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JĀNIS
KUKAINIS,
PBLA priekšsēdis

“Augstu lidojumu!” – Daugavas 
Vanagiem un Vanadzēm nozī-
mī gajā jubilejā vēlēja LR Saei -
mas priekšsēde Ināra Mūrniece, 
kuŗa līdz ar Latvijas valsts augs-
tākajām amatpersonām bija ie -
radusies uz svinībām 28. de  cem-
brī Rīgas Latviešu biedrības na -
mā. Viņa pateicās Daugavas Va -
nagiem par visu, ko organizācija 
darījusi valsts un tautas labā. “Šo -
reiz runāšu par trīs svarīgām 
lietām. No sirds paldies par to, 
ka esat iznesuši cauri Latvijas 
neatkarības ideju gan okup ā-
cijas gados, gan trimdā. Otrs 
paldies, ka esat spējuši skaidrot 
ļoti sarežģīto valsts vēsturi ar 
visām tās smagajām lappusēm, 
sarežģījumiem, to esat darījuši 
godam. Ir svarīgi par valsts vēs-
turi runāt ne tikai ārzemēs, bet 
arī tepat. Trešais paldies, ka jūs 
esat lieliski, nesavtīgi cilvēki, 
kas spējuši iestāties par sabied-
rībai nozīmīgām lietām – at  bal-
stījuši Okupācijas mūzeju, uz  tu-
rējuši un veidojuši Leste nes ka -
pus, snieguši palīdzību ģime nēm 
un bērniem, kas no  nākuši grū-
tās situācijās,” sacīja Mūrniece.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis (ZZS) uzrunā sacīja, ka 
daudzu gadu gaŗumā Daugavas 
Vanagi darījuši nozīmīgu darbu 
latviešu kultūras, latvietības sa -
glabāšanā un stiprināšanā. “Or -

“Augstu lidojumu!”
Daugavas Vanagu organizācijai – 70

ganizācija nesusi neatkarības 
ideju cauri gaŗajiem okupācijas 
gadiem, vienotas valsts ideju – 
arī atgūtās neatkarības laikā. 
Sākotnēji organizācija izvei-
dota, lai sniegtu praktisku pa -
līdzību bijušo kaŗavīru ģime-
nēm ārpus Latvijas, taču gadu 
laikā tā paplašinājusi darbību, 
mērķtiecīgi spēcinot latviešu 
valodas lomu, veicinot patrio-
tismu, apzinājusi okupācijas se -
kas, skaidrojusi vēsturi,” uz  svē ra 
Valsts prezidents. 

Viņš arī augstu novērtēja Dau-
gavas Vanagu ilggadējo darbību 
labdarības jomā, sniedzot atbals tu 
latviešu kopienas mazaizsar gāta-
jiem bez vecāku gādības pa  liku-
šiem bērniem, daudzbērnu ģime-
nēm, veciem un slimiem ļaudīm.

Uzrunu teica arī bij. LR Mi -
nistru prezidente Laimdota 
Strau juma, atzīmējot:

“Šajos 70 gados visā pasaulē 
Jūs esat aktīvi darbojušies, gan  
lai pulcinātu un savienotu lat-
viešus, gan lai saglabātu mūsu 
nācijas vienotību. Tieši jaunieši 
no Latvijas bija tie, kas dibināja 
Daugavas Vanagu organizāciju. 
Dibinātāji apzinājās, ka ir jāpa-
līdz savai tautai grūtajos pēckaŗa 
gados. Viņi arī zināja, cik svarīgi 
ir uzturēt nesalauztu patriotis -
ma garu tautiešu vidū.

Daugavas Vanagu loma mūsu 

valodas, mūsu kultūras, kā arī 
latviešu dzīves gudrības saglabā-
šanā ir bijusi ļoti svarīga. Bez šī 
tautas gara spēka stiprināšanas 

Latvijas ceļš uz neatkarības atgū-
šanu būtu bijis daudz smagāks.

Arī pēc neatkarības atgūšanas 
un Latvijas valsts atjaunošanas 

LIGITA KOVTUNA

Svinīgajā sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā. No kreisās: LR Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, aizsardzības ministrs Rai m onds Bergmanis, bijusī 
Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, LR Valsts prezi-
dents Rai m onds Vējonis, Daugavas Vanagu priekšnieks, atv. flotiles admirā lis Andrejs Mežmalis. 

2015. gads Pasaules brīvo lat-
viešu apvienībā (PBLA) ir bijis no -
tikumiem bagāts. Bet 2016. gads 
solās būt ar darbiem vēl pie sā-
tinātāks. Šis ir gads, kad PBLA 
aprit 60 gadi kopš organizācijas 
darbības uzsākšanas. Ja savulaik 
PBLA tika dibināta, lai kopīgiem 
spēkiem panāktu Latvijas neat ka  -
rības atjaunošanu, tad kopš šī mēr  ķa 
sasniegšanas PBLA ir ne  atlaidīgi 
strādājusi, lai veicinātu demo kra-
tijas, tiesiskuma nostip rināšanu un 
tautsaimniecības izaugsmi Lat-
vijā, vienotu latvieš us pasaulē un 
stiprinātu to pie derību Latvijai.

Pēc daudzu gadu darbības, 
pārstāvot latviešu diasporu sa -
runās ar Latvijas valdību, pēdē-
jos gados sākam novērot pastip-
rinātu Latvijas valdības interesi 
par tautiešiem pasaulē. Iespē-
jams, to lielā mērā ietekmē ap -
stāklis, ka pēc Ārlietu ministri -
jas datiem ārpus Latvijas dzī vo -

Atskats uz PBLA darbību 2015. gadā
 un ieceres 2016. gadam

jošo tautiešu skaits gadu gai tā ir 
pieaudzis līdz 370 000. Daļa šo 
tau   tiešu ir labi organizēti un līdz -
darbojas ārpus Latvijas di  bi nātās 
biedrībās, draudzēs, skolās, kor-
porācijās un tam lī dzīgi. Taču tas 
ir un būs izaici nājums organizā-
cijām sasniegt pārējos. Priecā ja-
mies redzēt, ka arvien aktīvāk 
sāk organizēties pēdējos gados 
izceļojušie lat vieši, kuŗu vislielā-
kais īpatsvars ir Eiropā. 

Lai veicinātu latviešu diaspo -
ras organizāciju kapacitāti, pa -
gā jušā gadā Sabiedrības integrā-
ci jas fonds, kas darbojas Latvijas 
Ministru kabineta pārraudzībā, 
izsludināja projektu konkursu, 
kuŗā, pateicoties PBLA aktīvai 
dar bībai, tika nodrošināta iespē-
ja piedalīties ārpus Latvijas re -
ģis t rētām organizācijām. Savu-
kārt, pateicoties Latvijas Kultū-
ras mi  nistrijas izveidotai atbals -
ta programmai, vairākas latviešu 

orga nizācijas pasaulē ar PBLA 
starp niecību aizvadītajā gadā 
varēja sa  ņemt financiālu atbals -
tu Dzies mu un Deju svētku tra-
dicijas uz  turēšanai un Latvijas 
kultūras pieejamības nodroši nā-
šanai pa  saulē. Tāds pats atbalsts 
latviešu organizācijām, kas pie-
tei cās kon kursā caur PBLA, būs 
pieejams arī šogad, nākamgad 
un aiznā kamgad. Cieši sadar-
bojamies arī ar Latvijas Izglītī-
bas un zinātnes ministriju un tās 
pārraudzībā esošo Latviešu valo-
das aģentū ru, kas nodrošina  me -
 todisku un fin anciālu atbalstu 
latviešu dia sporas skolām. Mūsu 
mērķis ir tuvākā laikā arī panākt 
minist rijas iesaisti ilgstpējīgas 
latviešu valodas tālmācības pro-
grammas izveidē, kas pavērtu 
pla šākas ie  spējas latviešu bēr  -
niem pasaulē apgūt savu senču 
dzimto valodu un kultūru. Jāat-
zīmē, ka Latvijas Valsts prezi-

denta dzīvesbiedre Iveta Vējone, 
atbildot uz PBLA Izglītības pa -
domes uzaicināju mu, pagājušā 
gadā kļuva par Lat vijas diaspo-
ras skolu patronesi. 

Tomēr starp visām ministr i-
jām PBLA vēl joprojām viscie-
šākā sadarbība ir ar Ārlietu mi -
nistriju, kuŗas vadībā tapis rīcī-
bas plāns Par sadarbību ar Lat-
vijas diasporu, kas šī gada sāku-
mā tiks virzīts uz apstiprināšanu 
valdībā. Tāpat ar Ārlietu minist-
rijas tiešu atbalstu pagājušā gada 
vasarā Rīgā rīkojām 2. Pasaules 
latviešu ekonomikas un innovā-
ciju forumu (PLEIF), kas pulcēja 
vairāk nekā 200 dalībnieku no  
17 valstīm. Esam gandarīti, ka 
Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis ir piekritis kļūt 
par PLEIF patronu, savukārt pēc 
Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas priekšlikuma pagā-
jušā gada rudenī tika izveidota 

(Turpinājums 13. lpp.)

(Turpinājums 14. lpp.)

20. gadsimta 90. gados Daugavas 
Vanagu organizācijas darba ritms 
nemazinājās.

augsta līmeņa diasporas uzņē-
mēju konsultatīvā padome. Pēc 
vairāku PBLA valdē pārstāvētu 
foruma dalībnieku iniciātīvas 
šogad pirmo reizi šādu pasāku-
mu rīkosim ārpus Latvijas. Tas 
notiks Melburnā, Austrālijā šī 
gada 29. – 30. decembrī sasaistē 
ar Latviešu Kultūras dienām 
Aust rālijā. Saziņā ar Latvijas 
Eko nomikas ministriju, kuŗas 
pār ziņā ir bijusi Reemigrācijas 
at  balsta pasākumu plāna īsteno-
šana, esam izteikuši dažādus sa -
vus priekšlikumus, atkārtoti ai -
ci not stiprināt latviešu valodas 
statusu Latvijas darba tirgū, kas 
ne vien padarītu Latviju latvis-
kāku, bet arī atvieglinātu diaspo-
ras latviešu iespējas iekļauties 
Latvijas darba tirgū. Par latviešu 
valodas statusu Latvijā esam 
piedalījušies arī citos publiskos 
forumos.
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Iveta Vējone un Mārtiņš Rītiņš sarīkojuma dalībnieku vidū
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JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

INDRA
EKMANE,

Kursas direktore

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

KAUT KO LABU – KAUT KO LABU
Gadmiju pārdomu šūpulī

Aicinām uz Kursu – lai tā pastāvētu!

Mārtiņa Rītiņa Ziemassvētki

Erlangenas bēgļu nometnē Vā -
cijā man bija uzticēts uzraudzīt 
Andrīti ar viņa māsām, kamēr 
mātei bija jābrauc uz pilsētu. 
Pirms māte devās ceļā, Andrītis 
lūdza, lai atnesot „kaut ko labu”, 
to atkārtodams vairākas reizes. 
Toreiz viņam nebija padomā 
elektroniski telefoniņi vai rotaļ-
lietas. Puisēnam gribējās kaut ko 
labāku ēst. Kopš tiem laikiem pa -
gājuši daudzi gadu desmiti. Bet 
katram no mums vēl arvien ir 
vēlēšanās svētku laikā saņemt 
kaut ko labu, pat īsti nezinot, kas 
tas labais ir. Par slikto nav jā  rai -
zējas. To mums vairākas reizes 
dienā atgādina televīzijas un citi 
ziņu dienesti. Nebūsim naivi. Ne 
jau lai mūs informētu, bet lai paši 
nopelnītu. Jo sliktākas ziņas, jo 
lielāka peļņa. Tik vienkārši. Labie 

notikumi jau nav ziņu cienīgi. 
Tomēr labais ir tas, ko vēlamies 
dzirdēt un saņemt. Tāpat labais – 
ko vēlam un mēģinām sniegt 
citiem. Ne jau vienmēr iet tik 
gludi. Mums Bostonā bija laika 
posms, kad ilgu gadu draugi un 
paziņas mēģināja aizlavīties ga  ŗām, 
lai nebūtu jāsniedz roka. Tāda kā 
sabiedriskā saaukstēšanās. Cik ilgi 
slimosim un šņaukāsimies? Man 
bērnībā mācīja, ka puisietim nav 
jāsteidzas ar rokas došanu, bet 
gan jāgaida, kad to dāma darīs 
pirmā. Mums Bostonā draudzes 
un sabiedrisko organizāciju priekš-
nieces ir dāmas. Vai būtu jāgaida, 
ka viņas to darīs pirmās? Tas lai nu 
paliek atklāts jautājums. Tuvāko 
cilvēku attiecībās, vai nebūtu vēr-
 tīgāk mums negaidīt tikai uz citiem, 
bet arī pašam piezvanīt pirmajam, 

uzrakstīt apsveikuma kartīti pir -
majam, aicināt iedzert tasi kafijas 
pirmajam? Pret ļaunumu pasaulē 
mums nav piemērotu ieroču. Par 
to skumt, gausties vai dusmoties 
ir lieka enerģijas tērēšana. Darīt 
labu dabai un līdzcilvēkiem ir 
mūsu gribas un iespēju robežās. 
Bieži tas arī neprasa daudz – labu 
vārdu, smaidu. 

Līdz ar svētku apsveikumiem 
saņēmām ziņu, ka gada beigās 
ļauna slimība pieveikusi Andrīti. 
Viņu pēc nometnes laikiem satiku 
tikai reizi Dziesmu svētkos. Iz  nā ca, 
ka stāvējām blakus kopkorī. An -
drītim, līdzīgi tēvam Visvaldim, 
bija reti skaista tenora balss. 
Varbūt arī eņģeļu koŗiem labs 
tenors derētu lieti. Vai tas nebūtu 
kaut kas labs?...

IVARS GALIŅŠ

Sveiks, sveiks, sveiks Kursā! Ar 
lielu prieku aicinu Jūs piedalīties 
un atbalstīt Rietumkrasta latviešu 
vasaras vidusskolas Kursas jauno 
vasaras programmu! Mēs esam 
sākuši gatavot 2016. gada mācību 
programmu, kuŗā tiks saglabātas 
gan mīļās Kursas tradicijas, gan 
piedāvātas jaunas iespējas, kā sa -

turīgi pavadīt laiku un kaut ko 
vērtīgu iemācīties. Kursai vien mēr 
ir svarīgas Jūsu idejas, atbalsts un 
līdzdalība – rakstiet uz e-pastu: 
indra.ekmanis@gmail.com. Lū -
dzam jau sākt domāt par pie  teik-
šanos. Tuvāka informācija drīz tiks 
publicēta mājas lapā: kursa.org. 

Priecājos, ka varu atgriezties 

Kursā jaunā amatā, un ceru uz 
jauku, sekmīgu un radošu vasaru. 
Strādāsim, lai mūsu jaunā pa  au-
dze sajustu savu piederību ba  gā-
tajai latviešu kultūrai, senajai va  lo-
 dai un skaistajai Latvijas valstij! 

2016. gada jūlijā pulcēsimies 
zem karoga Kursā, sveiksim jau-
nus un vecus kursiešus – ,,lai tā 
vēl mūžam dzīvo!”

Aizvadīto Ziemassvētku no  ska-
ņās Mārtiņa fonds kopā ar savu 
patronu, slaveno pavāru un cītīgo 
BL lasītāju Mārtiņu Rītiņu, resto-
rānā Vincents līdz ar bērniem un 
viņu vecākiem bija uzaicinājis arī 
goda viešņu – Valsts prezidenta 

knauķi” īpaši sagatavoto kon-
certu. Piparkūkas aizceļoja uz 
Latvijas nedzirdīgo savienību 
vien tuļajiem senioriem.

Ziemassvētku ieskandināšana  ir 
Mārtiņa fonda ikgadēja tradicija, 
kuŗas laikā fonds teic paldies  ik -

mājīgajās telpās, klātesot vairā kiem 
desmitiem fonda atbalstītāju.

 Valsts prezidenta kundze Iveta 
Vējone savā uzrunā  uzsvēra, ka, 
atbalstot Mārtiņa fonda iniciā tī vas, 
mēs kopīgi varam uzlabot dau -
dzu bērnu un viņu ģimeņu dzīves, 
kā arī viest cerību un pārliecību, 
ka uzlabojumi ir iespējami.

Elita Keiša, Mārtiņa fonda val-
des priekšsēde, teica: “Vienmēr 
ir svarīgi ne tikai lūgt palīdzību, 
bet arī prast pateikt paldies, un 
kad gan labāk to darīt, ja ne ma -
ģiskajā Ziemassvētku laikā! Mums 
ir patiess prieks, ka šogad sarī ko-
jumu ar savu klātbūtni pagodināja 
arī Valsts prezidenta kundze. Tas 
pierāda, ka mūsu bērnu nākotne 
un labsajūta nav vienaldzīga. Mēs 
redzam, dzirdam un sajūtam viens 
otru un esam gatavi atbalstīt tos, 
kam tas ir visvairāk nepiecie šams.”

Par Mārtiņa fondu:
Mārtiņa fonds ir 1991. gadā iz -

veidots nodibinājums, kuŗa mēr-
ķis ir sniegt psīcholoģisko, mate-
riālo, medicīnisko un cita veida 
atbalstu bērniem ar onkohema-
toloģiskām slimībām (piem., lei-
kēmiju) un ģimenēm, kuŗās ir 
bērni invalidi un bērni ar īpašām 
vajadzībām. Mārtiņa fonds ir viens 
no pirmajiem šāda veida nodi-
binājumiem Latvijā, un nākam gad 
tas svinēs savu 25 gadu jubileju.

Kontaktinformācija:
ELITA KEIŠA,

nodibinājuma Mārtiņa fonds 
valdes priekšsēde

www.martinafonds.lv

kundzi Ivetu Vējoni. Viņa  pieda-
lījās gan piparkūku dekorēšanas 
meistarklasē kopā ar saldumu 
meistari Annu Pannu, gan bau-
dīja vokālā ansambļa “Knīpas un 

vienam labdarim un palīgam, kā 
arī organizācijām, kas aizgājušajā 
gadā  sniegušas atbalstu. 

Sarīkojums notika Mārtiņa Rī -
tiņa vadītā restorāna Vincents 
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„Dieva putniņi” un Ceļa nauda skolēniem
Okupācijas mūzeja apmeklējumiem

Ziemsvētku tirdziņš Filadelfijā 
noritējis ar uzviju!

Daugavas Vanagu namā Ņu -
jorkā 2015. gada nogalē bez Lāč -
plēša dienas notika arī Daugavas 
Vanadžu rīkotā filmu pēcpus-
diena, kuŗā ieejas ziedojumi bija 
paredzēti ceļa naudas sagādei 
Latvijas skolēniem Okupācijas 
mūzeja apmeklējumiem Rīgā un 
iespējai izmantot mūzeja sagata-
votās programmas skolu jaunat-
nes Latvijas vēstures zināšanu 
spodrināšanai. Kaut arī apmek-
lētāju sarīkojumā bija pamaz, 
idejas atbalstītāju skaits „neklā-
tienē” bija jo kupls (ziedojumus 
iesūtot pa pastu), un Vanadžu 
priekšniecei – šīs kampaņas ini-
ciatorei – Marijai Maherei arī šo  -
gad paveicās izpildīt Okupācijas  
mūzejam paredzēto ziedojumu 
kvotu $ 500.– Summa tiks sa -
dalīta 3 skolām Latvijā.

Bet pirms pievēršos filmu pēc-
pusdienas apskatam, vēlos izlabot 
nevilšus iezagušos misēkli Laika 
2015. gada 48. numurā iespies-

tajā manā rakstā par dzejnieces 
Ritas Gāles sumināšanu viņas 
90. dzimšanas dienas atsvētē. 
Redakcijai nosūtītajā „tīrrakstā” 
esmu izlaidusi rindas par dzej-
nieka un vēsturnieka Jāņa Krēs-
liņa vēsturiski nozīmīgo veltī ju  mu 
dzejniecei, šo to interesantu pa -
stāstot, viņš sarīkojuma pro gram-
mā nolasīja savu 1964. gadā rak -
stīto lietpratīgo recenziju par Ri -
tas Gāles pirmo dzejoļu krā  jumu 
„Kas lietu sauks”, kā arī šīs recen-
zijas sakarā viņam rakstīto dzej-
nieces vēstuli. Ļoti atvainojos!

Filmu pēcpusdienas degpunktā 
bija Dzintras Gekas „Dieva put-
niņi” – filma par Rietumos no -
kļuvušo „labprātīgo trimdinieku” 
pieredzējumiem un pārdzīvo ju-
miem. Vēl skatījāmies Okupācijas 
mūzeja sagatavoto filmu par mū -
zeja darbību patlabanējās pagaidu 
telpās Raiņa bulvārī. Kaut arī re -
dzams, ka atlasītie eksponāti pār-
skatāmi izkārtoti,  tomēr pagaidu 

telpas ir par šauru, lai mūzejs 
sekmīgi veiktu savu nozīmīgo 
vēsturiskās patiesības skaidro-
šanas darbu. Tādēļ vienkāršam 
saprātam izliekas neizprotami 
birokrātiskie šķēršļi, kas kavē 
Nākotnes nama celšanu. Vēl re -
dzējām Kolkas vidusskolas au -
dzēkņa Tomasa gluži veiksmīgi 
veidoto filmu par Okupācijas mū -
 zeja apmeklējumiem. Te jā  pie  zī mē, 
ka Kolkas skola bija viena no 
Ņujorkas Vanadžu pērngad sarū-
pētās Ceļa naudas saņēmējām. 

Dzintras Gekas filma „Dieva 
putniņi” ir ne tikvien emocionāli 
saistoša, bet arī informātīva un 
būtu ierosināma par obligātu mā -
cībmateriālu mūsu papildskolu pro-
 grammās. Ja filmas nosaukuma 
dēļ iedomājamies, ka filma stāstīs  
vienīgi par nometņu laiku Vācijā, 
kad sabiedroto spēku pārvaldes 
aprūpēti – bībeliski izsakoties –  
tiešām „ne sējām, ne pļāvām”, un 
tomēr bijām Dieviņa aprūpēti 

„kā putni gaisā”, tad jāuzsveŗ, ka 
tā ir Dzintras Gekas stāsta gaišākā 
daļa. Toreiz tiešām bijām Dieva 
putniņi  un  tādu iesauku arī paši 
sev piešķīrām, atvasinātu no bu r-
tiem DP (Displaced Persons, kas 
bija mūsu statusa oficiālais ap -
zīmējums).

Filmu veidojot, Dzintra Geka 
izmantojusi ne tikvien vēl dzīvo 
tā laika liecinieku intervijas, bet 
arī pieejamos filmu un fotoma-
teriālu avotus. Veiksmīgi savītā 
metrāža ir ietekmīgs un skaudrs 
atgādinājums ikvienam, cik bū  tī-
bā traģisks ir bijis Otrā pasaules 
kaŗa, arī otrreizējās komūnistu 
okupācijas draudu izraisītās „lab-
prātīgās trimdas” sākums – kad 
latviešu zemnieks ražas ievāk ša-
nas pilnbriedumā izšķīrās atstāt 
iekoptās mājas, lai bērīša vilktā 
pajūgā dotos dubļainā ceļā un 
iestrēgtu kaŗa mašinērijas pieblī-
vētajā chaosā. Filmā rādītas arī 
sabiedroto gaisa spēku uzlidoju-

mos sagrautās Vācijas pilsētas ar 
nebeidzamiem melnu drupu ra -
joniem un citas drūmas ainas. 
Uzzinām, ka uzlidojumos bojā 
gājuši arī latviešu bēgļi. Ir arī 
gaišākas ainas, bet drūmie posmi 
ir satriecoši un nogulstas atmiņā 
uz visiem laikiem. Mums, ņujor-
kiešiem, bija interesanti pašiem 
sevi redzēt filmā rādītajās inter-
vijās – pavīdēja nelaiķes Dag-
māras Vallenas smaids, Andŗa Pa -
dega, Baibas Bičoles, Volde māra 
un Irēnas Avenu sejas, arī manējā. 
Aizvainoja kalifornieša Aivara 
Jerumaņa spriedums par lieta-
vie šiem – ka tie bijuši lielākie 
mājlopu zagļi, lai lopus slepus 
nokautu un gaļu pārdotu nomet-
niekiem. Mūsu nometnes leiši 
tādi nebija – viņi izcēlās ar savas 
folkloras daudzināšanu. Vēl jau 
daudz ko gribētos pieminēt... 
Kopumā – vērtīga filma! Lielum 
lielais paldies Dzintrai Gekai!

Ir grūti iedomāties, kā vēl va  rētu 
uzlabot ļoti labi ieeļļotu, gludi ri -
 pojošu pasākumu kā Fi  la  delfijas 
Brīvo latvju biedrības gads  kārtējo 
Ziemsvētku tirdziņu. Jo tas katru 
gadu pievelk daudzus tirgotājus, vēl 
vairāk apmeklētāju, un bez svarī-

SANDRA MILEVSKA

pati FBLB, Priedaine, portāls Lat  -
viešiAMERIKA.com, un Ame-
rikas Latviešu palīdzības fonds. 
Protams, netrūka pašdarbnieku 
un profesionāļu cepto pīrāgu un 
piparkūku, Latvijas maizes, sieru, 
dzērveņu  pūdercukurā, kā arī 

akadēmiķu no vismaz 19 val   stīm 
– līdz pat Taizemei un Ja  pā nai –,  
kas visi lasīs referātus sakarā ar 
Baltiju. Katrs ir laipni aicināts nākt 
un klausīties arī Igaunijas prezi-
denta Ilvesa uz  ru nu; un ja gadī jumā 
visas šīs zināšanas liksies pārāk 

holam” ar īpašām VIP biļetēm, 
kuŗas izdala tikai iestādes valdei, 
vai noklausoties Kimela centrā 
Bēthovena koncertu ar pianistu 
Jetisu Bronfmanu, diriģējot Vla-
dimiram Jarovskim. Cilvēki bur-
tiski spietoja, lai tiktu pie iespējas 

paša ģitaras pavadījumā. Tad vai-
 rākas dziesmas nospēlēja galvenā 
„vakara nagla”, no oriģinālās “Fri-
 kadeļu zupas” ģitaristi Raimonds 
Ramanis un Vilnis Plostiņš ar solo 
dziedātāju Lailu Medni. Netrūka 
sentimentālu momentu, atcero-

gās pirkšanas/pār došanas abiem 
piedāvā vēl ie  spē ju satikties, izru-
nāties, gardi paēst (paldies Intai 
Grundei), mazliet iedzert, un ie  gūt 
loterijā vis visā dus laimestus. Šo  gad 
5. decembrī esot bijis ap 300 ap  -
mek lētāju, bez vietējiem vēl at  brau-
 kušie no Mei  nas ziemeļos līdz Va -
šing tonai dienvidos. Par šī tir dzi ņa 
tradicijas uz  turēšanu un uzlabo ša  nu, 
kā arī par izturību to jau sesto gadu 
no vietas pašrocīgi izkārtot līdz 
pē  dējam sīkumam, jāpateicas Ri -
 tai Ramanei un Jolantai Mockus.  

Tirdziņa programma rāda, ka 
tirgojās 23 atsevišķi stendi (lielā-
koties latviešu un lietuviešu ma  zie 
uzņēmumi), bet 34 laimestu spon-
 sori bija galvenokārt ASV vai 
starptautiskas lielfirmas, plus at -
sevišķas latviešu organizācijas: 

visāda veida t-kreklu ar latviskiem 
rakstiem un asprātīgiem uzrak-
stiem, un vēl neizsmeļams klāsts 
visdažādāko citu preču. Ja drīkst 
atļauties no lielā tirgotāju skaita 
izcelt tikai divus, tad laikam tiem 
ir jābūt abiem no Vašingtonas 
atbraukušajiem – Lilitai Bergai 
ar patiešām ļoti skaistām, Alek-
sandra Pariņa darinātām koklēm, 
sprēslīcām un metalla kalumiem 
vai dzintariem rotātiem koka alus 
kausiem; un Andŗa Rūtiņa Baltic-
smith ar paškaldinātām latviskām 
rotām pēc senajiem paraugiem un 
ar pietiekamu pacietību bērniem 
rādīt un stāstīt, kas tas ir un kā to 
taisa. Vēl jāpiemin Jāņa Čakara 
stends, kas iepazīstināja ar AABS 
konferenci, kas 26.-28. maijā Pen   -
silvānijas universitātē pul ci nās 200 

smagas, mūsu pašu bied rībā pir-
majā vakarā varēs izlē kā ties īpašā 
polku ballē.

Kā vienmēr viss bija lieliski, bet 
tomēr šogad tika pārspēts līdz-
šinējais. Pirmkārt, parastos, vis-
notaļ noderīgos vinnestus (dāva nu 
kartes pārtikai, veikaliem, resto-
rāniem, utt) papildināja īpašs dā -
vinājums no Latvijas Goda kon-
sula Filadelfijā Jāņa Medvecka. 
Viņa ziedotie trīs biļešu kom-
plekti varēja apmierināt ne tikai 
katru gaumi, bet arī katra godkāri 
izcelties īpaši smalkā sabiedrībā: 
vai nu sēžot tieši zem īpašnieku 
“ložas” vietējo Eagles futbola spēlē, 
vai apmeklējot Filadelfijas Māk-
slas mūzeja (ar filmu tēla, bok-
sera Rokija slavenajām kāpnēm) 
izstādi “No Audubona līdz Var -

laimēt šādus vinnestus, …
Bet ne katrs var laimēt Bētho-

vena koncertu! Vai tad tādēļ lat-
vietis nokārs degunu? Tika gā -
dāts arī par koncertu turpat uz 
vietas. Parasti ap 17:00, kad tir -
dziņš beidz darboties, galveno-
kārt noguruši tirgotāji nonāk lejā 
pastutēt leti un atspirdzināties. 
Šoreiz gan ne, jo tika piedāvāta 
vienreizēja iespēja pakavēties pa -
gātnes atmiņās ar pašu filadel-
fiešu seno dienu mūzikālo grupu 
“Frikadeļu zupa.” Lejas telpa ar 
bāru bija stāvgrūdām pilna līdz 
vēlam vakaram, un no “zupas” 
kodola spontāni visa vakara 
gaŗumā atšķēlās un tad pie  vie-
nojās papildus mūzikāli spēki. 
Iesāka nesen uz Ņudžersiju pār-
cēlies Jānis Baļķīts ar dziesmām 

ties senos ierakstus no laikmeta, 
kad bija tikai skaņuplates, un no 
tām tikai retā latviski… Kad jūs 
pēdējo reizi dziedājāt līdzi Boba 
Dilana latviskotajam “Baby Blue” 
– varbūt 70-ajos? Tad atkal dzie-
dāja Jānis, bet pēc tam Raimon-
dam pievienojās arī Andris Zvār-
gulis ar savu ģitaru, un Lailas Med-
 nes vadībā sākām paši dziedāt 
tautasdziesmas un vecās ziņģes. 
Drīz vien pievienojās arī Guna 
Pantele ar vijoli, un vēlāk viņas vīrs 
Andrew ar akordeonu. Cik tir -
dzi ņam izvērtās labs noslē gums!

Paldies vēlreiz no rīkotājiem vi -
siem, kas tirgoja savas preces, un 
visiem, kas ziedoja laimestus un arī 
savu laiku un darbu, lai tir  dziņš 
kārtējo reizi izdotos. Un paldies mū -
ziķiem par punkta uzlikšanu uz i!
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Latvijas radio 2

(Turpināts 5. lpp.)

Egila Švarca un Raimonda Paula sekstets Latvijas Radio 1957. gadā, pie klavierēm – Raimonds Pauls, no 
viņa pa labi – Egils Švarcs

Raimonds Pauls joprojām ir aktīvi mūzicējošs pianists. Diemžēl neviens nav saskaitījis, cik koncertos 
viņš piedalījies

Miljons skaistu nošu 

Kad pagājušovasar pienāca 
ziņa no Latvijas Kultūras minis-
trijas, ka tā gatavojas pasniegt 
kādu īpašu dāvanu komponis-
tam un pianistam Raimonda 
Paulam viņa 80. jubilejā, es vis-
pirms iedomājos par kādas ielas 
nosaukšanu viņa vārdā. Vis-
labāk dzimtajā Iļģuciemā, kur 
mājā Nordeķu ielā aizritē jusi šī 
bezgala darbīgā un ap  brīnojami 
talantīgā mūziķa bēr nība. Taču 
ministrija bija lēmusi par labu 
Raimonda Paula darbu kata  loga 
izveidei ar visiem pieejamu kom-
 ponista sacerējumu nošu kata-
logu. Tā atklāšana notika 8. jan-
vārī, pāris dienas pirms apaļās 
jubilejas, kuŗu čaklākais latviešu 
skaņradis svinēs ar koncertiem 
Nacionālajā teātrī. 

Pieņēmusi Kultūras ministri-
jas piedāvājumu, cerēju, ka Rai-
 monda Paula skaņdarbu izde-
vēji no kompanijas MicRec man 
iesniegs komponista darbu sa -
rakstu. Tādu pašu laipnību gai -
dīju no Latvijas Autortiesību 
apvienības AKKA/LAA, bet – 
še tev nu bija! Ne vienam, ne 
otram neatradās vērā ņemams 
darbu uzskaitījums, turklāt pār-
simt dziesmu Pauls sacerējis ar 
vārdiem krievu valodā, tās jo -
projām ir plašā apritē kaimiņ-
zemē, un pēdējais šāda veida 
sacerējums tapis pērn. Maskavā 
2014. gada oktobrī pirmizrādi 
piedzīvojis mūzikls Viss par 
Pelnrušķīti ar jaunām Paula 
dziesmām. Latvijā par to infor -
mācijas praktiski nav bijis, tāpat 
par vairākiem dučiem citu me -
lodiju, kuŗas atskaņotas 80. un 
90. gados. Tad nu nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie iz -
meklētāja darba – pārcilāt kom-
ponista ierakstu klāstu Latvijas 
radio, izdevumus diskos un 
skaņuplatēs, apskatīt notis, kas 
glabājas Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā un Latvijas radio big-
benda bibliotēkā. Protams, arī 
teātŗos ir šādi tādi Paula nošu 
krājumi, taču diemžēl nebūtībā 
aizgājis tas viss, kas savulaik 
sacerēts Jaunatnes teātŗa izrā -
dēm. Esot pat dzirdēti aculie-
cinieku stāsti par to, ka, dedzi-
not nevienam nevajadzīgus pa -
pīrus, ne tikai Jaunatnes, bet arī 
Rīgas Operetes teātŗa likvi  dē-
šanas sakarā locīts Paula vārds. 
Intrigu un skandālu ap šo dzē -
līgo vīru, kam par visu ir savs 
viedoklis, pa viņa darbības 65 
gadiem bijis tik daudz, ka ar 
vienu rakstu, pat visu avīzi aiz-
pildot, būtu par maz. Turklāt, 
apzinot uz šo brīdi jau vairāk 
nekā 2000 nosaukumu gaŗo 
mūziķa sacerējumu virkni, stās-
tāmā jau tāpat ir ļoti daudz.

Savas „ballīšu pianista” gaitas 
Raimonds Pauls uzsāka jau 15 
gadu vecumā. Deju vakaros tika 
spēlētas populāras melodijas, 
ko jaunie mūziķi bija noklau-
sījušies ārzemju radiostacijās 
un pierakstījuši pēc dzirdes, 
tostarp džeza skaņdarbi. Arī 
Raimonds Pauls līdzīgi vairu-
mam Latvijas mūzikālo jau -
niešu aplipa ar „džeza bacili”, 
un džezs un improvizācija ir 
gandrīz sinonīmi. Arī no im -
provizācijas līdz kompozicijai 

nemaz nav tālu, un, droši vien 
pašam sākumā neapzinoties, 
bet ar laiku – arvien drošāk, Iļ -
ģuciema ģēnijs sacerēja pats sa -
vas melodijas. Taču 1953. ga  dā 
Latvijas konservatorijā (taga-
dējā Mūzikas akadēmijā) jau-
neklis iestājās klavieŗu klasē, 
tātad tolaik kļūt par komponis-
tu vēl nesapņoja. Tikmēr, studi-

1967. gadā tika uzņemts Kom -
ponistu savienībā, kas padomju 
laikos bija ekvivalents diplo-
mam. Iespējams, robi zināšanās 
liedza sacerēt simfonijas un 
operas. No otras puses, Pauls 
allaž bijis praktiķis – viņam 
būtu ne tik vien garlaicīgi ga -
diem ilgi knibināt vienu opusu, 
bet arī nevajadzīgi, jo visu iespē-

tik augstā līmenī, lai to varētu 
atskaņot arī radioviļņos. Kā zi -
nāms, padomju gados ārzemju 
mūzika tika sijāta caur tik pa -
matīgu propagandas sietu, ka 
modes dziesmiņas oriģināl va -
lodā caur to izlauzties nevarēja. 
Jau pirmajā reizē Ivanova ka -
binetā Pauls sēdies pie klavie -
rēm un atskaņojis kādu savu 

Tika ieviestas pat normas, cik 
procentu no repertuāra koncer-
tos jāskan padomju autoru mū -
zikai. Tas iededza zaļo gaismu 
estrādes žanra celmlaužu ceļā, 
un Raimonds Pauls bija viens 
no enerģiskākajiem, kuŗam pa -
vērās ceļš uz ierakstu studiju 
Latvijas radio. Jāpaskaidro, ka 
tolaik Latvijā darbojās tikai 
divas, turklāt valsts pārvaldītas 
skaņu ierakstu studijas – radio 
un skaņuplašu firmā Melodija. 
Darba plāns tur bija stingri sa -
skaņots ar ideoloģiskajām nor-
mām, mūziķus izraudzījās va -
dība, un arī Paulam savulaik nav 
izdevies izvairīties no kādas  re  žī-
  mam tīkamas dziesmiņas sace-
rēšanas, kā, piemēram, tapusī 
koŗdziesma Pieci olimpiskie apļi, 
slavinājums 1980. gada Mas ka-
vas olimpiādei, kad to boikotēja 
liela daļa valstu. Te nu gan jā -
saka, ka jau kopš savu radio mū-
ziķa gaitu pirmsākumiem, ta -
lan tīgais pianists un impro vi-
zētājs lielākoties darbojās kā 
izcils melodiķis – sacerēja tē  mas, 
tās aranžēja, bet vārdu radī-
šanu, līdz ar to ideoloģisko 
meslu pildīšanu, uzticēja dzej -
niekiem. Pirmais Paula sa  bied-
rotais bija dzejnieks Alfrēds 
Krūklis, kas radīja vārdus ag -
rīnajām dziesmām. Tur bija gan 
kolchoza brigadieŗa atzīšanās 
mīlā Bildinājums, gan polītiski 
krāsotā Kuba, mana Kuba. Šis 
periods vainagojās ar slaveno 
Mežrozīti, kas 1968. gadā kļuva 
par populārāko dziesmu Lat-
vijā, kā tika noskaidrots radio-
raidījuma Mikrofons rīkotajā 
dziesmu aptaujā. Pašu Mikro -
fonu radīja, lai noslāpētu inte -
resi par Amerikas balss klau sī-
šanos, līdz ar to pašmāju pop-
mūzikas jaunumi bija neatņe-
mama pārraides sastāvdaļa. 
Paula dziesmas šai aptaujā uz -
varēja līdz pat 1983. gadam, kas 
nozīmēja vispārēju un nepār spē-
jamu šī skaņraža dominanci 
Latvijas popmūzikas telpā. To 
veicināja Paula mūzikas skaņu-
plašu aktīva izdošana, sākot ar 
to pašu 1968. gadu. Citi talantīgi 
komponisti, piemēram, Uldis 
Stabulnieks šai periodā tika 
vien pie vienas pašas mazās 
platītes ar četrām dziesmām. 
Paulam cita aiz citas virknējās 
melnās ripas: Tev, mana labā, 
Teic, kur zeme tā, Jūras balss un 
pārējās, kopskaitā ap 30, arī 
dziesmu instrumentālās ver   sijas 
izdevumā Melodija, improvi zā-
cija, ritms.

Jā, Raimondam Paulam bija lie-
liska pianista technika, impro-
vizētāja talants, skaņraža dotī-
bas, draugi – dzejnieki, taču, 
tāpat kā zinātniekam vajadzīga 
laboratorija pētījumiem, kom-
ponistam nepieciešams atska-
ņotāj mākslinieks vai grupa, ar 
kuŗu savus sacerējumus īste -
not priekšnesumos. Sešdesmito 
gadu sākumā Pauls izveidoja 
savu instrumentālo trio un ar 
tam rakstīto ciklu Portreti iegu-
va laureāta nosaukums jauno 
komponistu daiļdarbu skatē 
Maskavā.

jas beidzot, Paula pedagogs, 
profesors Hermanis Brauns, 
dabūjis braukt pie talantīgā 
audzēkņa uz mājām, lai pie  ru-
nātu pienācīgi sagatavoties ek -
sāmeniem – visu studiju laiku 
jaunais mūziķis vakaros spēlēja 
dejās un teju vai atmeta ar roku 
mācībām. Gala eksāmens tika 
nospēlēts godam, un vēlāk, 
1962. gadā, Pauls pat otrreiz 
iestājās konservatorijā, šoreiz – 
lai studētu kompoziciju. Taču 
mūžīgā aizņemtība atkal darīja 
savu, tomēr, tā arī studijas ne -
pabeidzis, Raimonds Pauls 

jamo – slavu, naudu, pielūgsmi 
un arvien jaunas iespējas – 
nodrošināja darbošanās trīs 
minūšu gaŗu popdziesmiņu 
dārziņā.

Taču sākumā Raimonds Pauls 
itin nopietni bija pieķēries džeza 
temai. Kad 1956. gada pavasarī 
pie Latvijas radio toreizējā mū -
zikālā vadītaja, simfoniķa Jāņa 
Ivanova vizītē ieradās Pauls ar 
savu kursabiedru, kontrabasistu 
Egilu Švarcu, jaunekļiem pa -
domā bija izveidot pirmo pro -
fesionālo estrādes ansambli, kas 
līdzšinējo deju mūziku paceltu 

kompoziciju. Par viņa pirmo 
ierakstu radio kļuva parafrāze 
par franču dziedoņa Iva Mon-
tāna dziesmu tēmām, drīz vien 
ieskaņota arī fantāzija par 
Džordža Gēršvina tēmām. Drīz 
sekoja pirmās dziesmas…

Tolaik aiz termina „estrāde” 
slēpās tas pats Rietumu džezs. 
Arī Rīgas estrādes orķestris par 
spīti nosaukumam spēlēja vis -
tīrāko džezu, tomēr ideologi 
uzstāja, ka jaunajiem kompo-
nistiem jāsacer oriģināl mū zika, 
proti, pieprasītās popdziesmas, 
kas iepriecinātu darbaļaudis. 
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Raimonds Pauls pie klavierēm Rīgas estrādes orķestrī koncertā 
Mežaparka estrādē, aizmugurē – diriģents Ringolds Ore

Komponista portrets slavas gaitu sākumā

// FOTO NO RAIMONDA PAULA PERSONISKĀ ARCHĪVA

Miljons skaistu nošu 

Kā Filharmonijas pianists 
Pauls spēlēja klavieres dažādās 
koncertbrigādēs; vienā no ce  ļo-
jumiem Odesā viņš arī satika 
Svetlanu, kas visai drīz kļuva 
par komponista sievu. Un tad 
pienāca 1964. gada nogale, kad 
Egils Švarcs, nolēmis iepeldēt 
nopietnākos ūdeņos, pameta 
Rīgas estrādes orķestŗa vadību, 
lai dotos uz Maskavu. Viņa vietā 
orķestŗa priekšgalā stājās Rai -
monds Pauls. Šāda orķestŗa va -
dīšana padomju sistēmā bija 
koks ar diviem galiem. Vadība 
pieprasīja, lai katru sezonu 
taptu jauna skaņdarbu pro-
gramma, un tas bija apgrūtinoši. 
No otras puses, tas bija lielisks 
stimuls komponēt atkal un at -
kal, jo pieprasītā padomju ori -
ģinālrepertuāra nebija. Pauls rak-
  stīja un rakstīja, pakāpeniski šī 
nepieciešamība pārvērtās dar-
baholismā. 

gaŗumā, aizvadītā gadsimta 70. 
gados par Raimonda Paula 
jauno radošo partneri dziesmu 
jomā kļuva dzejnieks Jānis Pe -
ters. Iesākās auglīga divu meis-
taru sadarbība, taču gadījies arī 
sacerēt šo to pilnīgā pretrunā 
skaņraža iecerei. Tā sākumā 
noticis ar slaveno dziesmu Par 
pēdējo lapu, kas tapusi laikā, 
kad Paulam bija ansamblis 
Modo. Komponists izbrāķējis 
Petera cēlo dzeju, piekodi nā-
dams, ka te vajadzīgs īsts šlā -
geris! Lielākoties viņi abi bijuši 
uz viena radošā viļņa, un ar 
Peteru Pauls sadarbojas līdz pat 
šai dienai. Par vislielāko Paula 
hitu pasaules mērogā kļuvusi 
dziesma Dāvāja Māriņa (mei -
tiņai mūžiņu), kam latvisku 
dzeju klāt pielika dzejnieks 
Leons Briedis – komponista 
sabiedrotais 80. gados. Krievijā 
dziesmu iepazina kā šīs zemes 

dziedātāja Sonja Bišopa, par 
skaļiem panākumiem gan ziņu 
nav. Iecere piederēja mūziķim, 
dzejniekam un uzņēmējam 
Guntaram Račam, kas Paulu ar 
dziesmu vārdiem apgādā kopš 
1991. gada. Pirmais kopdarbs 
bijis Blūzs, ko dziedāja Laima 
Vaikule, soliste, kuŗai Pauls 
dziesmas raksta jau 35 gadus. 
Tomēr par savu labāko dzie-
dātāju skaņradis sauc Viktoru 
Lapčenoku, kuŗš kļuva īpaši 
populārs 1971. gadā ar dziesmu 
Zilā, kuŗā Jānis Peters bija 
apdzejojis Paula dzimtā Iļģu-
ciema smilgas un dzejnieka 
Alek  sandra Čaka „pulksteņķēdi 
sudraboto”. 

Taču neba nu vienmēr Pauls 
dzejniekiem nesis gatavas melo-
dijas. Par viņa iedvesmas avotu 
kļuvusi izcila dzeja, to vidū – 
Rainis (trīs dziesmu cikls Aijai 
Kukulei, cikls zēnu korim Baltās 
dziesmas), Aspazija (dziesmu 
cikls zēnu korim), Imants Zie -
donis, Vizma Belševica, Ārija 
Elksne. Dziedošais aktieris 
Imants Skrastiņš savu sadar-
bību ar Paulu sāka dziesmās ar 
Friča Bārdas dzeju. Sekoja al -
bums Sapņu pīpe. Ar šīm dzies-
 mām abi jau tālajā 1981. gada 
rudenī viesojās ASV un Kanadā. 
Ar koncertiem tika apbrau  kātas 
Ņujorka, Vašingtona, Sanfran-
cisko, Montreala un citas pil-
sētas. Starp koncertu vietām 
minama arī Carnegie Hall, kur 
1996. gadā Pauls mūzicēja ar 
Laimu Vaikuli un bērnu vokālo 
ansambli Dzeguzīte. 

Jā, pievēršanās bērnu mū  zi -
kai ir viena no neparastākajām 
iezīmēm Raimonda Paula daiļ-
radē. Nav dzirdēts, ka Endrū 
Loids Vēbers vai Pols Makartnijs 
noņemtos ar bērnu ansam-
bļiem, taču Pauls pat bijis 
Dzeguzītes koncertmeistars, ne 
tikai „galma komponists”. Tapis 
bērnu mūzikls Mazais ganiņš 
pēc Alberta Kronenberga jau-
kās grāmatiņas, nemaz neru-
nājot par teju simt dziesmām, 
kas skanējušas Dzeguzītes re -
pertuārā. Turklāt mazos Latvi-
jas dziedātājus komponists uz -
veda uz visas PSRS galvenās 
skatuves koncertzālē Rossija, 
Maskavā, pirmoreiz bērnu an -
sambli ieceļot valsts estrādes 
zvaigzņu statusā. (Dzeguzīte 
Amerikā ir viesojusies vēl divas 
reizes kopā ar Laika redaktori 
Ligitu Kovtunu un ar koncer-
tiem iepriecinājusi Gaŗezera 
un Katskiļu, kā arī Ventūras 
klausītājus.) 

Īsts atklājums ir fakts, ka Pauls 
komponējis Šekspīra Sonetus, 
turklāt vairākkārt! Pirmā šāda 
veida pieredze bija režisores 
Adas Neretnieces kinofilmā 
„Nāve zem buras” (1976), kuŗā 
divas Paula dziesmas skanēja 
krievu valodā. Bet 1980. gadā 
Dailes teātrī par godu aktrises 
Vijas Artmanes jubilejai tapa F. 
Bruknera lugas „Elizabete, An -
glijas karaliene” iestudējums, 
kuŗā. mūzikai nācās atspoguļot 
kā dramaturģijas aspektus, tā 
lugā tēlotā laikmeta iezīmes. 
Arī kinofilmā „Teātris”, kur gal-
veno lomu atveidoja Vija Art-

mane, Paula mūzikai bija izcila 
nozīme tēlu atklāsmē. Un, kad 
„Elizabetē” karalienes likteni 
Šekspīra soneta vārdiem Vairs 
nesēro, kad miris būšu es… 
apdziedāja Emīla Dārziņa mū -
zikas vidusskolas zēnu koris, 
zālē acis nevienam nepalika 
sausas. 

Jā, Pauls visu mūžu pratis 
raudināt un arī smīdināt, pie -
mēram, savās ziņģēs ar Rūdolfa 
Blaumaņa („Īsa pamācība mī -
lēšanā”) un Ādolfa Alunāna 
(„Džons Neilands”, „Mucenieks 
un muceniece”) vārdiem, joku 
dziesmās Tā es tevi mīlēšu un 
Balta pūka ar Ziedoņa dzeju un 
fenomenālajam aktierim Ed -
garam Liepiņam sacerētajā 
programmā, ko Latvijā čeka 
aizliedza izdot skaņuplatē. 
Abiem bija arī kopīga program-
ma Rīga toreiz, Rīga šodien ar 
Ernesta Dinsberģa pantiņiem, 

sākumā arī aranžēja, vēlāk šim 
pienākumam vairs nebija laika. 

Amati, sabiedriskie pienā-
kumi, koncerti, ceļojumi… 
Vecu žurnālu kaudzītē atrodu 
1976. gada žurnāla Zvaigzne 
rakstu, kur Maestro dalās at -
miņās par ceļojumu uz Aus -
trāliju un Jaunzēlandi. Savulaik 
jau ar Rīgas estrādes orķestri 
Pauls pabijis Somijā, Ungārijā, 
Polijā, Vācijā, 1969. gadā plūkti 
lauri Prāgas starptautiskajā 
džeza festivālā Čechijā, par 
Padomju Savienības republi-
kām nemaz nerunājot. Šajā 
gadsimtā tālāk par Maskavu 
komponists nav vēlējies doties, 
un viņa skaņdarbu klāstā maz 
sacerējumu, kuŗus būtu iedves-
mojusi ceļošana. 60. gados ta -
puši vairāki Ungārijai veltīti 
skaņdarbi, arī instrumentālais 
cikls Kalnu skices par Gruzijas 
temu, kā arī dziesmu cikls 

Diez vai atradīsies kāds, 
izņemot Paulam tik simpati-
zējošo Jochanu Sebastjanu 
Bachu, kuŗš varētu lepoties ar 
tik daudzskaitlīgu melodiju 
klāstu. Par žanru daudzveidību 
gan nerunāsim, tomēr arī Pau -
lam ir operetes, mūzikli, pat 
Rapsodija klavierēm ar orķes -
tri; sacerēta mūzika teātrim un 
kino, daudz instrumentālu skaņ -
darbu, kordziesmas, taču no 
formas viedokļa tās ir minia-
tūras. 

Pēc jau pieminētās sadarbī-
bas ar Alfrēdu Krūkli 15 gadu 

estrādes karalienes Allas Puga-
čovas dziedāto Miljons sārtu 
rožu, un tās lipīgais meldiņš 
dziļi saviļņoja pat japāņu sirdis. 
Stāsta, ka, Paulam kultūras 
ministra krēslā sēdot (1989-
1993), vizītē ieradušies japāņi 
esot klanījušies līdz zemei, tik 
iemīļota pie viņiem esot šī 
dziesmiņa. Kāda komponista 
dziesma skanējusi arī itāliski, 
arī vācu un poļu valodā. Šai 
gadsimtā Paula izdevēji parū-
pējušies, lai virkne Maestro 
dziesmu tiktu tulkotas angliski. 
2005. gadā tās ieskaņoja zviedru 

un par Liepiņa dziesmu iz -
došanu šoreiz parūpējās KGB – 
„Kultūras glābšanas biedrība”. 
Šis, šķiet, bijis vienīgais gadījums 
Raimonda Paula karjērā, kad 
cenzūra nenostājās viņa pusē. 
Tikmēr pats komponists ne 
reizi vien bez žēlastības no 
repertuāra svītrojis skaņdarbus, 
ko klausītājs nepieņēma jau 
pirmajā koncertā. Tikai notīs 
saglabājušās dziesmas Tēvze  mes 
etīde, Dziesma par sievietes 
rokām, Zagļu stundā un citas, 
arī Sidraba svētdiena, veltījums 
dzejniekam Ojāram Vācietim 
dzimšanas dienā. Gaismas pilī 
uzietamas arī teātŗa mūzikas 
notis vodeviļai „Blusa”, TV 
filmām „Lietū” un „Dzejnieks”, 
par kuŗām atmiņas izgaisušas. 
Apbrīnojami, ar kādu centību 
un pacietību Pauls izrakstījis 
milzīgas partitūras, ko pats 

Vasaras atvaļinājumā – veltī-
jums Latvijas dabai. 

Tolaik Pauls ar draugiem 
va sarās apceļoja mūsu foreļ-
upītes. Makšķerēšana sen mesta 
pie malas, un jau gadiem, šķiet, 
nav dienas, kad ražīgais skaņ-
radis nesēdētu pie klavierēm 
kādā koncertā, izrādē, TV pār-
raidē vai vismaz mēģinājumā. 
Pēdējā laikā pēc saviem jubile-
jas koncertiem Maestro ne reizi 
vien apgalvojis, ka tādus vairs 
nerīkos, taču, līdzīgi zvaigznēm, 
kas neskaitāmas reizes lauž 
solījumus par aiziešanu no ska-
tuves, allaž tomēr atgriezies pie 
aktīvas mūzicēšanas. Kamēr 
pirksti vēl klausīs, gan jau tiks 
pierakstītas arī jaunas melodi-
jas. Un, ja nezināt, ko Rai -
mondam Paulam dāvināt – 
droši nesiet nošu burtnīcas: par 
tām viņš priecājas no sirds!
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Nenogurstošā klētiņas saimniece Kristīne Kirch-Stivriņa

Pošamies uz Saldus 3x3

Saulaines grāmatu 
klētiņa ieņēmusi pāri 

par $ 100 000!

Daina Dagnija tekstilkollāžās
dod dzīvesprieku

3x3 ir pasaules latviešu kus-
tība, kas pulcē kopā latviešus 
no trim pusēm – Latvijas, Aus-
trumiem un Rietumiem, lai sa -
tiktos trīs paaudzes – bērni, 
ve  cāki un vecvecāki – un stip-
rinātu īsti latvisku garu. 

grupas) vadībā Saldū no 3. jūlija 
līdz 10. jūlijam. Saldus 3x3 tur -
pināsim kopt latviskās un ģime-
niskās vērtības, domāt un dzīvot 
zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot 
dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves 
pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim 

Kopā dziedāsim, dzīvosim un 
priecāsimies.

Par otro 3x3 gādās Bitinieku 
ģimene, tas arī notiks skaistajā 
un bagātajā Kurzemē, Pelčos no 
24. līdz 31. jūlijam.

Saldus 3x3 saieta mājvieta būs 
Saldus novads, kas pats sevi rak-
sturo kā medus piliens Kurzemē. 
Saldus novadā ir laba vides kva -
litāte – novadam ir izteikta dabas 
vide un lauku ainava ar laukiem 
un mežiem, kas nodrošina labu 
gaisa kvalitāti un bioloģisko daudz-
 veidību. Turklāt Saldus pilsēta ir 
viena no zaļākajām pilsētām Lat -
vijā, kuŗai raksturīgi parki, skvēri 
un bagātīgi apstādījumi. Par to 
pārliecināsimies arī saieta laikā, 
jo daļa no vakara sarīkojumiem 
notiks Kalnsētas parka estrādē, 
kas atrodas turpat, netālu no Cie -
ceres internātpamatskolas. Vasa-
rās te risinās pilsētas sarīkojumi, 
brīvdabas teātŗa izrādes, koncerti, 
festivāli, kā arī novada Dziesmu 
un deju svētki. Viens no atpa zīs-
tamākajiem festivāliem, protams, 
ir “Saldus saule”.

Ar Saldus novada domes un 
ļaužu atbalstu un atsaucību 3x3 da -
lībnieki varēs izmantot mājīgās Cie-
 ceres internātpamatskolas telpas.

Cieceres internātpamatskola at -
rodas Saldus pilsētā. Tā dibināta 
1960. gadā kā internātskola uz 
1938. gadā celtās skolas bazes. 
Sagaidot internātpamatskolas 50 
gadu jubileju, 2010. gadā ēkas fa -
sādi pilnībā renovēja, un ēku (kā 
vēsturisku pieminekli) atkal grez  -
no vēsturiskais uzraksts – Cie  ce-
res pagasta 15. maija pamatskola. 
Cieceres internātpamatskolas mēr-
   ķis: veicināt skolēnu harmo  nisku 
veidošanos un attīstību, sek  mēt iz -
glītojamo skolēnu atbildīgu at  tiek-
smi pret sevi, ģimeni, sa  biedrību, 
apkārtējo vidi un valsti. Arī nak šņo-
sim mājīgajā inter nāt pamatskolā. 

Tā kā saieta pamatā ir latvis-
kums un saieta pamattema būs 
Dziesmu kamolīts, arī Saldus 3x3 
liela daļa ieviržu būs veltītas folk-
loras un seno latviešu amatu ap -
guvei. Saiets piedāvās interesan-
tas un saistošas nodarbības bēr-
niem un pieaugušajiem visos ve   -
cumos. Kamēr bērni nodarbināti 
savās ievirzēs (bēbīšu skola, 
1/2x1/2), pieaugušie var apmeklēt 
ievirzes, kas viņiem interesē: no 
polītikas, vēstures un psiholoģijas 
līdz folklorai, teātrim un latviskai 
virtuvei. Nometnē būs arī ie  spē-
jams apgūt rotkalšanu, aušanu, 
pīšanu, kokles darināšanu, ādas 
apavu darināšanu vai kādu citu 

daiļamatu. Ievirzes vadīs pazīs-
tami tautieši no visām pasaules 
malām. Neatņemama daļa no 
katra 3x3 ir uzsvars uz latviešu 
dziesmām – gan baudot to citu 
izpildījumā, gan pašiem dziedot, 
spēlējot. Visi kopā mēģināsim 
satīt 3x3 dziesmu kamolīti, lai 
pēcāk, gada laikā, atceroties va -
saru, katrs savās mājās to varam 
šķetināt, izdziedāt un stiprināt 
sevi. Vispasaules latviešu ģimeņu 
saietā būs arī plaša kultūras pro-
gramma, kuŗā redzēsim gan trīs-
 reiztrīsnieku, gan Saldus novada 
ļaužu, gan viesu varēšanu un ta -
lantus. Šo vienu nedēļu veltīsim 
savu sakņu un savas piederības 
apziņas stiprināšanai, mēģināsim 
tās laikā izkristalizēt – ko mums 
katram nozīmē būt latvietim, ko 
mēs domājam un ko mēs darām, 
lai jūtamies īsti latviski. Piedā-
vājam jums nedēļu būt kopā ar 
sirdsmīļiem cilvēkiem pasaules 
skaistākajā vietā Latvijā.

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 1. maijam pie Lī  gas 
Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 
2141 Brunsink N.E., Grand Ra  pids, 
MI 49503, USA, tel.: (616) 456-
8023. Dalības maksa ir US$350,– 
personai (bērniem līdz 7 gadiem 
puscena), bet nepārsniedzot 
$800,– kodolģimenei.

Laiks un arī Latvija Amerikā 
lasītāji ir dzirdējuši par Toronto 
Sv. Jāņa draudzes lauku īpašuma 
Saulaine slaveno grāmatu klētiņu, 
kas gaida pircējus 7 dienas nedēļā 
24 stundas dienā. Pateicoties ne -
nogurstošajai klētiņas saimniecei 
Kristīnei Kirsch-Stivriņai un vi  ņas 
palīgiem, Saulaine savos deviņos  
pastāvēšanas gados ir ziedojumos 
par grāmatam ieņēmusi pāri par 
$100 000.

Kristīnes sakopotie un elektro-
niski izsūtītie speciālie grāmatu 
saraksti iet pa visu pasauli, un pa -
sūtinājumi nāk no malu malām. 
Daudzi pircēji savukārt ziedo vai -
rāk nekā tiek par grāmatām pra-
sīts, priecīgi, ka dabūjuši ilgi mek-
 lēto izdevumu. Pats galvenias, šis 
projekts sargā sen vairs neizdotas 
grāmatas no ārā mešanas, kas 
allaž notiek, kad ļaudis pārvācas 
no vienas dzīvesvietas uz otru vai 

Kopš 2015. gada pēdējā mēneša 
– decembŗa un visu 2016. gada 
janvāri Jelgavas Trīsvienības baz-
nīcas tornī viesojas gleznotāja 
Daina Dagnija ar kollāžu izstādi 
„Princeses, nāra un eņģeļi”. 

Kā zināms, kollāžas kā glez nie-
cības papildinājumu Daina Dag-
nija izmantojusi jau savā agrīnajā 
daiļradē, taču 1960. gados tās ie -
guva patstāvīgu vērtību. Kā māk-
sliniece stāsta, slimības laikā, kad 
nav varēts gleznot, bet smadzenes 
vēlējušās radoši izpausties, viņa 
sākusi spēlēties ar lupatiņām, kas 
rosinājušas iztēli, atklājot, ka daudz -
krāsainie audumu gabaliņi var 
atvērt kādu citu pasauli, tikpat 
intriģējošu kā glezniecība. 

Laikam ritot, Daina Dagnija pie -
vērsa šim pašizteiksmes veidam 
arvien nopietnāku vērību. Viņa 

regulāri apmeklēja garage sales, lab -
darības tirdziņus, kur par mazu 
naudiņu piedāvāja interesantus 
audeklus, dažādus novalkātus vai 
nevajadzīgus apģērbu gabalus un 
aksesuārus, mežģīnes, agrāku lai -
ku izšuvumus, no modes izgājušu 
bižutēriju un tamlīdzīgi. Tas viss ir 
noderīgs mākslas darbu veidošanā.

Kā mākslinieces glezniecībā, tā 
tekstilmākslā ir tikai viena tema – 
sieviete, viņas pārdzīvojumi un 
viņas emocionālā pasaule, viņas 
liktenis uz šīs nemierīgās planē tas, 
kur ir tik daudz kaŗu un nacionālu 
nemieru. Ja eļļas darbos, kuŗu 
sižetos ienāk ironiskais, drāma-
tiskais un pat traģiskais, Daina Dag-
 nija sevi atklāj kā aktīvu dzīves 
uztvērēju, tad ar tekstilkollāžām 
viņa rada svētku prieku. 

Sešdesmitie gadi Rietumu pa -

saulē, sevišķi Rietumeiropā un 
ASV, iezīmējās ar feminisma kus -
tību. Ar to varētu sasaistīt arīdzan 
Dainas Dagnijas daiļradi, taču, 
kā uzsveŗ pati māksliniece, viņa 
pirmām kārtām ir latviete un lat-
 viešu sieviete nekad nav bijusi ap -
spiesta, pakļauta vīrieša gribai. Vī -
rietis un sieviete latviskajā pa  sau-
 les kārtībā nostājas blakus kā līdz-
 vērtīgi lielumi, tautasdziesmās 
bieži sieviete pat dominē, cilvēka 
dzīves lēmēja ir Laima, tātad arī 
sieviete. Tādejādi Daina Dagnija 
šajā ziņā nav iekļaujama Rietumu 
vērtību sistēmā. 

Tātad, veidojot tekstilkollāžas, 
gadu gaitā tapuši dažādu sieviešu 
tēli greznos tērpos, bagātīgi izro-
tātos ar rotaslietām, cepurēm, ekso-
 tiskiem putniem, spilgtiem puķu 
pušķiem, ar košiem foniem, kas 
atgādina pasaku un teiku laiku ne -
  ikdienišķumu. Tās bieži tiek no -
sauktas par princesēm, uzsveŗot 
to, ka daudzas meitenes bērnībā, 
saklausījušās pasakas vai saska tī-
jušās filmas, sapņo par tādām 
reiz dzīvē kļūt. 

Labi draugi ar ASV vēstnieka at -
balstu sarīkoja Dainas Dagnijas 
tekstilkollāžu izstādi Marokā. Gan 
tur, gan ceļojumos viņa novērojusi 
citu tautu sievietes savdabīgos 
tērpos, kas iedvesmojis tās iemū-
žināt kolorītās tekstilkollāžās. 

Māksliniece labprāt attēlo arī 
meitenes latviešu tautastērpos. 
Šie darbi nav tik krāšņi kā citi, 
taču izceļas ar savu atturību un 
nacionālo eleganci. 

Kā Daina Dagnija liecina, viņa 
mēģinājusi attēlot arī vīriešus, taču 
daudzkrāsainība un detaļu grez nī  ba 
atņem tēliem vīrišķo spēku, tāpēc 
viņa no šīs idejas ir atteikusies.

Latvijā ik vasaru nedēļas ga -
ŗumā notiek divi pasaules latvie -
šu ģimeņu saieti “Trīsreiztrīs”.

2016. gada vasarā pirmais no sa  -
ietiem risināsies Ingus Krū  miņa 
(kopā ar sievu Egiju, bērniem 
Gustavu un Paulīni un draugu 

visi kopā, gan no rietumu zemēm, 
gan no Krievijas – pat Sibīrijas, 
lai saprastu, kas mūs šķiŗ un kas 
mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo 
pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot 
zemeslodei otrā pusē, joprojām 
uzskatām sevi par latviešiem. 

Visas grāmatas ir Saulaines lab -
vēļu ziedotas, viss darbs ir tikai 
brīv  prātīgs, un visi ziedojumi par 
grāmatām iet Saulaines uztu rē-
šanai. Daudzi tautieši ziedo ļoti 
vērtīgas grāmatas. Zinātkārie lasī-
tāji saprot latviešu grāmatu vēr tī  bu 
un neskopojas ar ziedojumiem. 

kad dzīves apstākļi mainās un 
personīgie piederumi ir jāšķiro. 

Bez uzņēmīgajiem Saulaines 
rūķiem šis vienreizējais projekts 
nevarētu notikt! Tuvāka infor mā-
cija par grāmatu izvēli, sazinoties ar 
Kristīni: stivrins@hotmail.com; 705-
424-6226, www.campsaulaine.com
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Otrā elpa
Ar Udo Inti Sietiņu tikās Armīda Priedīte

Ethnic Russians Declining in Number More Rapidly 
than Latvians in Latvia, Expert Says

PAUL GOBLE

Staunton, January 8 – It has 
long been a staple of Russian 
commentaries to minimize that 
country’s demographic decline 
by pointing to the falling popu-
lations in neighboring countries  
– and especially in the three 
Baltic states – but that attention 
is now backfiring because ethnic 
Russians in these states are 
declining in number faster than 
the titular nations.

Not only does that pattern 
highlight the general problems of 
the Russian nation: Both at home 
and abroad, ethnic Russians are a 
rapidly aging and thus declining 
population, with birthrates low 
and falling and with adult male 
mortality rates higher than almost 
anywhere in the world, including 
in war zones.

Consequently, when Russian 
outlets do pick up the issue of 
demographic problems in the 
Baltic countries, they frequently 
end by highlighting the even 
greater demographic problems 
of the Russian nation. One such 
example is provided today in an 
article on the Rubaltic.ru site, an 
outlet that does everything it can 
to play up Baltic rather than 
Russian difficulties.

The portal’s Andrey Solopenko 
interviews Pēteris Zvidriņš, a 
demographer at Riga’s Latvian 
State University, and presents the 
results under the headline 
“Before 2020, It Will be Impos-
sible to Stop the Depopulation of 
Latvia”.

There were approximately 2.7 
million people in Latvia in 1991. 

Now, there are fewer than two 
million. And Zvidriņš reports 
that some Europeans now proj-
ect that by mid-century that 
Baltic country will have a popu-
lation of 1.45 million, even fewer 
than the 1.7-1.8 million he and 
other demographers had been 
predicting only recently.

In recent years, he notes, Latvia 
has had some success in boost-
ing the fertility rate – it now 
stands at 1.65, below replace-
ment but higher than in Russia 
and many other countries – and 
has increased life expectancy 
especially among men. Its popu-
lation decline thus reflects pri-
marily outmigration but that has 
fallen and will continue to do so.

Since 1991, Latvia has lost on 
average a total of 17,200 people 

per year, a figure that is declining 
even now; and he projects that 
“after 2030, Latvia can even 
expect a certain amount of 
growth.” That will be even more 
likely if the Latvian government 
adopts pro-natalist and related 
health policies, he says.

The decline in the Latvian 
population varies among the 
country’s regions, Zvidriņš says. 
The biggest declines have been 
in Latgale, and there has been 
much growth in the region 
around Riga. The most disturb-
ing figures are from small set-
tlements which are in some 
cases at risk of disappearing 
altogether.

Population decline has hit “all 
ethnic groups without excep-
tion,” the demographer contin-

ues. It had been true that the 
Roma were an exception, but 
now even they follow the pat-
tern observed in other groups. 
Nonetheless, some groups are 
doing worse than others, with 
Latvians doing much better 
than ethnic Russians.

There are several reasons for 
this: they have a younger age 
structure than do the Russians 
and thus are having more child-
  ren; they are not leaving in as 
large percentage terms as are 
Russians and other Slavs, 
although Latvian outmigration 
is high as well; and they are 
gaining confidence in their 
identity as they become a larger 
share of the population.

Vēja spārniem aizskrējuši 
trimdā dzīvotie gadu desmiti. 
Vācija, Amerika... Tur pagājuši 
pirmie skolas gadi, pabeigta 
ģimnazija. Iegūts universitātes 
diploms. Uzsāktas pirmās dar-
 ba gaitas. Laulība un pēcāk – 
šķiršanās. Dzīve – kā karuselis. 

Pirmo reizi uz Latviju Sieti -
ņa kungs atbrauca 1987. gadā, 
kad atveda sava tēva urnu. Pēc 
tam viņš dzimteni apmeklēja 
1989. gadā un uzturējās te 
ilgāk. Bija nobriedusi cieša 
apņemšanās pārcelties uz pas-
tāvīgu dzīvi Latvijā un strādāt 

Mūžībā viņa aizgāja, sasnie-
gusi 95 gadu vecumu. Ame-
rikā palika Sietiņa kunga brālis 
un dēls no pirmās laulības. 
Sietiņa kunga vecāki ir no 
Bauskas puses, vēlāk pārcē lu-
šies uz Rīgu. „Kad es pie  dzimu, 
viņi dzīvoja Strēlnieku ielā. 
Aizbraucot no Latvijas, dzī  vok-
lis palika kādam radiniekam.”

Latvijā Sietiņa kungs ap -
precējās. Viņa dzīvesbiedre 
Maija pēc profesijas ir ārste. 
Viņai ir divas meitas, maz bēr ni. 
Sietiņa kungam ir jauna ģi  me-
ne un dzīvoklis Rīgas centrā. 

saules kaŗa bargajās likteņ-
dzirnās.”

Pašlaik Sietiņa kungs turpina  
darbu pie nākamās grāmatas. 
„Datu baze ir tik liela, viss 
rūpīgi jāpārbauda. Pārbaudu, 
rakstu, tad dodos pastaigā. Jo 
iespējami daudz jāstaigā.”

Kad vaicāju Sietiņa kungam 
par brīvo laiku un atpūtu, vai 
skatās Latvijas televīzijas pār-
raides, kā programma apmie-
rina, viņš teic, ka ne sevišķi. 
„Visa tā tukšu salmu kulšana...” 
Un nav ko piebilst, jo ir cilvēki, 
kuŗiem nav par ko maizi 
nopirkt, bet televīzijā vieni 
ēšanas šovi...

Sietiņa kungam pa rokai esot 
liela kaudze grāmatu. Par mi -
litāru temu, vēsturi, vēsturiski 
romāni. Dažādās valodās. Iz -
ziņu literatūra par citām val-
stīm. „Lasu gandrīz katru va -
karu. Un klausos mūziku – 
klusu, fonā. Vieglo mūziku, 
vecus ierakstus.”

Mēs tiekamies Adventa laikā. 
Tādēļ pavaicāju, kādi Sietiņa 
kungam bijuši visskaistākie 
Ziemsvētki. „Tādi, kādus pie-
dzīvoju bērnībā Amerikā, vairs 
nekad nav bijuši. Tas patiešām 
bija skaists, brīnuma gaidu 
laiks. Amerikā jau ilgi pirms 
svētkiem visur skan Ziem-
svētku dziesmas, visapkārt 
daudz krāšņuma. Atceros, kā 
gājām uz baznīcu, kā gaidījām 
Ziemsvētku vecīti ar dāvanu 
maisu. Mamma cepa pipar kū-
kas – visa māja smaržoja. Bija 
aukstā gaļa  un citi gardumi. 
Mani bērnības Ziemsvētki ir 
vienreizēji un neatkārtojami. 
Tie ir atmiņā uz visu mūžu.”

Turpināsies darbs ar grāmatu 
„Par zemi, ko mīlam”. Un tas, 
kā zināms, prasa ne tikai otro 
elpu, bet lielu tēvzemes mīles-
tību. 

Lai Udo Intim Sietiņam un 
viņa ģimenei laimīgs Jaunais 
– 2016. gads. 

Starp baltajām svecēm, mūsu 
pašu, baltu priekšteču un aizgā-
jēju piemiņai, kā jēla rēta nevietā 
parādījās daudzžuburu svečturis 
ar sarecējušas asins krāsas sve-
cēm. Jo šī 14. novembra veļu 
saukšana iekrita nepilnu dien-
nakti pēc šausmu notikumiem 
Parīzē, kur cilvēki negaidīti var-
darbīgās nāvēs gāja bojā, mirk-
dami savās asinīs. 

Un tā Brīvo latvju biedrības 

Filadelfijas
Brīvo latvju biedrības 

veļu vakars
visas trīs baltu tautas savās genās 
vistuvāk līdzinās pašiem pirma-
jiem eiropiešiem, medniekiem, 
kas vēl nemācēja zemi art, un 
kuŗu zilās acis izcēlās uz tumšās 
ādas. Un tikai pēc tam, vēl trīs nā -
kamajos ļoti senos ienācēju viļņos 
parādījās gaišādaini arāji. Balti 
patiešām var aizsaukties atpakaļ 
līdz Eiropas pirmsākumiem. 

Lailas Mednes vadībā mēs dzie -
dājām un dziedājām, aizdziedo-

SANDRA MILEVSKA

Sietiņa kungs jau pārdesmit gadus dzīvo un strādā Latvijā
// FOTO: no U. Sietiņa personiskā archīva

Rudens iedziedāšana Brīvo latvju biedrībā Filadelfijā
// FOTO: Sandra Milevska

dzimtenes labā. 
„Mana speciālitāte ir starp-

tautiskās finances un eksports. 
Šajā jomā biju iecerējis strādāt 
Latvijā. Un kādu laiku strā-
dāju valsts iestādēs. Man tika 
piedāvāti diezgan augsti amati. 
Ar labu atalgojumu. Bet... Biju 
pieradis, ka lietām jābūt caur-
skatāmām. Protams, visi vēlas 
kaut ko vairāk sasniegt. Taču 
ar kādiem līdzekļiem? Man 
bija diezgan grūti iekļau ties, 
strādāt tā, kā domāju esam 
pareizi.” 

1996. gadā Latvijā atgriezās 
arī Sietiņa kunga mamma. 

Šajos pārdesmit gados Lat-
vijā Sietiņa kungs, manuprāt, 
ieguvis otro elpu. Par to vis-
uzskatāmāk liecina viņa pa  veik-
tais patiesi nozīmīgais darbs. 
Proti: 2005. gadā Latvijā klajā 
nāca viņa grāmata „Par zemi, 
ko mīlam” (Latviešu dzelzs-
krustnieki). Apjomīgā darba 
priekšvārdā Latvijas Okupā-
cijas mūzeja pētnieks Uldis 
Neiburgs raksta: „... Tā ir arī 
paliekoša liecība un atgā di-
nājums viņu bērniem, maz-
bērniem un mazmazbērniem 
par mūsu tautas pārdzīvoto, 
izturēto un izcīnīto Otrā pa -

veļu vakars un rudens iedziedā-
šana iesākās citādi, nekā pare-
dzēts. Tomēr Modra Medņa 
vārdi par latviešu ticību uz labes-
tīgu dievu un uz aizkapa dzīvi 
pēc laicīgā auguma nomešanas 
attiecas uz ikvienu, kas atzīst dvē -
seles nemirstību. Baltu aizgājēji 
balti velētos autos guldīti baltos 
smilšu kalniņos...

Dzejniece Rita Gāle jau sen 
mācēja precīzi nosaukt šodienas 
zinātnieku DNS pētījumos ap  stip-
rinātās vissenākās eiropiešu kār-
tas pa gadsimtu tūkstošiem. Jo 
izrādās, kā Maksa Planka insti-
tūtā pētnieki Johannes Krause un 
Svante Pābo apstiprina, ka tieši 

ties līdz veļiem un iedziedot 
rudeni. Pateicamies Gunai Pan-
telei par vijoles piespēli, un viņas 
mazajai Gabrielai par pamācību, 
kā izdziedāt „Sešus mazus bun-
dzeniekus” – pakāpeniski izzū-
doši un ar attiecīgajām kustībām.

Savus aizgājējus mēs katrs pie-
minējām ar asarām acīs un ne -
kaunoties, aizdedzot baltas sve-
ces – vairums jau vecākus un 
radus, cilvēkus sen aizgājušus 
lielā vecumā; bet tika pieminēti 
arī neseni aizgājēji Maruta un 
Ausma; draugi Marģers un Bri -
gita un dēls Ēriks. 

Un mēs mielojāmies, protams, 
daloties arī ar saviem veļiem.
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Skan iedvesmotā Adventa mūzika, diriģē Normunds Dreģis

Latvijas orķestŗu asociācijas festivāla koncertā Daugavpils Vienības namā

Jaunieši pieskandina Daugavpili
Latvijas Orķestŗu asociācijas mērķi un sasniegumi

Adventa mūzikas krāsas

ANNA VEISMANE, komponiste

AURIGA JERMAKA, mūzikoloģe

Latvijas Orķestŗu asociācija 
(LOA) dibināta 2012. gadā, sa -
nākot kopā aktīvākajiem Latvi -
jas jauniešu kamerorķestŗu un 
simfonisko orķestŗu diriģentiem, 
dažādu orķestŗu pārstāvjiem un 
mūzikas skolu direktoriem. LOA 
svarīgākie uzdevumi ir veicināt 

gales vēstniecībā Gors, šogad jau 
otrais LOA festivāls izskanēja 
Daugavpils Vienības nama kon-
certzālē.  

Sadarbībā ar Daugavpils Lat-
viešu kultūras centru un Dau -
gavpils pilsētas domi  6. – 7. no -
vembrī līdzās 16 orķestŗiem, 

un savu viedokli pauda Igau nijas 
Simfonisko orķestŗu aso ciācijas 
(ESOL) prezidents Jiri Rūts 
Kangurs (Jüri-Ruut Kangur), ku -
ŗam ir starptautiska pieredze 
festivālu organizēšanā:”Priecājos 
dzirdēt tik daudz jauniešu or  ķes-
tŗu augstā mākslinieciskā kva -

uzsākti šogad un jauniešu 
orķestŗu festivālā, kuŗš notiks 
2016. gada 13. – 14. februārī Tal-
 linā, pēc ESOL uzaicinājuma 
Latviju pārstāvēs Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas kamer-
orķestris Armonico. Visi LOA or -
ķestŗu diriģenti un pedagogi ir 
aicināti kā klausītāji piedalīties 
šajā festivālā un klātienē iepazī-
ties ar ESOL darbību.

Kā apliecinājums mūsu starp-
tautiskai atpazīstamībai nozī mī ga 
bija Eiropas Orķestru fe  de rācijas 
prezidenta Daniela A. Kel  lerhala 
(Daniel A. Kellerhals) vizīte un 
atzinība: „Mūzika Latvijā skan 
lieliski, un tās radīšanas prieks ir 
mūsu dzīves patiesā kvalitāte. 
Esmu patiesi pārsteigts un sa  viļ-
ņots par tik tālejošu un mērķ-
tiecīgu kollektīvās mūzicēšanas 
attīstību Latvijā.”

„Organizējot LOA festivālu un 
koncertus, mēs vēlamies dot 
iespēju Latvijas jauniešu orķes-
triem uzstāties akustiski labās 
koncertzālēs, regulāri dzirdēt 
citam citu, gūt kvalitatīvu pie -
redzi un attīstīt savu radošo 
potenciālu. Parallēli tam, mērķ-
tiecīgi veidojam sadarbības 
iespējas ar citām Eiropas Or -
ķestŗu asociācijām un Eiropas 
Orķestŗu federāciju.” Tā par nā -
kotnes perspektīvām saka LOA 
priekšsēdētājs, festivāla māk  sli-
nieciskais direktors Normunds 
Dreģis, kuŗš investē savas idejas 
un laiku LOA veidolā.

LOA festivālos un koncertos 
īpaša uzmanība tiek pievērsta 
jauniešu orķestŗu repertuāra vei-
 došanai, orķestŗu mūzicēšanas 
kultūrai, kā arī latviešu kom-

ponistu mūzikas atskaņošanai 
un populārizēšanai. 

Koncertos, līdzās mūsu diž  ga-
ru – Jāzepa Vītola, Alfrēda Kal-
niņa, Emīla Dārziņa, Jāņa Iva -
nova un Marģera Zariņa klasis-
kajiem opusiem, spilgtus rakstu-
rus un krāsas pauda Imanta Kal-
 niņa, Imanta Ramiņa, Mārtiņa 
Brauna, Viļņa Šmīdberga, Georga 
Pelēča, Viļņa Salaka, Andŗa Riek-
stiņa, Ērika Ešenvalda, Anitras 
Tumševicas un Dzintras Kurmes-
Gedroicas mūzika. Kā spilgts 
akcents festivālā izskanēja Valda 
Drulles pirmatskaņojums  Svei -
ciens K. M. Vēberam un topošā 
komponista Jēkaba Bernāta 
skaņ  darbs Tēmu kontroldarbs. 
Nozīmīgs ieguldījums jauniešu 
orķestŗu repertuāra veidošanā ir 
arī skaņdarbu aranžētājiem – 
Annai Veismanei, Jutai Bērziņai, 
Boļeslavam Voļakam, Imantam 
Zemzarim, Aivaram Bunķim un 
Mārtiņam Bergam.

Blakus profesionālām iema-
ņām, kas iegūtas orķestra mūzi-
cēšanas praksē, jauniešos tiek 
radīta mākslas, mūzikas estētiskā 
izjūta, izpratne un inteliģence, 
tāpēc īpaši liels paldies tām 
pašvaldībām, kas to saprot un 
financiāli atbalsta.

Paldies orķestŗu diriģentiem 
par ieguldīto darbu – Aivaram 
Brokam, Guntaram Bernātam, 
Normundam Dreģim, Pēterim 
Plūmem, Vitai Zemturei, Aiva-
ram Bunķim, Guntim Kuzmam, 
Mārcim Miķelsonam, Mārti-
ņam Bergam, Valdim Butānam, 
Aleksejam Verbickim, Solvitai 
Lokai un Boļeslavam Voļakam.

Jau septīto gadu pēc kārtas 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas 
skolas kamerorķestris Armonico 
Normunda Dreģa vadībā kādā 
no adventa svētdienām, Rīgas 
Latviešu biedrības (RLB) namā 
sniedz labdarības koncertu Ad -

venta Gaismā. Šogad tas izskanēja 
trešajā adventē – šā gada 13. de -
cembrī RLB Lielajā zālē. Koncerta 
dalībnieku vidū, kā ik gadu, bija 
daudz dažādu solistu, kas pro-
grammu veidoja daudzveidīgu 
un krāšņu. Tāpat jau otro gadu 

koncertā piedalījās RLB vokālās 
studijas Knīpas un knauķi koris 
Edītes Putniņas, Jonitas Štomas 
un Sanitas Sējānes vadībā.

Koncerta programma nosacīti 
veidojās no divām daļām: ka  mer -
orķestŗa Armonico solo program-

mas un Ziemassvētku melodiju 
vokāli instrumentāliem aranžē-
jumiem orķestrim kopā ar solis-
tiem un bērnu kori. Programmas 
sākumam bija izvēlēta Bendža-
mina Britena virtuozā kom-
pozicija Moto peretuo (Mūžīgā 
kustība) no cikla Variācijas par 
Frenka Bridža temu op. 10, kas 
izskanēja efektīgi un pārlieci  -
noši. Klausītāju ovācijas izpelnījās 
brāļu Johana un Jozefa Štrausu 
Pizzicato polka, kas ir jauks un 
asprātīgs skaņdarbs un, cerams, 
paliks orķestŗa Armonico reper-
tuārā. Tautiskā, mazliet zemnie-
ciskā garā, atbilstoši tautasdejas 
žanram, izskanēja Edvarda Grīga 
Rigodons no svītas No Holberga 
laikiem, kur meistarīgu saspēli 
demonstrēja solisti Gunārs Mūr-
nieks un Guna Jegorova. Diri-
ģents programmā drosmīgi bija 
iekļāvis arī Pēteŗa Vaska 2011. ga -
dā sacerēto skaņdarbu Epifānija, 
kas pozitīvi pārsteidza ar brīvu, 
elpojošu plūdumu, vienlaikus 
gana piesātināti un ekspresīvi. 
Savukārt Franča Šūberta Sere-
nāde ar Ineses Romancānes 
dzidro soprāna solo bija kā pāreja 
uz koncerta nosacīti otro daļu. 

Daudziem pazīstamās un mīļās 
Ziemassvētku melodijas kon certā 
izskanēja dažādos pārli kumos. 
Ļoti interesanti bija speciāli šim 

koncertam tapušie Jutas Bērziņas 
septiņi aranžē jumi, kas pārsteidza 
ar izsmal cinātību un dažādību. 
Dzies mām No debesīm šurp, Eņ -
ģeļa vēsts un Ej, stāsti kalnos, lejās 
skaistu flautas solo pievija Evelīna 
Lašketa. Tembrāli skaisti saska-
nēja abu vokālistu – Juŗa Vizbuļa 
un Ineses Romancānes – balsis 
dzies mās Pār mazo ciemu ielejā 
un Eņģeļus mēs dzirdējām. Savu-
kārt Andŗa Sējāna aranžētajās Jāņa 
Lūsēna dziesmās Vēsts un Vai jābūt 
tieši tā? ar bērnu balsu līdzdalību 
tika panākts mir  dzums, vieglums 
un pozitīva vienkāršība.

Koncerta noslēgumam trāpīgi 
bija izvēlēts Georga Frīdriha 
Hendeļa Prieks pasaulei, Jutas 
Bērziņas aranžējumā, kur visi 
koncerta dalībnieki vienojās ko -
pējās gavilēs un līksmībā. Pēc 
spožā fināla skanošā piedeva 
Klusa nakts, svēta nakts   koncer-
tam piešķīra dvēselisku izskaņu. 

Jāatzīst, ka diriģentam šajā kon -
certā izdevās aizraut un iedves-
mot mūziķus, tai skaitā kamer-
orķestrī spēlējošos mūzikas sko-
las audzēkņus, mūzicēt izjusti, 
vienlaikus gan brīvi, gan ar pilnu 
profesionālu atdevi. Šo no mūzi-
ķiem plūstošo enerģiju, šķiet, sa -
juta arī vairums klausītāju, kas 
kuplā skaitā bija pulcējušies RLB 
Lielajā zālē.

un attīstīt Latvijas jauniešu, kā 
arī amatieŗu kamerorķestŗu un 
simfonisko orķestru radošo dar-
bību Latvijā un ārpus tās.    

Orķestŗu festivāli ir asociācijas 
vērienīgākie notikumi – 2013. ga   -
dā pirmais festivāls aizritēja Lat-

kuŗos mūzicēja 605 dalībnieki 
no Latvijas pilsētām un nova-
diem, uzstājās arī Pelvas (Põlva) 
mūzikas skolas stīgu orķestris no 
Igaunijas, diriģenta Rīvo Jegi 
(Riivo Jõgi) vadībā. 

Festivāla koncertus klausījās 

litātē, turklāt repertuārā bija ievē -
rojama latviešu mūzikas do  mi -
nance. Festivāla lieliskā organi-
zā cija un spilgtie iespaidi iedves-
mos mūs uz turpmāku ciešu 
sadarbību.”

Apmaiņas projekti ar Igauniju 
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Marutas Kārkles
piemiņai

„...Es sastapos 
ar domu, ka jā, 
veļu pasaule ir pa -
 dota Zemes mā  tei, 
tā daļa, kas neaiz-
gāja atpakaļ Die -
vam… Un kas tad 
paliek? Jā, paliek 
tie kauliņi, nogla-
bāti Zemes mātes 
klēpī… un tad ir 
tas, kas paliek at -
miņā, tuvinieku 
atmiņā un varbūt 
pat naidinieku at -
miņā… Viņi ir 
manī un, kamēr 
es dzīvošu, dzīvos 
arī viņu līdzinieks, 
dubultnieks – 
velis…” – tie ir 
Marutas Kārkles 
pašas vārdi (no 
dievtuŗu kopas 
Sateklas veļu va  ka -
ra dižrunas 2012. gada oktobrī).

Ar savu košo, bagātīgi pavadīto 
dzīvi, Maruta ir nodrošinājusi, 
ka piemiņa par viņu dzīvos starp 
mums vēl ilgi. Latviešu Fonds 
viņu atcerēsies ne tikai kā ilgga-
dīgu dalībnieci, bet arī kā Fonda 
dāsnu atbalstītāju arī darbos. 
2007. gadā Marutas un viņas 
draudzeņu vadībā Vašingtonā 
D.C. notika Fonda pilnsapulce 
un raita Nedēļas Nogale Nā  kot-
nei. Maruta un Valdis vairākkārt 
uzņēma Fonda padomi savās 
mājās, kur notika padomes sēdes 
un nekad netrūka viesmīlības, 
garšīgas maltītes un jautrības. 
2013. gadā Latviešu Fonds pie -
šķīra naudu biedrības TILTS or -
ganizētai latviešu folkloras gru-
pas “Trio: Šmite Kārkle Cinkuss” 
koncerta turnejai Ziemeļamerikā. 

Šis pasākums bija Marutas radīts 
un veiksmīgi novadīts. Šopavasar 
Maruta iesniedza projektu un at   kal 
saņēma atbalstu no Fonda, lai at -
 vestu uz Ziemeļameriku koklētāju 
Laimu Jansoni. Diemžēl Maruta 
bija spiesta veselības dēļ atteik-
ties no turpmākas darbības, bet, 
pateicoties viņas TILTS biedriem, 
koncerti noritēja kā plānots. Pa -
tiesi, Maruta Fondam ir sagā dā-
jusi daudz jo daudz skaistu at  mi ņu, 
par ko viņai liels jo liels paldies!

Visbeidzot Fonds ir pateicīgs 
Marutai un viņas ģimenei par 
aicinājumu ziedot Latviešu Fon -
dam Marutas piemiņai. Saņem-
tie ziedojumi $4 360 apmērā ļaus 
Fondam turpināt uzsākto darbu, 
lai sekmētu latviešu kultūras, 
mākslas, un izglītības tālāko at -
tīstību. Dosim, dzīvosim!

LATVIEŠU FONDA PADOME

Strēlnieku dienas un Daugavas Vanagu 
70. gadadienas svinēšana Ročesterā

2016. gada 10. janvārī Ro -
česteras Daugavas Vanagu ap  vie-
nība pieminēja Strēlnieku dienu 
un svinēja arī organizācijas 70. 
gadadienu. Apvienības priekš-
niece Līga Nutere nolasīja svētku 
runu, ko bija sagatavojusi ie -
priekšējā priekšniece Aina Ser -
dāne, kas diemžēl veselības dēļ 
nevarēja šoreiz piedalīties. Līga 
Nutere iepazīstināja klātesošos 
arī ar izvilkumiem no Latvijas 
valsts amatpersonu apsveikumu 
runām Daugavas Vanagu 70 
gadu svinībās Rīgā.

Tālāk pēcpudiena turpinājās ar 
svēku galdu un kopīgu sa   dzie-
dāšanos, kas Ročesterā ir kļuvusi 
par iemīļotu tradiciju Strēlnieku 
dienas atcerē. Apvienības priekš-
nieces vietnieces un sekretāres 
Veltas Zadiņas klavieŗu pava-
dījums vienoja visus kopējās 
dziesmās.

Pēcpusdienu beidzām, kopā 
nodziedot “Daugav’ abas malas”.

LĪGA NUTERE,
DV Ročesteras apvienības 

priekšniece DV Ročesterā Strēlnieku diena – Velta Zadiņa pie klavierēm

Pirms gandrīz 70 gadiem Virc-
 burgas nometnes latviešu pamat-
skolā mums stāstīja par pasaules 
dzīvniekiem, tostarp arī par po  lār-
 lāčiem. Mēs, bērni, tos saucām 
par baltiem lāčiem, jo viņi taču ir 
balti. No visiem dzīvniekiem, par 
kuriem biju dzirdējis, tieši baltie 
lāči mani fascinēja visvairāk. Es 
nevarēju saprast, kā var izturēt 
dzīvi Ziemeļu Ledus okeanā uz le   -
dus gabala. Man tas likās se  višķs 
sasniegums. Toreiz arī stingri 
no  lēmu – kādreiz man baltie lāči 
ir jāsatiek dabā.

Vēlāk, kad par baltajiem lāčiem 
biju mazliet pastudējis, nācu pie 
slēdziena, ka viņu dzīves stils ir 
nevainojams un gluži normāls. 
Tie ir sastopami visā cirkumpolārā 
Arktikā. Baltie lāči šad tad redzami 
netālu no krastiem un uz salām, 
taču lielāko daļu no savas dzīves 
pavada uz jūras ledus. Jūras ledus 
baltajiem lāčiem ir ļoti svarīgs. 
Tas nodrošina platformu, kur me -
dīt un dzīvot. Bet jūras ledus ir 
vairāk nekā vienkārša platforma. 
Tā ir vesela ekosistēma, ko ap  dzī vo 
planktoni un mikroorganismi, 
kas sagādā bagātu pārtikas ķēdi 
roņiem. Roņi, savukārt, kļūst par 
balto lāču galveno barību. Tātad 
jautājums pat barību ir nokārtots, 
lāča āda ir bieza, ķermeņa tauku 
daudz. Un kur tad vēl tas lielais 
privātums! Katrai ģimenei savs 
ledus gabals. Nu, forša dzīve!

Lasītājam der saprast, ka mo -
dernie baltie lāči nav nekādi šādi 
tādi. Nesen tie izpelnījās visas pa -
saules uzmanību un vēl lielāku 
manu respektu. Proti, pasaules 
mediji, starp citiem arī angļu va -
lodas BBC, SKY NEWS, CNN, 
HUFFINGTON POST, CBS un 
ABC 2015. gada septembrī uz -
traukti ziņoja, ka baltie lāči ielen-

Johaidī, mēs varam visu!
Par septiņdesmit gadus gaidīto tikšanos ar baltiem lāčiem, diemžēl Vidusjūras siltumā

DZĪVESPRIECĪGS STĀSTS

kuši krievu zinātniekus. Izrādās, 
roņu medības sarūk klimata sa -
silšanas dēļ. Tāpēc baltie lāči, gri-
 bot vai negribot, sākot barību 
meklēt tālāk no jūras, iekšzemē. 
Rezultātā divas Krievijas meteo-
roloģes un inženieris būtībā esot 

būtu bijusi problēma. Īsti nezinu, 
bet domāju, ka mediācijas prakse 
Krievijā nav sevišķi izkopta, kur 
nu vēl ar lāčiem.

Nebija jau tā, ka vēlme redzēt 
baltos lāčus dabā kļuva par ma -
nas dzīves prioritāti. Arī tad, kad 

bija milzīgs kultūršoks. Likās, ka 
tur bija ieradusies puse no San 
Diego pieaugušajiem un visi San 
Diego bērni, kur nu vēl visi tie 
zvēri, kustoņi, putni un rāpuļi. 
Un te nu beidzot pilnīgi negaidīti 
varēja arī apskatīt baltos lāčus. 

pasaulē ir grūti tikt klāt. Kamčatkā 
pie brūniem lāčiem mūs veda ar 
krievu armijas Mi-4 helikopteru. 
San Diego pie baltajiem lāčiem 
bija jābrauc ar gaisa tramvaju. 
Bet, lai nu kā, cepuri nost zvēru 
dārza vadībai! Baltie lāči tur tiek 
vareni izmitināti. Pašiem sava rek-
 lāma, pašiem savs dzīvoklis, pa -
šiem savs peldbaseins, pašiem 
savas lielas dzeltenas spēļu bum-
bas. Lai pierastu un iztiktu siltā 
klimatā, lāčiem sagatavota īpaša 
mazkaloriju diēta. Tādu barību 
ēdot, lāči pazaudējot taukus un jū  -
toties labāk. Nu, tāpat kā cilvēki!

Labi, ka tā. Senā vēlme kaut cik 
piepildīta, bet ne pilnīgi. Tādā 
vidē, kā tur, San Diego, kaut kā 
pietrūka. Viss izskatījās sarīkots, 
viss tīri mākslīgs. Tāpēc vēl 
kādreiz gribu baltos lāčus redzēt 
viņu īstajā vidē un nodarbībā: 
roņu medībās uz ledus gabaliem 
Ziemeļu Ledus okeanā. To no -
teikti izdarīšu kaut kad tuvākajā 
nākotnē, jo, mums, jaunajiem, 
tak vēl ir laiks, un, johaidī, mēs 
varam visu!

iesprostoti viņu mītnē un ne  spē-
jot veikt savus pētījumus kādā 
attālā meteoroloģiskā stacijā Zie-
meļu Ledus okeana Karas jūras 
Krievijas Vygach salā. Tur grupa 
balto lāču esot ievākusies kai -
miņos. “Tas ir kritisks stāvoklis,” 
stingri brīdinājis gubernātors 
Igors Košins. RIA Novosti un Krie-
 vijas ziņu aģentūra stāstīja, ka 
Košins apsolījis palīdzību, taču 
piebildis, lāči netiks nogalināti. 
Kā tas viss beidzies, un vai tiešām 
tie lāči šodien vēl ir dzīvi, nav 
skaidrs. Varbūt Putins iesūtīja tan-
 kus – tā jau ir viņa parastā me -
tode. Bet tankiem tikt uz tādu 
salu būtu grūti. Būsim optimisti 
un cerēsim, ka tiešām radās kāda 
gaišāka doma un mediācijas prak  sē 
apmācīti specdienestnieki nolēca 
ar izpletņiem, lai konfliktu risi-
nātu sarunu ceļā. Tomēr ar to arī 

sāku vairāk ceļot pa pasaules zie-
 meļu nomalēm, nekas īsti nesa-
nāca. Baltie lāči Krievijā dzīvo 
gar Ziemeļu Ledus okeana krastu 
no Murmanskas rietumos līdz Ču -
kotkai austrumos. Krievijas Komi 
republikas Vorkutā man teica, ka 
tā būtu sarežģīta ekspedīcija. Krie -
vijas Tālajos Austrumos un Kam -
čatkā piedāvāja skatīt tikai brūnos 
lāčus, un tos tur arī redzēju lielā 
skaitā. 

Tā nu tie gadi pagāja, un baltie 
lāči dabā palika neredzēti, vismaz 
līdz 2016. gada pirmajam janvā-
rim. Jaunajā gadā, pēc patīkamas 
vientulīgas nūjošanas Kalifornijas 
Mojave tuksnesī mēs ar sievu Valdu 
apskatījām San Diego zooloģisko 
dārzu, kuŗu mēdz uzskatīt par 
labāko pasaulē. No klusā, neap-
dzīvotā tuksneša ierodoties cil-
vēku pārblīvētajā zvēru dārzā, gan 

Nekad nebūtu domājis, ka tos 
satikšu San Diego siltajā Vidus-
jūras klimatā.

Laikam jau pie lāčiem visur 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Valsts prezidents Zviedrijā
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis bija ieradies vizītē Zvied  -
rijā. Latvijas vēstniecības telpās 
Vējo nis  tikās ar Zviedrijā dzīvo-
jošajiem latviešiem, akcentējot 
Baltijas un Ziemeļvalstu sadar bī-
bas nozīmi reģiona drošības vei-
cināšanā. “Aizsardzības un dro šī-
bas jautājumi ir svarīga joma, 
kuŗā līdz šim paveikts daudz 
mazāk nekā ekonomiskajā sa -
darbībā, kur Latvijas attiecības ar 
Zviedriju ir īpaši ciešas,” norādīja 
Valsts prezidents, atgādinot, ka 
Zviedrija ir lielākais ieguldītājs 
Latvijā. 

Sarunā ar Valsts prezidentu 
diasporas pārstāvji Zviedrijā in -
teresējās arī par tādiem jautā -
jum iem kā Latvijas iekšējā un 
ekonomiskā drošība, sadarbība 
aizsardzības jomā, dzimstības 
vei cināšana, polītiskās kultūras 
attīstība un sarežģītais valdības 
veidošanas process. Raimonds 
Vējonis arī pateicās Zviedrijas 
lat viešu kopienai par pilsonisko 
aktīvitāti – gan piedaloties vēlē-
šanās un sekojot norisēm Lat -
vijā, gan kopjot latvietību un 
veidojot piesātinātu kultūras 
dzīvi.

Tiekoties ar Zviedrijas prem-
jēr ministru Stefanu Levēnu, 
Vējonis norādīja, ka, pārņe mot 
koordinātora pienākumus Bal-
tijas valstu un Ziemeļvalstu sa  -
darbības formātā, Latvija no -
teikusi par prioritāti Eiropas Sa -
vienības (ES) Austrumu partne-
rību, tāpat kā reģiona drošības 
stiprināšanu – t. sk. enerģētikas 
jomā.

Abas amatpersonas pārrunāja 
divpusējās un reģionālās attiecī-
bas un migrācijas jautājumus,  
kas arī saistīti ar ciešāku Baltijas 

Ziemeļvalstu sadarbību reģiona 
drošības veicināšanā. Valsts pre-
zidents vērsa uzmanību uz ne  pie-
ciešamību stiprināt sadarbību 
drošības un aizsardzības jomā,  
kā arī saglabāt vienotu poziciju 
jautājumā par sankcijām pret 
Krieviju līdz Ukrainas konflikta 
atrisināšanai: “Visai ES ir svarīgi 
šos jautājumus saglabāt augstu 
dienas kārtībā.” Raimonds Vējo-
nis arī uzsvēra, ka svarīgi attīstīt 
sadarbību ar Baltkrieviju, lai 
veicinātu tās tuvināšanos ES.

Pārrunājot bēgļu uzņemšanas 
jautājumu, ar ko Zviedrija saska-
ras ļoti plaši, Valsts prezidents 

no  rādīja, ka daudzām Eiropas 
valstīm ir atšķirīga pieredze bēg-
ļu uzņemšanas jautājumā, tāpēc 
jo īpaši svarīgi, lai šo jautājumu 
risina visas 28 ES dalībvalstis 
kopīgi. Zviedrijas premjērs uz -
svēra, ka, risinot migrācijas jau-
tājumu kopīgiem spēkiem, ES 
būs apliecinājusi savu spēju tikt 
galā ar dažādiem kopīgiem Ei -
ropas izaicinājumiem.

Beidzot darba vizīti Zviedrijā, 
Raimonds Vējonis tikās ar Viņa 
Majestāti Zviedrijas karali Kārli 
XVI Gustavu.

***
Ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs tiekas ar 
Somijas ārlietu ministru 

13. janvārī pie Latvijas ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča dar -
ba vizītē bija ieradies Somijas ār -
lie tu ministrs Timo Soini. Abas 
amat personas pārrunāja divpu-
sē jās sadarbības attīstību, drošī-
bas situāciju reģionā, aktuālos 
Ei  ropas Savienības darba kārtī-
bas jautājumus, tostarp bēgļu 
plūs mas radītos izaicinājumus.  
Ministri apmainījās viedokļiem 

arī par 2016. gadā plānoto sa -
darbību Baltijas un Ziemeļvalstu 
reģionā, ņemot vērā, ka šogad 
So  mija koordinē Ziemeļu Minis-
t ru padomes darbību un Latvijas – 
Baltijas un Ziemeļvalstu sadar bī-
bu plašākā formātā. Pēc sarunas 
ar Edgaru Rinkēviču Somijas 
ārlietu ministrs tikās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, 
Mi  nistru prezidenti Laimdotu 
Straujumu un Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdi Ojāru Ēriku 
Kalniņu.

***
Varšavā pārrunā sadarbību 

Baltijas reģionā
Latvijas Ārlietu ministrijas 

(ĀM) valsts sekretāra Andreja 
Pildegoviča vizītes laikā Polijā 
janvārī notika Latvijas un Polijas 
polītiskās konsultācijas ar Poli - 
jas Ārlietu ministrijas valsts mi -
nistru Eiropas lietās Konrādu 
Šimanski, kā arī ar Polijas ĀM 
valsts sekretāra vietnieci Ekono-
mikas diplomātijas, Amerikas, 
Āzijas un Eiropas jautājumos 
Katarīnu Kacperčku  Varšavā.

Konsultāciju laikā tika ap -
spries ti aktuālie divpusējie jautā-
jumi un Eiropas Savienības die-
nas kārtības temas, tai skaitā at -
balsts Austrumu partnerības po -
lī  tikas stiprināšanai, migrācija, 
sadarbība enerģētikas jomā un 
ekonomikā, kā arī pavasarī pare-
dzētā Ziemeļvalstu, Baltijas val - 
s tu un Višegradas grupas valstu 
sanāksme Latvijā, kuŗas koordi-
nāciju šogad uzņemas Latvija. 
Tika pārrunāta arī gatavošanās 
Latvijā paredzētajai 16+1 (Cent-
rālās un Austrumeiropas valstu, 
un Ķīnas) valdību vadītāju kon-
ferencei. Vizītes laikā Latvijas Ār -
lietu ministrijas valsts sekretārs 
arī tikās ar Polijas Ārlietu minis -
t rijas nozīmēto pilnvaroto vēst-
nie ku, kuŗš ir atbildīgs par vasa -
rā Varšavā paredzētā NATO ga -
lotņu apspriedes organizāciju, 
Tomašu Hlonu.

***
Latvijas ziņojums 

Starptautiskajai holokausta 
piemiņas aliansei

Latvija sagatavojusi, kā arī ie -
sniegusi Starptautiskajai holo-
kausta piemiņas aliansei (IHRA) 
pārskata ziņojumu par 2010. – 
2015. gadā paveikto holokausta 
izglītībā, piemiņā un pētniecībā. 
Tas ir pirmais šāda veida vispu-
sīgs un sistematizēts pārskats.

1998. gadā Zviedrijas premjēr-
ministra Jorana Pēršona vadībā 
tika izveidota Darba grupa starp-
tautiskajai sadarbībai holokaus -
ta izglītībā, piemiņā un pētnie-
cībā, – ITF jeb Task Force for 
International Cooperation on Ho -
locaust Education, Rememberan-
ce and Research, 2012. gadā pār-
dēvējot to par Starptautisko ho -

lokausta piemiņas aliansi (Inter-
national Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA). Latvija šajā ap -
vienībā darbojas kopš 2004. ga  -
da nogales. Latvijas delegāciju 
IHRA vada Ārlietu ministrijas 
pārstāvis (no 2015. gada speciālo 
uzdevumu vēstnieks Kārlis Ei -
ch enbaums), un tajā darbojas citu 
ministriju, kā arī saistīto institū-
ciju pārstāvji. IHRA ir kļuvusi 
par 31 valstu apvienību, ar kuŗu 
sadarbojas vairākas starptautis-
kās un reģionālās organizācijas. 
IHRA novērotāja statusā ir pār-
stāvēta Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas (ANO) un Eiropas Drošī-
bas un sadarbības organizācijas 
(EDSO) plenārsēdēs.

***
Patvēruma meklētāju 

integrēšana Latvijā 
Patvēruma meklētāju no Sīri-

jas, Eritrejas un, iespējams, arī no 
citām valstīm integrāciju Latvijā 
un tās sabiedrībā varēs izvērtēt 
gada laikā, intervijā Latvijas Ra -
dio programmai “Labrīt” sacīja 
Kultūras ministrijas Sabiedrības 
integrācijas departamenta vadī-
tāja Solvita Vēvere.

Viņa norādīja, ka uzreiz pēc ie -
rašanās Latvijā patvēruma meklē-
tājus sagaida 120 stundu latviešu 
valodas kursi, kas sniegs viņiem 
valsts valodas pamatzināšanas. 
Kopumā integrācijas pamat mēr-
ķis būs „personu sociāleko no-
miskā integrēšana”, kas nozīmē 
ne tikai valodas apguvi, bet arī 
izpratni par Latvijas darba tirgu 
un darba iespējām. Vēvere gan 
atzina, ka ir jāpaiet vismaz ga - 
d am, lai varētu secināt, vai pat vē-
ruma meklētāji ir integrējušies 
Latvijā un tās darba tirgū. Tas arī 
būs jautājums gan pašiem patvē-
ruma meklētājiem, gan viņu 
men toriem, kas visu gadu būs 
palīdzējuši iebraucējiem. Gada 
gaŗumā šiem cilvēkiem tiek pie-
saistīti mentori, kuŗi pēc tam 
sniedz informāciju, vai šie cilvēki 
ir  vai nav Latvijā. Daļa no iebrau-
cējiem, iespējams, uzreiz gribēs 
doties tālāk uz kādu labklājīgā - 
ku Eiropas Savienības valsti. Lat-
vija šogad grasās uzņemt kopumā 
531 bēgli no bēgļu centriem Ita-
lijā un Grieķijā.

***
Jāpārskata migrācijas polītika
Arābu un Afrikas valstu mig-

rantu radīto problēmu dēļ ir jā -
pārskata migrācijas polītika ne 
tikai Latvijā, bet visā Eiropā, šā -
du viedokli LTV raidījumā pauda 
demisionējusī Latvijas Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma 
(Vienotība). 

No iebraucējiem aptuveni puse 
ir ekonomiskie migranti, nevis 
kaŗa bēgļi, tātad būtu sūtāmi 

atpakaļ uz mītnes valstīm, tomēr 
viņi jau ir izklīduši pa Eiropu un 
nav atrodami bēgļu reģistrēša -
nas nometnēs. Atbildīgie par 
bēgļu problēmām esot Eiropas 
Komisija (EK) un dažas Eiropas 
dalībvalstis, kuŗas sākotnēji bi -
jušas ārkārtīgi pozitīvas bēgļu 
uzņemšanas jautājumā. Atbildī -
gā neesot Vācijas kanclere Ange -
la Mer kele, bet gan kāds “vīriešu 
kārtas pārstāvis”. Straujuma ne -
precīzēja, vai ar to domājusi EK 
vadītāju Žanu Klodu Junkeru. 
Eiropas valstis savā ziņā atzīst 
kļūdas bēgļu polītikā un tāpēc 
sākušas daudz vairāk strādāt pie 
Eiropas robežu un tās apsardzī-
bas stiprināšanas.

***
Atceras barikāžu dienas

Pieminot 1991. gada janvāra 
notikumus, Salas kultūras namā 
13. janvārī notika pilnmetrāžas 
dokumentālās filmas “Īvāns” de -
monstrēšana, pēc tam bija tik -
šanās ar Daini Īvānu. Pie Biržu 
Tautas nama 20. janvārī tiks ie -
degts barikāžu atceres uguns -
kurs. Šajā dienā arī Biržu pamat-
skolā būs atceres pasākums ar 
filmu skatīšanos un atmiņu stās-
tī jumiem pie ugunskura (ar tēju 
un pīrādziņiem). Salas bibliotēkā 
līdz 31. janvārim ir skatāma ba -
rikāžu atceres 25. gadadienai vel-
tīta izstāde.

***
Piemin Ziemassvētku kaujas
Ziemassvētku kauju 99. gada-

dienai veltītajos atceres sarīko ju-
mos piedalījās Aizsardzības mi -
nistrijas parlamentārais sekretārs 
Andrejs Panteļējevs un Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ģe -
nerālleitnants Raimonds Grau -
be. Jelgavas novada Valgundes 
pa  gas ta “Mangaļos” zvērestu no -
deva vairāk nekā 20 Zemessar-
dzes 52. Kājnieka bataljona jauno 
zemessardzes kandidātu.

Babītes novada Antiņu kapsētā 
notika kritušo strēlnieku piemi-
ņas brīdis, Pirmā pasaules kara 
kaujas rekonstrukcija Ziemas-
svētku kauju mūzejā, Jelgavas 
novada Valgundes pagasta “Man-
gaļos”. Svinīgais sarīkojums bei-
dzās ar svinīgo Ziemassvētku 
kauju atmiņu ugunskuru Lož-
metējkalnā. 

Ziemassvētku kaujas bija lie-
lākā krievu armijas militārā ope-
rācija Rīgas frontē Pirmā pasau-
les kaŗa laikā. Ziemassvētku kau-
jas norisinājās 1916. gada 23. – 
29. decembrī pēc vecā stila jeb 
1917. gada 5. – 11. janvārī pēc 
jau nā stila. Ziemassvētku kaujās 
latviešu strēlnieki visai pasaulei 
parādīja savu milzīgo cīņassparu. 
Kaujām bija liela nozīme ne tikai 
Latvijas, bet arī Eiropas vēsturē. 

Valsts prezidents tiekas ar tau tiešiem Zviedrijā

Tikšanās ar Viņa Majestāti Zviedrijas karali Kārli XVI Gustavu // 
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Protesti Vācijas pilsētā Ķelnē 
pret iebraucējiem
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tika izveidota šī avangardiskā tēr-
pu kollekcija, pārsvarā domāta 
jaunatnei. Šovā piedalījās arī trīs 
latviešu tautības modeles – Līga, 
Sindija Gierkena Johnson un 
Andra Sandra.

***
Izrāde Toronto par Baltijas val-

stu neatkarības atjaunošanu
Estdocs festivālā Toronto ska tī-

tāju balvu izpelnījās Islandes     
do  kumentālā filma “Those Who 
Dare”, kas stāsta par harizmātis -
kā tā laika Islandes ārlietu minis -
t ra Jon Hannibalsson ieguldīju -
mu Baltijas valstu neatkarības 
atgū šanā.

Kad Michails Gorbačovs nāca 
pie varas 1985. gadā, viņa refor-
mas aizsāka neatkarības kustību 
Baltijas valstīs. Tomēr, kad bal tie-
šu neatkarības mērķi neguva at -
saucību starptautiskajā sabiedrī-
bā 1989./1991. gadā, Islandes ār -
lietu ministrs Jon Baldvin Hanni-
balsson pārliecināja Eiropu atzīt 
šīs valstis. Islande pirmā 1991. 
gada 22. augustā atzina Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas neatkarību. 
Hannibalssons bija vienīgais rie-
tumvalstu līderis, kuŗš uzdro ši-
nājās ierasties padomju tanku 
apdraudētajā Rīgā, Tallinā un 
Viļ ņā, lai iedvesmotu cilvēkus   
un demokratiski ievēlētās Balti -
jas valstu valdības, kā arī pievēr -
s tu Baltijas valstīm starptautisku 
uzmanību.

***
“100 gadi ar Piafu” nobeigums 

izskanēs Splendid Palace
Pianista Andreja Osokina un 

dziedātājas Katrīnas Gupalo  
koncertprogrammas “100 gadi  
ar Piafu” nobeiguma koncerts  
11. februārī izskanēs Splendid 
Palace. “Šī vēsturiskā zāle, kas      
ir viena no Rīgas architektūras 
skaistākajiem paraugiem, ir lie-
liski piemērota tādai izsmalcinā-
tai un emocionāli piesātinātai 
programmai kā “100 gadi ar 
Piafu’’,” sacīja Osokins.

“100 gadi ar Piafu’’ ir veltījums 
leģendārās franču dziedātājas 
Edītes Piafas simtgadei. Pro - 
g ramma apvieno gan dziedātājas 
leģendārākos hitus un īpaši eks-
presīvās pēdējo gadu dziesmas, 
kas daudziem klausītājiem būs 
atklājums, gan arī klasisko mū -
ziku, kas skanējusi Piafas dzīves 
laikā, iedvesmojusi viņu un ra -
dījusi gaisotni 20. gadsimta Pa -
rīzē – Ravēls, Satī, Stravinskis un 
Debisī.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

ar pusi mēnešus ieslodzījumā 
Latvijā un vēl desmit mēnešus 
ASV. Federālā tiesa Manhetenā 
piesprieda Čalovskism ieslodz ī-
juma laiku līdzvērtīgi jau izcies-
tajam. Tiesa viņa nodarījumu 
nodēvēja par nopietnu, bet no -
rādīja, ka soda mērķis jau ir sa -
sniegts, vēstī ziņu aģentūra 
Reuters. Aģentūra AP norāda, ka 
līdz ar šo spriedumu Čalovskis 
var atgriezties mājās.

***
Vēstnieks Orhūsā atklāj 
Baltijas filmu festivālu

9. janvārī Orhūsā vēstnieks 
Dānijā Kaspars Ozoliņš ar uzru-
nu atklāja Baltijas valstu doku-
mentālo filmu festivālu Baltic 
Frames un festivāla kurātoriem 
uzdāvināja Latvijas Nacionālā ki -
no centra izveidoto latviešu kino 
filmu klasikas izlasi. Atklāšanā 
apmeklētājiem bija iespēja no -
ska tīties režisora Herca Franka 
dokumentālo filmu “Vecāks par 
desmit minūtēm”. Festivālā tāpat 
tiks izrādītas arī Pētera Krilova 
un Viestura Kairiša dokumentā-
lās filmas.

***
Rundāles pils iekļauta 

The Daily Mail tūrisma ceļvedī
Rundāles pils iekļauta BBC se -

riāla “Karš un miers” filmēšanas 
vietām veltītajā tūrisma ceļvedī, 
kuŗu veidojis britu laikraksts   
The Daily Mail. Ceļvedī iekļautas 
pilis un mūzeji Latvijā, Lietuvā 
un Krievijā, kur notika Ļeva Tol-
stoja romāna “Kaŗš un miers” 
mo  tīvos balstītā seriāla filmē-
šana.

Laikrakstā minēts, ka Rundāles 
pils ir “Latvijas apslēptais dārg-
akmens”, jo tā nav viegli sasnie-
dzama. “Pils ir dienas ceļojuma 
vērta. Tā lepojas ar rožu dārzu un 
brīnišķīgu strūklaku. Vasarā pils 
kļūst par dārza festivāla norises 
vietu. Šajā dārgakmenī ir daudz 
kā skatāma. Izstaigājama ir gan 
galvenā pils ēka, gan mūzejs, kā 
arī gleznainais parks,” vēstī The 
Daily Mail.

***
Latviešu modes mākslinieki 

Ņujorkas modes nedēļā
Kā jau katru gadu, arī nu jau 

aizvadītajā gadā Ņujorkā, Man-
hetenā, tika rīkota New York 
Fashion Week (Ņujorkas modes 
nedēļa). Atsakoties no ierastā vei-
da, šogad Ņujorka tika piepildīta 
ar dažādām modes skatēm un 
notikumiem gan elegantos hote-
ļos, gan izaicinošos klubos. 

Vienojošais ir palicis tas, ka 
mode ir Manhetenā, kuŗu tur 
ienes gan Amerikas, gan Eiropas 
modes dizaineri, izrādot savas 
jaunākās apģērbu kollekcijas. 
Pirmo reizi šajā grandiozajā šovā 
piedalījās arī mūsu tautieši Valda 
Rainey, kuŗa jau 12 gadus pazīs-
tama kā kāzu kleitu dizainere 
Ņujorkā un Ņudžersijā, un 
Andris Litavnieks, kuŗš bija šīs 
idejas autors un zīmola NYB iz -
veidotājs. Kopā sadarbojoties, 

jāapdomā iespēja par rīkojumu 
nr. 3 Saeimas atlaišanu. Agešins 
šādu iespēju neizslēdz.

Ušakovs: mēs nevaram at -
balstīt...

Partija Saskaņa nevar atbalstīt 
nevienu valdību, kuŗā nav ie -
saistīta, TV raidījumā 900 sekun-
des sacīja  partijas līderis, Rīgas 
domes priekšsēdis Nils Ušakovs. 
Lai gan Ušakovs atzina, ka Zaļo 
un Zemnieku savienības Ministru 
prezidenta amata kandidāts Mā -
ris Kučinskis ir profesionālis un 
labākais kandidāts, kāds pašrei-
zējā sarunu procesā ir izskanējis, 
tomēr Saskaņa nevarēs atbalstīt 
ZZS veidotu valdību, kuŗā būs 
Vienotība un Nacionālā apvie-
nība. Polītiķa ieskatā pašlaik 
Valsts prezidentam ir tikai divas 
iespējas. Viņam esot vai nu jāno-
sauc savs Ministru prezidenta 
amata kandidāts, vai arī jāizdod 
rīkojums par Saeimas atlaišanu. 
Ušakovs piebilda, ka Saskaņa   
var izveidot Ministru kabinetu  
10 dienu laikā, taču nevar ga -
rantēt, ka viņam – premjērmi -
nist ra amata kandidātam būtu 
atbalsts Saeimā.

***
Vai sāksim no baltas lapas? 
Ja jauno valdību veidos Vieno-

tības polītiķis, tad ministru ro -
tācija būs minimāla. Pretējā ga -
dījumā darbs sāksies no “baltas 
lapas”, šādu viedokli intervijā     
LT raidījumā Rīta Panorāma 
pauda veselības ministrs Guntis 
Belēvičs (Zaļo un Zemnieku sa -
vienība). Jautāts, vai vēlētos arī 
jaunajā valdībā vadīt veselības 
nozari, ministrs Belēvičs atzina, 
ka tas lielā mērā būs atkarīgs no 
tā, kuŗas partijas kandidātam tiks 
uzticēta jaunās valdības veido-
šana. Ja valdības veidošana tiktu 
uzticēta Zaļo un Zemnieku sa  -
vie nības (ZZS) pārstāvim, Belē-
vič am ir cerības arī šāda scēnā -
rija gadījumā saglabāt veselības 
ministra krēslu. “Es diezgan 
cerīgi raugos nākotnē par iespē-
jām turpināt darbu kā veselības 
ministram” sacīja Belēvičs.

***
Čalovskim vairs nav ilgāk 

jāpaliek ieslodzījumā
ASV tiesa Latvijas pilsonim 

Denisam Čalovskim, kuŗš tiek 
vainots postošā datorvīrusa 
“Gozi” izplatīšanā, piesprieda 
cietumsodu, kas ir līdzvērtīgs 
ieslodzījumā jau pavadītajam     
laikam.

Deniss Čalovskis

Prokurors tiesu lūdza Ča  lov - 
 s kim piemērot vismaz divu gadu 
cietumsodu. Savukārt viņa advo-
kāts pauda, ka Čalovskim neva-
jadzētu saņemt papildu cietum-
sodu, jo viņš jau pavadījis desmit 

Pasniedzot universitātes aug - 
s tāko apbalvojumu, universitātes 
rektors, akadēmiķis Vladimirs 
Papava  cildināja E. Gaveles ie -
gul dījumu, veicinot un atbalstot 
Lat vijas un Gruzijas vēsturisko 
sai šu izpēti un nopelnus šādu  
pē  tījumu publicēšanā.

***
Saskaņas deputāta viedoklis 

par valdības veidošanu
Raugoties uz varas partiju sav-

starpējo cīņu, nevar izslēgt Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
rīkojumu par Saeimas atlaišanu, 
uzskata Saeimas deputāts Valē -
rijs Agešins (Saskaņa). Polītiķis 
aģentūrai LETA skaidroja, ka 
pašlaik vērojama polītiskās elites 
krize, kuŗā varas partijas viena 
otrai izvirza ultimātus, savukārt 
tauta atstāta novārtā. Agešins uz -
svēra, ka patlaban koalicijas de -
putātu galvenās rūpes “atduras 
pret varas portfeļiem”, nedomā - 
j ot par valsts iedzīvotājiem. Tā kā 
Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS) izmantoja iespēju izvirzīt 
savu Ministru prezidenta amata 
kandidātu Māri Kučinski, vien-
laikus vienojoties neatbalstīt šajā 
amatā Vienotības pārstāvi Kārli 
Šadurski, Vienotība turpmāk var 
neatbalstīt arī ZZS kandidātu, 
tādējādi ieejot strupceļā, norādīja 
Agešins. Viņš uzsvēra, ka paš rei-
zējā situācija ir varas partiju bez-
atbildības rezultāts, jo tās acīm-
redzot apzinās, ka situācijā, kad 
nav citu koalicijas modeļa alter-
natīvu, tās var tā rīkoties. Līdz ar 
to turpmāk iespējama situācija, 
ka koalicija panāks savu un Vē -
jonis būs spiests pakļauties šai 
“bezalternātīvu pieejai”, norādīja 
Agešins. Vienlaikus viņš uzsvē -
ra, ka, iespējams, Vējonim būs 

Bruņoto spēku 
profesionālais dienests

Pēc Nacionālo bruņoto spēku 
sniegtās informācijas šogad bru-
ņotie spēki profesionālajā die-
nestā plāno pieņemt 700 kaŗa-
vīrus, 120 no viņiem – studijām 
Nacionālās aizsardzības akadē-
mijā. Savukārt 310 karavīrus nā -
kamgad uzņems dienestam Saus-
zemes spēku kājnieku brigādē,  
45 – Speciālo uzdevumu vienībā, 
55 – Stāba bataljonā, 35 kaŗavī -
rus – Jūras spēku flotiles vienī -
bās un 50 kaŗavīrus – Gaisa spē-
ku aviācijas bazes vienībās. Šo -
gad plānots rekrutēt arī 20 in -
struktorus speciālistus, kā arī 65 
kaŗavīrus speciālistus dienestam 
specializētajās vienībās. Preten-
dentiem uz profesionālo dienes -
tu izvirzītas prasības: Latvijas pil-
sonība, vismaz pamatizglītība, 
vecums 18-40 gadi, valsts valo -
das prasme un nesodāmība.

***
Latvijas vēstniece Gruzijā 

saņem Tbilisi Valsts 
universitātes medaļu

Par nopelniem Latvijas-Gru-
zijas izglītības, vēstures un kul-
tūras sakaru veicināšanā Latvijas 
Republikas vēstniece Gruzijā 
Elita Gavele saņēmusi Tbilisi 
Valsts universitātes medaļu.

(Lasiet Franka Gordona rakstu “Rainis un latviskā dzīvesziņa” 12. lpp.)
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Esmu latviski rakstošs cittau-
tietis, un šis ir mans subjektīvais 
viedoklis.

Nupat aizvadīts Raiņa gads. Šis 
ģenijs bija eiropietis ar lielo bur-
tu. Viņš pārtulkoja Gētes “Faus-
tu”, un viņa “Iļja Muromietis” 
liecina par senās Krievzemes pa -
tības izpratni. Viņš bija sociāl de-
mokrats, bet norobežojās no lie-
liniekiem. Un viņš neapšaubā - 
mi bija Latvietis ar lielo burtu. 
“Uguns un nakts”, “Indulis un 
Ārija”, “Zelta zirgs”, “Daugava”: 
šajos Raiņa diždarbos atspo gu-
ļojas tautas dvēsele, latviskā dzī-
vesziņa. Gunāra Birkerta Gais-
mas pils likteņupes Daugavas 
krastā ir Raiņa latviskās vīzijas 
īstenojums. 

Ķerties pie spalvas, pie datora 
klaviatūras taustiņiem mani pa -
mudināja elitārā mēnešraksta 
Rīgas Laiks 2015. gada novem -
bŗa laidienā publicētā Ulda Tī -
rona un Ievas Lešinskas saruna 
ar Rai mondu Vējoni, kuŗš Lat-
vijas Valsts prezidenta amatā 

Rainis un latviskā dzīvesziņa
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

nomainīja Andri Bērziņu.
Manuprāt, Rīgas Laiks ir lie-

lisks žurnāls gan tematu izvēlē, 
gan apdarē, šai ziņā neatpaliekot 
no leģendārā The New Yorker. 
Uldis Tīrons kā intervētājs ir 
atjautīgs, ironisks, reizumis klaji 
agresīvs, un prezidentu Vējoni 
viņš, var teikt, burtiski tirdīja. 

Pats intervijas jeb “sarunas” 
virsraksts ir sarkastisks – “Skud-
ru pūžņa dzīvesziņa”.

Prezidents Raimonds Vējonis, 
kuŗam piemīt humora izjūta, 
izvēlējies spilgtu metaforu un 
teica: “Es esmu kā skudru pūznis. 
Teiksim, esmu rušinājis, lai šo 
skudru pūzni būvētu tālāk, arī  
lai to aizsargātu, ja nepieciešams.”

Uldis Tīrons, priecīgs par šo 
me  taforu, aši pāriet pie jēdziena 
“dzīvesziņa”, kas viņu kaitina 
kopš tā brīža, kad stājās spēkā 
Satversmes preambula. Vējonim 
tiek jautāts: “Tas, kas ir Latvijas 
identitāte, ir ierakstīts Latvijas 
Satversmes preambulā, un jūs 
noteikti varat no galvas atkārtot, 

ka Latvijas identitāti veido lībie-
šu un latviešu tradicijas, latvis - 
kā dzīvesziņa, kristīgās vērtības. 
Kāpēc jūs nestāstāt par tām?”.

Raimonds Vējonis, kuŗš atšķi-
rībā no Vairas Vīķes-Freibergas 
nav dainu un folkloras pētnieks, 
apliecina savu ciešo saistību ar 
dabu, kas visam dod enerģiju – 
“līdzīgi kā tas bija senajās latvie-
šu tradicijās, kad mēs varbūt pie-
lūdzām šos dabas dievus un...”.

Prezidentu pārtrauc un viņam 
iebilst: “Bet tad jau tās ir pagā-
niskās tradicijas, bet tur ir rak-
stīts...”

Vējonis: “Kāpēc pagāniskas, 
mēs lielā mērā daudzi no tā 
dzīvojam...”

Intervētājs smejas: “Par to dzī -
vesziņu, piemēram, zviedriem ir 
paradums kaut kad augustā ēst 
vēžus.”

Un tagad – uzmanību! Uldis 
Tīrons sakarā ar preambulu 
dodas uzbrukumā: “Es saprotu 
šīs valsts neatkarību, piemēram, 
tā, ka tā nemāca mani, kā dzīvot. 

Piemēram, nemāca, ka man 
jānodarbojas ar lībiešu tradici-
jām vai kaut kādu pagānisku lat-
visko dzīvesziņu. Man varbūt ļoti 
patīk lasīt Platona dialogus, un 
neviens man nevar pieprasīt, lai 
Jāņos es lēktu pāri ugunskuram. 
Bet kaut kas līdzīgs tomēr jau ir 
ierakstīts tajā preambulā.”

Platona dialogus droši vien bija 
lasījis ne tikai Uldis Tīrons, bet 
arī Rainis, kuŗa latviskums nav 
apšaubāms. Un, kas attiecas uz 
Jāņiem, ļaujiet man runāt! (Pie-
dodiet, ka aizņemos kādas kon-
tra versālas grāmatas nosauku-
mu.)

Tie ir Jāņi, kas ļāvuši saglabāt 
latviešu – kuršu un sēļu, zemga -
ļu un latgaļu – identitāti visos 
laikos – “zem” Zobenbrāļu orde-
ņa, poļiem, zviedriem, krieviem, 
vāciem, un Arveds Janovičs Pelše 
zināja, ko darīja, aizliedzot Jā -
ņus, jo līdz ar to tiek nokauta, 
apslāpēta latviskā identitāte, et -
niskā apziņa. Visus gaŗus pēc-
kaŗa gadus, kad Latvijā nebija 

iespējams svinēt 18. novembŗa 
gadskārtu, Jāņi bija tie, kas vie -
noja, saliedēja dzimtenē mītošo 
tautu ar latviešu trimdu ASV, 
Kanadā, Austrālijā. 

Gluži tāpat kā manu tautu sa -
tur kopā ik pavasarī svinamie 
Pesach (Passover) svētki, kad 
tradicionālo mielastu – sederu – 
rīko Izraelā un it visās jūdu dia-
sporas zemēs, piedaloties gan 
cionistiem, gan anticionistiem, 
ticīgajiem un agnostiķiem. Mēs 
lasām tekstus, kas pirms 1000 
gadiem sakopoti nelielā grā ma-
tiņā – Hagadā, uzsaucam tostus, 
notiesājam tradicionālos ēdie-
nus, skaitām pantiņus. Tas ir 
mūsu dzīvesziņas aspekts, kas 
valdzina un vieno gan tos, kas 
lasa Platona dialogus, gan tos, 
kas pilda visus 613 Toras priekš-
rakstus, gan tos, kas nepaļaujas 
uz Dievu, bet tiecas saglabāt no 
mītiskajiem sentēviem mantoto 
etnisko pēctecību, kā šo rindiņu 
rakstītājs. 

Jau vairākkārt esmu rakstījusi 
par VDK darbības zinātniskās 
izpētes komisiju, kas nevarēja 
sākt savu darbu, jo tika “mētāta” 
no vienas ministrijas uz otru, 
kavējās financējums, un kādu 
laiku Tieslietu ministrija pat bija 
atradusi veidu, kā pētniekus ie -
robežot un kontrolēt, faktiski 
padarot komisijas pētnieku zi -
nātnisko darbu par ierēdņu vir-
zītu pasākumu. Komisija ne rei -
zi vien lūdza palīdzību nu jau 
demisionējušajai Ministru pre-
zidentei Laimdotai Straujumai. 
Par polītiķu iecerēm faktiski 
apturēt komisijas darbu ne reizi 
vien rakstīja un runāja arī masu 
plašsaziņas līdzekļi. Pēc visām 
šīm nebūšanām komisija bei - 
dz ot ir sākusi darbu, tā atrodas 
Lat vijas Universitātes pārrau dzī-
bā un arī financējums ir pie-
šķirts. Tomēr izrādās, ka problē-
mu jo  projām netrūkst.

Kā zināms, komisija tapa pēc 
Saeimas lēmuma, ka pirms VDK 
dokumentu publiskošanas vēl 
jāveic šo materiālu zinātniskā iz -
pēte. Bijušās Valsts drošības ko -
mitejas dokumenti publiski būs 
pieejami pēc 2018. gada maija 
beigām, jo jau tagad ir skaidrs, 
ka kartotēka nav pilnīga un in -
for matoru kartītes nevar kalpot 
par pierādījumu sadarbības fak-
tam ar okupācijas laika represī -
vo iestādi. Vēl jāpiebilst, ka ko -
misijas uzdevums ir ne tikai in -
formatoru kartīšu izpēte, bet tai 
jāaptver viss VDK darbības lauks, 
ietekme sabiedrībā un sekas.

Komisijas priekšsēdes vietnie-
ce, juridisko zinātņu doktore, 
Konstitucionālo tiesību institūta 
valdes priekšsēde Kristīne Jari-
novska vēl pagājušā gada de  - -
cem brī informēja, ka nezināša-

Birokratija un cinisms
nas, izpratnes trūkuma vai citu 
iemeslu dēļ joprojām tiek iznī-
cināti ar VDK darbību saistītie 
dokumenti – piemēram, Policijas 
koledžā iznīcinātas 42 grāmatas, 
kas attiecās uz VDK darbību, arī 
vairākas citas grāmatas ir pazu-
dušas, citi dokumenti nezināmu 
iemeslu dēļ nodoti Drošības 
policijai. Saistībā ar šīm problē -
m ām komisija vērsusies ar iesnie-
gumu nacionālās Drošības pa -
domē. Jāpiebilst, ka visus doku-
mentus un materiālus, kas saistī -
ti ar VDK darbu, aizsargā likums, 
turklāt minētās grāmatas ir in -
strukcijas un apraksti, kā pareizi 
organizējama un izpildāma VDK 
darbība, tās palīdz pētīt un sa -
prast, piemēram, t.s. filtrācijas 
lietas. Jarinovska gan arī norādīja, 
ka tas, visticamāk, neliecina par 
mēģinājumu kaut ko noslēpt, bet 
gan par nezināšanu, piemēram, 
Policijas koledžā grāmatas neuz-
skatīja par svarīgiem VDK doku-
mentiem. Savukārt vēstures zi - 
  n ātņu doktors, archīvu eksperts 
Ainārs Bambals, kurš darbojas 
VDK izpētes komisijā, skaidroja, 
ka visi ar drošības komiteju sai s-
tītie dokumenti un materiāli 
neatrodas vienā vietā, bet ir gan 
dažādos archīvos, gan Satver - 
s mes aizsardzības birojā (SAB) 
un Drošības policijā (DP), bet 
tas apgrūtina iespēju apzināt 
visus materiālus.

VDK izpētes komisijas vadī-
tājs, vēstures zinātņu doktors 
Kārlis Kangeris, vaicāts, kas īsti 
šogad notiek ar pētāmo doku-
mentu apzināšanu un pieejamī-
bu, skaidroja, ka ar šo jautājumu 
nodarbojas Ainārs Bambals, kurš 
pašlaik skaidro, kur un kādi do -
kumenti atrodas. Viena no prob-
lēmām, par kuru Kangeris ne 

reizi vien jau agrāk ir runājis (arī 
intervijā “Laikam”), ir tas, ka do -
kumenti, kuri faktiski nav sle -
peni un kuri SB un DP nav va -
jadzīgi darba veikšanai, tomēr    
ir slepeni, jo atrodas drošības ie -
stā dēs. Tādēļ ir vajadzīga īpaša 
pieeja “slepenajiem” dokumen-
tiem, bet to var saņemt tikai 
viens vai divi pētnieki, kuri fi -
ziski vienkārši nespēj izpētīt visus 
tur esošos materiālus. Turklāt šo 
dokumentu un materiālu izpē -
tes rezultāti arī automātiski skai-
tīsies slepeni, tos nedrīkstēs re -
dzēt un lasīt neviens, izņemot  
tos pāris pētniekus, kuriem būs 
iedota pielaide. Protams, situā-
cija ir absurda, bet Kārlis Kangeris 
cer, ka ar laiku viss sakārtosies, 
un ir apmierināts, ka izpētes 
komisija beidzot strādā. 

Ja situāciju ar VDK dokumen-
tiem vēl var skaidrot ar nezinā-
šanu un neizpratni, tad to, kas 
pēc Straujumas demisijas notiek 
ar valdības veidošanu, var saukt 
tikai par cinismu pret valsti un 
sabiedrību, jo grūti noticēt, ka 
koalīcijas partiju līderi ir, es at -
vainojos, muļķi. Partijas savstar-
pējās spēlītēs ir tā aizrāvušās, ka 
domāt un spriest par valdību un 
tai darāmajiem darbiem vairs 
nav ne laika, ne patikas. Neap-
šaubāmi “Vienotība” līdz šim ir 
darījusi visu, lai tās populāritāte 
samazinātos ar katru dienu un 
lai abas pārējās koalīcijas partijas 
ar katru dienu padarītu “Vieno-
tību” aizvien nožēlojamāku. Var 
jau dusmoties uz koalīcijas part-
neriem, bet jāteic, ka diez vai 
kāda partija kādreiz neizmanto-
tu iespēju padarīt konkurentu 
par savtīgu un dumju, ja tas da -
ra visu, lai tā arī izskatītos. Ja 
ticētu baumām par “Vienotības” 

līderes Solvitas Āboltiņas lab vē-
līgo attieksmi pret Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) neformā-
lo līderi Aivaru Lembergu, tad 
būtu jādomā, ka Āboltiņa dara 
visu, lai viņas partija zaudētu ie -
spēju veidot valdību un tā no -
nāktu ZZS rokās.

Kā zināms, Āboltiņa veicināja 
pašreizējās valdības demisiju,  
ļoti vēlas kļūt par premjeri, vai-
rākums “Vienotības” biedru to 
atbalstīja, bet oficiāli partija savu 
premjera amata kandidātu nav 
nosaukusi. Tikmēr Nacionālā ap -
vienība ir paziņojusi, ka nebal - 
s os par Āboltiņu kā par premjeri, 
bet ZZS savukārt neies valdībā 
bez NA. Demisionējusī premje -
re Straujuma minēja iekšlietu 
mi  nistra Riharda Kozlovska vār-
du, bet Āboltiņa tūlīt pat publis -
ki visai skarbi atgādināja, ka par 
to jālemj partijai. Protams, Koz-
lovskis jau nākamajā dienā pau-
da, ka nepiekristu premjera ama-
tam. Būtu loģiski, ja šādā situā-
cijā “Vienotība” nosauktu citu 
sa  vu kandidātu, jo bija skaidrs, 
ka “Vienotībai’ ir priekšroka prem-
jera kandidāta amatam. Tas ne -
notika. Abas pārējās partijas 
kan    didātu neizvirzīja, kaut arī 
neoficiāli izskanēja Māra Kučin-
ska un Roberta Zīles vārdi. Kad 
Valsts prezidentam apnika šī 
laipošana un vilcināšanās, viņš 
paziņoja, ka pats izvēlēsies prem-
jera amata kandidātu. Un tad 
sākās īsts realitātes šovs. Nacio-
nālā apvienība un ZZS pauda, ka 
pagaidīs Valsts prezidenta Rai -
m onda Vējoņa lēmumu. Vējonis 
neoficiāli uzrunāja finanču mi -
nistru Jāni Reiru, kurš aši attei-
cās, pēc tam Valmieras mēru Jā -
ni Baiku, kurš pēc Āboltiņas 
paustās kritikas atteicās no kan-

didēšanas tikpat aši. Paklīda ru -
nas, ka premjers varētu būt Sa -
eimas deputāts un Budžeta un 
finanču komisijas vadītājs Kārlis 
Šadurskis, par kuŗu Āboltiņa iz -
teicās visai pozitīvi un kurš sa -
cīja, ka piekristu, ja viņu aicinātu 
sastādīt valdību, bet... Oficiāli 
“Vienotība” joprojām neko nav 
paziņojusi, un tās premjera kan-
didāte it kā ir un it kā nav Ābol-
tiņa. ZZS izmantoja šo miglai - 
no situāciju un pēkšņi paziņoja, 
ka izvirza savu premjera kandi-
dātu – Māri Kučinski un ka ne -
balsos par “Vienotības” premje-
ru, ja Prezidents nosauks kādu 
no šīs partijas. Tā teikt, “Vieno-
tība” tagad oficiāli var saukt vai 
nesaukt savu kandidātu un Valsts 
prezidents gluži tāpat. ZZS vairs 
negrib, lai valdību vadītu cilvēks 
no “Vienotības”. Otrdienas rītā 
Solvita Āboltiņa atmaksāja ZZS, 
publiski paziņojot, ka “Vieno-
tība”, visticamāk, neatbalstīs ZZS 
premjera kandidātu.

Šobrīd, kad rakstu komentāru, 
var tikai minēt, ko otrdienas 
pēcpusdienā paziņos Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis. To -
mēr dažas lietas ir skaidras jau 
tagad. “Vienotība” ir norakta, un 
to ļoti cītīgi ir izdarījusi tās līde -
re Āboltiņa. Pat, ja Prezidents 
nosauks kādu no “Vienotības”, 
pat ja ZZS apmaiņā pret kādu no 
savām iekārotajām ministrijām 
būs gatava mainīt savu lēmumu 
un balsos par “Vienotības” prem-
jera amata kandidātu, stāsts par 
to, ka “Vienotība” dzīvos, ir gan-
drīz neiespējams. Nezinu, kāds 
gandarījums un par ko tas gan-
darījums ir Āboltiņai un viņas 
atbalstītājiem, bet valstij un sa -
biedrībai labuma nekāda ne  -
vienā variantā. 

SALLIJA
BENFELDE

FRANKS 
GORDONS
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Daugavas Vanagi ir aktīvi pie-
dalījušies gan Brīvības pieminek-
ļa atjaunošanā, gan Lestenes 
Brāļu kapu iekārtošanā un uztu-
rēšanā. Jūsu atbalsts ir nozīmīgs 
arī komūnisma upuŗu piemi -
nek ļa veidošanā Vašingtonā un 
citos mums visiem tik svarīgos 
projektos visā pasaulē.

Esam gandarīti, ka mēs visur 
varam sastapt daudz cilvēku,   
kas ir pateicīgi par jūsu sniegto 
atbalsta roku – tie ir gan Sibirijā 
cietušie, gan daudzbērnu ģime-
nes un bāreņi. Visu šo gadu ga -
rumā šiem ļaudīm ir dāvāts 
prieks un dota “pleca izjūta”.

Mums ir patiess prieks, ka pē -
dējos gados šis patriotisma gars, 
ko Jūs 70 gadus esat uzturējuši 
un nesuši pasaulē, kļūst arvien 
spēcīgāks arī šeit, Latvijā. Lep-
nums par savu valsti, gatavība 
godprātīgi darīt savu darbu, 
iecietība un atvērta sirds pret 
līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas 
mūsu katru un visu Latviju dara 
stiprākus.

Pasaule pašlaik ir uz miera un 
nemiera robežas. Valsts drošība 
un nākotne nav tikai teorētiski 
jautājumi akadēmiskā diskusijā. 
Diemžēl arī pēdējie notikumi 
Eiropā un pasaulē liecina, ka 
mums ir jābūt modriem, mums 
ir jābūt gataviem reaģēt uz 
apdraudējumu mūsu nacionā-

“Augstu lidojumu!”

lajai drošībai. (..)
Šajā sarežģītajā laikā Latvijai   

ir izdevies noturēt līdzsvaru. 
Mums ir stingra dzīves dziņa, 
mēs esam izdzīvotāji. Mūsu tau-
tai ir arī apskaužams gudrības 
gens. Mums ir nenogurstoša 
aug šanas degsme, kā arī nešau-
bīga pārliecība par Latvijas tālā-
ku uzplaukumu kopīgā Eiropas 
valstu saimē.

Tikai brīva, demokratiska, uz 
vērtībām balstīta Latvijas valsts 
būs stipra un neaizskarama. Pa -
turot to prātā, Latvija droši ies  
uz priekšu, uz mūsu simtgadi,  

un vēl tālāk. Priecīgu 70. gads-
kārtu!”

DV organizācijas priekšnieks 
Andrejs Mežmalis teica plašu 
runu, vispusīgi izvērtējot vēstu-
riskos apstākļus un gaitu, kādos 
radās un turpina darbu pasaulē 
šobrīd lielākā latviešu orga ni-
zācija.

“1944. gada sākumā mūsu tau-
ta bija nonākusi izmisuma si -
tuācijā, kā to raksturoja tai laikā 
vēl dzīvi palikušie mūsu tautas 
vadoņi, no kuŗiem laba daļa vē -
lāk trimdā iesaistījās Daugavas 
Vanagu darbā. Šie dzīvi palikušie 

un Latvijā labi pazīstamie Latvi-
jas patrioti bija līdz 1944. gada 
16. martam parakstījuši Latvijas 
Centrālās padomes sagatavoto 
Memorandu. Šī Memoranda pa -
rakstītāji, kopā 188 izcilas Latvi -
jas personības, bija agrākie Saei-
mas deputāti, bijušais Saeimas 
priekšsēdis, ğenerāļi, ministri, 
visu lielo konfesiju vai reliğiju 
vadītāji, mūsu valsts  pirmā pre-
zidenta Jāņa Čakstes dēli – 
Konstantīns, Mintauts u. c. Ris-
kējot ar savu dzīvību, viņi aici-
nāja mūsu tautu – mūsu mobi-
lizēto jaunatni un leğionārus – 
cīnīties pret uzbrūkošo naid-
nieku no Austrumiem.

Vēlāk trimdā daļa no  Memo-
randa parakstītājiem bija aktīvi 
Daugavas Vanagu biedri. 

Mēs varam būt lepni par mūsu 
leğionāriem, kuŗi dibināja Dau-
gavas Vanagu organizāciju pirms  
70 gadiem. Pamatā tā bija brīvās 
Latvijas laika jaunieši, kuŗi, ve -
cāko paaudžu vadīti,  mīlēja savu 
tautu un savu valsti. Tās bija tās 
paaudzes trimdā, kuŗas bija pie-
dalījušās Latvijas brīvības cīņās  
un  kaujās Latviešu leğiona rin-
dās. Šī mūsu trimdas tautas daļa, 
iesaistoties Daugavas Vanagu 
darbos, palīdzēja atjaunot lat vie-
šu studentu korporācijas, skau tu 
un gaidu organizācijas, latviešu 
baznīcu draudzes, latviešu valo-
das skolas bērniem,  viņi darīja 

visu iespējamo, lai saturētu kopā 
mūsu tautu svešumā. Daugavas 
Vanagu mērķis bija un joprojām 
ir “Apvienot un pulcēt latviešus 
tautas kopības saglabāšanai” 
un “sniegt dažāda veida atbal -
s tu un palīdzību visiem tautie-
šiem”. Daugavas Vanagu dibinā-
tāji un viņu pēcteči to arī panā -
ca, kopjot un uzturot mūsu sen-
ču varoņgaru, nacionālo stāju un 
vienotību. Arī šodien Daugavas 
Vanagi savās mītņu zemēs ārze-
mēs joprojām darbojas, lai sa -
glabātu latviešu valodu un kul-
tūru, lai palīdzētu Latvijai.

Daugavas Vanagi, sasauksim ies!”
Andrejs Mežmalis pateicās vi -

s iem – gan augstajiem viesiem, 
gan kuplajam svinīgā sarīkojuma 
viesu pulkam par sirsnīgajiem 
vārdiem un atbalstu.

Sarīkojuma programmu kā 
vienmēr kuplināja Daugavas Va -
nadžu koris, bet šoreiz arī viesi – 
ansamblis Dobeles Zemessargi – 
četri braši vīri ar skanīgām bal-
sīm un iedvesmojošu priekšne-
sumu.

Klātesošos sveica arī gaidu un 
skautu pārstāve, sabiedrības pār-
stāvji, skanēja silti pateicības 
vā rdi un smaržoja ziedi. Sirsnīgā 
gaisotnē turpinājās sarunas pie 
svētku kliņģeriem un vīna glā-
zes. Atmiņu kamols ritēja un 
ritēja, arī noskatoties doku men-
tālo filmu “Cēdelgema”.   

Pateicības vārdus saka (no kreisās) Ivars Švānfelds, Andrejs 
Mežmalis un Andris Staklis

Sēžot savā istabā Rīgā pie tele-
vizora, 2012. gada janvārī tā ne -
ērti sajutos, ka neviens neko īsti 
nedara attiecībā uz šo svarīgo 
referendumu. Daži polītiķi teic, 
lai neiet balsot, citi – ka tomēr 
jā  iet, bet nekas nenotiek. Domā-
ju, varbūt es varu kaut ko darīt? 
Jā,  bet ko....? Pazīstu taču Ēriku 
(Stendzenieku)! Varbūt kopā 
kaut kas sanāks? 10. janvārī aiz -
rakstīju viņam vēstuli. Sveiks, 
Ērik!

Vispirms – daudz laimes Jau-
najā gadā! Esmu nobažījies par 
referendumu. Ir risks, ka daudzi 
latvieši neies balsot, jo zina, ka tā 
vai tā krievu valodu neieviesīs 
[par otro valsts valodu]. Var iz -
nākt, ka referendumā vairākumu 
dabūs PAR balsotāji.

Domāju, vajadzētu kādu reklā-
mu, lai cilvēki iet balsot. Es ar 
viesnīcas “Radi un Draugi” valdi 
varētu mēģināt savākt kādus 
tūkstošus no ziedotājiem u.c., lai 
segtu izmaksas. Vai Tev būtu in -
terese ziedot savu laiku šādam 
pro jektam? Tev tas maksātu laiku 
un zināšanas, mēs ar citiem, ar 
domubiedriem, savāktu naudu 
tiešiem izdevumiem. Ko Tu saki 
par to? Vai tas ir reāli?

Ēriks atbildēja īsi un aši: “Var-
būt satiekamies pie tējas un pa -
domājam kopā? Jā, es būtu ga -
tavs. Kā Tev rīt, 15.30?”

Tā sākās kustība “Celies un ej!”.
Vispirms bija jādibina bied-

rība, kas atbildēs par naudas 
vākšanu un par maksājumiem. 
Tieši tajās dienās man bija tik-
šanās ar labu draugu Arni Sal-

Cēlāmies un gājām
Atceroties 2012. gada 18. februāŗa referendumu par latviešu valodu

nāju. Sēdējām viesnīcas Radi un 
Draugi krodziņā, izstāstīju vi - 
ņ am par ieceri  dibināt biedrību 
un lūdzu nākt talkā. Turpat pie 
blakus galdiņa sēdēja Daugavas 
Vanagu Centrālās valdes priekš-
sēdis Andrejs Mežmalis, kuŗu 
pazinu kopš rudens. Visi sapra-
tām, ka vēl vajag kādus dibinā-
tājus. Andrejs ieminējās par Rutu 
Pazderi, un es piezvanīju manam 
korporācijas Lettonia biedram 

Aldim Austeram. Bija runa arī 
par vēl kādiem cilvēkiem, bet 
palikām pie šiem pieciem. Pēc 
Saeimas deputāta Valža Liepiņa 
ieteikuma, nosaucām biedrību 
“Par latviešu valodu”. Ruta no -
kārtoja dokumentus, un 20. jan-
vārī mums bija rokās dokuments 
no Uzņēmumu reģistra. Biedrī -
ba “Par latviešu valodu” varēja 
sākt savu svarīgo darbu.

Sekoja vairākas tikšanās ar Ēri-
ku Stendzenieku un viņa kollē-
ģiem no reklāmas aģentūras 
MOOZ,  uzklausījām viņa ideju 
pieaicināt sabiedrībā labi pazīs-
tamus un respektējamus cilvē-
kus, kuŗi tad aicinātu vēlētājus 
iet un balsot “pret” krievu valo-
du. Ēriks ieteica saukli “Celies   
un ej” – ar domu nesēdi mājās, jo 
uguns deg zem sēdvietas, Lat -
vija tevi gaida! Galu galā mūsu 
akcijā iesaistījās ļoti daudzi sa -
biedrībā respektējami cilvēki.

Sākumā Ērika Stendzenieka 

ideja bija tāda, ka mēs nemācīsim 
cilvēkiem, kā balsot, bet galve-
nais – EJ UN BALSO! Tu zini,  
kā balsot. Tomēr tā kā bija jābal-
so PRET, atļāvāmies ielikt krus-
tiņu mūsu uzsaukumā pie rūti-
ņas PRET.

Sākām vākt līdzekļus drukas 
darbiem un reklāmai. Andrejs 
Mežmalis ar saviem kontaktiem 
Daugavas Vanagos visā pasaulē 
spēja paveikt brīnumdarbus. 
Aldis Austers pamodināja stu-
dentu organizācijas – sevišķi kor-
  porācijas. Man par lielu brīnu -
mu un prieku, darbs gāja uz 
priekšu lielā ātrumā.

Tomēr mēs nebijām vienīgie  
ar domu cīnīties par savu dzim -
to valodu. Latvijas studenti, kā 
1919. gadā, arī šoreiz dibināja 
“studentu rotu” Jelgavā Māra 
Ozoliņa vadībā. Rīgā korporā-
ciju prezidija konventa seniors 
Dmitrijs Trofimovs 23. janvārī 
pa  ziņo, ka pieņemts lēmums   
par aicināšanu uz referendumu, 
balsojot PRET otru valsts valo-
du. Ja 10. janvārī jutos viens, jau 
divas nedēļas vēlāk mēs bijām 
liela komanda.

Rīga, 3.febr., LETA. Jaundibi-
nātā biedrība “Par latviešu valo-
du” izplatījusi manifestu “Celies 
un ej!”, kuŗā aicina 18. februāŗa 
referendumā balsot pret valsts 
valodas statusa piešķiršanu krie-
vu valodai. Manifestā teikts, ka 
atbalstam par latviešu valodu jā -
būt tādam, lai nevienam nekad 
vairs neienāktu prātā tautai vai-
cāt: “Vai tomēr nevēlaties divva-
lodību?”, lai neviens laikraksts 

visā pasaulē nespētu uzrakstīt,   
ka ievērojama sabiedrības daļa 
vē las divvalodību, lai nevienas  
valsts televīzijā nedzirdētu ziņās 
vārdus, ka vairāk nekā ceturt -
daļa Latvijas iedzīvotāju ir par 
krievu valodu.

Biedrību “Par latviešu valodu” 
20. janvārī nodibināja Rīgas Eko-
nomikas augstskolas pensio nē -
tais prorektors Māris Sloken  -
bergs, Dau gavas Vanagu Cent rā-
lās valdes priekšsēdis Andrejs 
Mež malis, Latvijas okupācijas iz -
pētes biedrības priekšsēde Ruta 
Pazdere, jurists, biedrības “Par lat -
viešu valodu” valdes priekšsēdis 
Arnis Salnājs, Eiropas Latviešu 
apvienības priekšsēdis, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības valdes 
loceklis Aldis Austers.

Biedrības mērķis ir pārstāvēt 
valodas intereses ilgtermiņā, bet 
pirmais un izšķirošais mērķis ir 
rūpes par latviešu valodai lab-
vēlīgu referenduma iznākumu. 
“Lai to panāktu, mēs rīkosim ak -
tīvu komūnikācijas kampaņu, un 
tai jāsākas tuvāko septiņu dienu 
laikā,” teikts paziņojumā. Kam-
paņas īstenošanai tiek vākti zie-
dojumi.

Biedrības “Par latviešu valoda” 
un citu organizāciju kampaņa 
beidzās ļoti sekmīgi. Tikai 
17,75% no visiem balsstiesīgiem 
nobalsoja PAR krievu valodu    
kā otro valsts valodu. Mums 
saziedoja 34 000 latu (no tiem 
2/3 no Daugavas Vanagiem). 
Nav zināms, kādas naudas sum-
mas izlietoja latviešu valodas 
pretinieki.

(Turpināts no 1. lpp.)

Ruta Pazdere
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gados jauna un enerģiska valde, 
ko veido PBLA dalīborganizāciju 
izvirzītie valdes locekļi. Ar šo 
gadu PBLA priekšsēža vietnieces 
amatā ir stājusies Kristīne Saulīte 
no Austrālijas. Aizvadītā gada 
nogalē no PBLA Kultūras fonda 
(KF) priekšsēdes amata pēc vai -
rāk nekā 10 gadu uzcītīga darba 
atkāpās Vija Zuntaka-Bērziņa, 
kuras vietā PBLA KF vadībā 
stājies Juris Ķeniņš no Kanadas. 
Pārmaiņas notiek, bet mēs ar -
vien neatlaidīgi turpinām strādāt 
latviešu tautas un Latvijas labā!

Dievs, svētī Latviju!

vērst šķēršļus mūzeja rekons-
trukcijas uzsākšanai. 

Mums ir svarīgi skaidrot Lat-
vijas 20. gadsimta un okupā - 
cijas vēsturi, lai nepieļautu tās 
atkārtošanos. Tāpat PBLA 60. 
jubilejas gadā mums ir svarīgi 
izvērtēt pašiem savu darbību un 
runāt par trimdas latviešu ie -
guldījumu Latvijas neatkarības 
atjaunošanā. Visbeidzot – mums 
visiem ir svarīgi visiem kopīgi 
jau tagad uzsākt gatavošanos 
Latvijas Simtgadei, ko svinēsim 
jau pēc pāris gadiem. 

Jāatzīmē, ka PBLA darbojas 

Sadarbībā ar Latviju mūs rūp 
vēl joprojām neatrisinātais Lat-
vijas Okupācijas mūzeja rekons-
trukcijas jautājums. Rekonstruk-
cijai, kā vērojam, tiek likti vis-
dažādākie šķēršļi jau daudzu ga -
du gaŗumā. PBLA valdes sēdē asi 
nosodījām šķēršļu likšanu Oku-
pā cijas mūzeja pārbūvei un ai -
cinājām Latvijas likumdevējus 
tai noteikt nacionālas nozīmes 
būvprojekta statusu. Esam sūtī-
juši vēstules Latvijas augstāka-
jām amatpersonām, kā arī Rīgas 
pilsētas galvam Nilam Ušako - 
v am, pieprasot nekavējoties no -

maksimāli drīz palielināt Latvi-
jas aizsardzības budžetu līdz 2% 
no IKP, kā to paredz NATO da -
lībvalstu vienošanās. Aprīlī  
PBLA atbalstīja Apvienotās bal-
tiešu komitejas rīkotu konferen -
ci Vašingtonā “History Repeated: 
Baltics and Eastern Europe in 
Peril?” un decembrī Ņujorkā no -
tikušo semināru par Baltijas un 
Ziemeļvalstu drošību un ekono-
misko sadarbību, kurā piedalījās 
aptuveni 90 dalībnieku no diplo-
mātu, pētnieku, žurnālistu, uzņē-
mēju un baltiešu sabiedrisko 
darbi nieku aprindām. 

Vēlreiz par bēgļu jautājumu – 
vai, izņemot Eiropas ārējo ro -
bežu stiprināšanu, kaut ko var 
izdarīt? Pašlaik situācija kļūst 
aizvien skarbāka...

Mana pārliecība ir, ka Eiropa 
nav cukura tūta lietū. Pretdarbī -
bas scenāriju ir daudz un dažādi, 
nebūs tādas žēlabainas Eiropas 
pašnāvības. Domāju, ka sliktākais 
scenārijs, kas varētu būt – un ne -
zinu, vai tas Eiropai ir vajadzīgs – 
ir tas, ka labējie spēki, kas bieži 
vien ir populistiski, primitīvi un 
agresīvi, uzsāk savu uzvaras gājie-
nu. Labējo ietekme pēdējos gados 
ir bijusi diezgan liela pat bez bēgļu 
krizes. Austrija, Nīderlande, tagad 
arī Demokratu partija Zviedrijā, 
īstenie somi Somijā. Patiesībā tādi 
ir katrā valstī. Mazliet cits scenā-
rijs, kas pašlaik redzams Francijā, 
ir Lepēnas Nacionālā fronte un 
Nikolā Sarkozī republikāņi, kuru 
programmas ir stipri līdzīgas vai-
rākos, arī bēgļu, jautājumos, toties 
Sarkozī nav to “piedevu”, kas ir 
Lepēnai, un vēlētāji varētu izvēlē-
ties republikāņus, ne galēji labē -
jos. Arī Vācijā labējo ietekme pie-
augs, bet tas varētu notikt daudz 
racionālāk, vienkārši izsūtot agre-
sīvos nemiera cēlējus. 

Manuprāt, lielākā Eiropas Savie-
nības problēma ir tā, ka valstīm ir 
kardināli atšķirīga pieeja imigrā-
cijas polītikai, un Šengenas zonā 
tas neizbēgami rada problēmas. 
Vācija ar savu “welcome” polītiku 
tika sadzirdēta sociālajos tīklos un 
palielināja bēgļu plūsmu. Domā-
ju, ka lielā mērā tur “palīdzēja” 
Tur cija ar savu reālo rīcību, jo 
acīm redzot ir aizvainota par vilci-
nāšanos jautājumā par tās uzņem-
šanu Eiropas Savienībā. Turcijā 
pret bēgļiem izturas vienaldzīgi – 
ja jau viņi tur ir, tad lai tiek galā 
paši, kā prot, un, ja grib doties uz 
Vāciju, lai dodas. Atšķirīga pieeja 
ir Polijai un Austrijai, arī Dānijai, 
Zviedrijai.

Eiropai ir jāslēdz ārējās robežas, 
bet tas nenotiek. Mēs runājam  
par patriotismu, aptaujās uzdo-
dam jautājumu, vai esam gatavi 
aizstāvēt savu valsti un savu brī-
vību ar ieročiem rokās. Kāpēc šie 
jaunie un spēcīgie vīrieši negri-
bēja aizstāvēt savu brīvību un tie-
sības savās valstīs? Kāpēc viņi 
dodas uz svešām valstīm, cerē da-

Nulles līmenis, nākotnes prognozes un bēgļi 
Žurnālistes Sallijas Benfeldes intervijas nobeigums ar 

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras direktoru, sociologu Aigaru Freimani

mi, ka viņiem uzreiz tur iedod 
māju, mašīnu un naudu? Patiesī-
bai un reālitātei ir sakrauts virsū 
daudz polītkorekto pļāpu un me -
lu. Ir vajadzīgas kārtīgas robežas 
un nevis pļāpāšana augstā stilā. 
Ziniet, es kā Padomju Savienībā 
ilgu laiku dzīvojis cilvēks, kuŗš 
zināja, ka valsts robeža ir tik ne -
pārkāpjama un cieta, ka to gandrīz 
nekad neviens pat nemēģināja 
pār kāpt un tas arī gandrīz nekad 
neizdevās, nekādi nesaprotu to, 
kas notiek ar Eiropas Savienības 
ārējām robežām. Tā ir fikcija, ne -

vis robeža. Tā ir Eiropas Savie nī-
bas pastāvēšanas krize.

Patiesībā pašreizējā situācijā, 
kad nav unificētas jeb vienotas 
likumdošanas, nodokļu sistēmas 
un vēl daudzu citu lietu, robežu 
atjaunošana, manuprāt, būtu nor-
māls risinājums. Tomēr vēlreiz 
gribu atkārtot, ka tā nav cukura 
tūta lietū, problēmas ir risināmas 
un arī atrisināmas. 

Ko darīt mums?
Latvija nav Polija, kas pēc vēlē-

šanām var mierīgi pateikt, lai Ei -
ropa iet ar saviem bēgļiem, kur 
grib. Čechi, ungāri, slovāki skaļā 
balsī saka “nē!”. Latvija var nepa-
darīt pievilcīgu sevi bēgļu acīs.  
Tas pie mums notiek un, manu-
prāt, notiek ļoti pamatoti. Godīgi 
sakot, ja bēglis, kas nav nostrādā -

jis nevienu dienu, saņems par 
minimālo pensiju lielāku pabal - 
s tu, tā pensionāra vietā, kas saņem 
mazo pensiju par nostrādātajiem 
30 – 40 gadiem, es vērstos Satver - 
 s mes tiesā. Es labi saprotu, ka tiem, 
kuri tiešām ir bēgļi, viss ir atņemts, 
viņi grib glābt savu dzīvību, bet 
lielāko tiesu tie gados jauni un 
ziedoši vīrieši, kuri vienkārši grib 
labāk dzīvot, tikt pie lieliem pa -
balstiem un mitekļa. Radio klau-
sos stāstu, ka bēgļi ir inteliģenti   
un izglītoti cilvēki, pianisti, ārsti, 
inženieri, IT speciālisti, bet pēc 

tam lasu pārskatos, ka lielākā daļa 
cilvēku, kas ceļas pāri Vidusjūrai, 
nekad mūžā nav strādājuši algotu 
darbu, daudzi ir analfabēti. Pro-
tams, viņu vidū ir arī ārsti, mūzi -
ķi, inženieri, IT speciālisti, bet iz -
glītotiem un kvalificētiem cilvē - 
k iem nav milzīgu problēmu Eiro -
pā atrast darbu, diez vai viņiem 
laiviņās jābēg pāri jūrai. 

Izskatās, ka bēgļu jautājums ir 
uzjundījis instinktus, kas bija 
pieklusuši. Publiskajā telpā ne -
reti Latvijā uzvirmo tik liels 
naids un dusmas, ka jāvaicā, vai 
esam droša sabiedrība.

Stresa potenciāls sabiedrībā pie-
aug, bet tā tas ir noticis jau vairā-
kus gadus. It kā esam tikuši ārā no 
krizes, pamazām viss kļūst labāk, 
bet trauksmes sajūta pieaug. 700 

bēgļi Latvijai neko nodarīt nevar, 
bet uztraukums ir nepamatoti 
liels. Acīmredzot iemesls trauk -
smei ir cits, bet tā tiek vērsta pret 
bēgļiem, pirms tam pret Krieviju 
un Putinu. Lai gan nekas nav mai-
nījies, vienīgi Krievija vismaz ārēji 
kļuvusi mazliet mierīgāka, uz -
traukums ir pierimis, esam pie-
raduši tā. Tagad meklējam jaunu 
trauksmes avotu, jo droši vien pa -
mazām pieradīsim arī pie bēg -
ļiem un ar tiem saistītajām prob -
lē m ām. 

Polītiķi pastāvīgi atrod kādu 
tēmu, ar kuŗu tracināt sabied-
rību. Diemžēl Nacionālā apvie-
nība ir visai aktīva sabiedrības 
“kurinātāja”– abortu likums, 
tikumība, Krievija, tagad bēgļi.

Jā, tas ir savdabīgs polītiskais 
spēks. Gribas sacīt – ja viņu idejas 
nestu citi cilvēki, tad tas izskatītos 
pieklājīgāk, rezultāts būtu cits, la -
bāks. Savulaik bija viens brīdis, 
kad Sarmīte Ēlerte sāka runāt par 
moderno nacionālismu, tas bija 
pie vilcīgs, eiropeisks virziens, 
nevis primitīvs, sektantisks nacio-

Atskats uz PBLA darbību 2015. gadā
 un ieceres 2016. gadam

Latvijas drošības jautājums ir 
bijis viens no mūsu pēdējo gadu 
rūpēm saistībā ar pieaugošo 
Krie vijas agresiju Baltijas kai-
miņ valstīs. Caur PBLA dalībor-
ganizācijām esam vērsušies pie 
mūsu mītnes zemju polītiskās 
vadības, vēršot to uzmanību uz 
Baltijas reģionā notiekošo un 
aicinājuši Rietumvalstis aplieci-
nāt drošības garantijas Baltijas 
valstīm NATO 5. panta ietvaros. 
Vienlaikus esam atkārtoti atgā-
dinājuši Latvijas valdībai un 
polītiķiem par nepieciešamību 

(Turpināts no 1. lpp.)

nālisms, kas ved uz izolacionismu. 
Tam varēja būt nākotne, bet tas 
kaut kā izčākstēja.

Kas tagad ir “Vienotība”, es ne -
zinu. Viņi strādāja, ievērojot Ei  ro-
pas nostāju, bet, ko viņi dara ta -
gad, nepateikšu. Vai partijas iekšē-
jie opozicionāri uztaisīs jaunu 
par tiju, šaubos. Partijai ir vaja dzī-
gas trīs lietas. Pirmā ir cilvēki – 
gan skaita ziņā ir vajadzīgs no -
teikts daudzums, gan ir vajadzīgs 
ha  riz mātisks līderis, kas spēj aic i-
nāt cilvēkus. Otrā lieta – ir vaja-
dzīgs intelektuālais resurss, inte-
lek ta nesēji pašā partijā. Trešais 
no  sacī jums, lai izveidotu partiju – 
vaja dzīga nauda. Ja viņi šīs trīs 
barjeras pārvarēs, tad varbūt taps 
jauna partija. 

Tā minimālā dzīves pakete, kas 
mums ir, nemaz tik slikta nav, ja 
salīdzina ar daudzām citām val - 
s tīm plašajā pasaulē, bet pie tās ir 
pierasts. Gribas kaut ko vairāk un 
ātrāk, mums vajag, kā viņiem, tur, 
Rietumos, labklājību un drošāku 
sociālo vidi. Tā nav, jādzīvo 
šodienā, bet tas bieži rada stresu.

Aigars Freimanis: “Eiropai ir jāslēdz ārējās robežas, bet 
tas nenotiek. Mēs runājam par patriotismu, aptaujās 
uzdodam jautājumu, vai esam gatavi aizstāvēt savu 
valsti un savu brīvību ar ieročiem rokās. Kāpēc šie jau-
nie un spēcīgie vīrieši negribēja aizstāvēt savu brīvību 
un tiesības savās valstīs? Kāpēc viņi dodas uz svešām 
valstīm, cerēdami, ka viņiem uzreiz tur iedod māju, 
mašīnu un naudu? Patiesībai un reālitātei ir sakrauts 
virsū daudz polītkorekto pļāpu un melu. Ir vajadzīgas 
kārtīgas robežas un nevis pļāpāšana augstā stilā.”
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Dar ba steigā man reiz gadījās, 
ka Arvīdam Grigulim rokai ne -
jauši biju uzzīmējis sešus pirk - 
s tus. Red akcijā visi par to uzjau-
trinājās un zobojās, ka Grigulis 
patiešām gan esot varens dzej-
nieks un profesors, arī nozīmīgs 
sabiedrisks darbinieks, bet, ka 
viņam seši pirksti, to vēl nav zi -
nājuši. Kad vēlāk dzejnieku glez-
noju uz audekla ar eļļas krāsām,  
viņš man uzdāvināja savu foto, 
kur,  tukls un piepūties,  sēž ar 15 
ordeņiem gar abiem svārku at -
lok iem un nekas vairs neatgādi -
na to kalsno Griguli, kas 1939. 
gadā uzrakstīja Benjamiņu “At -
pūtai” romānu “Liktenīgais no -
slēpums”. Tukls un birokrātisks 
pēc vaiga izskatījās arī Žanis 
Grīva, lai gan būtībā tāds nebija. 
Spānijas pilsoņu karā kā brīv-
prātīgais izkarojies un vēlāk krie-
vu frontē smagi ievainots pie 
Staraja Rusas, viņš pēc demo bi-
lizēšanās bija jau atkopies un   
dzī voja Bulduros, kur mitinājās 
na  cionalizētā savrupmājā, kur 
pirms viņa dzīvojis izpildkomi-
tejas priekšsēdis Arnolds Deg-
lavs. Rakstnieks prata sirsnīgi uz -
ņemt, sagaidīja jau stacijā, lai 
man nebūtu lieki jāmeklē, un 
dārzā parādīja, kur starp dažām 
priedēm vēl auga baraviciņas. 
Kad viņa apaļo seju uzzīmēju, tur 
prasīt prasījās mutē čerčilisks 

ULDIS ZEMZARIS ĢĪMETŅU KUTELĪBAS
cigārs, bet to nācās izretušēt, jo 
lielais karotājs tomēr nav bijis 
smēķētājs. Dažos aspektos Grīva 
likās pat kā romantiski ideāls 
cīnītājs un progresa aizstāvis, ko 
pat Ojārs Vācietis viņā bija sa -
skatījis, tādēļ savam dēliņam ņē -
ma par krusttēvu un deva vārdu 
Žanis. Bet vecais pretfašisma 
cīnītājs bija arī viens no pirma-
jiem, kas jauno literātu brīvības 
alkās sazīmēja bīstamu noslieci 
uz nacionālismu. 

Zīmēt jaunos autorus, pro  -
tams, bija daudz familiārāk, jo arī 
pats vēl biju tikai jaunais māksli-
nieks ar dzīvu vēlēšanos iepazī-
ties un sadraudzēties.

Tajos gados jaunie dzejas fa -
vorīti skaitījās Ojārs Vācietis un 
Andris Vējāns, abi svaigi pēckara 
selekti ar vēl neaptraipītām bio-
grafijām. Man izdevniecība uz -
de va zīmēt vāku un nodaļu vin-
jetes Ojāra Vācieša otrajam dze-
joļu krājumam “Ugunīs”. Tur es 
priekšlapai uzzīmēju viņa por-
tretu profilā, un sarunājām lai -
ku, kad dzejnieks varēs man 
papozēt. Viņš tad mitinājās ne -
lielā istabelē Turgeņeva ielas 
rajonā, tūlīt aiz lielajiem spīķe - 
 r iem, un, kā atceros, pa vaļēju 
lo  gu gar kaimiņu namiem varēja 
samanīt Daugavu. Tur es iecerēju 
gleznot viņu visai oriģinālā kom-
pozīcijā, jo es ievēroju, ka dzej-
nieks savus pantus sacer guļus 
stāvoklī, uz tahtas atlaidies augš-

pēdus, un, kad galvā viss gatavs, 
lec augšā, un pie galda dzejoli 
uzraksta. Es tā arī uzgleznoju, 
augšpēdus un ar rokām aiz skaus-
ta, acīm veroties vertikālajās iz -
tēles dimensijās. Bet man nācās 
drīz saprast, ka ugunīgajam dzej-
niekam gleznas tad vēl likās gluži 
sveši krāmi, un, kad es portretu 
viņam uzdāvināju, viņš redak -
cijā “Zīlīte”, kur tolaik strādāja 
par redaktoru, to bija aizbāzis aiz 
grāmatu skapja. “Te mētājās vie -
na tava glezna,” sacīja citi redak-
tori, un es savu darbu atkal savā-
cu un mājās to no audekla no -
mazgāju. Dzejoļu grāmatas lite-
rāro portretiņu Ojārs kādā jaut - 
rā brīdī arī bija atdāvinājis ko -
lēģim Kuņajevam, bet man, par 
laimi, palika kopija. 

Andris Vējāns bija visādi no -
svērtāks un apdomīgāks, kad 
Krauliņa vietā tika izraudzīts    
par “Karoga” galveno redaktoru. 
Viņš turpināja priekšgājēja nule 
aizsākto rakstnieku portretiņu 
ievietošanu katrā žurnālā, un 
kopā ar Andri Vējānu un Intu 
Lu  beju mēs ikreiz izraudzījāmies 
arī grafiskos mākslas darbus vā -
ku rotāšanai. Ar dažām līnijām  
es uzzīmēju Vējānu pašu, un   
dzejnieks teica: “O!  Te es izskatos 
varen sprauns, un acis apaļas, 
tumšas kā seskam.”    

Man iesākās gluži nepārtrauk -
ta literātu portretēšana, jo katram 
žurnālam bija vajadzīgi vismaz 

kādi trīs. Īpaši atceros iepazīša-
nos ar Imantu Ziedoni, kam 
“Karogs” bija paredzējis pirmās 
publikācijas. Viņš tad vēl strādāja 
par skolotāju Slokā, dzīvoja Kau-
gurciemā, bet viņa vecāki Raga-
ciemā. Ziedonis nopozēt ieradās 
pie manis Mellužos. Galvā viņam 
bija kupla zvērādas cepure, bet, 
kad viņš to noņēma, atsedzās vēl 
kuplāks tumšu matu ērkulis. Seja 
slaida un bāla, bet iespaidīgs tieši 
spēcīgais matu kuplums. Dzej-
niekam bija arī motocikls, ko 
viņš pa reizei Ragaciemā pie 
vecākiem laboja. Tieši tad viņam 
radās tie dzejoļi, ko vēlāk sako-
poja krājumā “Motocikls”,  kur 
ieskanas kaismas brīvības alkas - 
izrauties. Šo “izraušanos” emig-
rācijas latvieši uztvēra kā izrau-
šanos no padomju žņaugiem, lai 
gan dzejniekam tad gluži vien-
kārši gribējās tikt vaļā no jaunības 
mulsumā apprecētās sievas, kas 
viņa klaidonību necieta un par  
to Rakstnieku savienības Valdei 
un partijai sūdzējās. “Nezinu, kā 
gan tu tiksi no viņas vaļā, jo jums 
jau ir divi bērni,” sacīju dzej-
niekam. Bet viņam tomēr izdevās 
izrauties, lai ielēktu jaunā kop-
dzīvē ar aktrisi Ausmu Kantāni. 
Kādos Jāņos, kad bijām aizbrau-
kuši tos nosvinēt Vidzemes jūr-
malā pie zvejniekiem un tur vis-
pārējā līksmībā nodega pat vecs 
pussagāzies šķūnis, es uz rīta pusi 
pamanīju Imantu vienu sēžam 

pie pamesta ugunskura, kailām 
pēdām un ceļgalus pierāvušu pie 
sevis – man tūlīt atplauka iecere, 
ka tieši tā varētu uzgleznot viņa 
portretu. Pēc tam šo pozu dzej-
nieks atkārtoja manā darbnīcā, 
kur košo ugunskuru piegleznoju 
klāt pēc atmiņas.

Sadraudzēšanās radās arī ar 
jaunajiem prozaiķiem. Kinoteāt -
rī “Splendid Palace”, kas tad jau   
bija pārkrustīts par “Kino Rīga”, 
seansa sākumu gaidot, ieraudzīju 
priekštelpā Zigmundu Skujiņu 
pie kolonnas atspiedušos. Piegāju 
klāt un uzaicināju papozēt por-
tretam, kam viņš tūlīt piekrita. 
Skujiņu biju jau ievērojis Rozen-
tāla mākslas vidusskolā, kad tur 
rīkoja romantiskas balles un kar-
nevālus. Pats viņš bija tur mācī-
jies īsu brīdi, pirms apsvēris – 
izdevīgāk darboties avīzes “Pa -
domju Jaunatne” redakcijā un jau 
pievērsies rakstniecībai. Zigmun-
dam bija iznākusi pirmā stāstu 
grāmatiņa ar nosaukumu “Esmu 
dzimis bagāts”, kontrastā tai  sū -
rajai videi, no kuras bija nācis, un 
ar savu bagātību domājis likteņa 
labvēlību, kas patiešām viņu pa -
vadījusi līdz pat vecumdienām. 
Kā jau ”vecie” rozentālieši, mēs 
sadraudzējāmies ļoti ātri un cieši. 
Zigmunds jau zināja, kā mākslu 
taisa, un portretu tapšanā pie-
dalījās ar paša acīgu vērtēšanu. 

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 1)

Haifa, Izraēla, Pilsētas Kultūras 
centrs (Abi Hushi Community 
Center) – noritējis Pasaules Folk-
loras federācijas (International 
Union of Folklore Associations 
(I.G.F.) organizēts starptautisks 
forums, kuŗā piedalījās arī pār-
stāvji no Latvijas. Pasaulē pati 
ve cākā folkloras organizācija – 
Pasaules Folkloras federācija – 
dibināta 1949. gadā, sastāv no 
valstu apvienībām. Apbalvo ar 
“Zelta zvaigzni” (Gold Star 
Award) cilvēkus, kas savā valstī 
un arī starptautiskā mērogā dar-
bojas folkloras jomā. Foruma 
gaitā Izraēlas oficiālās amatper-
sonas un ārvalstu pārstāvji uz -
runāja dalībniekus, no Izraēlas 
puses tika sniegts plašs koncerts, 
tika vērtētas I.G.F. apbalvojuma 
Gold Star Award nominantu pre-
zentācijas. Skatītāju atzinību iz -
pelnījās Biznesa kompetences 
centra (BKC) pētnieka Ernesta 
Spīča prezentācija “Latvijas et  no-
produktu katēgorijā izcili mei s-
tari” kopā ar aizraujošu Rozītes 
Katrīnas Spīčas kokles spēli.

Šogad I.G.F. piešķīra “Zelta 
zvaigzni” par ilglaicīgiem nopel-
niem folkloras jomā tradicionā-
lās dejas pētniekam un skolotā-
jam Ernestam Spīčam.

No kuŗa laika nodarbojaties 
ar folklorismu?

No dzimšanas, protams. Cil-
vēki, kuŗi darbojas folkloras kus-
tībā, žargonā saka – folklorēju. 

Taču šodien maizi ar folk-
lorēšanu nevar nopelnīt? 

Nedz ar folklorēšanu, nedz ar 

“Zelta zvaigzne” latviešu folkloras pētniekam
Ar Ernestu Spīču tikās Inese Raubišķe

“Zelta zvaigzni” maizi nopelnīt 
nevar.

Pirmā izglītība, ko sāku apgūt 
(bet nebeidzu), bija ķīmija Lat vi-
jas Valsts universitātē. Kad tikko 
tika nodibināta J. Vītola Lat vijas 
Valsts konservatorijā, Kultūriz-
glītības fakultātē, cho reo grafijas 
nodaļa, uzreiz iestājos tajā, jo in -
terese un aicinājums man vien-
mēr bijusi deja. Mainījās izprat-
ne,  un sākās pārmaiņas dzīvē. 
Dejojot deju kopā “Dancis”, sa -
pratu, ka tolaik visos tautas de -    
ju ansambļos (vai “Dancis”, vai 
“Lies ma”, u.c.)  tās faktiski nav 
tautas dejas, tās būtībā stāv pat 
samērā tālu no tautas dejām. Es 
to definētu šādi – plašs, labi at -
tīstīts amatiermākslas žanrs,  
kam nav liela sakara ar folkloru. 
Pavērsiens dzīvē, apzināta pie-
vēršanās folklorai notika 21 ga -
da vecumā, pateicoties choreo-
grafam Harijam Sūnam (1923-
1999) – pagājušā gs. 60., 70. un 
80. gados gandrīz visu deju svēt-
ku virsvadītājam. Viņš savulaik 
bija arī mans skolotājs. Sūna ir 
latviešu tradicionālās dejas tipo-
loģijas radītājs. Strādājot ZA 
Folkloras sektorā, latviešu folk-
loras krātuvē, viņš lasīja lekcijas 
Alma Mater, un tās man daudz 
ko lika pārdomāt. 

Koncentrētā versijā – kas tad 
jūsu skatījumā ir folklora?

Folklora ir situāciju māksla 
(jau pēc definīcijas folklora ir 
situāciju māksla). Ar to jādarbo-
jas sistemātiski, ar dziļu domu 
un galvenais ar jēgu.

Pabeidzis studijas konservā-

torijā, ieguvu kvalifikāciju – 
horeografs. Tai laikā nodibināju 
arī Latvijā pirmo folkloras deju 
kopu “Dandari”, kuŗu vadīju 20 
gadus. H. Sūna deju kopai veltī  -
ja piecus savus dzīves gadus kā 
zinātniskais konsultants. Pēc 
“Dandaru” dibināšanas radās do -
 ma par folkloras festivāla rīko-
šanu, jau pati ideja ap sevi pul-
cēja domubiedrus ... 1984. gadā 
tika likti pamati bērnu un jau - 
n iešu folkloras festivālam “Pulkā 
eimu, pulkā teku”, kas savu 20 
darbības gadu laikā kļuvis par 
vecāko un plašāko bērnu un 
jauniešu folkloras festivālu Bal-
tijā un kopš 1994. gada akredi-
dēts CIOFF (Starptautiskā Folk-
loras festivālu rīkotāju padome). 
Kad savulaik LU Pedagoģijas 
fakultātē,  pēc Imanta Ziedoņa 
iniciatīvas,  tika veicināta un iz -
veidota bērnu un jauniešu estē-

tiskās audzināšanas un attīstības 
laboratorija, arī es tiku tur uzai-
cināts darboties kopā ar Valdi 
Muktupāvelu, Māru Mellēnu, 
Inetu Krastiņu, Egīlu Blūmu... 
Tolaik Imants Ziedonis ieinte re-
sējās, ko daru “Dandaros” un 
kā  di ir mani identitātes pētīju -
mi par iespējām bērniem izglī-
toties folkloras jomā. Kopā iz -
veidojām Baltās stundas – mana 
joma bija deja un choreografija. 
Japiebilst, ka minētos identitātes 
pētījumus biju uzsācis jau kon-
ser vātorijā studiju laikā prorek-
tora Dzintara Kļaviņa vadībā. 
Tolaik tika izveidota pirmā ne -
for mālā pētniecības grupa stu-
dentiem – FOK – folkloras orien-
tējošās koordinātes. Tur darbojās 
tādas personības ka Ilga Reiz nie-
ce, Valdis Muktupāvels, Dzintars 
Tilaks ... 

Arī tagad forumā Izraēlā jūs 

tikāt pieteikts kā pētnieks?
Ja runā par pētniecību, tad 

šodien mans darbs ir saistīts ar 
tādu zinātnisku institūciju kā 
Biznesa kompetences centrs. 
Pētu Latvijas etnoproduktu eks-
porta iespējas. 

Kāda ir šī produkta būtība 
(vienkāršāk – kas tas ir?) 

Etnoprodukts ir gluži jauns 
koncepts, kas ietver gan mate-
riālos priekšmetus, gan nemate-
riālo komponenti jeb zināšanas. 
Ir izveidots Latvijas etnoproduk-
tu klasifikators, un tajā ietilpst, 
piemēram, Latvijas daba, pārti-
ka, ģimenes godi... arī folkloras 
izrādes, kuras veidoju, var būt 
et  noprodukts. Apzinu, kādam 
ska tītājam tās tiks rādītas – vai 
no Vācijas, vai Francijas utt. ... un 
atkarībā no tā, šīs izrādes (etno-
produkts) tiks veidotas citā sa -
skarsmes līmenī, izprotot kon-
krētās tautas mentālitāti. 

Latvijas puse foruma dalīb-
niekus iepazīstināja ar Latvijas 
et noproduktiem, prezentējot 
Latvijas etnoproduktu katalogu. 
Pasaules Folkloras federācijas 
semināra laikā notika savdabīgi 
atklāšanas svētki arī jaunākajam 
etnoprodukta paraugam – “Zelta 
stīgu kokles”, ko izstrādājusi 
Latvijas Kultūras akadēmijas 2. 
kursa studente Rozīte Katrīna 
Spīča. Cerīgu perspektīvu etno-
produktiem iezīmē Haifā zināt-
niskās institūcijas Biznesa kom-
petences centrā (BKC) noslēgtie 
Latvijas etnoproduktu eksporta 
sadarbības līgumi ar Rumāniju, 
Šveici, Izraēlu un Kipru. 

Ernests Spīčs kopā ar meitu Rozīti Katrīnu Spīču
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 01) atrisinājums

Līmeniski.  4. Omega. 5. 
Prauls. 7. Debets. 10. Trata. 11. 
Rotaļa. 12. Rēnijs. 13. Latekss. 
16. Piesis. 19. Kiriko. 22. Pontoni. 
23. Mednis. 24. Timora. 25. 
Lietuva. 26. Biksti. 28. Lipsts. 30. 
Kritika. 35. Trakts. 37. “Nabuko”. 
38. Traps. 39. Idalgo. 40. Karaša. 
41. Kasai. 

Stateniski.  1. Postaža. 2. Sekas. 
3. “Sadarbs”. 5. Parīze. 6. Auts. 8. 
Eriā. 9. Susuri. 14. Tenderi. 15. 
Krokusi. 17. Ineši. 18. Izirt. 20. 
Ipiķi. 21. Kaŗot. 27. Kantri. 29. 
Savoja. 31. Rostoka. 32. Kinskis. 
33. Daka. 34. Ruba. 36. Marss.   

Līmeniski.  7. Apdzīvota vieta 
Smiltenes novadā. 8. Angļu ka -
ravadonis, valsts darbinieks 
(1599 – 1658). 10. Mākslas mū -
zejs Ma  d ridē. 11. Latviešu dzej-
niece (1919 – 1994). 12. Kustību 
kopums sveicienam. 16. Stārķ-
vei dīgo kārtas putns. 19. Satrau-
kums par paredzamām bries - 
m ām. 20. Gvinejas galvaspilsēta. 
21. Sabiedriskā pirts senajā Ro -
mā. 22. Sistemātiski ievākt infor-
māciju. 23. Galda spēle. 24. Devī-
ze. 25. Kaskadieŗu priekšnesumi. 

27. Lauku un mežu dievs seno 
romiešu mītoloģijā. 29. A. Ran-
cānes dzejoļu krājums. 31. Dejas 
mākslas veids. 32. Valsts Eiropas 
dienvidrietumos. 36. Valodnie-
cības nozare. 40. Nocietinājums. 
41. Seno ķeltu dziesminieki. 42. 
A. Upīša traģēdija. 43. Elektronu 
lampas ar četriem elektrodiem. 

Stateniski.  1. H. Senkēviča ro -
māns. 2. Saviesīgi sarīkojumi. 3. 
Dzīvojamā telpa klosterī. 4. Sa -
stiprinājuma elements. 5. Pilsēt-
valsts antīkajā pasaulē. 6. Grau-

zēju kārtas dzīvnieki. 7. 
Līdzvērtība. 9. Spāniešu 
ce  pure ar platām malām. 
13. Latviešu dziedātāja  
(dz. 1944). 14. Biršu dzim-
tas mūžzaļi koki. 15. Pūša-
mais mūzikas instruments. 
17. Sieviešu virstērps bez 
piedurknēm. 18. Poligra-
fijas izstrādājums. 26. Apa-
rāts ķīmisku reakciju rea-
lizēšanai. 28. Jūras nimfas 
sengrieķu mītoloģijā. 30. 
Tēls M. Svīres romānā “No 
cīruļiem līdz griezēm”. 33. 
Keramikas pudeles. 34. 
Latviešu komponists, ope-
ras “Brīvības sakta” autors. 
37. Saules sistēmas planē-
ta. 38. Vulkāniska sala Klu-
sā okeana dienvidos. 39. 
Fran  ču rakstniece (1804 – 
1874). 

Aizvadītā gada 26. decembrī 
no  tika akcijas  “Latvijas lepnums” 
svinīgā ceremonija. Tā notiek jau 
12 gadus, bet pirmo reizi šī god-
pilnā balva tika piešķirta ārzem-
nie cei – Nīderlandes pilsonei 
Mar grietai LESTRADĒNAI (Mar-
griet Lestraden) – par ieguldīto 
dar  bu  latviešu gleznotāja Vilhel-
ma Purvīša (1872 – 1945) dzimtas 
māju “Vecjauži” saglabāšanu, kur 
viņa izveidojusi arī centru veco un 
vientuļo iedzīvotāju aprūpei. 

Margrieta ir Nīderlandē un 
pasaulē atzīta mūzeju menedž-
menta un kultūrpolītikas eksper-
te, mūzeja direktore Hāgā. Latvijā 
viņa pirmoreiz ieradās 1992. gada 
oktobrī, kad Rīgā notika Starptau-
tiska mūzeju konference. Latvija 
bija atguvusi neatkarību, un viņa 
iepazīstināja ar mūzeju kultūrpo-
lītiku un financējumu Eiropā. 
Viņa tagad atzīst, ka toreiz infor-
mācijas daudzums par Latviju 
bijis salīdzināms ar nulli, vaku-
umu. Pēc tam sākusi veikt mūzeju 
darbinieku apmācības Latvijā – 
Engurē, Jūrmalā un citviet, bet 10 
speciālistiem tika dota iespēja 
do ties pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Nīderlandi. 

Latvijā kādu konsultāciju laikā 
1994. gadā Margrietu Lestradēnu 
uzrunājusi Mūzeju valsts pārval-
des speciāliste Vita Rinkeviča, lū -
dzot padomu, ko iesākt ar izcilā 
Latvijas glezniecības vecmeistara 

Latvijas lepnums – 
Nīderlandes pilsone Margrieta Lestradēna

Vilhelma Purvīša dzimtas mājām 
“Vecjaužiem”, jo mākslinieka radi-
nieks Kārlis Švanks, būdams sir-
mā vecumā, vēlas tās pārdot. Dro-
ši vien Latvijā nav cilvēka, kurš 
kaut reizi, uzlūkojot kādu dabas 
ainavu, nebūtu iesaucies – nu gluži 
kā Purvīša gleznā! Tieši tādu – 
reālu ainavu ar pakalniem un  
bēr zu birzīm – Latvijā ieraudzīja 
Mar grieta Lestrādena. Un tā viņai 
“iekritusi sirdī”. Ieteikusi meklēt 
sponsorus un “Vecjaužos” veidot mū -
zeju. Jāpiebilst, ka Vilhelms Pur-
vītis bijis arī Rīgas pilsētas Mākslas 
mūzeja direktors (1919 – 1944). 

Taču tolaik Latvijā nauda kul-
tūrvēsturiskā mantojuma glabā-
tājiem nav bijusi, un ārzemnieki 
īpašumus Latvijā nedrīkstējuši 
iegādāties. Kad mainījās likumi, 
Margrieta Lestradēna no Nīder-
landes riskējusi un 1998. gadā 
kļu va par “Vecjaužu” māju saim-
nieci. Par māju uzreiz bijis skaidrs, 
ka veidos to kā radošu centru, lai 
spētu to uzturēt. 

Margrietas jaunā dzīve “Vec jau-
žos” sākusies ar pamatīgiem re -
mon tiem: dzīvojamai ēkai uzlikts 
jumts, ievilkts ūdensvads, atjauno-
ta elektroinstalācija, pārmūrētas 
krāsnis, pārveidotas bēniņu tel-
pas, kur nakšņot viesiem. Pirms 
vairākiem gadiem augšstāva auru 
ciemošanās laikā izjutis un novēr-
tējis pat Nīderlandes vēstnieks 
Latvijā Roberts Šudeboms.

Margrieta “Vecjaužos” uzsāka 
pastāvīgi dzīvot 2004. gadā. Au -
džumeitu Kelliju iekārtoja vietējā 
pamatskolā. Tā bijusi iespēja ie -
pazīt Latvijas ziemas, kad katru 
dienu jāsanes malka un jākurina 
krāsns, un vēl neizbraucamos lau-
ku ceļus... Cilvēkam, kas bija pie-
radis pie komforta, tas bija šoks. 
Lai labāk iejustos jaunajā dzīves-
vietā, sākusi iepazīties ar vietē -
jiem iedzīvotājiem. Ieraugot tu -
vāko kaimiņieni Elzas tanti pār-
vietojoties ratiņkrēslā, nodomā-
jusi – ak, Dievs, kā vecie cilvēki te 
dzīvo! Pie pagasta dakteres no -
skaidrojusi, ka būtībā nav nevie-

na, kas vecajiem ļaudīm spētu 
palīdzēt. Ja vēl nav radinieku, tad 
dzīve ir skarba. Izrēķinājusi, ka no 
tālākās vietas, kur dzīvo sirmgal-
vis, līdz Zaubes pagasta centram ir 
14 kilometru. Atklājies – šie ļaudis 
netiek pie ārsta, daudziem no 
viņiem nav telefona, dažiem pat 
elektrības. Tas Margrietai Lestra-
dēnai šķita nepieņemami, tādēļ,  
enerģiski rīkojoties, 2007. gadā sa -
darbībā ar Nīderlandes fondu 
“Sabiedrība ar dvēseli” uzsāka 
Zaubē projektu “Pasniedz roku”, 
lai atbalstītu vientuļos vecāka ga -
du gājuma cilvēkus. Vispirms at -
risināja jautājumu, lai ģimenes 
ārsts pats sāktu braukt pie veca-
jiem ļaudīm. Liels atspaids bijis 
vietējo sievu adītie cimdi un zeķes, 
ko par ziedojumiem realizēja Nī -
derlandē. Par iegūto naudu (8 000) 
Zaubē virs doktorāta iegādāju - 
š ies dzīvokli, kuŗu izremontēja un 
iekārtoja ar Latvijas Lauku at -
tīstības fonda financiālo atbalstu. 
Tika iegādāts arī lietots auto. Vie-
tējā vara, redzot ārzemnieces lie -

lo rosību, arī sāka iesaistīties, 
nodrošinot degvielu mašīnai un 
koordinatoru, kurš sirmgalvjus  
no viņu dzīvesvietas atved uz 
Zaubes dzīvokli izmazgāt veļu un 
ieiet siltā vannā, kā arī pie daktera. 
Margrietai Lestradēnai gribētos, 
lai visos Latvijas lauku ciematos 
darbotos līdzīgs projekts kā at -
balsts senioriem, lai viņu dzīve 
kļūtu labāka. 

Viņa ir bijusi 50 valstīs, un tikai 
vēl viena no tām sniegusi tādas 
pašas sajūtas kā Latvija, tā ir Por-
tugāle. Līdzās saglabātajām tra di-
cijām, valodai, kultūrai, Dzies mu 
svētkiem, lieliskajam dizai nam, 
tautas medicīnai, piemēram, liepu 
ziedu tējai pret saaukstēšanos. Lat-
vijā ir tāda lieta, kas ir pazau dēta 
lielākajā daļā Eiropas valstu, – šeit 
ir klusums. Šeit daba joprojām ir 
neskarta. Latvijā ir tik daudz ba -
gātību, tikai jāprot tās novērtēt un 
ar tām lepoties.

Margrieta Lestradēna ir apbal-
vota ar Latvijas Kultūras ministri-
jas Atzinības rakstu par Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma po -
pulārizēšanu Nīderlandē un pro-
fe sionālitātes sekmēšanu Latvijas 
mūzejos. Kopš izveidojusies saik-
ne ar Latviju, nomainījušies 8 kul-
tūras ministri, bet tikai eksmini s-
tre Žanete Jaunzeme-Grende ir 
bijusi “Vecjaužos” un piedalījusies 
pat apkārtnes sakopšanas talkā. 

Margrieta Lestradēna uzsver:  
“Izcilā gleznotāja Vilhelma Purvī-
ša dzimtas mājas “Vecjauži” nav 
domātas man, bet gan latviešiem 
un Latvijai.”

Viņa saņēma ne tikai “Latvijas 
lepnums” balvu, bet arī Latvijas 
vēstniecība Nīderlandē sirsnīgi 
apsveic Margrietu Lestradēnu 
“par pašaizliedzīgu un nesavtīgu 
atbalstu Latvijai profesionālā un 
cilvēciskā jomā”. 

Nīderlandes pilsone Margrieta Lestradēna: “Izcilā gleznotāja 
Vilhelma Purvīša dzimtas mājas “Vecjauži” nav domātas man, 
bet gan latviešiem un Latvijai.” // FOTO: Andris Eglītis

VALIJA BERKINA

Šogad janvārī aprit 25 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad 
Baltijas valstu iedzīvotāji Viļņā, Rīgā un Tallinā drosmīgi iestā -
jās par savu brīvību. Visā Latvijā no 7. līdz 30. janvārim notiek 
barikāžu atcerei veltīti sarīkojumi, pēcpusdienas, izstādes un 
kurti ugunskuri. 

Lauku ļaudis no Latvijas reģioniem tika aicināti arī uz Zemkopības 
ministriju, kur notika svinīgais sarīkojums un dokumentālo foto 
liecību izstāde “Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”. Notika 
arī Latvijas Pasta izdotās barikāžu 25. gadadienas atcerei veltītās 
pastmarkas un pirmās dienas aploksnes apzīmogošana. Bet 13. 
janvāra vakarā Zaķusalā pie televīzijas torņa tika atkal kurti sim-
boliskie barikāžu ugunskuri. 

Latvijas Skautu un gaidu centrālai organizācijai – 25 gadi. No  8. 
līdz 10. janvārim Ložmetējkalnā jau 14. reizi norisinājās zie mas 
nometne “Baltais Vilks”, pulcējot vairāk nekā 150 skautu, gaidu un 
jaunsargu no Rīgas, Ogres, Tukuma, Valmieras, Kocēn iem un citām 
vietām. Dzīvošanai ziemas apstākļos bija nodrošinā tas apkurinā -
mās teltis. Viņi piedalījās dažādās izglītojošās un praktiskās no -
darbībās, kā arī iepazinās ar Ziemassvētku kauju vēsturi, kuŗai šo -
gad aprit 99 gadi. Nometne “Baltais Vilks” tapusi sadarbībā ar Lat-
vijas Aizsardzības ministriju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamentu, kā arī ar Āra dzīves apmācību centra “Pelēkais 
Vilks”, SIA Fazer Latvija un Nacionālo Bruņoto spēku atbalstu.

Dundagas novada bibliotēkā līdz janvāra beigām apskatāma 
oriģināla  Zviedrijas fotografa Hansa Dejnes (Hans Dhejne) izstāde 
“Kurzemnieces – govju foto portreti”. Autors saka:  “...ceru, ka port-
reti ļaus sajust, cik saviļņots un apbrīnas pilns esmu šo Latvijas 
“meiteņu” priekšā, mēģinot parādīt, cik tās ir vienreizējas... Govis ir 
personības – stūrgalvīgas, prieka pilnas, dusmīgas, ziņkārīgas, slin-
kas un vienmēr gatavas uz brīdi pozēt…”

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lvwww.307.lv

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS

Apaļas un ovālas 
krelles, lielus  kulonus  

un brošas,
lielus dzintara gabalus.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:

latgalerija@gmail.com

Gausi nāca, drīz aizgāja tie bagāti Ziemassvētki!
Ziemassvētki pavadīti, un esam sākuši jaunu gadu. Ziemeļamerikas 3x3 nometņu vadības

loks vēl visiem labu, veselīgu, interesantu un ražīgu gadu! Lai izdodas ieceres un darbi
un lai netrūktu iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni, radiem un draugiem!

2016. gada 3x3 nometnes:
no 7. līdz 14. augustam Gaŗezerā

no 14. līdz 21. augustam Katskiļos

3x3 ir nometne visu paaudžu latviešiem, tā veltīta latvisko zināšanu paplašināšanai,
kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu stiprināšanai un draudzību sekmēšanai.

Satiksimies 3x3!
Informācija par 3x3 nometnēm pasaulē un Latvijā atrodama: www.3x3.lv

Paldies Lindai Treijai par grafiku!

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,

veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 

par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,

ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

20. decembrī  Deitonas latvieši 
sanāca kupla skaitā uz Ziemsvēt-
ku dievkalpojumu un jubilejas 
svinēšanu. Dievkalpojumu vadīja 
Oļegs Andrejevs un Georgs Si -
lavs. Pēc dievkalpojuma bija ka -
fijas stunda ar kupli klātu galdu 
un Ziemsvētku uzvedumiem. 
Anda Diaz, kuŗa nesen atbrauca 
no Latvijas, bija izveidojusi pro-
grammu ar dziesmām, deklamā-
cijām un instrumentiem. Uzstājās 
Anda, Ieva Diaz, Ariana Diaz, 
Tālis un Sergis Fricsons.

Ziemsvētki un mācītāja Georga Silava 
ordinācijas svinēšana Deitonā

Lauma Zušēvica un prāvests Gu -
nārs Lazdiņš. Draudzes priekš -
nieks Gunārs Fricsons pasniedza 
mācītajam Silavam jubilejas dā -
vanu – grāmatu no Deitonas 
draudzes, kuŗā viņš kalpojis ilgus 
gadus pirms aiziešanas pensijā. 
Nosvinējām arī viņa 77 gadu 
dzimšanas dienu. Nosvinējām 
Nila Aumes 85 gadu dzimšanas 
dienu kopā ar viņa ģimeni. Vi -
ņiem abiem par godu Maija Fric-
sons bija izcepusi lielu kliņģeri.

Deitonas draudze turpina dar-

Pēc tam nosvinējām mācītāja 
Georga Silava 50 gadu ordināciju. 
LELBA sūtīja mācītajam Silavam 
apsveikumu viņa lielajā dienā, ko 
bija parakstījusi archibīskape 

bību savā 66. gadā ar dievkalpo-
jumiem 2016. gada martā, aprīlī, 
maijā un trīs reizes rudenī. Tu -
vāka informācija pie Gunāra 
Fricsona, 937-897-7469. E pasts: 
gf25@msn.com.

Dr. (Phd) Ints Kaleps, mācītājs Georgs Silavs, Gunārs Fricsons, 
Oļegs Andrejevs
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D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
 DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Brīvo Latvju biedrības nams 

(531 North 7th St, Philadelphia, 
PA 19123).

2. februārī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
humoristiska filma ’’Džim lai-
rūdi rallallā” par pensionāriem 
Latvijā, kā arī dzimumdienu 
svinēšana pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas latv. dr. baznīca (254 

Valentine Ln, Yonkers NY).
31. janvārī 11:30 pēc dievk. 

Kultūras dienas. Koncertēs 
THEIA klavieŗu trio; Aija 
Rēķe (vijole), Daniel Dickson 
(čells), Han Nah Son (kla-
vieres). Programmā latviešu un 
citu komponistu kamermūzika. 
Dace Aperāne referēs ar mū  zi-
kāliem piemēriem no sava kla-
vieŗmūzikas albuma ’’Skaņas 
un atskaņas’’. Godinās laureā-
tus, kuŗiem piešķirti Latvijas 
Republikas ordeņi un ALAs 
atzinības raksti. Ieeja $ 20. Info: 
Baiba Pinne, tālr: 917-270-4786, 
e-pasts: pinnis@banet.net

Ņujorkas latv. federālā kre -
dītsabiedrība (4 Riga La, Mel-
ville NY).

7. februārī 11:30 Salas sarī-
kojumu zālē notiks kreditsa-
biedrības gada sapulce. Dienas 
kārtībā: valdes pr-tāja, kasieŗa, 
aizdevumu un revīzijas komi-
sijas ziņojumi, vēlēšanas un 
dažādi jautājumi. Pēc sapulces 
cienasts. Maksas ziņojumu 
sūtām pa pastu.

PRIEDAINE (NJ)
22. janvārī 13:00 kino die-

nas filma ’’Džimlairūdi ral-
lallā’’ (traģikomēdija), kafija, 
tēja, at  vērts bārs. Uzkodas 
ieteicams ņemt līdzi pašiem. 
Pēc filmas rādīsim Juŗa Zē -
berga video ie  rakstu no kok-
lētājas Laimas Jansones un 
dziedātājas Zanes Pērkones 
koncerta Priedainē.

24. janvārī 13:00 rādīsim abas 
filmas, bet uzkodas un bāra 
nebūs. Ieeja pret ziedojumiem 
filmas producentiem.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

bied  rības nams (1705 9th Ave 
N, St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēkai turpmāk nebūs 
noteikts darba laiks, sakarā ar 
lasītāju skaita samazināšanos. 
Par vēlmi apmeklēt bibliotēku 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-9414. 

26. janvārī 13:00 videoizrāde 
– Ziemeļu un Baltijas valstu 
VIII Dziesmu svētku ieskaņas 
koncerts „Esi sveicināta, 
saule!” Koncertā uzstāsies le -
ģen   dām apvītā maestro, koŗ di-
riģenta Imanta Kokara radī tais 
koris AVE SOL un Latvijas 
koŗdiriģentu koris. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas zied., sākot ar $3.

4. februārī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

13. februārī 17:00 Sirsniņu 
balle, kuŗā sirdi ielīksmojošu, 
romantisku programmu Vla-
dimira Hohlova pavadījumā 
izdziedās lielisks pārsteiguma 
viesis! Pēc koncerta vakara 
mielastam mūsu labākā saim-
niece Mārīte Rubīns ar visu 
savu sirds siltumu uzklās izcilu 
bufetes galdu. Pēc brīnišķīga 
koncerta un gardām vakariņām 
būs iespēja izlocīt kājas Ilmāra 
Dzeņa un Pēteŗa Ozola spēlē-
tos deju mūzikas ritmos. Kādus 
laimīgu loterijas biļešu īpaš-
niekus priecēs vakara laimesti 
– trīs dāvanu grozi. Tiem, kuŗi 
gribēs sirdis sasildīt ar glāzi 
vīna, par to jāgādā pašiem. Lai 
vakars nebūtu jāpavada kājās 
stāvot, vēlams līdz 10. februā-
rim aizrunāt vietu pie galdiņa, 
zvanot Dacei Hohlovai, tālr: 
727-479-8026. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $25.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-
māc. daļas vadītāja Una Vei  lande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. 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). Dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale 
FL). Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Dievkalpojumu laiks 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 
17. janvārī dievk., māc. Helena 
Godiņa (Denvera). 21. februārī 
dievk., diak. Indriķis Kaņeps 
(New Jersey). 20. martā dievk., 
diak. Abija Vents (Deerfield 
Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles. CA 90039). 17. jan-
 vārī 11:00 dievk., māc. Ai  vars 
Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unita-
rian Congregational Parish of 
Norton (2 W Main St, Norton, 
MA 02766). Katru svētdienu 
11:00 dievk. ar dievg. Kalpo 
mācītājs Dr. Jānis Keggi, dr. 
sekretāre Zigrida Kručkova, 
tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. 17. janvārī 
dievk. ar Sv. vak. Pēc tam dāmu 

komitejas gada pilnsapulce – 
visas dāmas laipni lūgtas! 24. 
janvārī dievk. Pēc tam 
Draudzīgais Aicinājums. Māc. 
Jāņa Siliņa stipendijas fonda 
izloze.

• 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. 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: sil-
ver11@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). Dr.pr. Astra 
Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 
16. janvārī 11:00 dievk. ar 
dievg., māc. Dr. Jānis Keggi.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Arhibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek katru svētdienu10:00. 

. Mineapoles St.Paulas dr.: 
10. janvārī 11:00 dievk. ar Sv.
vak., bērnu uzruna, sv.skola, 
sadraudzība. 17. janvārī 11:00 
dievk., sadraudzība. 21. janvārī 
11:00 rīta Bībeles stunda. 24. 
janvārī 11:00 dievk, 
sadraudzība. 26. janvārī 19:00 
vakara Bībeles stunda. 31. 
janvārī 11:00 dievk., 
sadraudzība; LOAM gada 
sapulce. 7. februārī 11:00 dievk. 
ar Sv.vak., sadraudzība; dāmu 
saimes gada sapulce.

• Montrealas latv. 
Trīsvienības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

• 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: latvianluther-
anchurch@gmail.com 17. 
janvārī 12:30 Leikvudā dievk. 
24. janvārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 31. janvārī 13:30 
Īstbransvikā – mūzikas un 
meditācijas dievk. 7. februārī 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 
10. februārī 10:00 Īstbransvikā 
Pelnu dienas svētbrīdis un 
Bībeles stunda. 14. februārī 
13:30 Īstbransvikā dievk. ar 
dievg. 21. februārī 12:30 Leik-
vudā dievk. 28. februārī 13:30 

Īstbransvikā dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
 St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY).

17. janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars.

 10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš.

24. janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars.

 10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš. Novada informāc. sa -
pulce.

 13:30 St. Andrew bazn. dievk., 
māc. Saivars. Novada informāc. 
sapulce.

31. janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. Kul-
tūras dienas.

 10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 24. janvārī 
14:00 Atspīdēšanas laika dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 17. jan-
vārī 13:00 dievk., māc Aija 
Graham. 21. februārī 13:00 
dievk., māc. Roberts Franklins. 
Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jleg  zdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 16. janvārī 11:30 
ticības mācība bērniem. 12:00 
dievk. ar dievg. Kafija un gro-
ziņu galds.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Visi dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian -
church.org 17. janvārī angļu 
val. dievk. ar dievg. Bībeles 
stunda. 24. janvārī dievk. Bī  -
beles stunda. 31. janvārī dievk. 
ar dievg. Kursas draudzīgais 
aicinājums. 

. Skenktedijas latv.ev.lut.dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Dievk. nenotiks jan-
vārī un februārī. 20. martā 
nākamais dievk.

• St. Pētersburgas 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 Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Pazi-
ņojums visiem dievk. apmek-
lētājiem! Sākot ar 2016. gadu, 

katrs pirmās svētdienas dievk. 
notiks Biedrības namā plkst. 
14:00. Katrs trešās svētdienas 
dievk. notiks Our Savior baz-
nīcā plkst. 14:00. 17. janvārī 
dievk. baznīcā. 24. janvārī Bī -
beles stunda. 31. janvārī Bībe-
les stunda. 5. februārī 11:00 
biedrības namā dr.valdes sēde. 
7. februārī dievk. biedrības 
namā. 10. februārī 13:00 bied-
rības namā Svecīšu svētbrīdis. 
14.februārī dievk. baznīcā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola. 10:00 Za -
ķīši. 11:00 dievkalpojums. Kafi-
jas galds. Grāmatu galds. 16. jan-
vārī 18:30 prof. Richarda Pļav-
nieka referāts par Arāja ko -
mandu. Rīko Vašingtonas S!K!K! 
un Vašingtonas konvents. 17. jan-
vārī Sv. vak. dievk. 24. janvārī 
Draudzīgā Aicinājuma dievk. 
un sarīkojums. 31. janvārī Sv.
vak.dievk. decembŗa un janvāŗa 
jubilāru sveikšana.

• 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), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

vēlākais – svētdienās. 
Kārtējam avīzes
numuram ziņas

uz redakciju
tiek nosūtītas

PIRMDIENĀS.
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Mūžībā aizsaukti
2015. gadā mūsu biedri 

KRĒSLIŅŠ, VILIS

PRINCIS, SKAIDRĪTE

ZARIŅŠ-REIS, ZIGRĪDA

ZVEJNIEKS, KĀRLIS

Mūžībā aizgājis

JĀNIS LEIMANIS
Dzimis 1932. gada septembrī Rīgā,

miris 2015. gada 29. novembrī Rogue River, Oregon

Mūsu mīļais filistrs

Fil! GUNARS ČAČE
55 I

Dzimis 1926. gada 21. novembrī Rīgā,
miris 2015. gada 4. oktobrī Jonkeros, Ņujorkā

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā valdes locekle

VERA KĻAVIŅA SILIŅA,
dzim. ZĒBERGA

Dzimusi 1923. gada 16. janvārī Rīgā,
mirusi 2015. gada 12. novembrī Ņujorkā

Dziļās skumjās pieminam mūsu skolas biedra aiziešanu no šīs pasaules

JĀNIS SPRUŽENIEKS
Dzimis 1921. gada 10. septembrī Daugavpilī, Latvijā,

miris 2015. gada 30. novembrī Montreal, Canada

2015. gadā mūžībā aizgājušas
Salas dāmu komitejas locekles

ASTRIDA STALIS 28. maijā

HILDA SPRUKTS 5. jūlijā

VERA SILIŅA 12. novembrī

Dieva mierā aizgājusi

MIRDZA BALAS,
dzim. ŠNEBERGS

Dzimusi 1924. gada 22. septembrī Kurcuma pagastā,
mirusi 2015. gada 19. decembrī Greenwitch CN

Visvaldis Dzenis
NO MALNAVAS SKOLAS SAIMES

Draudzībā viņas piemin
ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES

SALAS NOVADA DĀMU KOMITEJA

Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
MEITA ANNE DENAUT AR VĪRU JIM UN BĒRNIEM

LAUREN, JAMIE, JACK UN COURTNEY
DĒLS PAUL BALAS AR MEITU NICOLE
BRĀLIS VALDIS SNEBERG AR ĢIMENI

MĀSA NORA SKUNSTIŅA
MĀSA RAITA TUTINS AR ĢIMENI

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Par viņu skumst
JĀNIS PURGALIS

INTA UN GUNĀRS GALVIŅŠ

Mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Pateicībā par labo sadarbību un draudzību
LONGAILENDAS KREDITSABIEDRĪBAS DARBINIEKI

No mūsu Malnavas
Nāk senās atmiņas,
Kur mūsu cerības
Mūs visus vienoja.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts,
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu vieglu smilšu klāts.

Mierā jūsu čaklās rokas, 
Klusē jūsu labās sirdis…

Šalciet, priedes klusi, klusi, –
Vējš uz mirkli mierā stāj.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Baltā smilšu kalniņā!
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Ņujorkas Knicks un 
Porziņģis uzvar 

Maiami Heat
Kristapa Porziņģa pārstāvētā 

Ņujorkas Knicks vienība viesos 
ar 98:90 pieveica spēcīgo Maiami 
Heat, kam iepriekš zaudēja as  to-
ņās savstarpējās spēlēs pēc kār-
tas. Spēlē pret Dienvidaustrumu 
līgas līderiem Porziņģis guva 12 
punktus un izcīnīja četras at  lē-
kušās bumbas.

Porziņģis spēlēja 31 minūti, trā -
pīja trīs no deviņiem divpunktu 
metieniem, vienīgo trīspunkt-
nieku nereālizēja, bet iemeta 
visus sešus soda metienus. Por-
ziņģa rēķinā bija arī divi bloķēti 
metieni un viena kļūda. Uzva rē-
tāju sastāvā Porziņģis bija cetur-
tais rezultātīvākais spēlētājs.

Knicks pēdējā laikā  izcīnījis 
trīs uzvaras četrās spēlēs, viesos 
pārspējot Hawks un Heat, savu-
kārt mājās tiekot galā ar Bucks. 
Vienīgā neveiksme (99:100) tika 
piedzīvota izbraukumā Teksasā 
pret pieckārtējiem NBA čem-
pioniem Spurs.

Porziņģis iepriekšējā nedēļā 
palīdzēja savam klubam izcīnīt 
trīs uzvaras. Kristaps caurmērā 
guva 18 punktus, savāca 8 atlē-
ku šās bumbas un bloķēja divus 
metienus.  Par nedēļas labākajiem 
spēlētājiem tika atzīti Lebrons 
Džeimss un Kriss Pols. Balvai 
tika izvirzīti arī Knicks līderi 
Karmelo Entonijs un Kristaps 
Porziņģis. Porziņģis pirmo reizi 
nedēļas labākā spēlētāja balvai 
tika izvirzīts novembŗa otrajā 
pusē, tādējādi kļūstot par pirmo 
latvieti NBA, kuŗš šādu godu 
izpelnījis divas reizes. Savulaik 
vienu reizi balvai bija izvirzīts 
Andris Biedriņš. 

Līdz šim pasaules spēcīgākajā 
basketbola līgā bija spēlējuši tikai 
divi Latvijas basketbolisti – An -
dris Biedriņš savas karjēras laikā 
pārstāvēja Goldensteitas Warriors 
un Jūtas Jazz. Viņš 516 meistar-
sacīkšu spēlēs caurmērā guva 6,3 
punktus un izcīnīja 7,0 atlēkušās 
bumbas, 2008./2009. gada sezonā 
vidēji pat gūstot 11,9 punktus un 
savācot 11,2 atlēkušās bumbas.

Brāļu Dukuru 
medaļas

Martins Dukurs ar ceturto uz -
varu turpināja Pasaules kausa iz   -
cīņu skeletonā, triumfējot Leik-
plesidas posmā ASV. Uz goda 
pjedestala šoreiz kāpa arī brālis 
Tomass, kurš izcīnīja trešo vietu. 
Sudrabs tika korejietim Sun  bi-
nam Junam.

Pēc pirmā brauciena Martins 
bija pirmais, pārliecinoši apstei-
dzot Sunbinu, Tomass – trešais. 
Pēc otrā braucienā sportistu sta-
tus quo nemainījās un Martins 
izcīnīja ceturto uzvaru četros 
Pasaules kausa izcīņas  posmos, 
bet Tomass ieguva pirmo me -
daļu.

***
Latvijas skeletoniste Lelde 

Prie  dulēna Īglsas trasē, Austrijā, 
ieguva otro vietu Starpkon ti-
nentālā kausa posmā.

Priedulēna (attēlā) divu brau-
cienu summā 0,59 sekundes zau-
dēja Krievijas skeletonistei Jeļe-
nai Ņikitinai, trešo vietu ieguva 
amerikāniete Keitija Ūlendere, 
kuŗa no Priedulēnas atpalika 
tikai 0,05 sekundes. Lelde PK 
posmā Amerikā nepiedalījās, jo 
nolēmusi sagatavoties pasaules 
junioru meistarsacīkstēm 22. jan-
vārī Vinterbergas trasē Vācijā.   

Vīru sacensībās startēja 26 
brau cēji. Latvijas pārstāvis Ivo 
Šteinbergs ieguva 14. vietu. Lat-
vijas skeletonists divu braucienu 
summā 2,47 sekundes zaudēja uz -
varētājam olimpiskajam čem-
pionam krievam Aleksandram 
Tretjakovam.

Rastorgujevam 
augstā devītā vieta

Latvijas labākais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs izcīnīja de -
vīto vietu Vācijas trasē Rūpoldingā 
Pasaules kausa izcīņas ceturtā 
posma 15 kilometru masu starta 
sacensībās, tādējādi sasniedzot 
sezonas labāko rezultātu.

Andrejs Rastorgujevs

Kristaps Zvejnieks

Elīza Cauce

Rastorgujevs startēja ar 28. nu -
muru un līdz pirmajai šaušanai 
turējās lielās grupas aizmugurē. 
Pirmajā ugunslīnijā Andrejs bija 
precīzs, kas ļāva pakāpties uz 13. 
poziciju. Turpinājumā viņš kā   pi-
nāja tempu, bet otrajā šaušanā 
viņš pieļāva vienu kļūdu, no lī  de-
riem atpaliekot par vairāk nekā 
pusminūti. Līdz nākamajai šau-
šanai Rastorgujevs līderu pār-
svaru sadeldēja uz pusi, tomēr 
šaušanā stāvus viņš pieļāva divas 
kļūdas, kā dēļ galvgalī esošajiem 
sportistiem viņš zaudēja gandrīz 
minūti, kas viņam deva 17. vietu. 
Pēdējā šaušanā Latvijas biatlo-
nists ieslēpoja kā 17., bet viņam 
izdevās aizvērt visus piecus mēr-
ķus. Rastorgujevs finišā ieslēpoja 
48,7 sekundes pēc uzvarētāja, kas 
viņam deva devīto vietu. Ne -
skaitot soda apļus un pavadīto 
laiku šautuvē, Andrejs bija trešais 
ātrākais trasē, atpaliekot vien no 
Bē un Furkada.

Zvejnieku ģimenes 
lielā diena

Italijas kalnu ciematā Santa-
katerinā Pasaules kausā izcīņā  
slalomā vīriešiem 75 dalībnieku 
vidū vēsturisku panākumu sa -
snie dzis Latvijas izlases līderis 
Kristaps Zvejnieks. Viņš izcīnīja 
26. vietu, pirmo reizi iekļūstot 
trīsdesmitniekā un tiekot uz otro 
braucienu. Līdz ar to 2016. gada 
6.janvāris ieiet Latvijas kalnu 
slēpošanas vēsturē.

Kristaps Zvejnieks gan nav pir-
mais Latvijas slēpotājs, kuŗš 
iekļuvis starp trīsdesmit labā-
kajiem Pasaules kausa izcīņas 
sacensībās. Pēc Latvijas Slēpo ša-
nas savienības informācijas. Ulla 
Lodziņa (tag. Ģērmane) pag. gs. 
80. gadu  beigās un 1990. gadā 
vairākas reizes bija piecpadsmit-
niekā, izcīnot ceturto vietu. Sa -
vukārt Roberts Rode 2012. gada 
februārī PK posmā Sočos no -
brau ciena un slaloma superkom-
binācijā ieņēma 29. vietu. Latvieši  
bijuši trīsdesmitniekā arī olim-
piskajās spēlēs (Ivars Ciaguns – 
25. vieta Soltleiksitijā 2002. gadā) 
un pasaules meistarsacīkstēs 
(Ivars Ciaguns – 27. vietā 1999. 
gadā un Ilze Ābola 27. vietā 2001.
gadā). Tie  ir ļoti augsti rezultāti. 
Olimpiskajās spēlēs un pasaules 
meistarsacīkstēs ir atšķirīgs sa -
censību reglaments.

***
Somijas kalnu slēpošanas cen-

trā Levi slaloma sacensībās 61 
dalībnieka vidū otro vietu izcīnīja 
Miks Zvejnieks, nopelnot 27,23 
FIS punktus. Tas ir viņa otrs 
labākais rezultāts karjērā,  papil-
dinot Zvejnieku ģimenes “lielās 
dienas” sasniegumus.

Ātrais Siguldas
trases ledus

Siguldas trasē risinājās Pasaules 
kausa izcīņas piektais posms 
kamaniņu braukšanā. Latvijas 
izlases galvenais treneris Kaspars 
Dumpis pirms sacensībām sa -
cīja, ka mūsu braucēji vēloties 
revanšēties par iepriekšējā gadā 
piedzīvotajām neveiksmēm savā 
trasē. Toreiz augstākā izcīnītā 
vieta bija sestā. 

Treneŗa vārdi guva apstip ri nā-
jumu. Sacensības bija ļoti veik-
smīgas Latvijas braucējiem. Mū  su 
divnieks Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš ieguva otro vietu 
(attēlā).

cie ši Tobiass Vendls/Tobiass Ārlts, 
kuŗi latviešus apsteidza par 0,338 
sekundēm. Otra Latvijas ekipāža 
– brāļi Juris un Andris Šici divu 
braucienu summā izcīnīja cetur-
to, Kristens Putins/Kārlis Krišs 
Matuzels – 11. vietu.

Pasaules kausa izcīņas kop vēr-
tējumā Gudramovičs/Kalniņš ir 
piektajā, brāļi Šici – astotajā vietā.

Otru sudraba medaļu izcīnīja 
Latvijas kamaniņu sporta ko -
manda stafetes sacensībās. Pir mo 
posmu Latvijai veica Elīza Cauce, 
otrajā posmā palīdzēja Artūrs 
Dārznieks, bet stafeti pabeidza 
Oskara Gudramoviča un Pēteŗa 
Kalniņa pilotētais divnieks. Fi  nišā 
Latvijas stafete no uzvarētājiem 
vāciešiem atpalika 0,219 sekun des.

***
Latvijas kamaniņu braucēja 

Elīza Cauce Siguldā izcīnīja ce -
turto vietu. 

Ulla Zirne šajā sezonā PK 
sacensībās startēja pirmo reizi. 
24 braucēju konkurencē viņa 
izcīnīja  17. vietu. 

Bobslejisti 
Leikplesidas trasē

 Pasaules kausa izcīņas posmā 
Leikplesidas trasē nestartēja 
Oskara Melbārža ekipāža, jo 
Oskars bija guvis savainojumu. 
Vajadzīgs miers, jo ir stipras 
muguras sāpes. Labi startēja 
pilota Uģa Žaļima (stūmējs 
Jānis Jansons) vadītā divnieka 
ekipāža,  izcīnot augsto piekto 
vietu. Latvijas otrā ekipāža ar 
pilotu Oskaru Ķibermani un 
stūmēju Intaru Dambi pirmajā  
braucienā izcīnīja 13. vietu, 
otrais brauciens bija labāks, kas 
kopvērtējumā deva 10. vietu.

Lemj par hokeja 
valstsvienības

treneri 
Latvijas Hokeja federācijas 

(LHF) valdes sēde, kuŗā plānots 
lemt par jauno Latvijas izlases 
galveno treneri, notiks 20. jan-
vārī, jo federācijas prezidents 
Kirovs Lipmans nevēlas sasteigt 
lēmumu, izvēloties nākamo 
valstsvienības vadītāju. “Negri-
bam neko sasteigt. Es vēlos, lai 
tiktu dotas garantijas, ka izlase 
saglabās vietu elites līgā, nevis ti -
kai tiktu prasīts no manis. Gribu 
būt drošs, ka paliksim A grupā. 
Lipmans aģentūrai LETA atgā-
dināja iepriekšējā pasaules meis-
tarsacīkšu notikumus, kad Lat-
vijas izlase pēdējā spēlē pret 
frančiem septiņas sekundes 
pirms pamatlaika beigām va -
rēja ielaist vārtus un izkrist uz 
zemāku līgu. Iepriekš Lipmans 
neslēpa, ka izlases galvenā tre -
neŗa amatā labprāt redzētu 
Leonīdu Beresņevu, taču tagad, 
pēc sarunas ar pašu speciālistu, 
viņš savās domās tik pārlieci-
nāts vairs nebija.

Daiļslidošana
Starptautiskās sacensībās 

Men  tor Cup Polijā, Toruņā, Lat-
 vijas pārstāve Angelika Kuč vaļ -
ska izcīnīja pirmo vietu. Īsa  jā 
programmā punktu sum mā  
viņa sasniedza Latvijas rekordu. 

Rokasbumba
Latvijas rokasbumbas izlase 

2017. gada pasaules meistar-
sacīkšu  kvalifikācijas turnīra 
spēlē Nikozijā ar 28:20 pārspēja 
Kipras vienību. Arī atbilde spēlē 
Valmierā mūsu spēlētāji uzva-
rēja – šoreiz  ar 34:17. Līdz ar šo 
uzvaru Latvija nokļuvusi soļa at -
 tālumā no uzvaras apakšgrupā 
un iekļūšanas izslēgšanas spēlēs. 
Vēl palikušas spēles Grieķijā  un 
Valmierā pret Ukrainu. Viens 
punkts garantēs izkļūšanu no 
grupas, taču pat divi zaudējumi 
var ļaut saglabāt pirmo poziciju.

Turnīra tabula. Spēles. Uzva-
ras. neizšķirti, zaudējumi.
Latvija     6     3     0     0
Grieķija   4     2     0     1
Ukraina   2     2     0     2
Kipra       0     0     0     3

Bokss
Latvijas bokseris Mairis Brie-

dis pirmo cīņu 2016. gadā aiz -
vadīs 21. februārī, kad Arēnā Rīga 
cīnīsies ar dienvidafrikāni Deniju 
Venteru. Abi sportisti sacentīsies 
par vakanto IBF starpkonti nen-
tālo jostu smagsvariem (līdz 
90,7 kilogramiem). “Ar komandu 
jau esam uzsākuši gatavošanos 
februārī paredzētajai cīņai, kas 
uzvaras gadījumā būs plats solis 
tuvāk vienai no nozīmīgākajām 
pasaules čempionu jostām,” sa -
cīja Mairis Briedis. Iepriekšējā 
gadā Briedis, kuŗam 13. janvārī 
bija 31. dzimšanas diena, aiz va-
dījis četras cīņas un visās izcī-
nījis uzvaru. Aprīlī un jūnijā 
Briedis ar technisko nokautu pār -
spēja Vācijas bokseri Bjernu Blaški 
un Emri Altintasu, augustā piek-
tajā raundā efektīgi nokautēja 
vēl vienu Vācijas pārstāvi – Ma -
nuelu Čaru, bet novembrī ar 
technisko nokautu pieveica arī 
ungāru Lāslo Hubertu.

Basketbols
Basketbola vienība TTT Rīga 

Eiropas kausa izcīņas Round of 
16 pirmajā spēlē savā laukumā 
atspēlēja 16 no 19 punktiem, taču 
pēdējā minūtē ielaida trīs punk-
tus un zaudēja Reyer Venezia ar 
rezultātu 61:67. Atbildes spēle 
notika 14. janvārī Venēcijā. Nāka -
majā kārtā iekļūs uzvarētājas 
divu spēļu summā.

Dažos vārdos
 Gadumijas 12 stundu ultra-

maratonā “Pēdējās nakts sapnis”, 
kas risinājās Igaunijas galvas pil-
sētas Tallinas pievārtē Meremoisā, 
uzvarēja Latvijas pārstāvji Guna 
Meistere un Laimonis Skadiņš. 
Par vienu apli mazāk noskrēja 
Pēteris Cābulis, vairāk nekā simts 
kilometrus noskrēja arī Kaspars 
Adijāns (106,2 km). Dāmu kon-
kurencē līderpozicijas jau no pir-
 majām sacensību stundām uz  ņē -
mās debitante Guna Meistere, trešo 
vietu izcīnīja Lauma Čer  ņevska 
(90,2 km). Tuvu dāmu pje  destalam 
bija Vineta Pētersone (87,2 km).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Šis Gudramoviča/Kalniņa eki -
pāžai ir labākais sasniegums kar-
 jērā. Savas kamanas viņi no  kris-
tījuši par zelta bultu. Par sacensību 
uzvarētājiem kļuva titulētie vā -


