnakti pazuda no
mūsu kompānijas hotelī, viņa,
izrādās, tikusi uz krastmalu,
dabūjusi laivu un piedalījusies
rituālā. Pēc tam uz savu roku
atradusi tuk-tuk, lai agrā rīta
stundā atgrieztos viesnīcā.
Angkoras rajons ir ļoti plašs,
tur ir simtiem tempļu. Visslavenākais ir Angkor Wat. Tempļi tika celti mūsu ērā no 800.
līdz 1400. gadam, tie ir ļoti iespaidīgi, rotāti ar rakstiem un
milzīgām statujām. Mums vislabāk patika nesen atrastie un
nerestaurētie tempļi, kuŗi bieži
ir apvīti un „nožņaugti” ar banāna koka saknēm.
Angkoras rajonā arī ir cukura
palmu plantācijas. Ievākt palmas
augļus esot diezgan bīstami, jo
rajons pilns ar indīgām čūskām,
īpaši kobrām, un mazām zaļām
čūskām, kuŗas kādreiz arī Angkoras tempļos karājoties pie
griestiem. Skaistas ir lotosa
plantācijas un Tonle Sap ezers,
kur zvejnieki dzīvo primitīvās
mājās uz stabiem.
Visbēdīgākais
ceļojuma
posms bija pašās beigās. Pie
Phnom Penh apmeklējām “killing fields”, kur sarkano hmeru
(Khmer Rouge) režīms no 1975.
līdz 1979. gadam iznīcināja apmēram trīs miljonus cilvēku.
Skats ir baismīgs! Upuŗu kauli
ir izstādīti trīs stāvu stikla ēkā,
un vēl ir skaidri redzamas masu
kapu vietas. Valdībā vēl tagad
esot daži sarkano hmeru biedri,
kuŗi ir mainījuši savu krāsu.
Kaut gan Kambodžā ir fantastiski tempļi, skaistas vietas un
polītikā darbojas ļoti aktīva otrā
partija, kuŗai ir cerības nākt pie
varas, šī zeme liekas diezgan
bēdīgi noskaņota. Gandrīz katrs
ir zaudējis savus tuviniekus un
pazīstamos lielā traģēdijā, kuŗa
bijusi tik nesen. Pasaule par
viņiem daudz nedomā.
Tomēr mūsu ceļojums bija
skaists. Laiks bija labs, kaut gan
ārkārtīgi karsts, redzējām daudz,
nesaslimām, un cilvēki bija
draudzīgi.
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Talka Floridā

GUNĀRS LIEPIŅŠ
Kas nāk prātā, kad domājam
par Floridu? Protams, palmas,
zilas debesis, jūrmala, silts gaiss.
Jā, tas jau viss tur ir un kļūst
īpaši pievilcīgs, kad ziemeļos
sešas pēdas sniega un minus 30
gradu aukstums. Bet nekas nav
par brīvu. Saulainā un siltā

kuŗu zari aug un plešas pāri
visai iebrauktuvei. Ja vien ļautu,
būtu sniegušies vai līdz pašai
zemei. Arī tos ir jāapgriež, bet
tas nav nemaz tik viegli izdarāms, jo koks ir ciets un sīksts.
Te nu nāk palīgā jaunākā technika, motorzāģis uz gaŗa kāta

Un tiešām bija liela atsaucība –
ieradās kādi 25 tautieši un tautietes, un arī kādi pāris latviski
nerunājoši, bet enerģiski strādnieki.
Pats Biedrības nams, lai gan
tikai 32 gadus vecs, mūsu pašu
priekšteču celts, arī prasa pēc

redzams ka vienā dienā viss nav
padarāms. Dāmu komiteja ātri
apspriežas un paziņo Biedrības
priekšniekam, ka turpmāk talka
jātaisa divreiz gadā. Tas gan tīri
nobijies: ko teiks kasiere, kas paraksta čeku par talcinieku picu
pusdienām – divas reizes gadā?!

līdz Jāņiem, bet, iespējams, ka
tas var izžūt Floridas karstajā
saulē, tā nu daži no jaunākajiem
talciniekiem pieteicās nākt vēl
atpakaļ, lai „pabeigtu” dažus
nenokārtotos darbiņus.
Liels paldies visiem talciniekiem par ražīgo darbu. Biedrī-

Virtuvei, protams, jābūt īpaši tīrai. Par to gādā, no kreisās: Mārīte Jānis Kaupmanis apzāģē lielo dienvidu ozolu, kas jau mēģina
Rubīna, Lorraine Sausiņa, Janīna Bott un Ariāna Liepiņa
pārņemt daļu no auto stāvvietas

Floridas klimatā palmas aug un
aug, un aug. Kad pirms dažiem
gadiem tās bija tikai mazi, skaisti ornamenti pie mūsu Biedrības nama, tad tagad tie ir
milzu koki, kas katru gadu
maina lielāko tiesu lapu. Tie jāapzāģē un lapas jāaizvāc, lai
uzturētu pievilcīgo pustropiskās zemes skatu.Biedrības nama priekšā, aug divi skaisti un
spēcīgi dienvidzemes ozoli,

un kāds jaunāks un stiprāks
tautietis. Protams, visapkārt vecās lapas, kas jānovāc un jāaiznes uz lielo tvertni, kuŗa jau
pilna līdz pašai malai. Šāds
darbs – aptīrīt un izdaiļot visu
Biedrības ārpuses īpašumu –
nebūtu pa spēkam tikai Biedrības saimniekam vienam pašam,
taču arīkojumu vadītāja Dace
Kupača-Hohlova jau veselu
mēnesi bija sludinājusi talku.

uzlabojumiem un pamatīgas
tīrīšanas. Jāatjauno gaisa dzesināšanas un sildīšanas sistēma.
Tāds darbs gan nav pa spēkam
talciniekiem, bet ir nodots profesionāliem labotājiem. Pašu
spēkiem gan mazgājam mājas
sienu, un dāmu komanda pamatīgi iztīra virtuvi. Salabojam
arī mazo jumtiņu virs ieejas
durvīm un nokrāsojam durvis.
Lai gan talcinieki ir ļoti strādīgi,

Pēc puses dienas darba, palmas un ozoli ir sakopti,, mājas
siena nomazgāta tik balta, ka
spīd un laistās Floridas saulē,
un virtuve tik tīra, ka varētu
„ēst no grīdas”. Tad saimniece
tomēr sauc talciniekus pie galda,
jo ir atvesta vesela kaudze picu
un arī pāris kastes alus. Pēc
labas ieturēšanās izrādās, ka
palikusi pāri vismaz puskaste
alus. Saimniece ieteic to paglabāt

Gunārs cīnās ar palmu

bas nams atkal kā jauns un gatavs uzņemt tautiešus daudzos
interesantos saietos, koncertos
un ballēs.

Sv. Valentīna diena Floridā

DACE KUPAČA - HOHLOVA

un svaigas ogas saldajam salasītas. Nu, ko, tad nu baudījām šo
visu. Un atkal, paldies, paldies par
ieguldīto darbu visiem, visiem,
kas ko gatavoja un apkalpoja.

melodijas mūsu pašu mūzikantu
Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa Ozola
izpildījumā, zālē sanākušie kungi steidza izdancināt savas mīļās
dāmas. Ak, kas par valšiem, tan-

Laikraksta LAIKS viena gada abonementu vinnēja Mārtiņš Jansons Sirsniņu ballē danco visi, gan jaunie, gan ne tik jaunie...
ar meitām Karīnu un Anna Lee, ko viņiem pasniedz loterijas
vadītājs mācītājs Aivars Pelds
Pirms ciemiņi varēja paši
Lustes vēl turpinājās ar iespēju
nodoties dejām, gādīgās saim- piedalīties izlozē, kur varēja laitīns un viņa eņģelīši te bija pie- lustīga dejošana un ne tikai.
nieces ieteica vispirms drusku mēt trīs bagātus grozus ar kālikuši savu roku, lai viss tik labi
„RITMAS” dejotāji pildīja sa- iestiprināties. Jo, redziet, kāpos- rumiem un laikraksta Laiks
izdotos. Šogad mums ciemos pie- vu uzdevumu brīnišķīgi, jo ar tu un kartupeļu lauks novākts, abonementu veselam gadam.
teicās 150 ciemiņi – „mīlētāji’, Mī- savu dejas soli un atraktīvitāti vepris nokauts, un tas viss sa- Ak, daži laimīgie! Lai labi garšo
lestības dienas svinētāji. Un tas, tiešām sasildīja zālē sēdošos. šmorēts un sacepts galdā likša- un labi lasās!
protams, mums mājiniekiem lika Skatītāji pēdējās rindās jau sāka nai. Un vēl svaigie salāti sakapāti
Kad atskanēja mīļās latviešu

go un fokstrotiem! Brīnišķīgi!
Te nāca prātā lasītais – Vinnijs
Pūks jautā Sivēntiņam: „Kā izrunā vārdu „mīlestība”?” Sivēntiņš atbildēja: „To neizrunā, to
vienkāši jūt.” Mēs tiešām jutām.
Paldies visiem, kas ar to dalījās!

Skaistā, saulainā un siltā 15. februāŗa pēcpusdienā bija viena lustīga, skanīga un jautra Sirsniņu
balle St. Pētersburgas Latviešu
biedrības namā. Svētais Valen-

gatavoties jo rūpīgi. Ciemiņi bija
sabraukuši no malu malām. Un tā
kā „iesildošā” grupa bija lietuviešu
balles dejotāji no grupas „RITMAS”, mums bija skaidrs, ka būs

iemēģināt dejas soļus. Daži pat
dziedāja līdzi mūzikas pavadījumam. Paldies mūsu draugiem,
viņu uzstāšanās bija patiesi brīnišķīga!
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MĀRIS
BRANCIS
Kopš 31. janvāŗa visu februāri
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas mūzejā skatāma gleznotāja Jāņa Zemīša (1940-2008)
piemiņas izstāde. Tā ievada arī
viņa 75 gadu jubilejas gadskārtu.
Mākslinieks pēc Jaņa Rozentāla
Rīgas mākslas vidusskolas beigšanas studēja Latvijas Mākslas
akadēmijas glezniecības nodaļā,
kuŗu beidza 1964. gadā ar diplomdarbu „Mežstrādnieki” profesora Eduarda Kalniņa vadībā.

Klusā daba. 1998
Daļu sava mūža dienu vadīdams par paidagogu Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā
un vēlāk arī Latvijas Mākslas
akadēmijā, izkalpodamies līdz
profesora gradam 1993. gadā,
Jānis Zemītis savas daiļrades

Z. ZADVINSKIS
Dienu vai pat visu nedēļas
nogali pirms Pelnu dienas, kas
parasti iekrīt trešdienā, visa
kristiešu pasaule, jau sākot no
Romas laikiem, atzīmē aizgavēni, lielā gavēņa sākumu, 40

Jāņa Zemīša klusās dabas
sākumposmā gleznoja daudzfigūru kompozicijas un portretus,
bet vēlāk pievērsās ainavai un
klusajai dabai. Abi šie žanri
pārstāvēti izstādē Jelgavā.
Izstādes saturu noteicis tas, ka
to veido mākslinieka ģimenē saglabātais radošais mantojums,
neļaujot ielūkoties viņa glezniecības daudzpusībā. Tajā pašā
laikā jāatzīmē, ka tādā veidā
parādās viņa viengabalainā personība, kuŗā nav vietas eksperimentiem, sānsoļiem, strupceļiem.

modernisms, ko dažkārt sasaista
ar kubismu latviskajā variantā,
pielāgojot to arīdzan figurālajām
kompozicijām. Sevišķi zīmīgs ir
darbs „Negaisi pāri” (1969). Tajā
telpa tikpat kā zudusi, figūras un
arhitektūra kārtota gandrīz vai
ģeometriski precīzi, stingrā kārtībā, panākot teju vai dekorātīvu
iespaidu. Zīmīgi ir tas, ka vēlākajos gados cilvēks no viņa uzmanības loka pazūd vispār.
Klasiskā modernisma iespaidi
vislabāk jaušami klusajās dabās,

cipiem, tēlu lokam un krāsai kā
mākslinieka domu paudējai.
Raksturīgi, ka minētajā darbā
parādās viņa iecienītais ovāls
taisnstūrī, telpa ir zudusi, to
aizstāj neitrāls, visbiežāk tumšs
fons. Viss gleznas laukums ir
pieblīvēts dažādām lietām, ko
kārto ļoti sarežģītā ģeometriskā
kompozicijā. Materiālitāte autoru gandrīz vai neinteresē, to
aizstāj tumšo un gaišo toņu kontrasti, ko iezīmē it kā spēcīgais
apgaismojums. Apgaismojuma

Rodas iespaids, ka viņš gāja uz
savu mērķi droši un pārliecināti
par savas izvēles pareizību.
Pārliecība acīmredzami radās
drīz vien pēc studijām, kad viņa
uzmanības lokā nonāca latviešu
20. gadsimta 20. gadu klasiskais

Vecpilsēta. 1998
kas kopš pag. gs. 70. gadiem kļūst
par Jāņa Zemīša galveno žanru.
Izstādē vecākais darbs datēts ar
1974. gadu, kad tapusi „Klusā
daba ar zivīm”. Tas atklāj mākslinieka pieeju šim žanram, kompozīcijas veidošanas pamatprin-

ietekmē krāsu tonālās nianses
tiek reducētas līdz trim krāsām.
Gaišo un tumšo krāsu laukumi
ļoti ritmiski atkārtojas, uzsverot
vertikālu kustību. Priekšmetu
formas ir veidotas ļoti grodas,
gandrīz vai metalliskas.

Kad savulaik izstādēs parādījās
šādas klusās dabas, tās pārsteidza,
daļēji pat mulsināja skatītājus.
Bija pierasts izstādēs skatīt tonāli
izsmalcinātu dabas formu atklāsmi, tomēr nenonākot līdz naturālismam. Jānis Zemītis uzsvaru
lika uz krāsu, to kontrastiem, uz
plakni un tvirtu lietu apveidu
attēlojumu. Diemžēl Jelgavas izstādē neieraugām gleznotāja meklējumu ceļu. Mēs sastopamies
tikai ar rezultātu.
Ar laiku jaunais mākslinieks,
atradis savu izteiksmi, vairs neeksperimentēja. Viņu vairāk piesaistīja plakne, krāsu ritmi, ko
akcentēja ar priekšmetu kārtojumu. Reālas lietas aizstāja krāslaukumi, kuru vidū parādās
glāze, kafijas tasīte vai kāda cita
lieta. Viņu intriģēja spēles ideja
un tādēļ bieži iemeta kompozicijā
kāršu lapiņas. Pēdējā gadu desmitā Jānis Zemītis atradis jaunu
motīvu – tauriņus, arī teātŗa
maskas. Tādējādi var izsekot, kā
mainījusies mākslinieka domāšana – pēc sadzīves priekšmetiem
viņš atklāja dzīvē spēles nozīmi,
bet vēlāk apcerēja filozofiski
abstraktākas temas – mūžību,
mīlestību, pastāvību.
Kā liecina izstādes darbi, arī
ainavai, galvenokārt pilsētas skatiem, gleznotājs piegāja visai
savdabīgi. Pēc zīmīgiem architektūras pieminekļiem pazīstam,
vai Jānis Zemītis gleznojis Rīgu,
Ventspili vai Jeruzalemi, taču
pilsētas ir tukšas, ēkas darinātas
gandrīz vai kubu veidā, telpa
visai nosacīta un atgādina skatuves dekorācijas.

Grandrapidieši atzīmē aizgavēni un
slavē pankūkas
gavēnī vēl varēja izēsties un
izpriecāties, kā to vēl tagad dara
vācieši savos fašingos, Dienvidamerika savos karnevālos, Jaunorleāna – mardi gras. Un kā
gan var atzīmēt vai nosvinēt

Katoļu draudzes pankūku cepējas: no kreisās: Monika Dauksts,
Anna Dauksts, Lūcija Sālzemnieks, Dāmu komitejas priekšniece
un Lūcija Gerrits

dienas pirms Lieldienām, Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.
Vecos laikos gavēnis bija ļoti
stingrs, kā ēšanā, tā arī citos
pasaulīgos priekos. Tā nu aiz-
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aizgavēni bez pankūkām! Tā ir
daudzu simtu gadu, pat vēl
vecāka, tradicija kristīgā pasaulē. Aizgavēnī pankūka ir
uzmanības centrā. Ja nu tā tas

ir, tad pareizi būtu papētīt pankūkas vēsturi. Bīskaps Jāzeps
Rancāns, dzīvojot Grandrapidos, gan mūs mācīja, ka pareizais latviskais nosaukums
pankūkām ir lejnieki, ko viemēr
lietoja viņa vecā māte Nautrānos, Latgalē. Nu, bet ieradumam ir liels spēks, kā to zināja
jau senie romieši, sakot usus
tiranus est. Tā bīskapa ieteikumam sekotāju nebija, turpinājām lietot to pašu vārdu pankūka.
Cik veca ir pankūka? Lai to
pētītu, jāiet vairākus tūkstošus
gadu pagātnē, kad mūsu senču
senči bija nomadi, klejojošas
ciltis, kas pārtika no medījumiem
un zivīm. Vēlāk viņi sāka apmesties ciematos, būvēja pastāvīgas dzīvesvietas un sāka nodarboties ar lauksaimniecību,
graudkopību, tika pie miltiem.
Un ko dara ar miltiem? Cep
maizi un arī pankūkas. Pirmie
archeoloģiskie pētījumi par
tādu ciematu dibināšanu nāca
no Mezopotāmijas (apmēram
tur, kur tagad ir Iraka). Maizes
cepšana ir pagaŗš process,

vajadzīgas attiecīgas krāsnis un
citi atribūti. Bet jau senos laikos
bija gudri cilvēki, ģēniji, kas
atrada veidu, kā tikt pie garšīgas
maltītes, ātri un samērā viegli.
Viņi sāka cept pankūkas. Viss,

dotu tik daudz no tik maz.
Pankūka varbūt bija pasaulē
pirmā tā saucamā ātrā maltīte
(fast food). Vēlāk, kad nāca
modē citas ātrās maltītes, pankūka bija vienkāršāka nekā tās,

Luterāņu draudzes pankūku cepējas: Kristena Bruwer, Ilze Runka,
Luterāņu draudzes priekšniece, Melissa Wilson un Ilga Kalniņa

kas bija vajadzīgs, – milti, piens,
tauki, olas, karsta panna vai
plāte, ko varēja ātri sakarsēt.
Pankūkas maģija ir tās vienkāršība un vienreizīgi labā garša.
Nav daudz lietu pasaulē, kas

un tās nav bijušas spējīgas
izkonkurēt pankūku līdz pat
mūsdienām. Tā pankūka triumfāli maršējusi cauri gadu simteņiem.
(Turpināts 17. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Mariss Jansons saņem
Francijas augstāko kultūras
apbalvojumu
Parīzes filharmonijas prezidents Lorāns Bails Francijas kultūras un komūnikāciju ministres
vārdā latviešu diriģentam Marisam Jansonam pasniedza augstākās pakāpes ordeni mākslā un literātūrā. Apbalvojums saņemts
pēc diriģenta un Karaliskā Concertgebouw orķestŗa uzstāšanās
jaunajā Parīzes filharmonijas
koncertzālē, kas atklāta gada sākumā un ir viena no modernākajām koncertzālēm pasaulē.

Valdības vadītāja piedalījās gājienā un kopā ar pārējiem nolika sveces bojā gājušo piemiņai,
apmeklēja Maidana piemiņai izveidoto mūzeju, tikās ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko.
Demonstrācijas, pieminot kritušos Maidana kustības aktīvistus, 22. februārī notika vairākās
Ukrainas pilsētās. Harkovā, Ukrainas ziemeļaustrumos, tika sarīkots sprādziens, nogalināti divi
cilvēki.
***
Tiekas ES aizsardzības ministri

***
Brīdina par Krievijas
briesmām Baltijas valstīm
Krievijas pielietotā situācijas
destabilizēšanas taktika Ukrainā
varētu tikt izmantota arī Baltijas
valstīs, plašsaziņas līdzekļiem pavēstīja Lielbritanijas aizsardzības
ministrs Maikls Falons.

Maikls Falons

Mariss Jansons apbalvošanas
ceremonijas laikā // Foto: AP/
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Scanpix
notika ES aizsardzības ministru
neformālā sanāksme, kuŗā pieOrdenis mākslā un literātūrā ir dalījās NATO ģenerālsekretārs
Francijas goda apbalvojums, ko Jens Stoltenbergs. Augstais viesis
1957. gada 2. maijā iedibināja norādīja, ka šodienas sanāksme
Kultūras ministrija. Ar šo ordeni norisinās Eiropas drošībai kritiek apbalvotas personas, kuŗu tiskā laikā, vēršot uzmanību uz
radošie darbi ir snieguši īpašu situācijas attīstību Ukrainas ausdevumu mākslas un literātūras trumos.
jomā un kas ir veicinājušas mākslas un literātūras prestižu Francijā un pasaulē. Apsveikt Jansonu
bija ieradusies arī Latvijas vēstniece Francijā Sanita PavļutaDeslandes.
***
Ministru prezidente piedalās
Maidana aktīvistu atcerē
Tieši pirms gada, 2014. gada
22. februārī, Ukrainas parlaments
no amata atstādināja prezidentu
Viktoru Janukoviču. Tas notika
masu protesta kustības rezultātā,
ko aizsāka toreizējo Ukrainas varasiestāžu lēmums atteikties no
asociācijas līguma parakstīšanas
ar ES, izvēloties tuvināties Krievijai. Kijevas centrālais Neatkarības laukums jeb Maidans kļuva
par galveno protestu vietu. Maidana protesta kustības dalībnieku konfrontācijā ar režīmam
pakļautajām drošības struktūrām dzīvību zaudēja vairāk nekā
100 cilvēku.
Pieminot aktīvistus, kas zaudēja dzīvību Ukrainā pirms gada
notikušās Maidana protesta kustības gaitā, Kijevā notika plaša
demonstrācija, kuŗā piedalījās
Ukrainas prezidents Petro Porošenko, vairāku Eiropas Savienības valstu līderi, arī Latvijas
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma.

Tūkstošiem demonstrantu, virzoties pa Kijevas centra ielām,
pulcējās Neatkarības laukumā,
kur notika lūgšana mieram.
Laimdota Straujuma (trešā no kr.)
// FOTO: AP/Scanpix

NATO jābūt gatavai jebkāda
veida Krievijas agresijas formai
un brīdināja par reālām un esošām briesmām NATO dalībvalstīm Baltijā. “Esmu noraizējies par
Putinu, par viņa spiedienu uz
Baltijas valstīm, par to, kā viņš
pārbauda NATO. Ir ļoti reālas un
esošas briesmas, ka Krievija Baltijas valstīs varētu atkārtot slēptā
kaŗa techniku, par kuŗas lietošanu Ukrainā tā tiek apsūdzēta,”
sacīja Falons.
***
Krievija izstrādā hibrīdkaŗa
technoloģijas Austrumlatvijai
Krievija šobrīd izstrādā hibrīdkaŗa technoloģijas attiecībā uz
vairākām savulaik PSRS sastāvā
bijušajām territorijām, arī attiecībā uz Austrumlatviju, intervijā,
kas publicēta Izraēlas Devītā kanāļa tīmekļa vietnē, apgalvo Krievijas prezidenta Vladimira Putina bijušais padomnieks, šobrīd
Vašingtonas Katona institūta eksperts Andrejs Illarionovs.

Jens Stoltenbergs
“Mēs redzam, ka pamiers netiek respektēts. Separātisti pielieto modernus ieročus, lai uzbruktu Ukrainas spēkiem Debaļcevā.
Krievija atbalsta separātistus ar
smagajiem un moderniem ieročiem,” sacīja Stoltenbergs, īpašu
uzmanību pievēršot Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) misijai Ukrainā, kuŗai
tikusi liegta iespēja novērot pamiera izpildi.
Tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis (ZZS) apliecināja, ka Latvija ir
gatava sniegt visu nepieciešamo
atbalstu NATO komandvadības
stāba elementa izveidei un izvietošanai Rīgā, nodrošinot no Latvijas nepieciešamo personālu un
infrastruktūru. Stāba elementa
izveide ir visu alianses valstu ko-pīgs lēmums, kam nepieciešama
arī citu NATO valstu līdzdalība –
gan financiālais atbalsts, gan
personāls no citām dalībvalstīm.
Tikšanās laikā Vējonis arī sacīja,
ka ir ļoti gandarīts par Velsas galotņu apspriedes lēmumu un
NATO Gatavības reaģēšanas plāna īstenošanu, kas jaunajā drošības situācijā Latvijai un visām
Baltijas valstīm ir īpaši būtiski.

Vaicāts, vai Krievija tiešām ir
spējīga sākt pilna apjoma kaŗu,
vai arī draudi ir pārspīlēti un
notiekošais ir Maskavas šantāža,
centieni iebiedēt Rietumus, Illarionovs sacīja, ka šobrīd notiek
kaŗš vairākos līmeņos. “Ir kaŗš
pret Ukrainu, ir kaŗš pret valstīm,
kas tika izveidotas postpadomju
telpā, (..) ir kaŗš pret Eiropu, ir
kaŗš, kas tiek vests pret Rietumiem kopumā. Dažas citas technoloģijas izstrādā, piemēram, šobrīd attiecībā uz Austrumlatviju
vai, piemēram, attiecībā uz visu
Baltkrieviju,” izteicies Putina bijušais padomnieks.
***
Iekšlietu ministrs
Richards Kozlovskis
sanāksmē ASV piedalījās diskusijā, kā cīnīties pret vardarbīgo
ekstrēmismu, un ES delegācijas
sastāvā pārstāvēja Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.
Sanāksmē ministri un citas
augsta līmeņa amatpersonas apsprieda valstu individuālos un

Eiropas Savienības Padomē sākusies uz pareizās kājas,” sacīja
eksprezidente.

Richards Kozlovskis
starptautiskos centienus ekstrēmistu un viņu atbalstītāju radikalizācijas novēršanai. Ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus
Parīzē, Briselē, Kopenhāgenā un
citur pasaulē, apspriedē tika diskutēts par darbībām, kas jāveic,
lai mazinātu iespēju indivīdiem
un organizētiem grupējumiem
saņemt informāciju par terrora
aktu veikšanu un rekrutēšanu.
***
Kopīgi trenēsies Latvijas, ASV
un Kanadas kaŗavīri
No 21. līdz 27. februārim Ādažu
poligonā norisināsies mācības
“Ziema”, kuŗās kaŗavīri veiks uzdevumus, kas saistīti ar topografiju un orientēšanos apvidū, ekipējuma un ieroču apkopi, kā arī
medicīniskās palīdzības sniegšanu ziemas apstākļos un kaujas
šaušanu.

Mācību mērķis ir veikt zināšanu un iemaņu apmaiņu, apmācot
Sauszemes spēku kājnieku brigādes un sabiedroto valstu kaŗavīrus izdzīvot un veikt dienesta
uzdevumus ziemas apstākļos, izmantojot esošo ekipējumu. Mācībās piedalīsies Latvijas bruņoto
spēku kaŗavīri, ASV 2. kavalērijas
pulka kaŗavīri, kuŗi saskaņā ar
operācijas Atlantic Resolve programmu uzturas Latvijā, kā arī
Kanadas bruņoto spēku kaŗavīri,
kuŗi, pastiprinot alianses klātbūtni alianses austrumos, pašreiz ir
izvietoti Polijā.
***
Latvijai jāpriecājas par
eiroatlantisko kursu
“Situācija Ukrainā ir drūma,
un Latvijai ir jāpriecājas par uzņemto kursu integrēties eiroatlantiskajās struktūrās,” pēc tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu (Vienotība) žurnālistiem sacīja eksprezidente
Vaira Vīķe-Freiberga (attēlā).

“Mēs runājām par Ukrainu un
drošības situāciju. Tā ir drūma.
Mēs varam būt tikai priecīgi un
pateicīgi par to, ka mūsu ievēlētie
polītiķi, valsts priekšstāvji Saeimā un dažādas izpildvaras, kas
mums pa gadiem ir bijušas, ir varējuši uzturēt to kursu, kas tika
uzņemts pašā neatkarības sākumā – integrēties eiroatlantiskajās
struktūrās. Latvijas prezidentūra

***
Ārlietu ministrs tiekas
ar Baltkrievijas prezidentu
Aleksandru Lukašenko
20. februārī ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs Minskā tikās ar
Baltkrievijas Republikas prezidentu Aleksandru Lukašenko
(attēlā). Tikšanās laikā tika pārrunātas Eiropas Savienības (ES)
un Baltkrievijas attiecības, īpaši
Austrumu partnerības jautājums, drošības situācija reģionā
un valstu divpusējās attiecības.

Rinkēvičs uzsvēra iespējamo
potenciālu Eiropas Savienības
un Baltkrievijas attiecībās, kas ir
konstruktīvas un tādas būtu jāturpina. Latvija novērtē Baltkrievijas sabalansēto nostāju Ukrainas jautājumā un tās centienus
veicināt krizes risinājumu ar diplomātiskiem līdzekļiem. Ir apsveicama Baltkrievijas iesaiste Ukrainas krizes novēršanā un Minskā
panāktās polītiskās vienošanās,
pašlaik ir izšķiroši ievērot pamieru visām konfliktā iesaistītajām
pusēm. Tikšanās laikā abas amatpersonas pārrunāja arī LatvijasBaltkrievijas divpusējās attiecības, tai skaitā polītisko dialogu,
ekonomisko un pārrobežu sadarbību, līdzšinējo sadarbību robežu pārvaldības jautājumos,
lauksaimniecībā, vides aizsardzībā, izglītībā, zinātnē un kultūrā.
***
Paplašinās biznesa iespējas
Latvijas uzņēmumiem
Lielbritanijā

Lai veicinātu tirdzniecību starp
Latvijas un Lielbritanijas uzņēmumiem, nodrošinātu plašākas
biznesa iespējas Latvijas uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un LatvijasLielbritanijas tirdzniecības palāta
(Latvian British Chamber of Commerce) Londonā noslēdza sadarbības līgumu.
Latvijas-Lielbritanijas Tirdzniecības palātas valdes locekle
un izpilddirektore Baiba More:
“Šī nozīmīgā līguma ietvaros ir
paredzēts cieši sadarboties ar
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, īstenojot virkni
kopīgu aktīvitāšu un pasākumu,
lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem
ienākt un apgūt Lielbritanijas
tirgu, kā arī pārstāvēt LTRK intereses Lielbritanijā. Šī būs arī laba
iespēja sadarboties ar LTRK, lai
pārstāvētu britu uzņēmēju un investoru intereses Latvijā.”
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)

ar Īrijas diasporas lietu ministru
Džimiju Dīnihanu (Jimmy DeenihLTRK valdes priekšsēdis Jānis an), lai pārrunātu diasporas jauEndziņš: “Lielbritanijas tirgus ir tājumus un sadarbības iespējas.
pievilcīgs – Pasaules Bankas Doing
Business reitings atzīst Lielbritaniju par Eiropā un G8 valstīs par
labvēlīgāko uzņēmējdarbības
veikšanai.”
***
Vēstniece Elita Kuzma
Hannoverē
23. februārī Latvijas vēstniece
Vācijā Elita Kuzma apmeklēja
Lejassaksijas (Niedersachsen) federālās zemes galvaspilsētu HanTikšanās laikā tika pārrunāta
noveri, lai tiktos ar Lejassaksijas abu valstu pieredze saiknes uzLandtāga prezidentu Berndu Bū- turēšanā ar diasporu, atbalsta
zemanu, uzstātos Latvijas-Lejas- veidi diasporām ārvalstīs un to
saksijas biznesa forumā un pie- iesaiste valstu sabiedriskajā dzīdalītos Latvijas polītikai, vēsturei vē. Tika apspriesta arī turpmākā
un kultūrai veltītajā sarīkojumā. sadarbība un savstarpējā pieredzes apmaiņa. Tikšanās laikā ministram tika iesniegts Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča
ielūgums piedalīties starptautiskā
konferencē How to Improve IntraEuropean Mobility and Circular
Migration? Fostering Diaspora
Engagement (Konference par diasporas un migrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā) Rīgā no
11. līdz 12. maijam.
Elita Kuzma
Tiekoties Hannoverē ar Lejassaksijas Landtāga prezidentu, Kuzma pārrunāja ekonomiskās sadarbības iespējas un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
aktuālitātes.

***
Vēstnieks Gints Apals dalās
pieredzē ar Īrijas diasporas
lietu ministru
Dublinā Latvijas vēstnieks Dr.
Gints Apals (attēlā pa labi) tikās

***
Tikšanās ar Īrijas Bērnu un
ģimenes lietu aģentūru
Dublinā Eiropas Komisijas
pārstāvības telpās notika Īrijā akreditēto Eiropas Savienības valstu vēstniecību konsulāro amatpersonu tikšanās ar Īrijas Bērnu
un ģimenes lietu aģentūras
(TUSLA) pārstāvjiem. Sanāksme
tika organizēta Latvijas ES prezidentūras darba programmas ietvaros, to vadīja Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece – Konsulārās nodaļas vadītāja Vija Buša.

Bērnu un ģimenes lietu aģentūras (TUSLA) amatpersonas. No
kr.: Fred McBride, Mary Kenny,
Albert O’Donoghue, Vija Buša –
Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece – Konsulārās nodaļas
vadītāja, Guna Āboltiņa – Latvijas vēstniecības Īrijā vecākā
referente
Sanāksmē tika pārrunāti vairāki būtiski jautājumi saistībā ar
nepilngadīgajiem ES pilsoņiem,
kuri ir ārpusģimenes aprūpē Īrijā. Vēstniecības skatījumā vairāk
nekā 100 Latvijas valstspiederīgie
nepilngadīgie bērni Īrijā ir tikuši
ievietoti un audzināti audžuģimenēs.
***
Vēstniecībā Dublinā svin
Dzimtās valodas dienu
20. februārī Latvijas vēstniecībā Īrijā tika svinēta UNESCO
Starptautiskā Dzimtās valodas
diena, kuŗu svin kopš 2000. gada
ar mērķi izcelt valodu un kultūras daudzveidības nozīmi.

Runājot par dzimtās valodas
nozīmi, vēstnieks Īrijā Dr. Gints
Apals atgādināja Kronvaldu Ata
rakstīto: “Man nav svētākas valodas par latviešu valodu; man
nav mīļākas tautas par latviešu
tautu…” Šajā dienā vēstniecību
apmeklēja latviešu skolēni, skolotāji un vecāki no Tulovas pilsētas
skolām.
***
DV Hamiltonas nodaļa
ievēl jaunu priekšnieci
Hamiltonas DV nodaļas pilnsapulcē tika ievēlēta jauna vadība. Ilggadējais priekšnieks Edmunds Pulciņš vairs nekandidēja un viņa vietā par nodaļas
priekšnieci tika ievēlēta Astrīde
Sīle. Astrīde ir Latviešu skolas
Hamiltonā un Gaŗezera Vasaras
vidusskolas absolvente. DV organizācijā iestājās 1986. gadā. Jau
sešus gadus viņa ir DV Hamiltonas nodaļas deleģētā pārstāve
LNAK, kur vienu gadu darbojās
kā padomes prezidija sekretāre
latviešu valodā. Astrīde ir iesaistījusies DV Kanadā valdes darbā.

// ZĪMĒJUMS: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet 11. lpp.)

***
Ušakovs Maskavā saņem balvu
Rīgas domes priekšsēdis Nils
Ušakovs (Saskaņa) vizītes laikā
Maskavā tikās ar Krievijas Valsts
domes priekšsēdi Sergeju Nariškinu. “Krize attiecībās starp Eiropas Savienību un Krieviju kādreiz beigsies, un neatkarīgi no
krizēm mums visiem ir nepie-

ciešamas labas attiecības starp
Latviju un Krieviju,” sacīja Ušakovs.
Viņš norādīja, ka abām amatpersonām bijusi ļoti produktīva saruna. Ar Nariškinu Ušakovam
labas attiecības izveidojušās jau
tad, kad, būdams Saeimas deputāts, vadījis Latvijas-Krievijas
parlamentu sadarbības grupu.
Maskavā, Kristus Glābēja katedrālē, Ušakovam tika pasniegts
Starptautiskā sabiedriskā pareizticīgo tautu vienotības fonda
(SSPTVF) apbalvojums. Balva
piešķirta par kristietības principu stiprināšanu sabiedrībā, to
pasniedza Krievijas Pareizticīgās
Ilses Zandstras ģimenes stāsts
baznīcas patriarchs Kirils.
par izceļošanu no Latvijas 1944.
gadā, dodoties bēgļu gaitās uz
***
Vāciju, vēlāk dzīvi Zviedrijā un
Dzimtās valodas dienai
pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi
veltīts sarīkojums
Vizītes laikā Baltkrievijā ārlietu Kanadā. Atmiņu stāsts aizsākas
ministrs Edgars Rinkēvičs kopā ar ceļojumu uz Latviju 1990. gada
ar Baltkrievijas kollēgu Vladimi- vasarā, kad, Rīgas ostā ienākot
ru Makeju Jankas Kupalas Valsts kuģim Baltic Star (Baltijas zvaigliterātūras mūzejā atklāja Starp- zne), Latviju vaigā skata pati autautiskajai Dzimtās valodas die- tore, viņas tēvs Jānis Zālīte un
nai veltītu sarīkojumu. Uzrunājot brālis Rolands. Sarīkojuma dalībklātesošos, Rinkēvičs atgādināja nieki dalījās pārdomās par lasīto
seno un ciešo saikni starp Latvijas grāmatu, kā arī uzdeva jautājuun Baltkrievijas nacionālajām mus autorei. Vakara gaitā I. Zandkultūrām, ko apliecina arī laika- stra lasīja izvilkumus no sava
biedru – Raiņa un Jankas Kupalas – darba, un sarīkojums aizritēja
kopējā darbība un atstātais kultū- raitās diskusijās par Latvijas vēsras mantojums. Zīmīgi, ka ar turi. ES grāmatu klubs tiek orgaRaiņa atbalstu Latvijā tika izvei- nizēts sadarbībā ar Otavas pilsēdota Baltkrievu izglītības pārval- tas bibliotēku un ES nacionālade un tuvāko gadu laikā tika at- jiem kultūras institūtiem. Latvivērtas 23 baltkrievu skolas, no- jas vēstniecība sirsnīgi pateicas
dibināta kultūras un izglītības I. Zandstrai par dalību grāmatu
biedrība „Tēvija”, atvērts teātris kluba sarīkojumā.
un izdotas avīzes.
***
Mūsdienās notiek cieša sadarbība starp Latvijas Memoriālo Eiropas Mājā Hāgā apskatāma
izstāde “Rīga no augšas”
mūzeju apvienību un Jankas KuEiropas Mājā (Huis van Europa)
palas mūzeju Minskā. 2015. gada
jūnijā J. Kupalas mūzejā tiks eks- Hāgā Latvijas vēstnieks Nīderponēta izstāde “Aspazija/Rainis: landē Māris Klišāns atklāja ardumpiniece/humānists. Divu lat- chitekta Jāņa Dripes, pilota Jāņa
viešu dzejnieku stāsts”, kas veltīta Andersona un fotografa Juŗa KalRaiņa un Aspazijas 150 gadu ju- niņa kopīgi veidoto fotoizstādi
“Rīga no augšas”. Izstāde tapusi
bilejai.
sadarbībā ar nodibinājumu Rīga
***
2014 un Latvijas Ārlietu minisIzdots Baltica 2015
triju. Uz izstādes atklāšanu bija
Dziesmu krājums
Klajā nācis Starptautiskā folklo- ieradušies vēstniecību un starpras festivāla Baltica 2015 Dzies- tautisko organizāciju pārstāvji
mu krājums, kuŗā sakopotas 53 Nīderlandē, kuŗi izrādīja lielu invisu Latvijas vēsturisko novadu teresi par Rīgu un tās architektautasdziesmas. Krājuma izveidē tonisko daudzveidību – šaurajām
piedalījušies folkloras kopu vadī- Vecpilsētas ieliņām, saglabājušos
tāji no visas Latvijas, gan iesūtot Rīgas nocietinājumu, baznīcu
melodijas, gan vētījot un atlasot torņu smailēm un mūsdienu
populārākās un biežāk kopā dzie- architektūru.
damās dziesmas. Starptautiskais
folkloras festivāls Baltica 2015
norisināsies Latvijā no 2015. gada
15. līdz 19. jūlijam. Festivāla tema
būs “Mantojums”.
Dziesmas no krājuma būs iespēja izdziedāt kopā ar dziedātājiem no visas Latvijas Baltica
2015 novadu sadziedāšanās sarīkojumā 17. jūlijā Rīgas kanāļa
malās pie Latvijas Nacionālās
operas un 18. jūlijā Rēzeknē, Festivāla parkā.
Izstādes atklāšanā piedalījās
arī latviešu diasporas pārstāvji, kā
***
arī starptautiskajās organizācijās
Otavā vērtē grāmatu
Nīderlandē strādājošie latvieši.
“Dzintara krasts”
Otavā notika Eiropas Savienī- Sarīkojuma laikā viesiem bija iebas grāmatu kluba biedru tikša- spēja nogaršot Latvijas dzirkstošo
nās, kuŗas laikā tika pārrunāta vīnu un Laimas saldumus. EiroKanadā dzīvojošās latviešu iz- pas Mājā ar izstādi varēs iepazīcelsmes rakstnieces Ilses Zand- ties līdz 15. martam.
stras grāmata The Amber Coast
Ziņas sakopojis
(“Dzintara krasts”).
P. KARLSONS
Grāmata The Amber Coast ir
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Samocīti formulējumi un skarbā īstenība
FRANKS
GORDONS
Tas, par ko Krievijas prezidents
Putins, Ukrainas prezidents Porošenko, Francijas prezidents
Olands un Vācijas kanclere Merkele
pēc mokpilnas negulētas nakts bija
vienojušies Minskā 12. februārī,
tam pašam četriniekam bija vēlreiz jāpārgremo telefonsarunu maratonā pēc nedēļas – 19. februārī,
jo šīs vienošanās atsevišķu punktu
īstenošana „uz vietas” sagāja grīstē.
Bet vispār jau jāatzīst, ka Minskas vienošanās jeb minētā četrinieka 12. februāra deklarācijas
teksts ir kazuistikas meistardarbs.
Putina un Porošenko “starta punkti” bija tik diametrāli pretēji, ka
nācās ķerties pie gandrīz vai “ķīniskiem” verbālas akrobatikas trikiem, lai abi “P” parakstītos zem šī
teksta.
Šie samocītie formulējumi pēc
būtības apliecina, ka Putins “spēli
zaudējis” divos aspektos. 1) Viņam

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
nav izdevies atraut no Ukrainas
territorijas abus krievisko separātistu veidojumus – Doņeckas un
Luhanskas “tautas republikas”, kas
grasījās proklamēt t.s. Novorossiju
jeb Jaunkrieviju kā Maskavas protektorātu. 2) Viņš pat nevar šos
veidojumus nosaukt vārdā, t.i.,
atzīt tos de iure.
Četrinieks savas deklarācijas
pirmajā rindkopā atzīst un cienī
“Ukrainas suverēnitāti un territoriālo veselumu” (integrity). Krima
gan atstāta “aiz iekavām”, taču formula “territoriālais veselums” nozīmē, ka Ukraina ir un paliek
nedalāma.
“Pasākumu komplektā”, kas ticis saskaņots Minskā 12. februārī,
ir runa par “Ukrainas Doņeckas
un Luhanskas apgabalu atsevišķiem rajoniem”. Ar to domātas tās
pašpasludinātās “tautas republikas”.
Atsevišķi rajoni – tik vien! Šiem

“četrinieka” deklarācijas izriet, ka
Putins tam piekritis...
Samocīti formulējumi – un skarbā īstenība: brīdī, kad ieročiem
visā Donbasa frontē bija jāapklust, separātistu vienībām, lietojot Krievijas piegādātos tankus un
citu smago bruņojumu, Debaļcevas dzelzceļu mezgla rajonā izdevās gandrīz vai ielenkt ukraiņu
karaspēka vienību – aptuveni 2500
vīru, un tikai pēc asiņainas kaujas
Kijeva nolēma izvest šo vienību
no šaurā Debaļcevas “maisa”.
Kā jau teikts, 19. februārī notika nervozs “četrinieka” telefona maratons, un kancleres Merkelas
oficiālajā vietnē parādījās ziņa, ka
prezidents Putins “apsolījis ietekmēt (!) separātistus, lai tie pieturētos pie saskaņotās vienošanās”.
Putins “apsolījis ietekmēt” separātistus, kuŗi brīdī, kad top šīs rindiņas, katēgoriski iebilst pret pare-

dzēto “miera uzturēšanas spēku”
(mirotvorci) sūtīšanu uz piefrontes
joslu un Ukrainas-Krievijas robežu, jo šis kontingents, kā to paredz
Kijevā, darbosies uz ANO un
Eiropas Savienības pilnvaru pamata.
Ap ko viss tagad grozās Ukrainā? Maskavas laikraksta Zavtra
redaktors Aleksandrs Prochanovs
spiests atzīt: “Donbasam tagad nākas izvēlēties – mieru vai neatkarību.” Tātad šai aspektā Putins
zaudējis: atdalīties no Ukrainas
separātistiem neizdosies.
Bet tajā pašā ievadrakstā Prochanovs uzsver: “Krievija nevar
pieļaut, lai pie tās robežām izveidotos rusufobiska NATO valsts.”
Nevar pieļaut – tātad darīs visu,
lai dumpis visu laiku gruzd, lai
destabilizētu to Ukrainu, kas izcīnījusi Pašcieņas revolūciju un
uzņēmusi kursu uz Rietumiem.

Pamiers bez miera un hibrīdkaŗš

SALLIJA
BENFELDE
Pamieram Ukrainas austrumos vajadzēja iestāties naktī no
14. uz 15. februāri, bet tā, protams, nenotika. Prokrieviskie separātisti jeb kaujinieki sāka nopietnu uzbrukumu Debaļcevas
pilsētiņai. Notika sīvas kaujas, un
ukraiņu kaŗavīriem nācās atkāpties. Šī pilsētiņa atrodas stratēģiski
svarīgā vietā, tādēļ tur tika koncentrēti nopietni kaujinieku (Krievijas) militārie spēki, un kaujinieki paziņoja, ka Ukrainas pilsētiņa
Debaļceva ir viņu “zeme”, tādēļ
vienošanās par pamieru uz to neattiecas. Šobrīd kopumā visā frontes līnijā ir iestājies nosacīts pamiers, lai gan kaujinieki turpina
uzbrukumus Širokinas pilsētiņas
virzienā, savelk spēkus pie Mariupoles. Vārdu sakot, ik pa laikam
ukraiņu kaŗavīru un brīvprātīgo
bataljonu pozicijas tiek apšaudītas, notiek uzbrukumi. Smagā
bruņutechnika netiek atvilkta no
frontes līnijas, kā paredzēja Minskā panāktā vienošanās tieši šo
uzbrukumu dēļ. Turklāt notiek
vēl kāds bīstams process – izmantojot nosacītā pamiera aizsegu,
Krievija turpina iesūtīt Ukrainā
kaŗavīrus un militāro techniku.
Izskatās, ka kaujinieki un Krievija
gatavojas lielam un nopietnam
triecienam Ukrainā – neapšaubāmi par ieganstu tādai rīcībai var
kalpot jebkuŗš sīkums vai pat klajš
izdomājums.
Svētdien, 22. februārī, visā Ukrainā notika pasākumi, pieminot
pirms gada Maidanā bojā gājušos. Kā zināms, 2013. gada 21. novembrī Ukrainas valdības vadītājs
paziņoja, ka Kijeva aptur gatavošanos asociācijas līguma parakstīšanai ar Eiropas Savienību (ES).
Šis paziņojums izraisīja masveidīgus cilvēku nemierus, un sākās
Neatkarības laukuma jeb Maidana protesti. Pēc varas iestāžu mēģinājumiem demonstrantus Kijevas Maidanā izdzenāt ar spēku

“atsevišķajiem rajoniem”, teikts
dokumentā, ir savas “bruņotās
vienības”. Visi zina, ka tas ir kaŗaspēks, ko apbruņojusi Krievija un kuŗā ietilpst Krievijas
rēgulārās armijas kareivji, virsnieki un instruktori, kā arī “pareizticīgā imperisma” apmāti dēkaiņi un fanātiķi, tostarp krimināli elementi.
Prezidentam Porošenko izdevies iespraust “pasākumu komplekta” tekstā teikumu, ka pēc abu
pušu kaŗavīru atvilkšanas no
konfrontācijas līnijas esot jāsāk
dialogs par to, kā būtu jārīko “vietējās vēlēšanas atbilstoši Ukrainas likumiem”, īpaši likumam “par
provizorisko vietējās pašpārvaldes formu atsevišķos Doņeckas
un Luhanskas apgabalu rajonos”.
Tātad – nekādu “tautas republiku”,
nekāda faktiskuma. No šim “pasākumu komplektam” pievienotās

protesti tikai pieņēmās spēkā un
pārņēma gandrīz visu Ukrainu.
Protesti pārvērtās asiņainās drošības spēku un protestētāju sadursmēs, kas turpinājās līdz 20. februārim un noveda pie vairāk nekā
90 cilvēku nāves. Pēc šiem notikumiem Ukrainas prezidents Viktors
Janukovičs aizbēga no valsts un
atrada patvērumu Krievijā, par
Valsts prezidentu tika ievēlēts
Petro Porošenko. Krievija okupēja
Ukrainas pussalu Krimu, bet Ukrainas austrumos rādījās tā dēvētie “zaļie cilvēciņi”, kuŗi apgalvoja,
ka cīnās par Ukrainas neatkarību,
jo Eiropas Savienība esot sliktākais, kas vien var būt.
Ukrainas galvaspilsētā Kijevā
svētdienas pasākumā, kas pulcēja
simtiem tūkstošu cilvēku, piedalījās vairāku valstu vadītāji, arī Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Diemžēl Maidana
piemiņas dienā notika terrora
akts Harkovā, terroristu sarīkotā
sprādzienā gāja bojā trīs cilvēki,
daudzi tika ievainoti. Tiek ziņots,
ka Harkovā aizturēti vairāki cilvēki aizdomās par terrora akta rīkošanu un ka viņi tikuši apmācīti
Krievijā. Svētdienas vakarā izskanēja arī ziņa, ka Ukrainas Drošības
dienests (UDD) un Iekšlietu ministrijas darbinieki ir novērsuši
līdzīgu terroraktu Odesā.
Tikmēr Krievijas prezidenta
Vladimira Putina bijušais padomnieks Andrejs Illarionovs ir paziņojis, ka Krievija šobrīd izstrādā
hibrīdkara technoloģijas attiecībā uz vairākām savulaik PSRS
sastāvā bijušajām territorijām, arī
attiecībā uz Austrumlatviju. Savukārt LTV raidījums De facto informē, ka jauna Krievijas propagandas plašsaziņas līdzekļa “Sputņik” pārstāvji pirms dažām nedēļām ir apmeklējuši Latviju un
piedāvājuši sadarbību vairākiem
krieviski rakstošiem žurnālistiem
un plašsaziņas līdzekļu vadītā-

jiem. Šis Krievijas plašsaziņas līdzeklis Latvijā plāno atvērt tīmekļa portālu, arī radio krievu un
latviešu valodā. Patiesībā projekts
“Sputņik” jau ienācis Latvijas mediju tirgū – vakaros un brīvdienu
rītos “Sputņik” programmas pārraida “Autoradio”, jo likums atļauj
radiostacijām atvēlēt daļu raidlaika pašu neražotam saturam.
Ir acīmredzams, ka tas, ko dēvē
par hibrīdkaŗu, iesoļo Latvijā.
Jautājumā par Latvijas austrumu robežu polītiķi un amatpersonas ir sarosījušies, jo tā ir ES un
NATO ārējā robeža. Iekšlietu ministrs Richards Kozlovskis ir sacījis, ka Drošības iestādes ir nobažījušās par pašreizējo situāciju
Ukrainā, tādēļ tiks stiprināta Latvijas austrumu robeža, un tā ir
viena no iekšlietu jomas prioritātēm: “Dienaskārtībā mums ir
robežas ierīkošanas projekts, kas
palīdzētu novērst nesankcionētas
indivīdu vai indivīdu grupu pārvietošanos pāri mūsu zaļajai robežai, jo tā ir mērāma vairākos
simtos kilometru.” Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs publiski ir
paudis, ka tuvākajā laikā Latvija
no ASV saņems praktisku atbalstu, lai stiprinātu savu austrumu
robežu. Kāds konkrēti varētu būt
ASV atbalsts Latvijas drošības stiprināšanā, viņš gan neatklāja, sakot, ka pašlaik par to runāt publiski nebūtu saprātīgi. Savukārt
Nacionālie Bruņotie spēki (NBS)
apsver iespēju militārajās mācībās
uz brīvprātības principa pamata
iesaistīt arī rezervistus, kuŗi pēc
tam varētu iestāties profesionālajā
dienestā vai Zemessardzē, vai arī
palikt bruņoto spēku rezervē kā
apmācīti rezervisti.
Diemžēl informācijas telpas
aizsardzībā viss nav tik gludi un
tā, kā tas būtu vajadzīgs. Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītājs
Ainārs Dimants skaidro, ka ar

esošo likumu un normu palīdzību nevar aizliegt Latvijā darboties
Krievijas propagandas kanāliem.
Par to, ko spēj propaganda, bailes un arī nauda, ir kāds šokējošs
stāsts no Krievijas. Protams, varētu
sacīt, ka tā ir Krievija, pie mums ar
cilvēkiem tā nav iespējams manipulēt, bet, ja paskatāmies, ka vēlētāji savos prātos nekādi nevar
salikt kopā ar korupcijas skandaliem “aplipušo” Rīgas domi
un tās valdes priekšsēdi saskaņieti
Nilu Ušakovu, kuŗu par nākamo
Valsts prezidentu grib redzēt lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, tad ir skaidrs, ka cilvēki
nevērtē darbu atbilstību vārdiem.
Turklāt pēdējās Saeimas vēlēšanās
par Saskaņu nobalsoja 23 procenti Latvijas vēlētāju. Līdzīgi rīkojas
arī citu partiju un vadoņu atbalstītāji. Šķiet, ka vārds “zemnieki” ir
kā maģisks rituāls, kas neprasa ne
skaidrojumu, ne saprātīgu padarīto darbu un attieksmes vērtējumu, gluži tāpat kā vārdi “nacionāls”
un “Latvijai”. Nav svarīgi, ka “zemnieku tautas” un no sirds Latviju
pārstāvošie grib slepus vienoties
par viņu darījumiem un Krievijas valdonim Putinam tīkamu
Latvijas Valsts prezidentu, ja nu
nekādi neizdotos paturēt amatā
esošo Bērziņu. Nav svarīgi, ka nacionālie latviešu valodas un bērnu
aizstāvji ir pārliecināti, ka vislabākais nacionālās polītikas balsts ir
maksātnespējas administrātoru
sagādātie labumi. Nav svarīgi, ka
vienotās tautas pārstāvji nedzird
un neredz neko, kas nepatīk un
traucē saglabāt varu. Galvenais –
vēlētāju acīs viņi taču ir “mūsējie”,
un katrs, kuŗš kaut ko kritizē, ir vai
nu krievu, vai amerikāņu aģents
un ir izslēdzams no partijas vai
vismaz nomētājams ar dubļiem.
Bet stāsts par propagandas varu
ir tāds. Krievijas karavīru māšu
komiteju apvienības vadītāja Valentīna Meļņikova intervijā 6. feb-

ruārī izdevumam GORDON stāsta, ka pašreizējie notikumi Ukrainā jau ir devītais kaŗš, kuŗā Krievija iesaistās, bet tādas vecāku attieksmes pret dēliem kaŗavīriem vēl nekad nav bijis. Afgānistānas, Čečenijas un Gruzijas kaŗa
laikā Krievijas mātes prasījušas
varas iestādēm atdot viņu kritušos
dēlus kaŗavīrus, bet tagad kaŗa laikā ar Ukrainu to nedara. Meļņikova teic, ka 26 gadu laikā, kopš
viņa strādā kaŗavīru māšu komitejās, neko tādu nav pieredzējusi.
Protams, oficiāli Krievija Ukrainā
nekaro, pavēles tiek dotas par rezervistu iesaukšanu militārās mācībās, bet agrāk bieži vien vecāki
zvanījuši uz apvienību un vaicājuši, ko darīt, jo dēlam sieva, mazs
bērniņš. Tagad vecāki vairs nezvanot un nejautājot par to, kā pilnīgi
likumīgi atteikties no “mācībām”.
Arī ar jauniesaucamajiem stāsts
ir līdzīgs: “Kad es jautāju iesaucamo vecākiem, vai viņi nebaidās par
saviem bērniem, viņi atbild, ka
nevienu taču uz Donbasu nesūta,”
stāsta Meļņikova. Vēl vairāk – kad
vecāki saņem paziņojumu par
to, ka dēls “gājis bojā mācībās”,
viņi pat nepieprasa mirstīgās atliekas un nebrauc pēc bojā gājušajiem uz Rostovu pie Donas, kur it
kā notiek “mācības”. Bojā gājušo
vecāki saņem kompensāciju 5
miljonus rubļu, bet ievainotie, kas
atgriežas mājās, – 3 miljonus. Meļņikova teic, ka tomēr nekādi nespēj saprast, kas notiek ar kaŗavīru vecākiem, viņa to nespējot aptvert. Jāpiebilst, ka pēc ANO un
arī pēc Krievijas cilvēktiesību
aktīvistes Jeļenas Vasiļjevas datiem, kaŗa laikā Ukrainā gājuši bojā
vai pazuduši bez vēsts vairāk nekā
5 tūkstoši Krievijas kaŗavīru.
Protams, Krievijas iedzīvotāji ir
tikuši krietni tālāk savā varas pielūgsmē un aklajā ticībā skaistiem
vārdiem. Atliek cerēt, ka tik tālu
mēs tomēr netiksim.
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Vērtīgs ieguvums Raiņa gadā

GUNDEGA
SAULĪTE
Aspazijas un Raiņa gads Latvijā
ir iesācies, un ik nedēļu notiek
kāds sarīkojums, koncerts vai
teātŗa pirmizrāde sakarā ar abu
dzejnieku 150 gadu atceri, ko
svinēsim visa gada gaŗumā.
Mūsu laikraksta 8. numurā
varējāt lasīt rakstu “Visu gadu
kopā ar Raini un Aspaziju”, kuŗā
bija stāstīts arī par jauno grāmatu “Raiņa pēdējā vasara”– apgāda “Pils” izdotās Olīva Mētras atmiņas kopā ar viņa izdarītajiem
fotouzņēmumiem. Tajos Rainis
iemūžināts savā pēdējā vasarā
Rīgas jūrmalā. Dažas nedēļas pēc
šīs publikācijas saņēmām ziņu
no Memoriālo mūzeju apvienības, ka pienācis sūtījums no Amerikas. Aija Hortonas kundze mūzejam dāvinājusi no tēva mantotu fotoalbumu ar Olīva Mētras
uzņēmumiem.
Par nule saņemto dāvinājumu
un tā kultūrvēsturisko vērtību
lūdzu pastāstīt Raiņa un Aspazijas vasarnīcas vadītāju, literātūrzinātnieci Astrīdu Cīruli.
Šo albumu izveidojis Oļģerts
Ripa. Ar fotografu Olīvu Mētru

2015. gada 28. februāris – 6. marts

viņš iepazinies 1928. gadā. Nekādi ciešie draugi nav bijuši, Ripa
ir dzīvojis Valmierā un interesējies par pastkartēm, kuŗās attēlotas Latvijas ainavas. Olīvs Mētra,
pagodināts, ka viņa veikums kādam ir noderīgs, sāk sūtīt Ripam fotouzņēmumus no visām
vietām, kur vien viņš fotografē.
Adresāts, būdams ļoti kārtīgs
cilvēks, visus šos attēlus licis vienā albumā. Kādai ceturtai daļai
no visām otrā pusē ir norādīts,
kādā gadā un mēnesī ainava
uzņemta. Tur ir skati no daždažādām Latvijas vietām, techniski
tie ir ļoti labi uzņēmumi – dzelzceļa stacijas, Rīgas ielas Valsts
svētku dekorācijās, lauku ainavas.
Šajā sūtījumā ir arī mums jau
zināmais “Raiņa komplekts”. Un
tad nāk pārsteigums – kopā ar
labi zināmajiem uzņēmumiem
ir attēls, kāda mums mūzejā nav,
es pati arī to ieraudzīju pirmo
reizi. Olīva Mētras grāmatā publicētajās atmiņās šis foto ir pieminēts, bet illustrācijas mums
līdz šim nebija. Tas ir unikāls
jaunieguvums! Rainis kopā ar

plūdmalē sastaptajiem paziņām
labsajūtā plunčājas jūrā, fotografijā redzams arī pats fotografs.
Te Rainis izskatās tāds priecīgs,
ne velti atmiņās Mētra ierakstījis: “Rainim tieši tā patika vislabāk.” Tāpat nepārprotamu interesi saista arī šī attēla fons. Tā
kā uzņemts ar skatu uz krastu,
labi saskatāma kūrorta poliklīnika un cita apbūve Majoru
plūdmalē 1929. gada vasarā.
Ir vēl viens uzņēmums, kuŗu
neieraudzīsim grāmatā, mūzeja
kollekcijā tas ir atrodams, gan
mazliet sliktākā kvalitātē. Kā zināms, Olīvs Mētra, Raiņa pēdējās vasaras dokumentētājs, vienmēr izmantoja izdevību arī pats
nofotografēties kopā ar savu bilžu “varoņiem”. Te nu redzam visus trīs – Aspaziju, Raini un fotografu Mētru, turklāt ar dzejnieku autografiem. Punktuālais
Mētra otrā pusē norādījis, ka
“Aspazija parakstīja 21. augustā,
Rainis vēlāk septembrī, divas
dienas pirms nāves”.
Strādājot mūzejā, ļoti bieži nākas atzīt, cik daudz var izšķirt

nejaušība. Ja, piemēram, Olīvs
Mētra nebūt vasaras pavadījis
Jūrmalā, nebūtu tur ieraudzījis
Raini un nebūtu piedāvājies
viņu nofotografēt, mums, Raiņa
pētniekiem un visiem, kas dzīvo
pēc viņa, nebūtu nekādu vizuālu pierādījumu, kāds izskatījās
dzejnieks atpūtas brīžos, turklāt
sava mūža pēdējos mēnešos un
dienās. Jo citi fotografi Raini
Jūrmalā nebija apciemojuši.

Jauniegūtais attēls, kuŗa līdz šim nebija mūzeja kollekcijā

Tāpat esam ļoti pateicīgi Aijai
Hortonai par mūzejam dāvāto
albumu. Aspazijas un Raiņa gadā
šādi “sveicieni no pagātnes” ir
īpašas likteņa labvēlības raidīti.
Bez kuplā kultūrvēsturiskā fotomateriāla šībrīža visvērtīgāko ieguvumu – līdz šim nezināmo attēlu – ar prieku pievienosim Raiņa kollekcijai, un jau tagad jūsu
laikraksta lappusē nododam plašākam sabiedrības vērtējumam.

Turpinām atbalstīt Likteņdārzu
20. martā „Mūzikas namā Daile” – Raimonda Paula, Latvijas Radio bigbenda un Kristīnes Prauliņas koncerts Likteņdārzam
Tas būs jau piektais Likteņdārzam veltītais labdarības pasākums. Pasākumā pirmajā daļā – koncertā – uzstāsies Latvijas
Radio bigbends, pie klavierēm –
maestro Raimonds Pauls, soliste – Kristīne Prauliņa. Vakara
otrajā daļā notiks labdarības
izsole, kuŗā būs iespējams iegādāties 70 mākslas un kultūrvēsturiskus priekšmetus. Pasākuma ienākumi tiks ieguldīti
Likteņdārza būvniecības turpināšanā.
Latvijas Radio bigbends pēc
vairāk nekā 16 gadu pārtraukuma
tika atjaunots pagājušajā gadā.
Bigbenda vadītājs ir starptautiskā mūzikas festivāla “Rīgas Ritmi”
un starptautiskā džeza mākslinieku Riga Jazz Stage mākslinieciskais direktors, mūziķis un

producents Māris Briežkalns.
Diriģents un vadītājs ir mūziķis
Kārlis Vanags. Orķestra patrons –
maestro Raimonds Pauls.
Koncertā skanēs Raimonda
Paula mūzika – dziesmas ar
Guntara Rača vārdiem un skaņdarbi Kaspara Vanaga un Gunāra
Rozenberga aranžējumā.
Mākslinieku koncerts šā gada
janvārī tika iekļauts arī Latvijas
prezidentūras ES Padomē kultūras programmā, kuŗu veido apmēram 200 pasākumu visā pasaulē. Tā ir vērienīgākā Latvijas
kultūras izcilības prezentācija
ārvalstīs kopš neatkarības atjaunošanas.
Vakara otrajā daļā tradicionāli
notiks labdarības izsole, kuŗā
būs iespējams iegādāties izcilus
mākslas darbus – gan klasiķu,

gan mūsdienu autoru gleznas,
grafikas, fotografijas, keramikas
un tēlniecības darbus, kā arī izcilu cilvēku rokrakstus un mūsdienu latviešu kino kostīmus –
kopumā 70 mākslas un vēstures
priekšmetus.
Izsolē tiks piedāvāti darbi,
kuŗu autori ir Jānis Anmanis,
Ilze Avotiņa, Katrīna Avotiņa,
Kristīne Luīze Avotiņa, Liene
Baklāne, Inta Celmiņa, Kārlis
Danne, Juris Dimiters, Laima
Eglīte, Edvards Grūbe, Anna
Heinrihsone, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Ieva
Iltnere, Andrejs Kalnačs, Frančeska Kirke, Ernests Kļaviņš,
Tatjana Krivenkova, Gunārs
Krollis, Nikolajs Kūlainis, Dita
Lūse, Irēna Lūse, Gunārs Lūsis,
Ivars Miķelsons, Aleksejs Nau-

movs, Viktorija Pelše, Paulis Postažs, Juris Putrāms, Vilnis Putrāms, Māris Subačs, Genādijs
Suhanovs, Laimonis Šēnbergs,
Juris Utāns, Māra Vaičunas,
Imants Vecozols, Aivars Vīlipsōns, Andris Vītoliņš, Otto Zitmanis un Osvalds Zvejsalnieks.
Būs iespēja iegādāties Ulda
Brieža, Ata Ieviņa, Gvido Kajona
un Anitras Novikas fotografijas
un Paula Bankovska, Jāņa Petera
un Zigmunda Skujiņa rokrakstus.
Plašāk nekā iepriekšējos gados pārstāvēta būs keramikas
un porcelāna daļa, piedāvājot
Anatolija Borodkina, Ineses
Brants, Mirdzas Brutānes, Jevgenijas Loginovas, Helgas Ingeborgas Melnbārdes, Marutas Raudes
un Žanetes Žvīgures darbus.

Pirmo reizi tiks izsolīti arī
aktieru kostīmi no filmas “Rīgas
sargi”.
Izsoles darbus no 11. līdz 20.
martam piedāvājam apskatīt jaunajās galerijas “Daugava” telpās
Rīgā, Ausekļa ielā 1, www.galerijadaugava.lv. Izstādes laikā būs
iespēja iegādāties arī izsoles katalogu un reģistrēties izsolei.
Pasākumu atbalsta AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonds.
Aicinām pieteikties ielūgumiem uz 20. marta pasākumu
(gan koncertu, gan izsoli) pa
e-pastu info@koknesesfonds.lv
vai tālruni 29476146 vai 2549
5544. Ieeja uz pasākumu – ziedojums Likteņdārzam no 50
EUR.
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ES NEVARU PAGRIEZT MUGURU
SAVAI LATVIJAI

Jāņa Čakstes Demokratijas un
ilgtspējīgas attīstības biedrības valdes priekšsēde un juriste Ieva
Brante par sevi teic, ka ir aktīva
sabiedrisko norišu līdzdalībniece,
bet nav nevienā partijā un rīkojas
pēc savas pārliecības un savas izpratnes. Ievai ir sava mājaslapa:
www.brante.lv, kuŗā katrs var
izlasīt viņas blogus, iesniegumus
dažādām valsts institūcijām, uzzināt par piketiem un citiem pasākumiem, ko Ieva organizē vai
tajos piedalās. Savulaik visplašāk
Ievas vārds izskanēja saistībā ar
piketu par Rīgas galvas Nila Ušakova atkāpšanos no amata saistībā ar Zolitūdes traģēdiju. Pēc piketa Ušakovs lika viņu izraidīt no
iedzīvotājiem domātā balkona Rīgas domē, kur katrs var sekot domes sēžu norisei. Ušakova pārziņā esošā pašvaldības policija pret
viņu ierosināja administratīvā
pārkāpuma lietu tiesā. Ikdienā
Ieva Brante strādā ģimenes tiesību
jomā – konsultē, sagatavo dokumentus un pārstāv klientu intereses tiesā strīdos par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes tiesību noteikšanu un
citiem jautājumiem, kas saistīti ar
laulības šķiršanu un/ vai bērnu
un vecāku attiecībām. Kā brīvprātīgā Ieva Brante darbojas arī križu un konsultāciju centrā “Skalbes”, sniedzot bezmaksas juridis- domāts par drošības jautājumiem. Protams, tas nu nekādi nav
kās konsultācijas.
mans nopelns – pēdējā laikā saKāpēc kļuvāt par Jāņa Čakstes biedrības spiediens un neapmierinātība ar Drošības policijas darbiedrības valdes priekšsēdi?
Jānis Čakste bija par demokra- bu bija ļoti liela, es biju tikai viena
tiskām vērtībām, viņš uzticējās no tiem, kas neklusēja. Esmu raktautai un darīja tās labā lielus dar- stījusi iesniegumus arī Valsts pobus. Mūsdienās tā trūkst, polītiķi, licijai, tagad ir uzsākts krimināldeputāti un tie, kuŗi grib kļūt par process par Rīgas Brīvostā notiedeputātiem, nevis runā par pada- košo. Savos blogos rakstu arī par
rīto, bet sola darīt. Vajadzētu taču sadzīves nebūšanām, ko pašvaldīlepoties ar saviem darbiem, nevis ar ba negrib risināt. Ne jau vienmēr
varu kaut ko panākt, bet negribu,
solījumiem.
Pirmais pasākums, ko kopīgi lai negodīgi polītiķi un amatperveidojām, bija pagājušā gada sonas ērti jūtas savā varas apziņā.
septembrī – Latvijas Universitātē Gribu, lai arī citi iedrošinās kaut
sarīkojām Čakstes 155. jubilejai ko darīt, lai neklusē.
Kā beidzās jūsu tiesāšanās ar
veltītu konferenci.
Rīgas pašvaldību?
Kādi ir biedrības darbi?
Pēc tam, kad pašvaldības poliPlānojam pasākumus visam gadam, parasti ceturtdienās tieka- cija mani “izmeta” no Rīgas domies pie apaļā galda Latvijas Uni- mes, uzrakstīju par to sūdzību,
versitātē un diskutējam par ak- savukārt policija “atbildēja” ar
tuālām temām. Mūsu diskusijās administrātīvo pārkāpumu provar piedalīties katrs, kuŗš vēlas – tokoliem, kuŗus iesniedza tiesā.
informācija atrodama sociālajos Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa
tīklos. Jānis Čakste savulaik teica: lēma izbeigt lietvedību, jo manās
“Biedrībās ir Latvijas spēks!” Lat- darbībās nav administrātīva pārvijas valsts ir izaugusi no biedrī- kāpuma sastāva. Pašvaldības policija, protams, šo lēmumu pārsūbām!
Jūs rakstāt iesniegumus un arī dzēja. Rīgas apgabaltiesa atstāja
atklātas vēstules dažādām valsts spēkā Rīgas pilsētas Centra rajoinstitūcijām, rīkojat piketus un na tiesas lēmumu, un apgabaltiepiedalāties tajos. Vai tas var kaut sas lēmums vairs nav pārsūdzams.
Uzskatu, ka mazākais, ko Rīgas
ko mainīt mūsu dzīvē?
Jā, es protestēju, bet svarīgāk ir pašvaldības policija un Ušakova
tas, ka kritizēju notiekošo, meklē- kungs varētu darīt, ir man publiski
ju veidu, kā labot apzinātas vai atvainoties. Es nemaz nerunāju
neapzinātas aplamības. Vairākkārt par to pazemojumu un morālo
esmu rakstījusi vēstules Drošības kaitējumu, ko man nācās pārciest.
Nupat jūs pārstāvējāt tiesā
policijai, lūdzot pievērst uzmanību biedrībai, kuŗa jau pagājušā biedrības Ukraiņu kongress vagada septembrī vāca ziedojumus dītāju Mikolu Pavļuku.
Manuprāt, tas, kas notika ar
Ukrainā kaŗojošo terroristu atbalstam. Jāatzīst, ka sākumā saņē- Pavļuku, ir kaut kas vēl atjaunotās
mu formālas atbildes, bet mainī- Latvijas vēsturē nebijis – ar savu
jās Drošības policijas vadītājs, un cinismu un vismaz dažu policistu
tagad attieksme ir pavisam citāda, neierobežoto varas apziņu. Latredzu, ka patiešām tiek darīts un vijā, demokratiskā valstī, notika

Ieva Brante:
“Vislabākais sabiedrotais ļaunumam ir klusēšana.”
pikets pie Krievijas vēstniecības
pret agresiju Ukrainā un ar lūgumu atbrīvot sagūstīto ukraiņu lidotāju Nadju Savčenko, kuŗa šobrīd prettiesiski tiek turēta cietumā Krievijā. Mikolam Pavļukam
bija plakāts ar uzrakstu “Rossija”,
kur burts “R” bija attēlots kā sirpis
ar āmuru. Policists pienāca pie
Pavļuka un aizrādīja, ka plakātā
izmantota publiski aizliegta simbolika, tādēļ plakāts jāaizvāc vai
jānosvītro aizliegtais simbols. Pavļuks nosvītroja sirpi un āmuru,
policijai iebildumu vairs nebija,
un Pavļuks turpināja piedalīties
piketā. Pikets jau bija beidzies,
mēs visi devāmies uz Ukrainas
vēstniecību, kad pēkšņi policisti
viņu aizturēja un aizveda uz policijas iecirkni par nepakļaušanos
policijas prasībām. Sekojošajā tiesā atklājās, ka policija safabricējusi aizturēšanas protokolu. Policija mēģina slēpt patieso notikumu secību. Tagad tiesa lems, vai
administrātīvo lietu pret M. Pavļuku izbeigt. Tiesas nolēmums
bija 25. februārī. Tāpēc arī pārstāvēju Mikolu Pavļuku tiesā un
turpināšu to darīt, ja tas vēl būs
vajadzīgs.
Jūs esat arī viena no iniciātorēm domubiedru grupai sociālajā tīklā Facebook, kas vāc ziedojumus atbalstam Ukrainas
armijai.
Ukraiņi cīnās arī par mūsu
brīvību un neatkarību – ja viņi
zaudēs, nākamie, visticamāk, būsim mēs, tāpēc uzskatu, ka mums
jāatbalsta Ukraina un tās aizstāvji.
Latvijas armija ir nosūtījusi humāno palīdzību to ukraiņu kaŗavīru bērniem, kuŗi kopā ar ģimenēm bija spiesti pamest Krimu.
Arī Latvijas Sarkanais Krusts ir
sūtījis nepieciešamos materiālus
pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanai, Latvijā ir ārstējušies un

ārstējas ievainotie Ukrainas kaŗavīri. Tomēr Latvijā nav nevienas
organizācijas, kas nodarbotos ar
ziedojumu vākšanu atbalstam
Ukrainas kaŗavīriem un brīvprātīgo bataljoniem. Lietuvā tas
notiek ļoti organizēti, visā valstī
ir 22 ziedojumu vākšanas punkti.
Izveidojām domubiedru grupu
“SOS palīdzība Ukrainas armijai”,
lai palīdzību vāktu rēgulāri un
ikviens, kuŗš grib atbalstīt ukraiņus, to varētu darīt. Pagājušā gada
septembrī mēs bijām trīs cilvēki,
un pirmā krava, ko aizvedām un
nodevām Lietuvas armijas pārstāvjiem, bija pavisam neliela. Tagad jau vajag stundas četras, lai
visu iekrautu, domubiedru loks
ir kļuvis daudz plašāks, mums ir
ziedojumu pieņemšanas vietas
arī Liepājā un Bauskā. Ar mums
sadarbojas veikals “Bunkurs 13”,
kuŗa mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa, un kaŗavīriem un
brīvprātīgajiem nepieciešamās lietas šai veikalā var iegādāties bez
tirdzniecības uzcenojuma.
Martā notiks labdarības izsole
“Ar mākslu par mieru”, un jūs
esat piekritusi kļūt par tās koordinatori.
Mākslinieki ir pauduši vēlmi
ziedot savus darbus izsolei un aicina tos, kuŗi interesējas par mākslu un grib atbalstīt Ukrainu, piedalīties. Šajā labdarības pasākumā piedalīsies arī mūziķi, dzejnieki un vēl citi radošie cilvēki,
tādēļ skanēs arī mūzika un dzeja.
Būs arī “klusā izsole”, kuŗā varēs
iegādāties arī dažādus rokdarbus,
mākslinieku darinātas lietiņas, rotas, lelles par nelielu cenu. Ieeja
būs par ziedojumiem, lai tie, kas
vēlas atbalstīt Ukrainu, bet nevar
atļauties iegādāties gleznas, ar savu
klātbūtni tomēr varētu atbalstīt
ukraiņu cīņu par savu neatkarību.
Vai reizēm nepiemeklē sajūta,

ka cilvēki kļuvuši piesardzīgāki,
negrib skaļi paust savu viedokli.
Ja nu gadījumā kaut kas notiek,
tad varēs sacīt, ka viņi jau nekad
nav bijuši pret Krievijas ideoloģiju...
Piekrītu polītoloģes Žanetes
Ozoliņas teiktajam, ka, neraugoties uz to, vai būs kaŗš vai ne,
mums ir trīs iespējas: palikt un
cīnīties par savu valsti; palikt un
sadarboties ar izveidojošos režīmu; bēgt. Tie, kas šobrīd klusē, ir
nolēmuši palikt un sadarboties ar
iespējamo režīmu, kas veidojas.
Vislabākais sabiedrotais ļaunumam ir klusēšana.
Runājot ar jums, ir grūti noticēt, ka reiz krievu valoda bija
jūsu vienīgā valoda...
Bija laiks, kad nerunāju latviešu
valodā. Nemaz. Gāju krievu bērnudārziņā un mācījos krievu
skolā, kur pabeidzu 9. klasi. Es
augu kopā ar mammu un vecomammu, mēs dzīvojām koka mājā ar krāsns apkuri, auksto ūdeni,
kopīgo koridoru un sauso tualeti
tajā. Cik vien atceros, mamma
visu laiku bija rindā uz jauno dzīvokli, tikai rinda nekad nepienāca. Dzīvojām trūcīgi, jo mamma
darīja visvienkāršākos darbus.
Apģērbs un apavi, kas vairs nebija
labi citiem un tos meta ārā, bija
mana ikdiena. No mums vairījās –
gan kaimiņi, gan arī radi. Nesapratu, kāpēc tā, nezināju, ka mana
mamma bija izcietusi sodu par
pretpadomju aģitāciju. Tagad saprotu, ka, sargājot mani, viņa nekad par to nerunāja, nekad nestāstīja par savu sodāmību, par tiem
mēnešiem, ko viņa pavadīja Stūŗa
mājas pagrabos. Mācoties skolā,
man “nelīmējās” kopā tas, kā par
daudzām lietām runāja un kā tās
notika dzīvē. Es jautāju un nelikos
mierā, skolotāju atbildes man nederēja. Skolā krievu valodas un
vēstures skolotājas manu neklusēšanu ātri novērtēja ar atzīmēm 2
un 3. Tikai latviešu valodā man
bija 5. Mamma tika bieži saukta
uz skolu manas uzvedības dēļ,
bet nekad negāja. Ziniet, tikai
pateicoties [ne]pareizo jautājumu
uzdošanai, nonācu tur, kur esmu.
Man laimējās – savā dzīvē satiku
vēstures skolotāju Īrisu Eidaku,
kuŗa ne tikai atbildēja uz maniem jautājumiem, bet atbildes
pamatoja. Tagad, kad esmu lasījusi
mammas lietu, saprotu, kāpēc
viņa klusēja. Saprotu arī, kāpēc
radi, draugi un kaimiņi no mammas vairījās, jo viņa bija “polītiskā”.
Esmu dzimusi 1979. gadā – apmēram gadu pēc tam, kad mana
mamma bija izcietusi sodu par
pretpadomju aģitāciju. Toreiz viņai bija 21 gads.
Lai gan valsts neatkarība ir
atjaunota un varam brīvi runāt un
sacīt, ko domājam, daudziem no
mums tas jāiemācās no jauna.
Mēs klusējam, mēs bieži pieņemam notiekošo arī tad, ja tas
mums nepatīk. Mēs izvēlamies
žēloties cits citam un neteikt skaļi,
ko domājam. Es tā nevaru. Pieļauju, mana dzīve būtu vieglāka, ja
es nerunātu, ja es klusētu. Taču es
nevaru pagriezt muguru savai
Latvijai, es nevaru izlikties, ka neko
neredzu.
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OJĀRS CELLE
Krievijas kaŗš ar Ukrainu notiek tādēļ, ka Ukraina vēlas atstāt Maskavas aizbildniecību
un pieslieties Eiropai. Arguments ir vienkāršs – pieslejoties Eiropai, Ukraina atbrīvojas
no Krievijas paternitātes. Viss,
ko Krievija Ukrainai spēj dot, ir
daudz labāk un pārāk iegūstams no Eiropas. Arī vajadzīgo
enerģiju Ukraina tāpat spēj atrast citur.
Krievija turpretī ir turējusi Ukrainu savā kontrolē. To zaudējot,
tiek atklāta visa Krievijas “pavēdere” Eiropai, ko jau par reālu
militāru apdraudējumu (ja Ukraina pieslejas NATO!) sajūt Maskava. Tāpēc šādu pārmaiņu Krievijas vadoņi tūliņ var uzskatīt par
kaut ko pilnīgi nepieņemamu.
Tā jau ir sacelšanās pret ilgi pastāvošu kārtību Ukrainas attiecībās ar Krieviju. Tas viss ir pilnīgi nepieņemams Putinam, kuŗš
uzņēmies jaunas Krievijas imperijas būvētāja lomu. Plašākā kontekstā pašreiz primārās intereses
ir par krievisko minoritāšu “aizstāvēšanu” tuvējās kaimiņvalstīs,
bet tas, salīdzinot ar draudošo
iespaidu zaudēšanu Ukrainā, ir
tikai sekundārs jautājums.
Putins ir sasniedzis krievu vīrieša dzīves ilguma caurmēru,
viņam pēc šī standarta nav vairs
daudz laika, jārīkojas tagad ar
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BRĪVAI UKRAINAI BŪT VAI NEBŪT
lielu apņēmību un enerģiju. Izkristalizējas pašreizējā konflikta
norises stratēģija – Ukraina jātur
pēc iespējas nevarīgākā un bezcerīgākā situācijā, lai tā labāk apzinātos savu nespēku attiecībās
ar Krieviju un atmestu savas
tieksmes izlīst no mazākā slavu
brāļa lomas. Jo Ukrainas stāvoklis
kļūst bezcerīgāks, jo panākumi
Putinam nāks ātrāk. Ukrainas padošanās parādītu pārējām Krievijas kaimiņtautām, kur atrodas
reālā vara Austrumeiropā.
Raugoties uz Rietumu pasaules simpatizētājiem Ukrainai,
atšķirami vairāki valstu grupējumi ES un ārpus tās. Pirmās un
vērtīgākās šajā konfliktā ir valstis,
kas jau ir Krieviju nosodījušas
ar diezgan efektīvām sankcijām.
To priekšgalā ir ASV, Kanada,
grupa Austrumeiropas valstu,
kam ar vilcināšanos pieslējusies
Vācija, Francija, Nīderlande un
Italija.
Nākamā grupa veidojas no
tām valstīm, kam svarīgāka šķiet
rūpe par enerģijas resursiem un
kas uzskata, ka Ukraina nav tik
svarīga, ka viņas dēļ būtu prātīgi
zaudēt Krieviju kā enerģijas
piegādes avotu.
Vēlēšanās atbalstīt Ukrainu
kļūst vēl vārgāka, kad jāizšķiras,
vai ir nepieciešama militāra palīdzība. Uzreiz uzpeld iebildumi,

ka šāda rīcība izraisīšot eskalāciju jau tā bīstamajā konfliktā un
izsaukšot vēl enerģiskāku agresiju no Krievijas puses.
Tā kā Putins nemaz īsti nevēlas
atzīties, ka Krievija ir tieši iejaukta konfliktā Austrumukrainā,
eskalācijas arguments būtiski
atkrīt, jo līdz šim Putins ir Krievijas puses spēkus vienmēr pastiprinājis, līdz ko Ukrainas armijas pretestība nesusi kādus
panākumus.
Ja Rietumi nolemj Ukrainai
militāri nepalīdzēt, tā neizbēgami nonāks atkal Krievijas atkarībā, neraugoties, kādas miermīlīgas sankcijas vēl tiks vērstas
pret Putina režīmu. Vecais uzskats, ka Krievija attiecībās ar
citām valstīm ir respektējusi tikai “dūri” kā iespējamo draudu,
ar ko rēķināties, pierādījās arī
Aukstajā kaŗā. Toreiz PSRS pārtrauca agresīvos soļus katru reizi, kad ASV savus militāros
draudus pastiprināja.
Tātad paliek jautājums, kā vai
vispār palīdzēt turpmāk Ukrainai. Pēc manām domām, vajadzētu ASV un tās sabiedrotajiem
nākt ar skaidrojumu, ka jāstiprina Ukrainas iespējas šo konfliktu ar Krieviju izdzīvot, atbalstot Ukrainu ar aizsardzībai domātiem ieročiem: prettanku,
pretgaisa un citām iekārtām, kas

ofensīvi neapdraudētu Krieviju,
bet tikai Ukrainu nodrošinātu
pret tālāku agresiju. Šo polītiku
atraisot no pašreizējā strupceļa,
ar steigu jāorganizē Ukrainas
militāro spēku modernizācija, jo
to iespējas pašlaik ir aukstā kaŗa
līmenī. Procesam būtu jānotiek
strauji un vērienīgi, lai Krievijai
nedotu iespēju to pārtraukt ar
straujiem uzbrukumiem pārējai
Ukrainai, uz ko bez ilgākas gatavošanās Krievija šobrīd nav
spējīga. Rietumiem pietiek laika,
lai apgādātu Ukrainas armiju ar
modernu aizsardzības aprīkojumu un to apmācītu.
Humora pēc varētu Putinam
skaidrot, ka Rietumi šajā procesā nemaz nepiedalās, bet to dara
Rietumu pasaulē dzīvojoši ukraiņu tautības cilvēki, kas ir reizē arī
savas izcelsmes valsts patrioti.
Modernizēt ukraiņu armiju
nemaz nebūtu tik grūti un neprasītu pārāk daudz laika. Galvenais šādas rīcības mērķis taču ir
paglābt šo potenciāli spējīgo valsti no atgriešanās Putina kalpībā. Ja rīcība būs ātra un spēcīga,
Putins to respektēs. Ja turpināsies
pašreizējā nenoteiktība un gļēvulība Rietumvalstu rīcībā, Putins ne tikai paliks konflikta uzvarētājs, bet arī kampaņu turpinās ar līdzīgu nekaunību pret
citām kaimiņvalstīm.

Šajā jautājumā Putins maz
atšķiras no Hitlera, no viņa rīcības trīsdesmito gadu otrajā pusē. Rietumvalstu spēka un apņēmības trūkums noveda līdz
drausmīgajam Otrajam pasaules
kaŗam. Tāpat kā toreiz ap Hitleru, tagad ap Putinu pulcējas imperijas architektu agresīvais
zieds, tie nostumj Krievijā no varas skatuves visus, kas agresīvai
polītikai nepiekrīt. Pašreizējais
Putina mērķis, šķiet, ir atjaunot
divpolāro pasauli. Krievija vienā
polā, ASV – otrā, pārējai pasaulei
paliekot vērotāja lomā. Putina
primārais uzdevums ir atkaŗot
pēc iespējas vairāk no territorijas, ko PSRS sabrukuma procesā Maskava pazaudējusi.
Vēl ir laiks Putina ambīcijas
ierobežot un apturēt. Ir īstais
brīdis to darīt arī tāpēc, ka pārprodukcijas dēļ strauji nokritusies naftas cena, kas nogriezusi
Krievijai galveno ienākumu avotu. Naftas cenas nepieturēsies zemajā līmenī sevišķi ilgi, tāpēc
nākamie pieci vai seši mēneši ir
izšķirīgi Putina uzvaras gājiena
pārtraukšanai. Jācer, ka ASV valdošie prāti īso laika posmu aktīvi izmantos Ukrainas konflikta
efektīvai atrisināšanai un vismaz pārējās NATO valstis ASV
atbalstīs.

VIEDOKLIS

Dr. Kārlis I. Āboliņš*: Kvantitātīva mīkstināšana,
reformas, hēlikopters un pilsoņu nauda

DR. KĀRLIS I. ĀBOLIŅŠ,
Ķelnes universitātes banku katedras ziņātņu doktors
Ir pareizi, kā to raksta Delfi šā
gada 6. februārī Jūlija Pastušenko, Latvijas Bankas ekonomiste,
ka kopš 2012. gada ECB Padome ir veikusi virkni pasākumu
ekonomikas stimulēšanai: samazinājusi bāzes likmi līdz rekordzemam līmenim, sākusi privātā
sektora aktīvu pirkšanu, novirzot
vairākus simtus miljardu eiro
lētu aizdevumu veidā bankām,
lai veicinātu kreditēšanu un tādējādi tiktu stimulēta eirozonas
ekonomikas izaugsme. 22. janvāra ECB Padomes lēmums pirkt
eiro zonas dalībvalstu obligācijas
ir nākamais solis virzienā uz finanču nosacījumu tālāku mīkstināšanu, lai stimulētu ekonomiku
un cīnītos ar zemo inflāciju.
Deflācija un reformas
Tomēr ne zemā procentu likme, ne cenu pazeminājumi, īpaši
degvielai, neaizkavēja eirozonas
virzīšanos uz deflāciju un nevis
uz plānoto un vajadzīgo inflāciju 2% apmērā. Ja eirozonā būs
ilgstoša deflācija kaut vai 1% apmērā, tas nozīmēs investīciju samazināšanos rūpniecībā. Deflācijas apstākļos kreditu apkalpošana arī pie zemām procentu
likmēm sadārdzinās, jo preču cenas krīt un kredītu apkalpošana
arī kļūst dārgāka.
Pretspēks būtu valsts aktīvāka

reformu polītika, īpaši financējot infrastruktūru, izglītību un
veselības aprūpi. Par labu piemēru min Spāniju, kuŗa tieši šo
reformu dēļ ir spējusi panākt izaugsmi. Neraugoties uz to, Spānijā ir liels bezdarbs īpaši jaunatnes vidū.
Visas eirozonas izaugsme nākamajiem gadiem tiek prognozēta 1% apmērā. Tātad, raugoties
uz visiem ECB pūliņiem, eirozonā nebūs ekonomiskas izaugsmes, kuŗa mazinās bezdarbu un
palielinās uzņēmējdarbības aktīvitātes.

No hēlikoptera
līdz pilsoņa naudai
Ļoti iespējams, ka šī hēlikoptera ideja novedīs pie aptverošas
diskusijas, ka eirozonas valstīs
ir jāievieš tā sauktā pilsoņa nauda. Pilsoņa naudas ideja nāk no
viena no bagātākajiem Vācijas
uzņēmējiem (Götz Werner &
Adrienne Goehler, 1000€ für jeden.
Freiheit. Gleichheit. Grundeinkommen. Berlin 2010).
Pilsoņa naudu saņem katrs attiecīgās valsts pilsonis no šūpuļa
līdz kapam. Turpretī netiek vairs
maksātas pensijas un visi citi
pabalsti. Tas nozīmē, ka ar pilNevis lidmašīna, bet hēlikopters soņa naudu attiecīgā valstī nav
Lai šo negātīvo virzienu eiro- vajadzīgas ne pensijas, ne kādi
zonā pārvērstu pozitīvā, nav citi pabalsti.
vajadzīga lidmašīna ar pareizi
konstruētiem spārniem un pa- Pilsoņa naudas četri noteikumi
reizu degvielu, kā to min Jūlija
1. Pilsoņa naudas lielumam ir
Pastušenko, bet gan tikai hēli- jābūt tādam, lai ar to pilsonim
kopters. Kas hēlikopteram jāda- nodrošinātu pārtikušu dzīvi.
ra? Hēlikopterā ir tā lielā nau- Pārtikusi dzīve nozīmē, ka ar
da, kuŗu ECB gāž iekšā bankās, savu pilsoņa naudu viņš samaktā jāsadala mazākās summās sā par izglītību, veselības aprūun jānomet pie katra eirozonas pi, piedalīšanos kultūras dzīvē
valsts pilsoņa – jauna vai veca – un sociālos tīklos. Nodrošināt
durvīm. ECB programma uz- pārtikušu dzīvi nozīmē arī to, ka
pirkt obligācijas pietiktu, lai kat- pilsoņa nauda nav ūtrupējama
ram eirozonas pilsonim varētu vai atsvabināma ar parādu pieiedot € 3000 (trīs tūkstošus eiro). dzinēju palīdzību.
Tas palielinātu patēriņu, līdz ar
2. Personīga, respektīvi, indito inflāciju un ražošanas pie- viduāla tiesība saņemt pilsoņa
augumu.
naudu. Pilsoņa naudu bez kā-

dām dienestu pārbaudēm saņem
kā vīrs, tā sieva. Nav svarīgi, vai
tie ir precējušies vai vienkārši
dzīvo kopā. Nav svarīgi, vai māte
strādā, vai rūpējas tikai par
bērniem.
3. Pilsoņa nauda pienākas katram pilsonim no šūpuļa līdz
kapam – bez kāda dienesta vajadzības vai nabadzības pārbaudes. Pilsoņa nauda tātad pienākas arī bagātiem, pat miljonāriem. Tā nav naudas izšķērdēšana, bet pamats uzlabot nodokļu
sistēmu tādējādi, ka lielāki ienākumi apliekami ar lielākiem ienākuma nodokļiem. Transakcijas ar ofšoriem vai holdingiem
apliekamas ar 100% transakcijas
nodokli.
Šādi veidota pilsoņa nauda
veicina tiesiskuma un solidāritātes paaugstināšanos valstī. Šodien bezbērnu ģimenes maksā
par bērnudārziem, skolām, universitātēm. Par bibliotēkām, mūzejiem, teātriem, operu maksā
arī tie, kuŗi nekad tur neiet.
Ar pilsoņa naudu panāk lielāku
pilsoņu vienlīdzību.
4. Nav spiediena strādāt algotu
darbu.
Šis noteikums izraisa vislielākās emocijas un diskusijas. Pilsoņu nauda netiek noteikta pēc
kādiem vajadzības vai nabadzības kritērijiem un nav saistīta ar

algota darba meklēšanu un pieņemšanu.
Kāda jēga tad vēl ir strādāt?
Ja nav „spiediena” strādāt, tas
pilnīgi neatbilst mūsu šodienas
domāšanai un valsts vai pat pasaules kārtības uztverei. Es domāju, ka mēs visi esam savureiz piedzīvojuši, kā ir strādāt ar
mazu vai pat dzīvošanai nepietiekamu atalgojumu. Bet priekšstats saņemt mūža gaŗumā naudu, ar kuŗu var pieklājīgi dzīvot,
bet kuŗas dēļ nav jāstrādā, raisa
virkni jautājumu. Kuŗš tad veiks
tādus vienkāršus, bet vajadzīgus
darbus kā naktssargs, telpu apkopējs, palīgs restorānu virtuvēs
un daudzus citus. Vēl vairāk, kāda jēga tad ir vispār vēl strādāt?
Var taču visu dienu gulšņāt dīvānā, skatīties televīziju un iedzert vismaz aliņu!
Pilsoņa nauda
veicina innovācijas
un citu talantu attīstību
Bet ir arī pilnīgi cits ieskats
attiecībā uz pilsoņa naudas sekām.
Pilsoņa nauda, kuŗu nevar atsavināt jebkāda institūcija un ar
kuŗu nav saistīts pienākums strādāt jelkādu darbu, nozīmē, ka
pilsonis var atraisīt visus savus
talantus, kas viņam doti.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Kas saņēmuši uzturēšanās atļaujas Latvijā
un lobistu puspatiesības

INGA SPRIŅĢE, SANITA JEMBERGA, ILZE JAUNALKSNE
Gandrīz gada gaŗumā analizējot
315 dārgākos nekustamā īpašuma
iegādes darījumus ārzemnieku iecienītākajās Latvijas vietās, pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica izmeklēja, kādi cilvēki kopš proeiropeisko protestu jeb Maidana
sākšanās Ukrainā vēlas iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā un no kuŗienes plūst nauda.
Mēs atklājām, ka:
1) absolūtais pircēju vairākums
ir Krievijas vidusslānis;
2) neliels skaits no atļauju saņēmējiem ir Krievijas valstij pastarpināti piederošu kompāniju vadība, piemēram, Transtelekom un
Aeroflot. Tāpat atļaujas ieguvuši
ASV un ES sankcijām pakļauto
banku vai saistīto uzņēmumu vadības esošie vai bijušie pārstāvji
vai viņu ģimenes, piemēram, Gazprombank (un tai piederošā Gazprom Media Holding), VTB un
Bank Moskvi;
3) Latvijas valsts zināšanas par
atļauju saņēmējiem ir niecīgas, jo
līdz Krimas aneksijai atļauju kārotāju personības pārbaudīja viens
cilvēks.
Galvenais ieguvējs ir nekustamā
īpašuma attīstītāji un tirgotāji.
Nozarē nonākuši 83% no Latvijā
piecos gados investētā 1,26 miljardi eiro. Reālajā ekonomikā – uzņēmumos – ieguldīti mazāk par
5% no to nerezidentu naudas, kuŗi
meklē rezerves bazi Eiropā.
Programmas unikālais lētums –
prasītā īpašuma pirkšanas cena
bija zemākā Eiropas Savienībā –
nozīmē, ka Latvija izdevusi visvairāk atļauju, kas ļauj trešo valstu
pilsoņiem dzīvot un ceļot ES, pati
nopelnot salīdzinoši maz. Piemēram, Portugāle divos gados nopelnījusi miljardu eiro, izsniedzot
1775 „zelta vīzas”, kamēr Latvija
līdzīgu summu saņēmusi, izsniedzot atļaujas 13,5 tūkstošiem piecos gados.
Pieteikumu skaits strauji pieauga pēc Maidana un tam sekojušās
Krimas aneksijas. No Ukrainas
pieteicās divreiz vairāk nekā gadu
iepriekš. Vilnis no Krievijas sākās
pēc Putina atgriešanās prezidenta
amatā 2012. gadā un pērn turpinājās gandrīz tādā pašā līmenī.
Ukrainā dzimušais, bet lielāko

(Turpināts no 14. lpp.)

daļu dzīves Maskavā pavadījušais
dokumentālo filmu režisors Vitālijs Manskis ir tāds imigrants, kādu
lielākā daļa Latvijas sabiedrības
akceptē: izglītots vidusslāņa pārstāvis, kas neatbalsta Putina polītiku. Viņš dibinājis gan Krievijas
neatkarīgo dokumentālo filmu
festivālu ArtDokFest, gan plūcis
starptautiskus laurus. Taču varas
attieksme mainījās, kad Manskis nolēma veidot filmu par Ukrainā notiekošo caur savas dzimtas vēsturi.
“Uzvarējām ministrijas iekšējā
konkursā, to atzina par labāko.
Šo lēmumu nepublicēja, te atkal
publicēja bez mūsu pieteikuma,
tad sāka atbildēt, ka pārceļ filmas laiku, jo Ukrainā nestabila
situācija un, nedod Dievs, ka
mūsu labākais režisors nokļūst
tādā. Tu saproti, ka viņi melo, negrib, lai tu strādā, bet tagad ir
pienācis brīdis, kad tika skaidri
pateikts: neviens projekts, kas
saistīts ar Manski, nevar gūt
valsts atbalstu,” stāsta režisors.
Latvijas iestādēm diemžēl nav
skaidra priekšstata par to, cik no
iebraucējiem ir tādi kā Manskis
un vai kopā ar viņiem neierodas
Krievijas un citu bijušās PSRS valstu “vadoņu” savām tautām nozagtā nauda.
Pamats aizdomām ir. Kad Italijas policija uz Kazachstānu deportēja aizbēgušā oligarcha un pašreizējā prezidenta oponenta Muhtara Ablajazova sievu un sešgadīgo
meitu, izrādījās, ka viņas Italijā
dzīvojušas ar Latvijas un Lielbritanijas izsniegtām uzturēšanās atļaujām. Ablajazovu tur aizdomās
par naudas zādzību no viņa vadītās bankas.
2013. gadā pēc Krievijas pieprasījuma Latvijā tika arestēts nekustamais īpašums, kas piederēja bijušajam Maskavas bankas prezidentam Andrejam Borodinam.
Viņu pašu un viņa vietnieku Krievijas prokurori tur aizdomās par
plašā mēroga zādzību, caur ārzonām aizpludinot no bankas 443
miljonus ASV dolaru toreizējā
Maskavas mēra Jurija Lužkova
sievai Jeļenai Baturinai.
Borodinam sākotnēji bija Latvijas izsniegta uzturēšanās atļauja,
taču tā nebija pagarināta formālitāšu neizpildes dēļ, apstiprināja

Iekšlietu ministrijā. Ģenerālprokuratūra atteicās no komentāriem par lietas statusu.
Kā jau minējām, līdz Krimas
aneksijai atļauju kārotājus Drošības policijā pārbaudīja viens cilvēks. Statistiski tas nozīmē vismaz
15 cilvēku dienā. Tagad atradusies
nauda vēl vismaz četriem, taču
darbs norisinās “atpakaļgaitā”, noskaidrojot, kas Latvijā jau ir ieradušies.
BĒGOŠAIS VIDUSSLĀNIS
Lai saprastu, kas tie par cilvēkiem,
kuŗi pēdējā gada laikā pieprasījuši termiņuzturēšanās atļaujas,
Re:Baltica pētījumam atlasīja 315
dārgākos darījumus ārzemnieku
iecienītākajās vietās (galvaspilsētā
Rīgā un tuvējā kūrortpilsētā Jūrmalā) no pērnā novembŗa, kad
Ukrainā sākās proeiropeiskie protesti jeb Maidans, līdz septembrim,
kad stājās spēkā programmmas
jaunie nosacījumi, kas prasa iegādāt dārgāku īpašumu.
Secinājums: pēdējā gadā absolūtais vairākums īpašumu pircēju ir
Krievijas vidusslānis.
Liela daļa no viņiem ir saistīti ar
vidēja lieluma privāto biznesu, īpaši bankām. Vairums uzvārdu bija
grūti identificējami, iespējams,
tāpēc, ka īpašumi iegādāti uz ģimenes locekļu vārdiem vai cilvēki
nav “izgaismojušies” ne ar ko īpašu.
Daļa – žurnālisti un mākslinieki.
Savu nekustamo īpašumu portfeli
ar dzīvokli klusajā centrā Alberta
ielā papildinājis arī satīriķis Mihails Zadornovs, kuŗš nereti “izceļas” ar publisku nievājošu attieksmi pret Latviju.
Neliels skaits atļauju saņēmēju
ir ar Krievijas valsti saistītu uzņēmumu vadībā, sevišķi saistībā
ar enerģētikas gigantu Gazprom.
Pie īpašumiem un uzturēšanās
atļaujām tikuši ne tikai ES un ASV
sankcijām pakļautās Gazprombank vadības pārstāvis Nikolajs
Koreņevs, bet arī valstij piederošā milža Krievijas Dzelzceļš
meitasuzņēmuma Transtelekom
vadība. Tāpat uzturēšanās atļauju ieguvis Aeroflot ģenerāldirektora vietnieks un divu ES sankcijām pakļautu banku – VTB un
Bank Moskvi – vadoši darbinieki
vai viņu radinieki.

NAUDA PRET DROŠĪBU
Latvijas programma bijusi populāra galvenokārt lētuma un
Krievijas tuvuma dēļ – nopērkot
150 000 eiro vērtu īpašumu Latvijas galvaspilsētā vai 70 000 eiro
vērtībā ārpus tās, varēja tikt pie
tiesībām dzīvot ES.
Saasinoties kaŗam Ukrainā, Latvija no uzturēšanās atļauju saņēmēju etniskā sastāva nobijās. Krievijas pilsoņu pieplūdums vienas
Latvijas mazpilsētas apmērā nacionāli noskaņotajiem polītiķiem
radīja bažas, ka krievi vēl mazāk
gribēs iekļauties latviešu sabiedrībā. Vēl nervozākus latviešus dara
fakts, ka Putina Krievija “tautiešu
aizsardzību” izmanto kā ieganstu
agresijai pret Ukrainu.
“Turpinot izsniegt uzturēšanās
atļaujas Krievijas pilsoņiem, mēs
vārda tiešā nozīmē spēlējam krievu ruleti,” pērn no Saeimas tribīnes
paziņoja Nacionālās Apvienības
deputāts Edvīns Šnore.
2014. gada maijā parlaments nekustamā īpašuma cenas slieksni
palielināja līdz 250 000 eiro, kas
atbilst nākamajam lētākajam Eiropas piedāvājumam – Grieķijā. Neskaitot Grieķiju un Bulgāriju, pārējās 9 ES valstīs, kur uzturēšanās
atļauju var iegūt ar nekustamā
īpašuma iegādi, tas ir tikai viens
no darījuma elementiem. Valstis
cenšas pārliecināties, ka investīcijām ir ilgtermiņa labvēlīga ietekme
uz ekonomiku, nevis tikai īstermiņa ienākumi attīstītājiem. Cenas
ir augstākas un izsniegto atļauju
skaits – mazāks.
Pēc īpašuma cenu palielināšanas, kas sakrita ar Krievijas rubļa
dramatisko lejupslīdi, pircēju skaits
strauji samazinājās. Kopš septembŗa, kad stājās spēkā likuma izmaiņas, par īpašumiem pieprasītas 67
atļaujas.
Taču, Latvijas ekonomikas izaugsmei sākot strauji bremzēties,
ietekmīgais nekustamā īpašuma
lobijs atsācis cīņu par uzturēšanās
atļauju lētāku izpārdošanu, padarot
slieksni vēl zemāku, nekā tas bija
sākumā.
Ekstrēmākais priekšlikums ir
Vienotības deputāta Ineša Boķa
ideja izdot atļaujas par 50 000 EUR
par trim īpašumiem laukos un par
180 000 eiro Rīgā vai Jūrmalā.

Vienotības deputāta Viļņa Ķirša
priekšlikums paredz slieksni būtiski samazināt līdz 125 000 EUR
ārpus Rīgas.
Lobijs, par kuŗa jauno seju kļuvis
bijušais parlamenta deputāts Viktors Valainis, pamato, ka pēc smagās ekonomiskās krizes jauno projektu būvnieki orientējušies tikai
uz ārzemju pircējiem. Ja tie beidzas,
zem jautājuma zīmes esot 200 miljonu eiro investīcijas un 5000 cilvēku darbavietas saistītajos sektoros, apgalvo Valainis.
Tam iebilst viens no koalīcijas
partneriem–VisuLatvijai/TBLNNK.
Tā uzskata, ka pieaugošais Krievijas pilsoņu skaits ir drauds Latvijas
drošībai. Viedoklim pievienojas
aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis, kuŗš, pretēji savas partijas
ZZS viedoklim, iestājas pret atļauju
lētāku izpārdošanu. Vējonis norāda, ka Krievijas pilsoņu pirktspēja
rubļa vērtības krituma rezultātā ir
samazinājusies, un viņu piesaiste
prasīs jaunas un jaunas atlaides.
Status quo atbalsta arī Drošības
policija, kas pārbauda pieteikušās
personas. Tā lielāko draudu saskata
nevis nelegālās naudas vai organizētās noziedzības ieplūšanā, bet
gan iespējā, ka lielā pieteikumu
skaita dēļ nespēs izsijāt valsts drošībai bīstamas personas. “Pašreiz
spēkā esošais likums ir mazinājis
potenciālos riskus. Vērtējot no nacionālās drošības aspekta, neredzu
nepieciešamību veikt grozījumus,”
pauda Drošības policijas priekšnieks Normunds Mežviets.
...Manskis turpina savu filmu
veidot kopā ar partneŗiem Latvijā.
“Katram ir savi iemesli bēgšanai.
Bet Rīga nav drošākā vieta ne idejiski, ne ģeografiski,” viņš saka par
pēdējo Krievijas emigrācijas vilni,
ko izraisījusi Putina neprognozējamā polītika un kaŗš Ukrainā.
“Valstī, kas ir atkarīga no viena
cilvēka, var notikt pilnīgi viss, un
nevis kaut kad, bet piecās minūtēs.
Mēs ar jums tagad sarunājamies,
bet pēc piecām minūtēm uzzinām,
ka ir ieviestas izbraukšanas vīzas,
un tas nebūs nekas pārsteidzošs.
Tas var notikt un var nenotikt, jo
nav nekāda dialoga ar sabiedrību,
nav pilsoniskās sabiedrības kā
tādas”.
(Turpmāk vēl)

Dr. Kārlis I. Āboliņš*: Kvantitātīva mīkstināšana,
reformas, hēlikopters un pilsoņu nauda

Tas, ļoti iespējams, veicinās innovācijas un uzņēmējdarbību.
Ja innovāciju (vēl) nevar reālizēt
tirgū, tas nenozīmē, ka innovācijas attīstītājs bankrota gadījumā pazaudēs visu un kļūs par
ubagu. Nē, viņam ir neatņemamā pilsoņa nauda, un viņš var
izgudrot nākamo innovāciju. Tātad pilsoņa nauda veicinās uzņēmējdarbību un līdz ar to jaunas darbavietas un valsts ekonomisko attīstību. Veicinās ne tikvien uzņēmējdarbību, bet arī kultūras talantu aktīvitātes. Vairs nebūtu problēma, ja radošo profesiju pārstāvji varētu nopelnīt sev
un savējiem pieklājīgu dzīvošanu.

Pilsoņa nauda
un pasaules digitālizācija
Pilsoņa nauda paliek arvien svarīgāka sakarā ar pasaules digitālizāciju. Naktssargu aizstās sensori,
ledlampas un fotokameras, telpu
uzkopšanu un palīga darbu restorānos pārņems roboti. Roboti
pārņems daudzus darbus arī mašīnbūvē. Jau šodien metro Parīzē
brauc bez vadītājiem – tos vada
pāris cilvēku no vadības zāles.
Drīz automašīnām – kā vieglām,
tā smagām – nebūs vairs stūres un
pedāļu. Tātad nebūs vairs vajadzīgi
ne taksometra, ne furgonu šoferi.
Ryanair jau pirms kāda laika
apsvēra, ka lidmašīnas un lidošana

ir tā automatizēti, ka piloti vairs
nav vajadzīgi un vajadzības gadījumā pilnīgi pietiktu ar stjuartu.
Tā atkal varētu pazemināt biļešu
cenas un palielināt peļņu. To neizdarīja, jo saprata, ka pasažieri
vēl neakceptēs šādu lidošanu.
Uz šī nākotnes fona pilsoņa
nauda ir veids, kā aizkavēt vēl lielāku noslāņošanos bagātos un nabagos. Tā aizkavētu sociālas revolūcijas un citas nebūšanas valstī
un pasaulē.
Pilsoņa nauda – moderns turpinājums latviešu dzinulim: savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes?
Var teikt, ka viens no latviešu
turības dzinuļiem bija savs kak-

tiņš, savs stūrītis zemes. Prom no
barona, prom kā kalpam no saimnieka un pašam palikt par saimnieku uz sava kaktiņa, sava stūrīša
zemes. 1918. gadā – prom no Krievijas un par Latvijas valsti kā latviešu tautas savu kaktiņu un savu
stūrīti zemes! Šis dzinulis arī “organizēja” viensētas Latvijā, nevis
ciemus. Viensētās cilvēki varēja –
un arī bija spiesti – izmantot savus talantus. Vērtīgākais un iespaidīgākais šo talantu izpausmes pierādījums ir latviešu tautasdziesmas.
Ar pilsoņa naudu cilvēks kļūst
par patstāvīgu pilsoni, kas nekādā
ziņā nenozīmē, ka viņš paliek par
vientuli. Tieši otrādi, netraucēti

attīstot savus talantus, tas iegūst
līdzgaitnieku, lai veidotu laulātu
vai nelaulātu ģimeni, tad līdzgaitniekus attiecīgās talantu izpausmēs kā uzņēmējdarbība, izglītība,
veselības aprūpe, kultūras sarīkojumi.
Tātad patiešām – pilsoņa nauda
kā moderns turpinājums latviešu
dzinulim: savs kaktiņš, savs stūrītis zemes.
*Dr. Kārlis I. Āboliņš,
Ķelnes universitātes, Vācijā, bankas katedras doktors, banku un
finanču konsultants vairākās pasaules valstīs. Dzīvo Luksemburgā
un Brenguļos, Latvijā
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Pret ģenētiski modificēto pārtiku

VALIJA BERKINA
Latvijas sabiedrības iniciatīvas
tīmekļa platformā manabalss.lv
patlaban rit parakstu vākšana
akcijā “Par Latviju, brīvu no ģenētiski modificētas pārtikas”,
kur savu atbalstu ir jau izteikuši
vairāki tūkstoši iedzīvotāju.
Lai gan Latvijā ir stingra nostāja
pret ģenētiski modificēto (ĢM)
kultūraugu audzēšanu un ĢM organismu (ĢMO) klātbūtni pārtikā, tomēr lopbarībai no izmantotām proteīna piedevām ~95% ir
importētā no ĢM kultūraugiem
ražota barība – soja, kukurūza un
citas piedevas. Tā nonāk putnu
fabrikās un cūku fermās, no
kuŗienes tālāk – Latvijas veikalos.
Kopš veiktajiem grozījumiem
“Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) aprites likumā”, arī
Latvijā pašvaldībām ir tiesības pasludināt savu territoriju kā ĢMO
brīvo zonu, nosakot aizliegumu ĢM
kultūraugu audzēšanai. Spriežot
pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
datiem, 103 (no 110) Latvijas novados, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli sabiedriskajās apspriešanās un aptaujās, jau ir pieņemti
noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto (ĢM) kultūraugu
audzēšanai.
Latvijas Zemnieku saeima jau
2010. gadā ziņoja: “Latvijas lauksaimnieki šobrīd ir pret ĢM kultūraugu audzēšanu Latvijas territorijā, taču tas ir nevis zinātnes
noliegums, bet gan tirgus diktēts
lēmums. Latvijas lauksaimniecība ir kļuvusi par valsts eksportspējīgāko nozari, viens no būtiskākajiem jaunu tirgus “iekaŗošanas”
ieročiem ir tieši no ĢM organismiem tīrā produkcija. Latvijas

graudu kravas tiek rūpīgi pārbaudītas, tāpat arī piena produktu
iekļūšana jaunos tirgos ārpus Latvijas galvenokārt ir iespējama,
tikai pierādot produktu “tīrību”
pilnā ciklā.
Kas ir ĢMO? 20. gadsimta 70.
gadu sākumā ģenētiskās inženierijas eksperimentu rezultātā tika
radīti pirmie ģenētiski modificētie organismi (ĢMO). Kopš tā
laika biotechnoloģiju rezultātā
dažādu organismu modifikācija ir
gājusi plašumā. Tika radīti dažādi
jauni vīrusi, mikroorganismi, augi
un dzīvnieki. Tātad ģenētiski modificēts organisms (ĢMO) ir tāds
augs, dzīvnieks vai mikroorganisms, kuŗa dezoksiribonukleīnskābei (DNS) ir pievienotas jaunas genas (ņemtas no citām sugām) vai kuŗa genas izmainīti tā,
lai organisms iegūtu citas īpašības. Tātad ĢMO ir iegūti ar genu
inženierijas palīdzību, kādu selekcijas ceļā panākt nevar. Tādējādi
ar tās palīdzību iespējams pārkāpt tradicionālās sugu robežas,
tādā veidā arī neparedzami ietekmējot pārveidotā organisma fizioloģiskās un bioķīmiskās īpašības.
ASV audzē 50% no visā pasaulē
esošajiem ĢM kultūraugiem, kur
64 miljonu hektāru platībā audzē
sojas pupiņas, kukurūzu, kokvilnu, rapsi, ķirbjus, lucernu un cukurbietes. Jau pirms pieciem gadiem ĢM kultūraugi 25 pasaules
valstīs – ASV, Brazīlijā, Arģentīnā,
Kanadā, Ķīnā, Indijā un citās –
aizņēma 134 miljonus hektāru
lielu platību. Tā ir aptuveni 21 reizi lielāka nekā Latvijas territorija!
ĢM kukurūza pirmo reizi tika
izaudzēta 1997. gadā ASV un Kanadā. Nu jau tā aizņem vairāk
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nekā 40 miljonus hektaru visā pasaulē. Šobrīd 99% no komercializētiem ĢM kultūraugiem ir modificēti, lai būtu izturīgi pret herbicīdiem vai lai paši izdalītu toksiskas vielas pret kaitēkļiem, nevis
lai tīrumi būtu auglīgāki vai uzturvielām bagātāki. Lielākie uzņēmumi, kas izstrādā un izplata
ĢM kultūraugu sēklas, vienlaikus
ir pasaulē vadošie lauksaimniecības ķīmikāliju ražotāji: Monsanto (ASV), BASF (Vācija), Bayer
(Vācija), Syngenta. Gan intensīvās
pesticīdu lietošanas, gan ĢM svešapputes rezultātā 17 gadu laikā
kopš ĢM kultūraugu komercializēšanas ir parādījušās pret pesticīdiem izturīgas nezāles un kukaiņi, tādēļ ķīmikāliju lietošanas
apjomi nevis samazinās, bet pieaug, piesārņojot zemi, ūdeni, apdraudot lauku apstrādātāju un
vietējo iedzīvotāju veselību un palielinot ražošanas izmaksas. Turklāt raundapa, kas ir pasaulē visvairāk pārdotais herbicīds, cena
trīskāršojusies. Pastiprināta herbicīdu lietošana pret nezālēm veicina tā lielāku koncentrāciju ĢM
kultūraugiem ražotā pārtikā, ko
pastiprināti sākuši pētīt vadošo
valstu zinātnieki.
Eiropā ĢM augu audzēšanas
līdere ir Spānija (~ 80% no visas
Eiropas ĢM kultūraugu platības),
bet audzē arī Polijā, Čechijā, Slovakijā, Portugālē un Rumānijā,
kopumā 94 750 ha platībā. Vācijā
no 2009. gada pārtrauca to darīt.
2010. gada 13. jūlijā Eiropas Komisija (EK) ierosināja jaunu Eiropas Savienības (ES) rēgulu, kas
nosaka, ka katra no ES dalībvalstīm var lemt – atļaut vai arī aizliegt ĢM kultūraugu audzēšanu.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījusi DAIGA KALNS (ASV)
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Līmeniski. 1. Pamattautība kādā Austrumeiropas valstī. 4.
Džemperis, svīteris. 10. Atvars,
bezdibenis. 11. Liels jūras dzīvnieks. 12. Kaŗaskolas audzēknis.
13. Pieskandināt (glāzes), sasist.
15. Ūdenskaites, kas saistās ar
vielmaiņas traucējumiem. 16.
Krāsot, ziest krāsu. 17. Lielbritanijas sastāvdaļa. 21. Vakardienas.
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22. Nemiers, satraukums. 23. Labot, koriģēt. 25. Cildens, cēls. 28.
Sakašņāt. 29. Iekrāt, sarūpēt. 32.
Sporta sacensību sākums. 34.
Pastāvēt, pieturēties (par laiku).
35. Vēsturiska vieta Madonas rajonā. 36. Nācija Lielbritanijā. 37.
Panātru dzimtas augs, kuŗu lieto
ārstniecībā. 38. Sapulcēties, satecēt.
39. Sakniebt, sažmiegt.

Stateniski. Gaisa transporta uzņēmumi. 2. Lekns, sulīgs
(par zāli). 3. Publicistiski apcerējumi. 5. Atlīdzināt (parādus). 6. Koka veidojums, ko
lieto apavu darināšanai. 7.
Saredzēt, pamanīt. 8. Pierādīts, motīvēts. 9. Nākt pasaulē.
13. Sadrupināt, sabirzt. 14.
Trīskāršs. 17. Elektrības ieslēdzējs un izslēdzējs. 18. Atlīdzināt, samaksāt. 19. Sievietes
vārds (sept.). 24. Pieklājīgs,
smalkjūtīgs. 25. Eseja. 26. No
viena ādas gabala darināti
apavi. 27. Izmest, izgrūst. 29.
Vecāmāte (sarunv.). 30. Apliecības. 31. Naži, dunči. 32.
Veiksme, panākumi. 33.
Azartspēle kazino.

Krustvārdu mīklas
(Nr. 8) atrisinājums
Līmeniski. 4. Rumba. 5.
Kakadu. 7. Tīrums. 10. Nandu. 11. Maroka. 12. Rimesa.
13. Mantisa. 16. Stirpa. 19.
Stress. 22. Likstas. 23. Ariozo.
24. Tronis. 25. Trollis. 26.
Makets. 28. Starts. 30. Kaspars. 35.
Drenas. 37. Kalifs. 38. Tills. 39.
Spilve. 40. Trīsis. 41. Remte.
Stateniski. 1. Brunava. 2. Omāna. 3. Saturns. 5. Komiji. 6. Kore.
8. Upes. 9. Skalbe. 14. Niksons. 15.
Intalja. 17. Tirza. 18. Pozēt. 20.
Tarot. 21. Sliet. 27. Klades. 29.
Reksis. 31. Austere. 32. Rīkstes. 33.
Meli. 34. Rifs. 36. Plūme.

Aizliegumu paudušas Francija,
Vācija, Austrija, Ungārija, Grieķija,
Latvija, Lietuva un Luksemburga.
To gatavojas darīt arī Īrija, Polija,
Bulgārija un vēl citas ES valstis.
No ĢMO brīvās territorijas 29 Eiropas valstīs (Latviju ieskaitot) ir
169 reģioni un 4713 pašvaldības.
ES bioloģiskā lauksaimniecība
apsteidz ĢM kultūraugu audzēšanu. 2012. gadā ĢM kultūraugi
aizņēma tikai 0,12% no visas
lauksaimniecības zemes Eiropā.
Tomēr ES valstis kopumā iepērk
aptuveni 30 miljonus tonnu ĢM
sojas gadā, ko izmanto lopbarības piedevu un pārtikas produktu
ražošanā. Turklāt EK pirms gada
atļāva ES audzēt jaunu ĢM kukurūzas šķirni – ASV kompanijas
Pioneeer izstrādāto TC1507. Arī
pirms tam tika dotas atļaujas
vairākām citām ĢM kultūraugu
šķirnēm.
Lielbritanijā 1998. gadā, kad
tirgū ienāca ĢM sojas produkti,
par 50% palielinājās iedzīvotāju
alerģiskās saslimšanas. Amerikas Vides medicīnas akadēmija
2009. gada maijā aicināja nekavējoties pasludināt ĢM pārtikas
moratoriju, apgalvojot, ka pētījumi ar dzīvniekiem ir pierādījuši – tā nopietni apdraud cilvēka
veselību.
ES drīkst izplatīt bez ierobežojumiem tikai tādus ĢM pārtikas veidus, kas ir atrodami EK
pārtikas produktu un dzīvnieku
barības reģistrā.

Berlīnē no 6. līdz 8. maijam
notiks konference “No ĢMO
brīvs reģions 2015” (GMO Free
Regions 2015), kuŗā piedalīsies
valdības pārstāvji un zinātnieki
arī no Latvijas.
Tomēr Latvijā ir atļauts izplatīt
pārtiku, kas iegūta no ģenētiski
modificēta rapša, kukurūzas,
cukurbietēm, kokvilnas un sojas!
Latvijas veikalos tirgotie produkti, kas varētu saturēt ĢM kukurūzu, ir milti, putraimi, manna,
eļļa, glutēns, glikoze, salātu mērces, margarīns, alus, čipsi, pārtikas
piedevas. Savukārt ĢM soju var
saturēt konditorejas izstrādājumi,
saldējums, šokolāde, šokolādes un
gaļas izstrādājumi, eļļa, pārtikas
piedevas. Pārtikas produktam,
kuŗa ĢMO pārsniedz 0,9%, ir jābūt atbilstoši marķētam. Piemēram, eļļas, kas iegūtas no ĢM rapša,
marķējumā jābūt norādei – “ražota no ģenētiski modificēta rapša”.
Ja produktam nav sastāvdaļu saraksta, uz marķējuma skaidri jānorāda “ģenētiski modificēts” vai
“ražots no ģenētiski modificētas
(sojas, kukurūzas vai rapša)”. Latvijā ĢM pārtikas kontroli nodrošina Pārtikas un veterinārais
dienests.
Jāņa Rozes apgāds izdevis Žila
Ērika Seralini grāmatu “Ģenētiski modificēti organismi,
kas maina pasauli” latviešu valodā, kuŗa būs noderīga lasāmviela cilvēkiem, kas rūpējas par
veselīgu uzturu un tīru vidi.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Rēzeknes pilsētas domi darba vizītē apmeklēja ASV vēstniecības vadītāja un pagaidu pilnvarotā lietvede Šarona HadsonaDīna, lai informētu par dažādām atbalsta iespējām, ko piedāvā ASV
vēstniecība. Vizītes laikā Š. Hadsona-Dīna iepazīstināja Rēzeknes
pilsētas domes vadību un uzņēmējus ar pērn īstenoto projektu Incubating the Incubators, sadarbību ar Latgales iesācējiem uzņēmējiem,
kā arī dažādām stipendijas iespējām. Tika spriests arī par ekonomikas attīstību un sadarbību, kā arī par ES struktūrfondu līdzekļu
un valsts investīciju piesaisti Rēzeknē.
Rīgā, svinīgajā ceremonijā 19. februārī, tika paziņoti un apbalvoti labākie darba devēji Latvijā 2014. gadā – populārākie uzņēmumi un iestādes, kurās darba ņēmēji visvairāk vēlētos strādāt. Iedzīvotāju balsojumā tituls “TOP darba devējs 2014 Kurzemē” tika
piešķirts SIA “Ventspils nafta” terminālam”, otro vietu ieguva AS
“Ventspils tirdzniecības osta” un trešo vietu – Liepājas uzņēmums
SIA LSEZ “Lauma Fabrics”, kas ir viens no lielākajiem tekstilražotājiem ne vien Latvijā, bet arī Eiropā.
Madonas novada dome bērnu un jauniešu kopu tērpu iegādei
piešķīrusi 26 726 eiro. Lai labāk sagatavotos XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks no 6. līdz 12. jūlijam
Rīgā un kuŗos piedalīsies arī Madonas novada bērnu un jauniešu
kopas. Lielajam notikumam gatavojas tautas un mūsdienu deju kopas, folkloras kopas, koŗi, teātri, vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi, vokālie, vokāli instrumentālie un koklētāju ansambļi, simfoniskie un pūtēju orķestri no Madonas novada. Kopā skatēm gatavojas 2095 dalībnieki no 107 kopām. Kuŗas kopas dosies uz lielo
svētku notikumu, noteiks skates.
Daugavpilī 2. martā sāksies latviešu valodas kursi, kuriem
financējumu piešķīrusi pilsētas dome. Tie paredzēti mazākumtautību iedzīvotājiem, kuŗiem latviešu valodas zināšanas nepieciešamas, lai iegūtu Latvijas pilsonību vai lai paaugstinātu valsts valodas
prasmes.
Savukārt Rīgā tiks reālizēti 7 latviešu valodas apguves projekti par
117 510 eiro, nodrošinot iespēju vairāk nekā 1200 mazākumtautību
iedzīvotājiem apgūt latviešu valodu A un B līmenī.
Daugavpilī darba vizītē bija ieradušies sadraudzības pilsētas
Magdeburgas Vācijā sociālie darbinieki, kas ar interesi iepazinās ar
Sociālo lietu pārvaldi, Bāriņtiesu, bērnunamu-patversmi “Priedīte”,
centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, krizes centru un psīchoneiroloģisko slimnīcu. Pašvaldības policijā viņi uzzināja par iestādes
struktūru, videonovērošanas procesu un darbu ar jauniešiem, savukārt Daugavpils cietumā par sociālo darbu ar notiesātajiem. Divu
nedēļu programma draugiem no Magdeburgas šķita interesanta,
aizraujoša un notikumiem pārpilna.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Grandrapidieši atzīmē aizgavēni
un slavē pankūkas

Z. ZADVINSKIS

(Turpināts no 8. lpp.)

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts
internetā
www.307.lv
Tālr: 973-746-3075

CERU IEPAZĪTIES AR BRĪVU
LATVIEŠU VĪRIETI
Man – 45 gadi,
ir arī 6 gadus jauns dēls

www.307.lv

SLUDINĀJUMI

daigamengele@inbox.lv

Lasiet
tīmeklī!
www.laiks.us

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

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.

Tā pārdzīvojusi dažādas
civilizācijas, kaŗus, bada laikus
un mūsdienās: McDonaldus,
dažādus burgerus un picas.
Nekas nav spējis pankūku izkonkurēt. Pat pašreizējā populārā zemo ogļhidrātu diēta nav
iecirtusi robu pankūku ēšanai.
Tikai I-Hop pankūku firmai
vien ir pāri par tūkstoš ēdnīcu
Amerikā, un kur nu vēl citas.
(Kad man ienāk prātā Rīgas
Lido ar savām dažādām, ļoti
garšīgām pankūkām, tūlīt saskrien pilna mute siekalu).
Pirmās pankūku receptes nāk
no senās Grieķijas un Romas.
To uzsāka grieķi 7./8. gadu
simtenī ar savu sviesta nedēļu
pirms gavēņa sākšanās. Šī tradicija pamazām izplatījās pa
visu kristīgo pasauli. Pašos sākumos pankūku cepšanai lietoja
tikai miltus, pienu (vai ūdeni)
un taukus. Pankūkai izplatoties
pa visu pasauli, katra tauta uzspieda tai savu zīmogu, pievienojot receptei olas, raugu, ievārījumu, pildīja pankūkas vai nu
ar gaļu, biezpienu vai marmelādi. Kartupeļu pankūkas ar
skābu krējumu, populāras Austrumeiropā. Zviedri cepa pankūkas ar bekonu, Ķīnā mandarīnu pankūkas – ar ceptu pīli
vai cūkas gaļu. Krievijā pankū-

kas ar siļķi, lasi vai laša ikriem
un medu. Polijā pankūkas pildītas ar dažādu augļu ievārījumiem. Gadiem ejot, pankūka
palika par tradicionālo maltīti
aizgavēnī. Tajā pašā laikā un
līdz šai dienai, pankūka ir
populāra visu gadu.
Grandrapidieši, Latviešu katoļu un luterāņu draudzes, turpināja arī šogad šo seno tradiciju un atzīmēja aizgavēni ar
pankūku brokastīm. To iesāka
katoļu draudzē svētdien, 15.
februārī, tūlīt pēc svētdienas
dievkalpojuma. Sarīkojums notika Latviešu Biedrības apakšējā zālē, kur notiek arī kārtējie
svētdienu dievkalpojumi, no
pārējās zāles atdalītā telpā ar
aizvelkamām durvīm. Otrā zāles galā ir virtuve, kas kalpo
draudzes sabiedriskajām vajadzībām, kā pankūku brokastīm
šoreiz. Katoļu draudzes Dāmu
komitejas priekšniece Lūcija
Sālzemnieks bija atbildīgā rīkotāja. Bez viņas komitejas dāmām
Lūcijas Gerritts, Annas Dauksts
un Monikas Dauksts, viņa mobilizēja šim pasākumam arī
savas vedeklas un mazmeitiņas,
lai spētu sacept īsā laikā rēgulārās kviešu miltu, plānās un
kartupeļu pankūkas ar daudzām
piedevām ap 70 pankūku cienītājiem. Tas viņām arī lieliski

izdevās, pankūkas vēl palika
pāri. Visi baudīja, slavēja pankūkas un pankūku cepējas. Sarīkojumu noslēdza bagātīga
mantu loterija. Kā vienmēr šinīs
pankūku brokastīs ņēma dalību
arī draugi no Latviešu luterāņu
draudzes.
Nākamā svētdienā, 22. martā,
tūlīt pēc dievkalpojuma, ko vadīja mācītāja Ilze Larsena, visi,
kā pati luterāņu draudze, tā arī
viesi no katoļu draudzes, pulcējās luterāņu baznīcas apakšējā
zālē uz pankūku brokastīm. Tur
jau no agra rīta strādāja četras
dūšīgas pankūku cepējas: Ilze
Runka, draudzes Dāmu komitejas priekšniece ar palīdzēm
Ilgu Kalniņu, Kirstenu Bruveri
un Melissu Wilson. Luterāņu
draudzes speciālitāte bija ar
maltu gaļu pildītās plānās pankūkas – komm Morgen wieder,
kas garšoja lieliski. Bija arī parastās pankūkas ar bagātīgām
piedevām – desiņām, siļķēm,
skābu krējumu, dažadu augļu
un ogu ievārījumiem. Maltīti
noslēdza vēl cepumi, saldās
maizītes. Kā parasti, sekoja
mantu loterija, kur katrs varēja
izmēģināt savu laimi.
Sarīkojuma beigās draudzes
priekšniece Dzintra Kornets
pateicās visiem klātesošiem par
šī sarīkojuma atbalstīšanu.
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu
deju grupa, 20:30 notiek koŗa
mēģinājums.
DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut.
dr. Sabiedrisko notikumu ēkā
(30623 W 12 Mile Rd, Farmington Hills MI 48334)
1. martā 11:30 Plkv. O.Kalpaka
piemiņas brīdis. 22. martā 11:30
LAD gada sapulce un 65 gadu
atcere. 18. aprīlī lietoto mantu
tirdziņš.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā (531 North 7th Str, Philadelphia PA 19123)
3. martā 11:00 pensionāru kopas saiets. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
emeritus profesora Nikolaja Balabkina stāstījums par izcilību
sasniegušo profesoru Jāni Stradiņu. Viņa zinīgais iespaids ir
manāms daudzās Latvijas dzīves
nozarēs, ieskaitot zinātni, kultūru un polītiku.
7. martā 13:00 FBLB gada
sapulce. Lūdzam reģistrēties sapulcei un sniegt ieteikumus pārrunām pirms sapulces, lai tos var
iekļaut dienas kārtībā. Visi biedri
laipni lūgti piedalīties! Talkas
darbu un vietu dažādās komitejās netrūkst! Arī viesi gaidīti!
Valdes/revīzijas komisijas vēlēšanas notiks tikai pa pastu. Lūdzam ņemt līdzi groziņus!
ŅUJORKA (NY)
1. martā 10:00 Plkv. O.Kalpaka
piemiņas sarīkojums Jonkeru
bazn. ar korporāciju kopu Ņujorkā piedalīšanos, māc. Juris Saivars. Dievk. kuplinās Una Tone
(vijole), Silvija Grandze (vijole),
pie klavierēm Inese Cederbaums. Akadēmisko runu teiks
Latvijas vēstnieks ANO Jānis
Mažeiks. Pēc referāta studenšu
korporāciju kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts. Korporāciju pārstāvji aicināti ierasties uz fotografēšanos pirms dievk., plkst.
9:30 baznīcas sarīkojumu zālē.
PRIEDAINE (NJ)
7. martā 13:00 Ņudžersijas
latviešu kredītbiedrības pilnsapulce. Pēc tam uzkodas, bārs
un sabiedriskais starpbrīdis.
Kredītbiedrības un N.J. latviešu
biedrības 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
Kviltera komēdiju ’’Žilbinoši’’.
Biļešu cena $ 30, studentiem $20.
Visi laipni aicināti!
10. martā 12:00 pensionāru
kopas pusdienas.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705
9th Ave N, St. Petersburg FL
33713)
28. februārī, plkst. 13:00 Biedrības namā Biedrības pilnsapulce, kuŗā notiks Valdes vēlēšanas,
budžeta pieņemšana un citu
svarīgu jautājumu apspriešana.

Pēc oficiālās daļas balsstiesīgos
cienās ar pankūkām, ievārījumu
un desiņām, 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 atvērta bibliotēka.
7. martā, plkst. 14:00 Biedības
namā Daugavas Vanagu rīkota
Kaŗavīru pēcpusdiena. Godāsim un atcerēsimies mūsu tautas
varoņus. Programmā: mācītāja
A. Pelda priekšlasījums par
”Nacionālajiem partizāniem” un
“Meža meitām”, bijušo kaŗavīru
godinašana. Ritas Blūmentāles
lasītās patriotiskās dzejas, vīru
skandinātās senās kaŗavīru dziesmas. Pēcpusdienu nobeigsim ar
sadraudzību pie skābiem kāpostiem un desām. Ieejas ziedojums,
sākot ar $15.00. Visi mīļi aicināti!
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIENVIDKALIFORNIJA
29. martā plkst. 11:00-Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar
māc. Aivaru Ozoliņu. Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes baznīcā, 1927 Riverside Dr.,
Los Angeles, CA 90039
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr.: (58 Irving Str, Brookline
MA 02445). Visi dievk. notiek
11:00 un dievg. katrā dievk. 1.
martā dievk. 8. martā dievk.,
12:30 draudzes pilnsapulce. 15.
martā dievk. 22. martā dievk.
29. martā Pūpolu svētd.. dievk.,
māc. Kaspars Bērziņš.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās
9:30 dievk. Pēc dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles
stundas. Trešdienās 15:00 –
17:00 un ceturtdienās 9:00 –
13:00 mācītāja pieņemšanas
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.:
720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Info: www.detdraudze.org. Visi
dievk. notiek 10:00 no rīta. 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.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050,
e-pasts: makej@aol.com.
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los
Angeles CA 90039). 29. martā
11:00 Pūpolu svētd. dievk. , māc.
Aivars Ozoliņš.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian

Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Katru svētdienu 11:00
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-3230615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi
dievk. notiek 11:00. 1. martā
dievk. 8. martā O. Kalpaka atceres dievk. ar Sv. vak., seko pusdienas studenšu korporāciju locekļu izkārtojumā un filma „Vadonis”. 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.
• Kalamazū latv. apvienotā ev.
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996), 1. martā 10:00
dievk., kafija. 8. martā 10:00
dievk. ar dievg., kafija. 13. martā
11:00 lūgšanas grupa bazn. lejas
telpās. 15. martā 10:00 dievk.,
Latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma atcere Sabiedriskā centrā.
18. martā 12:00 Bībeles stunda
ciemā „Latvija”. 21. martā (sestd.)
11:00 māc. A. Grahamas amatā
ievešanas dievk. ar dievg., pusdienas. 22. martā dievk. nenotiek. 25. martā 10:30 Bībeles
stunda Kalamazū baznīcā. 29.
martā 10:00 dievk., kafija. Māc.
A. Graham.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles
stundas 10:00 notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
1. martā dievk. Draudzes sapulce. 18. martā dievk. vada viesmācītāja Lauma Zušēvica. Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis
(529 Linden Place, Cresco PA
18326-7248), tālr.: 570-629-6349,
e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040)., māc. Jānis Keggi, dr.pr.
Astra Vilinskis, tālr.: 413-5689062. 28. martā 12:00 Pūpolu
sestd. Dievk. ar dievg., diak.
Indriķis Kaņeps. Sekos sarīkojums Lieldienu ievadam.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th

Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica,
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S.
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info:
www.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles-St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis, MN 55407). Visi
dievk. notiek 11:00. 1. martā gavēņa laika dievk., 12:15 Latviešu
skolas Draudz. aicin. pasākums.
8. martā plkv. O. Kalpaka piem.
dievk. ar Sv. vak., sadraudzība,
iesvētes māc. 11. martā 18:00 Sv.
kristības sakraments Robertam
Demandtam. Kristības vadīs
LELBĀL archibīskape elect Lauma
Zušēvica. Sekos cienasts un tikšanās ar archibīskapi elect Laumu
Zušēvicu. Visi mīļi aicināti! 15.
martā gavēņa laika dievk., sadraudzība. 13:00 koncerts ’’Compass
Rose Brass Ensemble’’ ar Benjamiņu Aļļi (trompete). 22. martā gavēņa laika dievk., sadraudzība. 24. martā 19:00 Bībeles
stunda dr. bibliotēkas telpās. 26.
martā 11:00 Bībeles stunda. 29.
martā Pūpolu svētd. dziesmotais
dievk. ar Sv.vak., bērnu uzruna,
svētd.skola, sadraudzība, iesvētes
mācība.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). Draudzes māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, e-pasts: rev@draudze.org.
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, 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).
• Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts:
latvianlutheranchurch@gmail.
com. 1. martā 12:30 Leikvudā
dievk. 8. martā 11:00 Īstbransvikā
dievk. ar dievg., groziņu pusdienas, draudzes pilnsapulce (pulkstenis jāpagriež 1 stundu uz
priekšu). 15. martā 12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 22. martā
13:30 Īstbransvikā dievk. 29.
martā 13:30 Īstbransvikā mūzikas un meditācijas dievk., Pūpolu
svētd.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
Īstoranža (153 Glenwood Ave,
East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl
House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran

Church (100 Harter Rd, Morristown, NJ)
Ņudžersija Holy Trinity Lutheran Church (70 River Rd, Montville, NJ)
Parsippany St.Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave,
Parsippany NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran Church (639 Mountain Ave,
Springfield, NJ 07081)
1. martā 10:00 Jonkeru bazn.
O.Kalpaka piemiņas dievk., māc.
Saivars. 10:30 Salas bazn. dievk.,
māc. Saliņš. 8. martā 10:00 Jonkeru bazn. dievk., māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš. 13:30 St. Andrew bazn.
dievk. ar dievg., māc. Saivars,
seko Ķēniņa Līra filmas izrādes
1. puse. 14. martā 14:00 Manhatenā dievk., māc. Saliņš. 15. martā 10:00 Jonkeru bazn. dievk.,
māc. Saivars, seko pankūku brokastis. 10:30 Salas bazn. dievk.,
māc. Saliņš. 22. martā 10:00 Jonkeru bazn. dievk., māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš. 13:30 St. Andrew bazn.
dievk. ar dievg., māc.Saivars,
seko Ķēniņa Līra filmas izrādes
2.puse. 29. martā 10:00 Jonkeru
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš,
seko Pavasaŗa sarīkojums.
• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: Atonement Lutheran
Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY), 8. martā 14:00 Ciešanu
laika dievk. ar dievg., sekos plkv.
O. Kalpaka pieminēšana. 22. martā 14:00 Ciešanu laika dievk.
• 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: kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Visi dievk.
notiek sestdienās 12:00.
• 28. martā dievk. vadīs prāv.
Daira Cilne, dievgalds, kafijas
galds. 9. maijā dievk. vadīs mācītājs Mārtiņš 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
(Turpināts 19. lpp.)

Mūžībā aizgājis

ANDRIS RĒVALDS
Dzimis 1949. gada 20. augustā Vācijā,
miris 2015. gada 10. janvārī Detroitā
Klusē tava labā sirds

Mīlestībā un dziļās sērās piemin
SIEVA JANIE, MĀTE VALIJA UN BRĀLIS VALDIS

LAIKS

2015. gada 28. februāris – 6. marts

Uz mūžu acis aizvēris mans mīļais vīrs,
mūsu bērnu gādīgais tēvs,
ārsts, rakstnieks, sabiedriskais darbinieks

Dr. KĀRLIS

ZVEJNIEKS

Dzimis 1921. gada 16. janvārī Charkovā, Ukrainā,
miris 2015. gada 21. februārī Aberdinā, Dienviddakotā
Viņu sērās piemin
SIEVA BIRUTA
DĒLS SIGURDS, MEITAS LILITA, INESE UN TAMĀRA AR ĢIMENĒM
Caur Tevi mans mūžs bij` skaists dziedājums

Dieva mierā aizgājusi

ZINA VĪTOLS
dzim. ZAVICKIS

Dzimusi 1927. gada 17. februārī Saldū,
mirusi 2015. gada 13. februārī Pinellas Park, Floridā
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šai saulē.
(t. dz.)

Sirsnībā viņu piemin
LEDIŅA ĢIMENES UN
DRAUGI AMERIKĀ UN RADI LATVIJĀ

Ir šķīries no mums mūsu cienījamais, drosmīgais un
pašaizliedzīgais rotu kalējs

ROBERTS ZUIKA
Dzimis 1913. gada 20. janvārī Madonas apr. Līdērē,
miris 2015. gada 4. februārī Kalamazū, MI, ASV
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 1. 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
Fuhrman St, Schenectady, NY
12308). Diakone L. SniedzeTaggart, asistē prāv. O. Sniedze.
• St. Pētersburgas (FL) latv. ev.
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301
– 58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). Bībeles stundas notiek
biedrības namā 11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001.
1. martā, plkst. 14:00 Dievkalpojums, pēc kuŗa tūlīt sekos draudzes pilnsapulce. 6. martā, plkst
11:00 Biedrības 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.: 416921-3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 905-8278326, e-pasts: fritz.kristbergs@
sympatico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042, e-pasts:
aigaide@yahoo.com. Diakone Aina
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts:
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis

A.Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Gunta Reynolds, tālr.: 416602-7176, e-pasts: vanadze@hotmail.com. Dāmu kom. pr. Maija
Sukse, tālr.: 416-221-4309, e-pasts:
sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Ināra Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts:
inarazaiga@yahoo.com Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds.
Grāmatu galds. Iesvētes mācība.
22. martā 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
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman
Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548
Ferris Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth.
Church (397 Euclid Ave, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baznīca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct,
Saratoga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church
of the Cross (4465 H Str, Sacramento).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais
– svētdienās. Kārtējam avīzes
numuram ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.

FREIBERGS ELMĀRS
02/14/1929 Latvija
† 02/2014 Toms River, NJ

KĀRKLIŅŠ SKAIDRĪTE

Ko kaļu zeltā, sudrabā, reiz mirdzēs līgavas vainagā!
Kaļu rotas līgavai, mīļai, skaistai Latvijai /K. Skalbe/
Dziļās sērās un dziļā pateicībā
KALAMAZŪ VĪRU KOŖA DALĪBNIEKI
KOŖA VADĪTĀJA MONIKA DAUKSTA

08/29/1933 Latvija
† 04/07/2014 Manchester, NJ

DZENIS HUGO VALENTĪNS
04/05/1934 Rīga, Latvija
† 04/29/2014 Neptune, NJ

GAIGULIS SILVIJA
02/05/1923 Jelgava, Latvija
† 07/2014 Westchester, NY

No mums šķīries mūsu ļoti cienītais, patriotiskais,
ilggadīgais un mīļais diriğents

ROBERTS ZUIKA
Dzimis 1913. gada 20. janvārī Madonas apr. Līdērē,
miris 2015. gada 4. februārī Kalamazū, MI, ASV
Pateicamies un atvadāmies ar Grandrapidu latviešu koŗa himnu „Lai dziesma”,
ko dzejniece Velta Toma veltīja diriģentam un viņa korim Grandrapidos
1966. g. 11. novembrī un kas ir prof. Ādolfa Ābeles pēdējā kompozicija:
Lai senatnes dziesma šalc nākotnei
Un atbalso tālei un dzimtenei.
Lai dziesma top lūgsna par brīvību,
Un lūgsna lai dziesma par Latviju.
DIRIĞENTE MONIKA DAUKSTA UN GRANDRAPIDU LATVIEŠU KORIS

BĒRZIŅŠ ROBERTS
03/20/1918 Gulbenes nov., Latvija
† 12/19/2014 Gulbenes nov., Latvija
ŅUBRANSVIKAS LEIKVUDAS DRAUDZE

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Valdiņa

VALDA LINDBERGA
dzim. BUMBĒRE

Dzimusi 1930. gada 19. maijā Rīgā,
mirusi 2015. gada 20. janvārī Merilandē
Sirsnībā piemin
INA FOGELS UN LOLITA BALL AR ĢIMENĒM

LAIKS
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2015. gada 28. februāris – 6. marts

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
Treneris Kroufords:
Ķēniņš iederas
Ziemeļamerikas
hokejā
Latviešu uzbrucējs Ronalds
Ķēniņš iederas Ziemeļamerikas
hokejā, jo spēlē fiziski aktīvu
spēli, stāsta hokejista bijušais treneris slavenais Marks Kroufords.

bija arī NHL komandas Vinipegas Jets redzes lokā, bet Canucks
bija veiklāka un 2013. gada jūlijā parakstīja līgumu ar latvieti.
Ēriks Kroufords Ķēniņa spējas
esot pamanījis tieši spēlētāju
nometnē. „Varēju klātienē pārliecināties par to, ko man bija Kristers Gudļevskis
stāstījis Marks. Tāda veida spēlētājiem ir tieksme būt mērķtieCrunch šosezon izcīnījis 31.
cīgiem, un Ronalds tāds ir.” Kā uzvaru 52 spēlēs AHL meistaratzīst pats Ķēniņš, pagaidām sacīkstēs. Austrumu konferences turnīra tabulā Sirakūzas
komanda ar 70 punktiem ieņem
otro vietu. Gudļevskis šosezon
piedalījies 29 spēlēs, guvis 17
uzvaras, atvairījis 90,2 procentus pretinieku metienu un vidēji
spēlē ielaidis 2,7 vārtus.

Golfs

Ronalds Ķēniņš (no kr.)

Kroufords pēdējās trīs sezonas ir Šveices augstākās līgas
(NLA) komandas Cīrihes ZSC
Lions galvenais treneris. Spēlējot
šajā komandā, Ķēniņš izpelnījās
Ziemeļamerikas klubu uzmanību.
Krouforda ieskatā Ķēniņš ir
ļoti apķērīgs un spēj strādāt
smagu darbu arī patstāvīgi. „Viņš
sapņoja kļūt par hokejistu un
darīja visu, lai to sasniegtu. Ne
tikai zēni Kanadas provincē par
to sapņo.”
Par pirmo, kuŗš palīdzējis Ronaldam Ķēniņam nokļūt Šveicē,
tiek minēts bijušais Latvijas hokeja izlases kapteinis Harijs
Vītoliņš, kas pats tobrīd trenēja
Pikes EHC Oberthurgau 1965 un
ļāva latvietim spēlēt šajā komandā. Vēlāk Ķēniņš nonāca ZSC
Lions uzmanības lokā, šai vienībai pievienojoties 2009. gadā.
Ķēniņš atceras, ka viņam bija
smagi pamest ģimeni un doties
uz Šveici, kur nav draugu un
valsts valodu viņš neprot. „Mans
pirmais treneris Kristians Rīegs
bija tik lielisks. Kad nonācu tur,
bija lietas, kas bija jāmācās, –
slidošana, nūjas pārvaldīšana,
ripas vadīšana. Viņš tik daudz
man tajā visā palīdzēja.”
Gadu vēlāk Ķēniņš palīdzēja
GC/Kusnacht komandai iekļūt
Šveices junioru līgas labāko
komandu skaitā, bet nākamajā
sezonā latvietis spēlēja gan junioru komandā, gan ZSC Lions
rezervistu klubā. 2011./12.gada
sezonā viņš nonāca Lions pieaugušo komandā, kur viņa treneris bija Bobs Hārtlijs – vēl
viens slavens speciālists no Ziemeļamerikas.
„Šiem treneriem ir bijusi ļoti
liela nozīme Ronalda karjērā,”
piebilda Kroufords. ZSC Lions
ir fantastiska organizācija, un
Ķēniņš izcēlās.” Par izšķirīgo
pagrieziena punktu Ķēniņa karjērā tiek uzskatīts brīdis, kad
Marka Krouforda brālis Ēriks,
kuŗš darbojas Vankuveras Canucks klubā, nosūtīja skautu
Lāšu Lingrēnu uz 2013. gada
pasaules meistarsacīkstēm, lai
vērotu tieši latvieša spēli. Pēc
tam jau Ronalds tika uzaicināts
uz Canucks nometni, bet pēc
tās Ķēniņš noslēdza divu gadu
līgumu. Līdz tam brīdim Ķēniņš

viņš vēlas spēlēt tikai pasaulē
spēcīgākajā hokeja līgā un patlaban nedomā atgriezties Šveicē.
„Var redzēt, cik smagi viņš
strādā un kā viņš sacenšas. Viņš
piestāv Ziemeļamerikas hokejam. Viņš ir pārāk ass Šveices
hokejam, jo viņš tur pelnīja ļoti
daudz soda minūšu un lika pretiniekiem bīties. Esmu ļoti apmierināts ar viņa sniegumu,”
par latviešu uzbrucēja spēli Ziemeļamerikā stāsta Marks Kroufords. Astoņu spēļu laikā (līdz
20. februārim) laikā, kuŗas latvietis pavadījis Canucks komandā, Ķēniņš guvis trīs vārtus un
veicis vienu rezultātīvu piespēli,
izpelnoties pozitīvu lietderības
koeficientu +2.
Tagad 23 gadus vecais Ķēniņš
aizvada savu pirmo sezonu Ziemeļamerikā, kur 36 spēlēs AHL
turnīrā bija guvis piecus vārtus un
veicis septiņas rezultātīvas piespēles. Šajā laikā viņš iekrājis pozitīvu lietderības koeficientu +6.
Ķēniņš kļuvis par ceturto Latvijas izlases spēlētāju, kuŗš spēlējis Canucks komandā. Iepriekš
šīs vienības sastāvā laukumā devušies uzbrucējs Herberts Vasiļjevs, kā arī vārtsargi Artūrs
Irbe un Pēteris Skudra. Viens
no Canucks leģendārākajiem
spēlētājiem vēsturē ir bijis latviešu izcelsmes Kanadas hokejists Harolds Šnepsts.
Ķēniņš aizpagājušajā vasarā
noslēdza divu gadu līgumu ar
Canucks, taču pagājušo sezonu
viņš pavadīja, izīrēts savai iepriekšējo gadu komandai ZSC
Lions, ar kuŗu kļuva par Šveices
čempionu.
Canucks vienība ar 67 punktiem 56 spēlēs pakāpusies uz
otro vietu Klusā okeana grupas
kopvērtējumā, kas dod sesto
vietu Rietumu līgā.

Gudļevskis sekmē
uzvaru

Latvijas valstsvienības vārtsargs Kristers Gudļevskis sekmēja Sirakūzu Crunch uzvaru
Amerikas hokeja līgā (AHL),
palīdzot komandai savā laukumā ar rezultātu 5:3 uzveikt
Binghemtonas Senators vienību.
Gudļevskis šajā spēlē atvairīja
20 no 23 pretinieku metieniem.

Laura Jansone Goldkoustā
izcīnīja dalītu 12. vietu četras
dienas ilgajā Austrālijas dāmu
Masters turnīrā un guva līdzšinējā karjērā lielāko panākumu
profesionālajā golfā. Latvijas
golferes mērķis ir nodrošināt
dalību 2016. gada Riodežaneiro
Olimpiskajās spēlēs, kur golfa
turnīra dalībnieces noteiks pēc
vietas pasaules rangā (vērtējumā).

Laura Jansone

Medaļas brāļiem
Šiciem un
Kivleniekam
Pasaules kausa (PK) izcīņā
kamaniņu sportā Latvijas divnieks brāļi Andris un Juris Šici
izcīnīja trešo vietu Vācijas trasē
Altenbergā priekšpēdējā – astotā posmā. Vēl labāk viņiem
veicās sprinta sacensībās Šajā
disciplīnā uzvarētājs tiek noskaidrots pēc viena brauciena,
turklāt laika atskaite sākas nevis
no starta vietas, bet gan aptuveni 100 metrus pēc tā, kad kamaniņu braucēji jau ir ieskrējušies. Lai attīstītu kamaniņu
sporta veidu, Sprinta kausa izcīņa jau pagājušajā sezonā tika
ieviesta kā innovatīvs risinājums,
kas šosezon tiek papildināts.

tiem nostiprinājušies trešajā vietā.
Otro braucienu neveiksmīgi
veica Latvijas otrā ekipāža –
Oskars Gudramovičs/Pēteris
Kalniņš, kuri pēc pirmā brauciena bija augstajā piektajā vietā.
Kopvērtējumā viņiem – 13. vieta.
Sprintā viņi ierindojās 11. vietā.
Mazāk pieredzējušie jaunie
Kristens Putins/Kārlis Krišs
Matuzels, kuŗi pēc pirmā brauciena bija 16. pozicijā, nespēja
uzlabot situāciju un šajā vietā
ierindojās arī divu braucienu
summā. Kopumā sacensībās piedalījās 19 divnieku ekipāžas.
Individuālajā ieskaitē Inārs
Kivlenieks, sekmīgi veicot otro
braucienu, izcīnīja piekto vietu.
Sprintā Kivlenieks izcīnīja bronzas medaļu, 0,169 sekundes zaudējot pasaules labākajam kamaniņu braucējam Fēliksam Locham no Vācijas. Otro vietu ieguva kanadietis Sems Ednijs,
kuŗam Inārs zaudēja 0,053
sekundes.

Eiropas basketbola meistarsacīkšu talismans Frenkijs

2015. gada Eiropas basketbola meistarsacīkstes no 5. līdz
20. septembrim risināsies Francijā, Chorvatijā, Vācijā un Latvijā. Rīgā D grupas turnīrā no
5. līdz 10. septembrim spēlēs
Lietuvas, Ukrainas, Beļģijas,
Čechijas, Igaunijas un Latvijas
vienība. Četras labākās komandas iegūs ceļazīmes uz izslēgšanas turnīru Francijas pilsētā
Lillē.

Teniss

Inārs Kivlenieks// FOTO: LETA
Šis ir Kivlenieka šīs sezonas
labākais rezultāts. Pēc pirmā
brauciena Kivlenieks bija 10.
vietā, taču otrais brauciens
viņam padevās par nepilnām
četrām sekundes desmitdaļām
ātrāks, kas viņam manāmi ļāva
uzlabot savu poziciju kopējā
ieskaitē, pakāpjoties par piecām
vietām. Sprinta kausā piedalās
tikai pasaules 15 labākie kamaniņu braucēji vīriešu, sieviešu
un divnieku konkurencē. Tiesības startēt nopelnīja arī Artūrs Dārznieks, kuŗš izcīnīja
14. vietu, Locham zaudējot
0,529 sekundes.
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā pirms sezonas pēdējām sacensībām ļoti pārliecinošs līderis ar 905 punktiem
ir Lochs, ku'rš triumfu kopvērtējumā garantējis jau ceturto
gadu pēc kārtas. Kivlenieks ar
261 punktu ir 17., Dārznieks ar
118 punktiem – 29., Riks Kristens Rozītis ar 102 punktiem –
32. vietā.
Pirmo reizi šosezon sprinta
sacensībām kvalificējās Ulla
Zirne. 15 dalībnieču konkurencē Zirnei bija 14. rezultāts –
viņa apsteidza tikai ASV sportisti Sammeru Bričeri.

Rīgā ieradies
EuroBasket
2015 talismans
Frenkijs
Sprintā Šici (attēlā) tika pie
otrās vietas divnieku sacensībās, piekāpjoties tikai vāciešiem
Egertam/Benekenam, kuŗi brauca 0,027 sekundes ātrāk.
Pēc deviņos posmos aizvadītām 11 sacensībām Pasaules
kausa kopvērtējuma līderpozicijā ar 1025 punktiem nostiprinājās Egerts/Benekens, kuŗiem
ar 955 punktiem seko vācieši
Vendls/Ārlts, Šici ar 679 punk-

Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēlē Ventspilī.

18. februārī Rīgas pilsētas
izpilddirektors Juris Radzevičs,
Latvijas Basketbola savienības
prezidents Valdis Voins un
Bērnu un jaunatnes basketbola
skolas Rīga audzēkņi lidostā
Rīga sagaidīja pirmo 2015. gada
Eiropas basketbola meistarsacīkšu dalībnieku – EuroBasket2015 talismanu un brīvprātīgo palīgu aizbildni Frenkiju.
21. februārī, Frenkijs piedalījās

Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis jaunākajā publicētajā ATP pasaules tenisa ranga
sarakstā tagad ir vienu vietu
zemāk – 14. pozicijā. Mārtiņš
Podžus saglabājis 540. poziciju,
Jānis Podžus pakāpies par vienu vietu un ierindots 687. vietā,
Artūrs Lazdiņš ieņem 2122.
vietu.
Ernests Gulbis Dubaijas turnīra pirmajā kārtā spēlēja pret
Uzbekistānas pirmo numuru
Denisu Istominu. Ernests zaudēja – ar 5:7, 2:6. Nākamie
turnīri Gulbim būs ASV – Masters 1000 sacensības Indianvelsā
un Maiami.
Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Šveicē Kroiclingenas ITF
50 000 serijas turnīra vienspēļu
sacensību pusfinālā ar 6:7 (2:7),
6:7 (7:9) zaudēja slovakietei
Rebekai Šramkovai. Nākamajā
turnīrā – Sanktpēterburgā kvalifikācijā Jeļena uzvarēja pirmajās divās spēlēs. ATP rangā
Ostapenko kāpj uz augšu –
tagad ir 239. vietā.

Basketbols
Latvijas basketbolisti 22. februārī sacentās Grieķijā un Vācijā. Jānis Blūms palīdzēja
Atēnu Panathinaikos izbraukumā pārspēt Saloniku PAOK ar
rezultātu 71:68 un iekļūt Grieķijas kausa izcīņas finālā. Panathinaikos ceturtdaļfināla barjēru
pārvarēja 2014. gada 9. oktobrī,
savā laukumā pārspējot Pirejas
Olympiacos ar rezultātu 77:76.
Jānis Strēlnieks un Brose Baskets izcīnīja 20. uzvaru Bundeslīgā, tai skaitā guva trīspadsmito
panākumu pēc kārtas.
Ojāra Siliņa un Artūra Strautiņa pārstāvētais klubs Reggio
Emilia Italijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā Desio uzvarēja Dolomiti Energia Trento vienību ar
rezultātu 80:77. Pusfinālā Redžo
spēlēs pret Sasāri Dinamo. Ojārs
Siliņš cīnījās lieliski, trāpīja visus metienus no spēles un otrās
ceturtdaļas sākumā nobloķēja
pretinieku spēlētāja Armvuda
mēģinājumu ietriekt bumbu
grozā no augšas.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

