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Diskusijas laikā (no kreisās) žurnālists Aleksandrs Mirļins, akadēmiķe Maija Kūle, Romas katoļu baz-
nīcas Rīgas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs, akadēmiķis Tālavs Jundzis, cilvēktiesību aktīvists Pāvils 
Brūveris, akadēmiķis Jānis Stradiņš un Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda priekšsēdis Renārs Zaļais

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Ar gara spēku pret kaŗaspēku
Janvārī aprit 25 gadi, kopš 

Vecrīgā un ap svarīgākajiem 
stratēģiskajiem objektiem valstī 
tika celtas barikādes, lai aiz sar-
gātos no iespējamā padomju 
varai lojālo spēku uzbrukuma. 
Neliels ieskats notikumu chro-
noģijā. 1. janvāris. Pēc LKP 
rīkojuma Rīgas OMON (īpašo 
uzdevumu milicijas vienība) 
ieņem Preses namu, lai pār-
trauk tu preses drukāšanu. 7. jan-
 vāris. Ar aizbildinājumu no -

Ivara Godmaņa valdības atkāp-
šanos. Mēģina ielauzties val-
dības ēkā. 12. janvāris. Aug-
stākās Padomes priekšsēdis Ana-
tolijs Gorbunovs un Ministru 
Padomes vadītājs Ivars God-
manis Maskavā tiekas ar PSRS 
prezidentu Michailu Gorbačo -
vu, kuŗš apsola Rīgā neizmantot 
bruņotu spēku. 13. janvāris. 
Agrā rītā padomju kaŗaspēka 
vienības uzbrūk ļaužu apsar-
gātam Viļņas televīzijas tornim. 

15. janvārī Rīgā, Latvijas Zi -
nātņu akadēmijā, notika starp-
tautiska zinātniska konference 
„Barikādes: pilsoniskā pretes-
tība prettautiskai varai un tās 
mācības” ar mērķi aplūkot ne  var-
 darbīgo pretošanos prettautiskiem 
režīmiem kā vienu no tiešās de -
mokratijas būtiskām un efektī-
vām izpausmēm. Baltijas valstu 
barikādes šajā ziņā ir ne tikai pa -
mācošas, bet arī ļauj izdarīt secinā-
jumus mūsdienu polītisko kon -
fliktu sekmīgākai risināšanai starp-
 tautiskajā sistēmā. Konfe ren cē 
ziņojumus nolasīja pilsoniskās 

Latvijā piemin Barikāžu laiku

pretestības eksperti – teorētiķi, 
polītologi un vēsturnieki, tostarp 
Marks R. Beisingers no ASV un 
Viļus Ivanauskis no Lietuvas, Kā -
rels Pīrimē no Igaunijas. Notika 
arī barikāžu dalībnieku diskusija. 
Nolasītie ziņojumi un diskusijas 
pēc konferences tiks publicēti 
kon  ferences materiālu krājumā. 
Mūsu laikraksta nākamajā nu  mu rā 
publicēsim jaunās zinātnieces Kris-
 tīnes Beķeres referātu „Trim das 
atbalsts barikāžu aizstāvjiem”. 

(13. lpp. lasiet interviju ar 
konferences iniciatoru, 

akadēmiķi Tālavu Jundzi)

(tagadējo Saeimas ēku). Notiek 
manifestācija, kuŗā piedalās ap 
pusmiljons iedzīvotāju. Vecrīgā 
sāk veidot barikādes. 14. jan-
vāris. Rīgā iebrauc lauk saim-
niecības technika, ko izvieto ap 
stratēģiskiem objektiem. 16. jan -
vāris. Omonieši uzbrūk Rīgas 
sargiem Vecmīlgrāvī un uz 
Brasas tilta. Nogalināts Roberts 
Mūrnieks, vairāki ievainotie. 
20. janvāris. Maskavā notiek 
vairāk nekā simts tūkstošu 

Riekstiņš, iekšlietu darbinieki  
Vladimirs Gomonovičs, Sergejs 
Konoņenko  un Rīgas Kinos tu-
dijas operātori Andris Slapiņš 
un Gvido Zvaigzne. 21. janvā-
ris. A. Gorbunovs ierodas Mas-
 kavā pie M. Gorbačova. Saru-
nās Gorbačovs noliedz, ka būtu 
devis pavēli omoniešiem Rīgā 

rīkot apšaudes. Militārās vie-
nības no Vitebskas atsakās do -
ties uz Rīgu, PSRS valdība ne -
cenšas vairs panākt valdības 
maiņu Baltijas valstīs. 24. jan-
vāris. Pēc valdības aicinājuma 
barikāžu dalībnieki atstāj Rīgu.                

(Vairāk lasiet 4. lpp.) 

drošināt ikgadējo iesaukumu 
PSRS armijā Latvijā ierodas 
Baltijas desanta kaŗaspēka vie-
nības. 10. janvāris. Rīgā notiek 
Interfrontes mītiņš, kas prasa 

Nogalināti 14 un ievainots ap -
tuveni tūkstotis. Tautas frontes 
līdeŗi aicina Latvijas iedzīvotā-
jus pulcēties Doma laukumā, 
lai aizstāvētu Augstāko Padomi 

iedzīvotāju iela demonstrācija 
Baltijas neatkarības centienu at -
balstam. OMON mēģināja ie -
ņemt Iekšlietu ministrijas ēku. 
Tiek nogalināti skolnieks Edijs 
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ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Gadskārtējā tūrisma izstāde Ņujorkā

Par svešvārdu latviskošanu

Mans uzskats un „vienpadsmi-
tais bauslis” – tev nebūs un nav 
tiesības „izķēmot”, latviskot vai 
pārlatviskot svešvalodas cilvēka 
vai cita veida legāli dotos vārdus, 
uzvārdus, dokumentus, ģeo gra-

fisko vietu nosaukumus utt. Jo 
tu nezini un arī neesi noteicējs, 
kā pareizi izrunāt un pārrakstīt 
svešvalodas vārdus! Runa var būt 
tikai par tām valodām, kuŗās lie-
 to latīņu valodas burtus. Mans 

No 8. janvāŗa līdz 10. jan-
 vārim Ņujorkas Džavits 
(Javits) centrā notika gads-
kārtējā Ņujorkas tūrisma 
izstāde (NY Times Travel 
Show).

Tā ir lielākā tūrisma iz -
stāde ASV, ko apmeklē vai-
 rāk nekā 28 000 tūrisma 
aģentūru speciālistu un 
Ņujorkas apkārtnes iedzī-
votāju.

Izstādē aģentūras Via 
Hansa stendā piedalījās 
Latvija, Igaunija un Lie -
tuva. No Rīgas bija iebrau-
cis Via Hansa pārstāvis 
Ēriks Lingebērziņš.

Latvijas līdzdalību iz -
stādē organizēja LR goda 
konsuls Ņujorkā Daris 
Dēliņš.Izstādes apmklējuma laikā no kreisās: Dace Mažeika, Margarita 

Mažeika un LR ANO vēstnieks Jānis Mažeiks

ieteikums ir atstāt tai pašā va  lo dā, 
kādā vārds ir rakstīts; vārda iz -
runāšana ir tava problēma, bet 
nemainīt un nepārburtot nosau-
kumus, jo kartēs un citos infor-
mācijas avotos jūs tādus vārdus 
pārlatviskotus neatradīsiet. 

Nevaru atrast informāciju par 
„Vrait Brazers” (Wright Broth ers); 
„Buz, Vaijoming” (Booth, Wyom-
  ing); un manas mātes uzvārds 
nav „Klark”, bet Clarke.

Es nezinu, vai citās valodās 
dara kā mēs – „nelegāli” pārtul-
kojam, pēc sava prāta un iedo-
mas. Katra valoda ir jārespektē, 
lai arī mūsu valoda tiktu res pek -
tēta. Tā lasītajam, rakstītājam 
un informācijas meklētājam ir 
vieglāk orientēties.

Vai mēs esam tik iedomīgi, pa -
reizi, un vai mēs esam vienīgie, 
kuŗi maina vārdus savā valodā, 
nerespektējot citas valodas?

ARIJS VILEMSONS,
Three Rivers, Michigan

Marta Landmane

***

Laipošu piesardzīgi –
Neizpatikšu,
Bet – laipa šaura,
Slīd kāja, melo mēle.

Visi labie nodomi – vējā,
Pa straumi burbulēdami
aizburbulēja.

Nu – vai nav cilvēciski?
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ŅUJORKAS KULTŪRAS DIENĀS KONCERTĒ
THEIA KLAVIEŖU TRIO NO BOSTONAS

Svētdien, 31. janvārī Ņujorkas 
Kultūras dienās, koncertēs Theia 
Klavieŗu trio: vijolniece Aija Rēķe, 
čellists Daniel Dickson un pia-
niste Han Nah Son. Koncerts 
notiks Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Lane, Jonkeros) un 
sāksies plkst. 11:30. Programmā 
skanēs latviešu un citu kom-
ponistu kamermūzika. 

Kultūras dienas otrā daļā būs 
Latvijas Valsts un ALA laureātu 
godināšana un Daces Aperānes 
referāts ar mūzikāliem piemēriem 
no viņas klavieŗmūzikas albuma 
“Skaņas un atskaņas”. (Ieeja: $20.00. 
Kultūras dienas rīko Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome; 
informācija – Baiba Pinnis, pin-
nis@banet.net, 917-270-4786.) 
Pēc Kultūras dienām sekos Lat-
vijas Nacionālās operas ģildes 
izloze. Visi ir laipni aicināti ap -
meklēt Ņujorkas Kultūras dienu 
sarī  kojumu!

Theia Klavieŗu trio tika dibināts 
2014. gada septembrī, piedaloties 
festivālā Educational Bridge Pro -
ject. Vārds “Theia” nozīmē dievie te, 
dievišķā. Theia ir arī grieķu gais-
mas dieviete, kuŗas bērni bija 
Hēlijs, Selēne un Eoss. Theijas uz -
devums ir nest gaismu pasaulei. 
Šī nozīme atbilst trio filozofijai – 
ar mūziku nest gaismu un iedves-
mu pasaulei. Theia Klavieŗu trio 
mūziķi ir vairāku starptautisko 
konkursu laureāti, kuŗi satikās 

DACE
APERĀNE

Bostonas Universitātē savā stu-
diju laikā.

Vijolniece Aija Rēķe ir dzimusi 
Tukumā, Latvijā. Absolvējusi 
Emīla Dārziņa Mūzikas vidus-
skolu Rīgā pie vijoles skolotāja 
Andŗa Baumaņa. Ar izcilību bei-
gusi Bostonas Universitātes Daiļo 

konkursā „Klaipēda-Bostona” un 
konkursā „Talants Latvijai”. Pie -
dalījusies daudzos festivālos, to -
starp Auroras Kamer mū zikas 
Festivālā Zviedrijā, Colle gium 
Musicum – Schloss Pommers   felden 
Vācijā, starptautiskā fes ti vālā 
Kiev Summer Music Evenings 

Vīķes-Freibergas lekcijas noslē-
gumā Bostonas Universitātē (2014). 
2014. gadā saņēmusi Latviskā Man-
 tojuma fonda „Oskara Balvu”. No 
2015. gada Aija ir Amerikas Na -
cionālās Mūzikas Goda biedrības 
„Pi Kappa Lambda” biedre. Kon-
certējusi Latvijā, Lietuvā, Horvā-
tijā, Ukrainā, Itālijā, Vācijā, Zvied-
rijā, Rumānijā, Nīderlandē, Ka -
nadā un ASV. No 2015. gada ru -
dens viņa ir vijoles skolotāja El 
Sistema, Austrumsommervillas 
skolā un aktīvi koncertē Bostonā.

Daniels Diksons ir dzimis Lo -
sandželosā, bet drīz vien ar ģi  meni 
pārcēlies uz Vašingtonas štatu, kur 
uzsāka privātstundas klavierspēlē. 
Pēc diviem gadiem sāka arī čella 
privātstundas. Vēlāk kopā ar brā-
ļiem un māsām izveidoja stīgu 
kvartetu Dickson String Quartet, 
kuŗš saņēma stipendiju mācībām 
Misūri Universitātē Sent Luisā ar 
Ariannas stīgu kvartetu.  Daniels 
ir piedalījies meistarklasēs ar 
“Ariannas Stīgu kvartetu”, “To  ki jas 
Stīgu kvartetu”, Atrium Stīgu kvar-
tetu, Emersona Stīgu kvartetu, 
Pacifica Stīgu kvartetu, kā arī ar 
Alisa Weilerstein, Olga Kern, An  dre 
Watts, Midori un daudziem citiem 
izciliem māksliniekiem. 2014. ga -
dā uzsācis  maģistra grada studi-
jas Bostonas Universitātes Daiļo 
mākslu kolledžā, Michael Rey-
nolds vadībā, bet 2015. gadā uz -
sāka Maģistra grada studijas arī 

klavieŗspēlē pie Gilas Goldšteines. 
Daniels pasniedz čella stundas 
Bostonas apkārtnē un aktīvi 
koncertē. 

Han Nah Son ir dzimusi Dien-
vidkorejā un ir daudzkārtēja starp-
 tautisko konkursu laureāte. Viņa 
ir mācījusies Nikolaja Rimska-
Korsakova konservatorijā Krie-
vijā, Hanoveras konservatorijā 
Vācijā, ieguvusi maģistra gradu 
Mahidol universitātē Taizemē un 
doktora gradu Bostonas univer-
sitātes Daiļo mākslu kolledžā. 
Koncertējusi Krievijā, Vācijā, Fran-
cijā, Taizemē un Amerikā. Uzstā-
jusies Nacionālajā Radio WBUR 
(National Public Radio WBUR) 
ar programmu, kas tika veltīta 
Bostonas maratona traģēdijā cie-
 tušajiem. Han Nah kā pianiste ir 
piedalījusies M. Freina mūsdie-
nīgajā lugā “Kopenhāgena” Kem-
 bridžas Centrālā skvēra teātrī. 

Han Nah ir pasniegusi klavieŗ-
stundas Bostonas Tanglewood in -
stitūtā, Chiang Mai Mūzikas fes-
tivālā un Bostonas Universitātē 
kā klavieŗspēles profesora asis-
tente. Han Nah ir laureāte Ingrid 
Martin Foerder fonda konkursā, 
Ričmondas pianistu konkursā, 
Starptautiskajā F. Lista pianistu 
konkursā, Rotary-Rotaract Starp-
tautiskajā konkursā, ASEAN 
Šopēna Starptautiskā pianistu 
konkursā, Taizemes Bēthovena 
konkursā un daudzos citos.

Theia Klavieru trio mūziķi: Han Nah Son, Daniel Dickson, Aija Rēķe

mākslu kolledžu pie profesores 
Danas Mazurkevičas. Aija iegu-
vusi bakalaura gradu Roterdamas 
Konservatorijā Nīderlandē, kur 
mācījusies pie profesora Benziona 
Šamira. Bostonas Universitātes 
Baha solo konkursa uzvarētāja, 
laureāte starptautiskajā vijolnie ku 

Ukrainā, festivālā Terra Magica 
Horvātijā, Festival Internazionale 
de Musica Itālijā un koncertējusi 
kā soliste ar Klaipēdas Kamer-
orķestri Lietuvā. 2014. gada va -
sarā viņa piedalījās XIV Latviešu 
Dziesmu svētkos Kanadā Hamil-
tonā. Uzaicināta mūzicēt Dr. Vai  ras 

Nu jau daudz gadu Vašingto-
nas un apkārtnes latviešu sa -
biedrībai veidojušās tuvas un 
draudzīgas attiecības ar Latvijas 
vēstniecības personālu – gan ar 
diplomātiem, gan ar mazāk ie -
vērotiem darbiniekiem un viņu 
ģimenēm. Vēstniecības dar  bi-
nieki strādā par skolotā jiem 
latviešu draudzes skoliņā, un 
vietējie tautieši savukārt brīv-
prātīgi dežūrē vēstniecībā rī  ko-
tās izstādēs, kā arī bieži ciemo-
jas tur rīkotās pieņem šanās. 
Šāda abpusēji rosinoša sadar bo-
šanās bijusi zināmā mērā at  ka-
rīga no vēstniecības darbinieku 
vēlēšanās biedroties ar bijušās 
trimdas pēcnācējiem, kuŗu “cie-
toksnis’’ ir baznīca un sabied-
riskais centrs Rokvillē, Meri-
lendā. Vēstniecības ļaudis, īpaši 
tie, kuŗi auguši un sko lojušies 
padomju laikos, gribot negribot 
ierodas Vašingtonā ar mazliet 
citādu pagātnes bagāžu nekā 
bijušie trimdinieki, kas savu 
mūžu pavadījuši Amerikā vei  do-
tajās latviešu kopienās un ilgus 
gadus savas iztēles priekš plānā 
paturējuši pirmskaŗa Latviju. 

Šīs divas pasaules gadu gaitā 
jūtami saplūdušas kopā. Abas 
puses labāk iepazinušās, un at -
sevišķi vēstniecības darbinieki 
zināmā mērā iekļāvušies vietējā 
latviešu saimē. Košs šādas drau-
dzēšanās piemērs ir līdzšinējais 

VILNIS
BAUMANIS

Jautra atvadīšanās Vašingtonas pievārtē
Divi vēstniecības darbinieki dodas mājās

vēstniecības īpašuma pārvald-
nieks Valdis Bormanis un viņa 
kundze Svetlana (pazīstama kā 
“Sveta’’), kuŗi vēstniecībā kal-
pojuši deviņus gadus un tagad 
dodas atpakaļ uz Rīgu. Lai at -
vadītos no Amerikas draugu 
saimes, viņi šī gada 9. janvārī 
sarīkoja priecīgu ballīti Latvie -

dami dabas un tūrisma entu -
ziasti, viņi ar divriteņiem esot 
izbraukājuši visus Vašingtonas 
parkus. Valdis pa šiem gadiem 
esot atklājis, ka amerikāņi tomēr 
neēdot vienīgi hamburgerus, kā 
viņš sākotnēji bija iedomājies.

Valda Bormaņa pirmie sakari 
ar Vašingtonu radušies jau 

ieradusies Vašingtonā. Valdis 
oficiāli bija atbildīgs par Vēst-
niecības īpašumu – vēsturisko 
namu pilsētas centrā. Sveta rū -
pējās par pārējām saimniecības 
lietām. Abi – būdami mundri, 
izdarīgi un draudzīgi – veikuši 
daždažādus pienākumus: apko-
puši telpas, rūpējušies par dip-
lomātu izvadāšanu un vēst nie-
cības viesu pacienāšanu. Valdis 
un Sveta lepojas ar savu dēlu 
Miku, kas, Amerikā dzīvodams, 
cītīgi mācījies, un šogad iegūšot 
maģistra gradu aeronautikas 
inženieŗzinātnēs. Kas viņus sa -
gaida, atgriežoties Rīgā? Valdis 
turpināšot strādāt Ārlietu mi -
nistrijā par diplomātisko  kur -
jeru Latvijas vēstniecībām Ei -
ropā. Svetai būšot jāmeklē 
darbs. Viņu gan gaidot meita 
Vita ar divām mazmeitām. 

Bormaņu atvadu diena Lat-
viešu namā bija saistīta ar Valda 
iemīļoto vaļasprieka nodarbī -
bu – novusa spēli. Vēlēdamies 
pirms aizbraukšanas vēlreiz 
kopā ar draugiem izbaudīt no -
vusa priekus, viņš tās pašas die-
nas rītā bija sarīkojis turnīru. 
Vašingtonā pavadītajā laikā viņš 
šādus turnīrus bija rīkojis vai -
rākkārt, demonstrēdams no  vu-
su arī amerikāņiem. Šajā reizē 
piedalījās ap 20 „novusistu”, kas 
knaukšināja koka ripiņas pa 
galdiem. Labākie knaukšieni, 

kas lika diviem vai trim kau-
liņiem reizē iekrist kabatā, 
izpelnījās jūsmīgus skatītāju 
aplausus.

Viesībās bija klāt arī nule no 
Latvijas ieradies Valda Bormaņa 
atvietotājs Latvijas vēstniecībā 
Jānis Dubra ar kundzi Ritu un 
dēlu Jāni. Jānis seniors kā in -
formācijas sistēmu pārzinātājs 
kādu gadu strādājis Briselē, 
Latvijas pārstāvniecībā Eiropas 
Savienībā. Vērojot burbuļojošo 
sabiedrību Latviešu namā, Jānis 
Dubra teica, ka viņam patīkot 
Vašingtonas latvieši. No abiem 
Jāņiem un arī no Ritas strāvoja 
patīkama latviska laipnība. Se -
višķi pacilātā omā bija 9. klases 
audzēknis Jānis jaunākais, kas 
bija ieguvis pirmo vietu novusa 
turnīrā. Veni, vidi, vici!

Bormaņu atvadu ballīte bei-
dzās ar sparīgu dziedāšanu, ko 
spēcīgos decibelos ar klavierēm 
un ģitaru pavadīja vietējie 
mūziķi Ivars Kuškēvics, Aivars 
Osvalds un Pēteris Alunāns. Val-
  dis Bormanis, apliecinā dams 
izteiktas aktieŗa dotības, ar as -
prātīgiem žestiem un mīmiku 
attēloja dziesmās pausto dar-
bību un izjūtas. Vienubrīd Sveta 
viņam pievienojās jauneklīgā 
dejā, visiem aizrautīgi dziedot 
„Mīļo, mazo Lulu”. Lai viņiem 
dejas solis nepagurst, arī at -
griežoties dzimtenē!

Sveta un Valdis Bormaņi (Sveta ar turnīrā izcīnīto godalgu)
// FOTO: Pēteris Alunāns

šu centrā ar dziesmām, jokiem 
un biežu vīna glāzīšu tink  šķi-
nāšanu. Stāstīdami par Amerikā 
pavadīto laiku, Valdis un Sveta 
pieminēja Amerikas dabas skais-
tumu un daudzveidību, ko viņi 
izbaudījuši, gan apbrīnodami 
Lielā Kanjona plašumus, gan 
gozēdamies Floridas saulītē. Bū -

1992. gadā, kad viņu darbā pie -
ņēmusi toreizējā Baltijas Miera 
korpusa (Peace Corps) direktore 
Dagnija Krēsliņa – rosīga Va -
šing tonas saimes locekle, kas tai 
laikā strādāja Rīgā. Vēlāk Val-
dim pavēries ceļš uz darbu 
Latvijas Ārlietu ministrijā, un 
2006. gadā Bormaņu ģimene 
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// KARIKATŪRA: Zemgus Zaharāns

Piemiņas akmens Barikāžu dienu dalībniekiem pie LR Saeimas 
nama šā gada janvārī

Īpašā demokratija
Valdības veidošanas sarunas 

sākušās barikāžu atceres nedēļā, 
un, raugoties dokumentālo fil mu 
kadros un klausoties barikāžu 
dalībnieku atmiņās, brīžam 
grūti saprast, kā esam nonākuši 
līdz šai dīvainajai izpratnei par 
valsti un demokratiju.

Pašiem sava demokratija
Demokratija vai nu ir, vai tās 

nav, un apgalvojums, ka ir va  ja-
dzīga kāda īpaša demokratija, 
kas atbilst nacionālajām tradi-
cijām un valsts īpatnībām, labā-
kajā gadījumā izklausās kā dī -
vaina humora izpratne. Tiesa 
gan, mūsu kaimiņiem, Krievijas 
iedzīvotājiem, tā šķiet pavisam 
normāla izpratne par demokra-
tiju. Vēl vairāk, pēdējā gada 
laikā Krievijā to iedzīvotāju 
skaits, kuŗi ir pārliecināti, ka 
viņu valstī neapšaubāmi ir de -
mokratija, palielinājies divas rei -
zes. Savukārt to cilvēku skaits, 
kas tā īsti nav pārliecināti, tomēr 
domā, ka vismaz „daļēja demo-
kratija” Krievijā pastāv, ir palie-
linājies par astoņiem procenta 
punktiem, bet pusotras reizes 
samazinājies to skaits, kas uz -
skatīja, ka pagaidām demokra-
tija Krievijā nav nostiprināju-
sies. Gandrīz puse iedzīvotāju 
Krievijā ir pārliecināti, ka viņu 
valstij vajadzīga jau pieminētā, 
īpašā demokratija. Jāpiebilst, ka 
pēdējo astoņu gadu laikā no 28 
līdz 34 procentiem pieaudzis arī 
to Krievijas iedzīvotāju skaits, 
kas uzskata – Staļina kļūdas un 
netikumus var piedot, jo viņš 
uzvarēja Lielajā Tēvijas kaŗā. 

Var jau atmest ar roku, lasot 
šo Krievijas „Levadas centra” 
veikto pētījumu ciparus, un 
teikt, ka Krievijas iedzīvotāji ir 
padarīti par zombijiem (no angļu 
val. zombi – dīvains tips, muļķis, 
atdzīvojies mironis) un ka Lat-
vijā cilvēki tā nedomā. Tomēr 
reizēm šķiet, ka šis domāšanas 
un izpratnes veids, piemēram, 
attiecībā uz demokratiju ir lipīgs 
un radījis savdabīgu, vietējām 
polītiskajām tradicijām un īpat-
nībām raksturīgu domāšanas 
veidu.

Manuprāt, spilgtākais pie  mērs 
ir Vienotības līderes Solvitas 
Āboltiņas uzskati, ka demokra-
tija – tā ir viņa un viņas vēlmes. 
Tas, ka Vienotība strauji zaudē 
vēlētāju uzticību un izgāzās 
Ministru prezidenta amata kan-
 didāta izvēles procesā, pēc par-
tijas vadītājas domām ir visu 
citu vaina – sākot ar preses un 
konkurentu partiju sazvērestību 
un beidzot ar daudzu partijas 
biedru atšķirīgajiem uzskatiem 
jautājumā par premjēra amata 
kandidātu. Āboltiņa ir pārlie ci-
nāta, ka nav kļūdījusies, jo ir 
rīkojusies tā, kā viņa gribēja 
rīkoties. Arī pirmās vēlmes un 
piedāvājumi, kas jau izskanējuši 
valdības veidošanas pašā sā  ku-
mā, brīžiem liek vaicāt – kas tad 
ir pats galvenais?

Pieprasījums un
piedā vā jums

Protams, polītikā piepra sī ju-
mam un piedāvājumam ir ne 
tikai „monētas otra puse”, bet 
bieži vien arī ar aci ne tik labi 
uzreiz saredzama trešā puse. 

SALLIJA
BENFELDE

Pēc mīņāšanās un vilcināšanās, 
Solvitai Āboltiņai cerot uz Mi -
nistru prezidenta amatu, Vieno-
tībai nekas cits neatliek, kā stin-
gri prasīt to, ko tā vēlas. Protams, 
Vienotība joprojām ir pašreizē-
jās koalicijas lielākā Saeimas 
frakcija un var prasīt atstāt tai 
satiksmes ministra amatu. Tāpat 
arī būtu saprotamas partijas ie -
spējamās bažas par to, ka dažādi 

Mazliet sarežģītāk jau ir ar 
Tieslietu ministriju, kuŗu sev 
grib atstāt Nacionālā apvienība, 
bet neatlaidīgi prasa arī Vie no-
tība. Ar tiesiskuma izpratni mi -
nistrijā Nacionālajai apvienībai 
patiešām bijis tā bēdīgāk – atce-
ramies kaut vai stāstu par VDK 
dokumentu izpētes komisiju vai 
mēģinājumus nemanot iebīdīt 
vairākos dokumentos normas, 

deputāte un Saeimas priekš-
sēdes biedre Inese Lībiņa-
Egnere. Neapšaubāmi, ka Lī -
biņas-Egneres kvalifikācija un 
pieredze ir atbilstoša tieslietu 
ministra darba veikšanai. To  mēr, 
vai viss ir tik vienkārši? Ja Lī -
biņa-Egnere aizietu no Saeimas 
priekšsēdes biedres amata un 
tātad pamestu vietu Saeimas 
Prezidijā, Vienotība pamatoti 
varētu prasīt, lai partijai atkal 
tiek šis amats. Savukārt tas no -
zīmē, ka Prezidijā, kaut arī ne 
priekšsēdes krēslā, atkal varētu 
atgriezties Solvita Āboltiņa. Un 
izskatās, ka tas ir galvenais 
iemesls, kāpēc Vienotība Ābol-
tiņas personā nolēmusi cīnīties 
par Tieslietu ministriju. Ja kli-
bais tiesiskums tiešām Vienotību 
uztrauktu, tā jau sen būtu cen-
tusies kaut ko lietas labā darīt, 
jo galu galā valdību jau kopš 
2009. gada marta vēl līdz šim 
brīdim vadījuši un vada Vie  no-
tības premjēri.

Demografijas kārts
Arī jau pieminētie zaļzemnieki 

ne tikai grib naudīgāko minis-
triju, acīmredzot viņi izmanto 
iespēju ne vien pielabināties 
saviem šī mirkļa partneŗiem – 
Nacionālajai apvienībai, bet ne -
palaiž gaŗām iespēju smalki 
pasmieties. Proti, interesants ir 
Māŗa Kučinska piedāvājums 
Nacionālajai apvienībai ņemt 
savā ziņā Labklājības ministriju. 
Kā zināms, viena no galvenajām 
nacionāļu prioritātēm ir demo-
grafija. Tad nu Nacionālās ap -
vienības ministrs varētu rādīt, 
kā esošā budžeta ietvaros var 
veicināt dzimstību un apliecināt 
idejas darbos. Turklāt izskanē-
jušais variants, ka par labklājības 
ministru varētu kļūt Imants 
Parādnieks, ir melnā humora 
vērts. Sociālajos tīklos tas iz  rai-
sījis gluži vai vētru, atceroties 
gan Parādnieka parādus uzņē-
mējdarbībā, viņa daudzsievību, 
gan vēlmi pilnībā kontrolēt sie -
vietes dzīvi – mēģinājumu pil-
nībā aizliegt abortus un aizliegt 
nedzemdējušām sievietēm zie-
dot savas olšūnas bezbērnu 
pāŗiem. Jāpiebilst arī, ka Parād-
niekam vai jebkuŗam citam no 
Nacionālās apvienības ministra 
krēslā vajadzētu beidzot arī kaut 
ko darīt, lai mainītu situāciju, 
kad viesstrādnieku ģimenes no 
Latvijas iekļūst konfliktos ar 
vietējiem likumiem un zaudē 
tiesības audzināt savus bērnus. 
Pašreizējais ministrs Dzintars 
Rasnačs, tiekoties ar emigran-
tiem no Latvijas, gan pamatoti ir 
atgādinājis, ka katrā valstī dzī-
vojošajiem ir jāievēro tās valsts 
tradicijas un likumi, kuŗā emi-
granti dzīvo, tomēr ar to vien ir 
par maz. Šobrīd iniciātīvu ir 
uzņēmusies Latvijas vēstniecība 
Īrijā, kuŗa 29. janvārī Dublinā 
rīko informātīvu semināru kopā 
ar Latvijas ev. lut. Baznīcas 
(LELB) Latviešu draudzi Īrijā 
un Īrijas Audžuģimeņu asociā-
ciju. Vēstniecība īpašu uzma-
nību pievērš latviešu audžu ģi-
meņu veidošanas iespējām, jo 
Īrijā ārpusģimenes aprūpē va  rētu 
būt vairāk nekā simts Latvijas 
valstspiederīgo bērnu. Nav ma -

nīts, ka seminārā plāno piedalī-
ties arī Nacionālās apvienības 
pārstāvji, lai gan pēc viņu do -
mām viņi ir vienīgie, kuŗiem 
rūp ģimenes un bērni.

Biznesa intereses
Stāstā par valdības veidošanu 

ir arī kāda pavisam netīkama 
nianse. Ja valdību izveidos un 
vadīs zaļzemnieki, ir liela iespēja, 
ka Latvija vairāk raudzīsies uz 
Krievijas pusi nekā līdz šim. 
Latvijas Universitātes asociētais 
profesors Ojārs Skudra jau pub-
liski ir paudis, ka Kučinska val -
dībai būs uzstādījums uzlabot 
attiecības ar Krieviju. Profesors 
arī uzskata, ka pieaugs Saskaņas 
loma, ja notiks šķelšanās Vieno-
tībā – pēc viņa sacītā, Saskaņas 
loma nākamajā valdībā tādā 
ga dījumā būs ļoti liela, ja no 
Vienotības atdalīsies tā sauktais 
liberālais spārns ar sešiem de  pu-
tātiem. Savukārt, ja visa partija 
izšķirsies strādāt opozicijā, tad 
Saskaņas loma pēc Skudras do -
mām „būs pavisam liela”. „Tad 
Saskaņas balsis var izrādīties 
ļoti nepieciešamas,” sacīja polī -
tologs. Manuprāt, tas gan nebūs 
vienkārši, jo Nacionālajai apvie-
nībai būs grūti paskaidrot saviem 
vēlētājiem, kādēļ viņi pārkāpuši 
savu solījumu nekad nestrādāt 
kopā ar Saskaņu. 

Uzreiz arī jāteic, ka Māris Ku -
činskis nav nekāds Putina un 
Krievijas apbrīnotājs un atbal stī-
tājs, tomēr zaļzemniekos ne  trūkst 
ietekmīgu vīru, kuŗiem viņu 
biznesa izdevīgums ir pirmajā 
vietā un sankcijas pret Krieviju 
traucē nākotnes plāniem. Tādēļ 
bažas, ka topošā valdība varētu 
būt vairāk vai mazāk ieinteresēta 
kaut kādā veidā uzlabot prak-
tiskās attiecības ar Krieviju, ir 
visai pamatotas. Tomēr jāšaubās, 
vai Vienotība paliks opozicijā, 
ja manīs, ka savu ietekmi var 
palielināt Saskaņa. Savukārt par 
partijas šķelšanos šobrīd grūti 
spriest, jo Vienotības pārrunu 
grupā ar Māri Kučinski par 
valdības veidošanu ir iekļauta 
arī Ilze Viņķele, kas pārstāv 
partijas iekšējo opoziciju. 

Piebilde. Protams, ik pa brī-
dim izskan kādas partijas pazi-
ņojums, un sabiedriskās saziņas 
līdzekļu [masu mediju] galvenā 
interese ir valdības veidošana 
un viss, kas notiek ap to. Tādēļ 
skumji, ka Latvijas presei savā 
ziņā ēnā palikusi ziņa par kār-
tējām problēmām saistībā ar 
VDK dokumentu izpētes ko  mi-
siju. Laiks jau vairākkārt ir rak-
stījis par komisiju, intervējis arī 
tās vadītāju Kārli Kangeri, un 
nesen rakstījām par to, ka noti-
kusi VDK dokumentu iznīci nā-
šana, nav skaidrības par daudzu 
dokumentu tālāko likteni un par 
pētnieku piekļuvi dokumen tiem. 
No vienas puses, varam priecā-
ties, ka ne tikai atspoguļojam 
valdības veidošanas procesus, 
bet, atšķirībā no Latvijas preses, 
ātrāk pamanām arī citus sva rī-
gus notikumus. No otras puses, 
tas skumdina. Jebkuŗā gadījumā 
Laiks turpinās sekot tam, kā 
VDK dokumentu izpētes ko -
misijai veicas piepildīt savus 
plānus. 

„šeptmaņi” vēl nav atmetuši ce -
rības kaut kā izdabūt sev labu-
mu no vilcienu iepirkumiem un 
airBaltic investīcijām, ja vien 
abi minētie iemesli ir patiesais 
prasības motīvs. Un nav pārstei-
gums par zaļzemniekiem, kuŗi 
jau sen ir iekārojuši projektos 
naudīgāko ministriju. Katrā zi  ņā 
Satiksmes ministrijas „dalīšana” 
diez vai kādu var pārsteigt, un 
maz ticams, ka vienas vai otras 
partijas vēlme to vadīt ir ne -
savtīga.

kas būtiski ierobežotu žurnā-
listu tiesības informēt sabied-
rību par tiesas procesiem, tāpat 
smagi ir gājis ar maksātnespējas 
administratoru visatļautības 
ierobežošanu. Tādēļ Vienotības  
vēlme pārņemt ministrijas va -
dību būtu saprotama. Tiesa gan, 
ja tas izdotos, par tieslietu mi -
nistri no Vienotības acīmredzot 
kļūtu juridisko zinātņu doktore, 
bijusī Valsts prezidenta juri-
diskā padomniece (no 2007. līdz 
2011. gadam), tagad Saei mas 
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Citādie latvieši
Latviešu nedarbi Amerikā 20. gadsimta sākumā

Neatkarīgas Latvijas Republikas 
izveidošanas brīdī un cīņu laikā 
par tās neatkarību ārpus valsts 
robežām dzīvoja liels skaits lat -
viešu. Visvairāk latviešu bija Krie -
vijā, Ukrainā un citas bijušās im -
perijas daļās, un tas bija objektīvi 
saistīts ar Pirmā pasaules kaŗa 
bēgļu gaitām. Taču ievērojams lat-
viešu skaits atradās arī Rietum ei-
 ropas valstīs un ar Lielbritaniju 
saistītajās Austrālijā un Kanadā. 
Vislielākais latviešu skaits bija 
Amerikas Savienotajās Valstīs, kur 
viņi veidoja zināmu nacionālu 

pēc 1905. gada revolūcijas, bēgot 
no represijām cariskajā Krievijā 
par piedalīšanos tajā (tieši 1905. 
gada revolūcijas laikā ASV laik-
raksti pirmo reizi plašāk par lat-
viešiem ziņoja kā par revolucio-
nāriem).

1909. gadā kreisajā Amerikas 
Sociālistiskajā partijā iestājās 
virkne latviešu sociāldemokratu 
pulciņu, izveidojot Latviešu so -
ciāl  demokrātu koporganizāciju 
kā autonomu federāciju tās ietva-
ros (1906.–1919. gadā tā izdeva 
laikrakstu Strādnieks). Tāpat ASV 

smēs ar policiju, kuru dēļ ASV 
prese ziņoja par latviešiem kā 
bandītiem, bet policija veica iz  -
meklēšanu, nopratinot latviešu 
iedzīvotājus, līdzīgi kā tas notika 
itāļu mafijas noziegumu iz   mek-
lēšanas lietās. 

Pēc 1905. gada revolūcijas Rie-
 tumu valstīs nokļuvušie latviešu 
revolucionāri izpelnījās uzma nī bu 
ar radikāliem terrora aktiem, no 
kuŗiem skaļākais ir 1910. gadā 
Londonā notikušais. ASV nori si-
nājās divi īpaši skaļi notikumi, 
kas minētās lielvalsts sabiedrībā 

izsaukt  ārstu. Policists metās uz 
krogu un paspēja ieraudzīt trīs 
vīrus, kas skriešus šķērsoja Va -
šing  tona ielu. Vairākas reizes iz  -
šāvis viņu virzienā, taču tumsas 
dēļ netrāpījis, viņš ieskrēja krogā 
un palīdzēja ievainotajiem. 

Pats Batlers vēlāk liecināja, ka 
dzirdējis sešus revolvera šāvienus, 
tāpēc meties uz krogu, pa ceļam 
dzirdējis vēl 6-7 šāvienus. Kad 
viņš nostājies durvīs, redzējis trīs 
vīrus šaujam, mazākais no vi  ņiem 
pagriezies pret policistu, pavērsis 
revolveri un arī izšāvis, taču poli-

nojot kapsētas sargu. Kājās tika 
sacelta visa pilsētas policija, un 
plkst. 8 vakarā kapsētas rajonu 
bija ielenkuši 238 bruņoti vīri, 
kas, ņemot vērā kapsētas lielumu 
un drīzo tumsas iestāšanos, ne -
uz  sāka tās pārmeklēšanu, bet 
nodrošināja apkārtējo ielu kon-
troli, patrulējot un ar automobiļu 
ugunīm tās izgaismojot.

Plkst. 20.15 un 21.15 policisti 
pie kapsētas dienvidu žoga atklāja 
uguni, kad kāds mēģināja pārrāp-
ties pāri žogam, bet 21.20 tika 
vēderā ievainots policists, kuŗš, 

kopienu. Šī kopiena un latvieši ār -
pus tās veidoja īpatnēju ASV ie  dzī-
 votāju grupu ne tikai no nacio-
nālā, bet arī no polītiskā viedokļa, 
proti, ievērojama daļa no viņiem 
bija kreisi noskaņoti cilvēki, kas 
ASV ieradušies 19. gadsimta bei  gās 
un 20. gadsimta sākumā, īpaši 
daudz – pēc 1905. gada revolū cijas.

Salīdzinot neliela, piemēram, 
ar lietuviešiem, latviešu izceļo ša-
nas kustība uz ASV aizsākās jau 
19. gadsimta 80. gados. Vairākos 
ASV centros sāka veidoties lat vie -
šu sabiedriskā dzīve. Tā 1889. ga  dā 
sāka darboties Bostonas Latviešu 
biedrība (nedaudz vēlāk tā sašķē-
lās, 1893. gadā izveidojoties arī 
Bostonas Latviešu strādnieku bied-
 rībai). 1896. gadā Bostonā sāka 
iznākt pirmais ASV latviešu pre-
ses izdevums – Amerikas Vēst-
nesis (redaktors līdz 1919. gadam 
bija viens no ievērojamākajiem 
ASV latviešiem Jēkabs Zībergs). 
Tajā pašā 1896. gadā uz ASV emi g-
rēja vairāki kreisi Jaunās strāvas 
kustības dalībnieki (jaunstrāv-
nieks Dāvids Bundža 1898. gadā 
ASV izveidoja Latviešu sociāl de-
mokratu savienību). 1898.–1901. 
gadā tika izdots mēnešraksts 
Auseklis, bet no 1902. līdz 1918. 
gadam – Latviešu sociāl demo-
kratu koporganizācijas laikraksts 
Proletārietis. Īpaši daudz polītis  -
ko emigrantu ASV ieradās valstī 

pēc 1905. gada revolūcijas nonāca 
un kādu laiku darbojās arī nā -
kamie Latvijas valstsvīri Kārlis 
Ulmanis un Voldemārs Salnais, 
kā arī vairāki citi ievērojami 
latvieši. Bija arī acīmredzamas 
financiālas veiksmes, piemēram, 
gadsimta sākumā Augustam Kras-
tiņam Klīvlandē piederēja auto-
būves uzņēmums. Pēc nepārbau-
dītiem datiem, 1911. gadā lat vie šu 
skaits ASV bija vismaz ap 11 000 
cilvēku, bet koporganizācijā ASV 
un Kanadā darbojās 1001 cilvēks 
(1915.–1916. gadā tās biedru 
skaits abās zemēs sasniedza 1600 
personas). 1911. gadā no sociāl-
demokratu koporganizācijas at -
šķēlās mazinieki ar bijušo Krie-
vijas Domes deputātu Jāni Ozolu 
priekšgalā (1916.–1917. gadā iz -
deva žurnālu Darba Balss). Pēc 
1917. gada notikumiem Krievijā 
no ASV atgriezās apmēram 3500 
latviešu sociāldemokratu. Inte re-
santi, ka daudzi no viņiem, to -
starp pārliecināti, pat fanātiski 
boļševiki jeb lielinieki, 1917.–
1920. gadā ieņēma vadošus ama-
tus Padomju Krievijā vai ar to 
cieši saistītajā Padomju Latvijā, 
vēlāk – Padomju Savienībā.

Runājot par dzīvi Amerikā, 
vēsture zina faktus, ka latvieši 
ASV izdarīja arī  vairākus skaļus 
noziegumus ar šaujamieroču lie-
 tošanu, kā arī piedalījās sadur-

lika plašāk izskanēt latviešu 
vārdam.

Uzbrukums un apšaude Bos-
tonā 1908. gada jūlijā

22. jūlijā vietējā avīze Boston 
Globe ar virsrakstu „Trīs laupītāji 
nogalina krogā” aprakstīja šādu 
notikumu: iepriekšējā dienā, 
pirms plkst. 11 vakarā,  īsi pirms 
slēgšanas, krogā „Winterson & 
McManus” Vašingtona ielā 3171, 
ienāca trīs apmeklētāji. Te vēl  sē -
 dēja un “pēdējo dzērienu” malkoja 
pieci apmeklētāji, klātesot īpaš-
niekam Tomasam Vintersonam 
(Winterson) un bārmenim Džo -
nam Kērtijam (Carty). Ienācēji 
uzreiz sāka rīkoties: viens no 
viņiem pārlēca pāri bāram un 
nometa zemē kases aparātu, divi 
pārējie izvilka revolveŗus un at -
klāja uguni. Īpašniekam lodes 
trāpīja žoklī un kreisajā rokā, 
vienam no apmeklētājiem – krei-
 sajos sānos un mugurkaulā, vēl 
vienam – labajā plaušā. Kamēr 
viens no laupītājiem savāca nau du 
no kases aparāta, bārmenis ie -
muka dibentelpās un piezvanīja 
policijai. Ieguvuši 90 dolarus, 
laupītāji izskrēja uz ielas un 
steidzās projām.

Starplaikā viens no smagi ie -
vainotajiem apmeklētājiem bija 
izskrējis no kroga un, sasniedzis 
policistu Batleru (Butler), kuŗš 
dežurēja uz tuvējā stūra, lūdza 

cists paspējis izvairīties, atkāp jo-
ties uz trotuāra. Viņš ieskrējis 
blakusēkas ieejas durvīs, kur iz -
vilcis savu revolveri. Tieši tajā 
brīdī trīs laupītāji izskrējuši no 
kroga un metušies bēgt. Policists 
izšāvis uz viņiem, pēc tam ielēcis 
gaŗāmbraucošā automašīnā, mē -
ģinot bēgošos bandītus neizlaist 
no redzesloka, taču nesekmīgi. 
Viņš izsauca papildspēkus un 
steigšus atgriezies krogā, lai pa  lī-
 dzētu ievainotajiem, un sagai dī  jis 
ārstus un policijas papildspēkus. 

Nākamās dienas – 22. jūlija pie  -
vakarē policijai ar kāda aculie-
cinieka palīdzību izdevās identi-
ficēt divus no uzbrucējiem, un 
Bostonas pilsētas Jamaica Plain 
priekšpilsētas rajona ielās sākās 
viena no lielākajām apšaudēm tās 
vēsturē. Plkst. 7 vakarā ap  šaudē 
tika ievainots policists, kuŗš mē -
ģināja abus aizturēt, un kāda 
garāmgājēja, bet abi „desperado” 
(šis spāņu valodas vārds tika lie -
tots, lai apzīmētu īpaši radikālus 
noziedzniekus, bandītus) metās 
bēgt, pa ceļam ievainojot kājās 
vēl divus garāmgājējus, kas centās 
tiem aizšķērsot ceļu, bet pēc tam 
arī tramvaja konduktoru (iešaujot 
kājā), tam izkāpjot no tramvaja, 
un kādu fabrikas priekšstrādnieku 
(iešaujot sānos, smagi savainojot). 
Galu galā abi ieskrēja „Forest Hills” 
kapsētā, pie tās ieejas nāvīgi ie  vai -

sadzirdējis troksni pie kapsētas 
rietumu žoga, devās šo vietu pār-
baudīt. Policisti atklāja pretuguni, 
taču bez rezultāta. Atlikusī nakts 
pagāja mierīgi, policisti sagaidīja 
gaismas iestāšanos, lai varētu sākt 
akciju kapsētā. Plkst. 4.00 no rīta 
89 policisti iegāja kapsētā (149 
palika sardzē gar kapsētas sienām), 
un drīz sākās intensīva apšaude 
ar vīru, kas atšaudījās, pārskrienot 
no koka aiz koka, tādējādi slēp-
joties. Turklāt viņš paspēja  vairā-
kārt pārlādēt revolveri. Visbei-
dzot, kad viņš paslēpās aiz kādas 
egles, uz policistu šāvienu krusu 
atskanēja tikai viens atbildes šā -
viens, radot nelielu dūmu mā  ko-
nīti. Tad šāvējs apklusa, kaut gan 
policisti turpināja šaut. Pirmie 
divi pieskrējušie policisti kon sta-
tēja, ka sēdus pozā pret egli at -
spiedies vīrs ir miris. Ar lielām 
pūlēm izdevās atturēt no vardar-
bības pieskrējušos policistus, kas 
niknumā kliedza: „Piebeigt nelieti!” 
„Nogalināt viņu!” u.tml., raustot 
nošautā ķermeni. Tikai pēc vairā-
kām minūtēm un ārsta paziņo-
juma, ka vīrs ir miris, policisti 
nomierinājās. Pie viņa tika atras-
ti 9 dolari, tādējādi bija jāpieņem, 
ka nolaupītā nauda palikusi pie 
abiem pārējiem.
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Starp vakara dalībniekiem priekšplānā Inta un Andris Grundes, vidējā plānā no kreisās: Imanta Nīgale, 
Tija Kārkle, aiz viņas kājas Dace Mažeika, Maija Medne, Jānis Mažeiks, ar vijoli Guna Pantele, Ģirts 
Zeidenbergs // FOTO: Roberts Milevskis

Laila Medne uzrunā klātesošos // FOTO: Roberts Milevskis

Ziemas saulgrieži Filadelfijas
Brīvo latvju biedrībā

Raibā ņirbonī svinot Ziemas 
saulgriežus, kādi 60 visu pa -
audžu svinētāji pavadīja otros 
Ziemassvētkus Brīvo latvju 
biedrībā. Lailas Mednes vadībā 
nodziedājām “Rāmi, rāmi Die -
viņš brauca”, kam sekoja Modra 
Medņa Dieva piesaukšana, tad 
“Klusiet, jauni, klusiet, veci, 
Dievs ienāca istabā.” Šāds pie -
klusināts iesākums tomēr ne -
turpinājās ilgi, jo bija jāpār-
slēdzas uz prieku, kuŗu izraisa 
saules atgriešanās un Ziemas-
svētku sabraukšana, protams 
rakstītām kamanām.

Viešņa Tija Kārkle bija iera-
dusies no Vašingtonas, lai, 
pirmā no vairākiem, padalītos 
ar kādu personisko atmiņu 
par Ziemassvētkiem Latvijā. 
Ierodoties Latvijā aizgājušā 
gad simta astoņdesmito gadu 
beigās, vēl pirms neatkarības 
atgūšanas, Tija attapās šajā 
svētku brīdī viena pati, bez 
radiem un bez ģimenes siltu-
ma. Aizbraukusi uz dziļiem 
laukiem ar draugu Ikaru pie 
viņa ģimenes, viņa bija piedzī-
vojusi necerēti skaistus un uni-
kālus savā vienkāršībā svētkus, 
kuŗus nosvinēja, visai ģimenei 
svētku vakarā iebrienot pie -
snigušā mežā, līdz tika atrasta 
īstā vieta, kur noklāt zemē segu, 
izlikt uz tās līdzpaņemtos ēda-
mos, izpušķot turpat augošu 
dzīvu eglīti un padziedāt. Nakts, 
klusums, meža burvība, cilvē-
cīgais siltums... 

Vakara gaitā vēl citi klāt  eso šie 
bija ar mieru padalīties. Andrejs 
Baidiņš stāstīja par savām izjū-
tām, kad vecāki bija viņu izrai-
dījuši no istabas, kamēr pēkšņi 
atsprāga durvis, un priekšā mir  -
dzēja neaprakstāmi skaistā 
eg līte. Tad bija jāpiedomā, cik 
tas tomēr ir sen – pirmskaŗa 
Latvijas Ziemassvētki, kuŗus 
vairs var atcerēties tikai no ga -
līgi maza bērna viedokļa. San -
dra Milevska pastāstīja par sava 
vīra Roberta, amerikāņa, ilgām 
pēc Latvijas Ziemassvētkiem, 
kad tumsa un aukstums vedina 
veselas pēcpusdienas pavadīt 

Kopīgā dziedāšana turpinājās 
pa vidu šiem stāstiem, virzoties 
pa temām pēc Sandras Milev-
skas izraudzītām dainām, kuŗas 
klātesošie lasīja visiem priekšā: 
sidrabiņa lietiņš lija, Ziemas-
svētki naudu skaitīja, kāds pa 
namu rībināja, bet Rīgā dum-
pojās. Sanākušie minēja mīklas, 
saistītas ar ziemu, tumsu un 
gaismu, aukstumu. Un tad jau 
pienāca laiks, kad saiminiece 
visiem gādāja, ja ne gluži cūci-
ņas smecerīti, tad katrā ziņā 
gardu mielastu. (Un par šo mie-
 lastu īpaši jāpasakās Mārai un 
Aldim Kubuliņiem, kas, jau sen 
pieteikušies to nokārtot, dabūja 
varoņdarbu veikt pēkšņos un 
negaidīti radušos apstākļos, kas 
lika ierasties, pastrādāt, izbrau-
kāt pa vidu uz slimnīcu, atgriez-
ties, un atkal braukt uz slim-
nīcu. Paldies viņiem abiem par 
nepārspējamo atbildības sajūtu 
tomēr paveikt solīto, neskato-
ties uz krizes situāciju!)

Bet tur, kur cienā ar labām 
mantām, nekur tālu vairs nevar 
būt budēļi. Vesela banda iera-
dās, lieli un mazi, kuŗus izrīko-
ja viņu vadītāja, melnmatainā 
čigāniete Dace Mažeika, ar ma  zo 
Margaritu uz rokām. Dziedāja 
un lēkāja vairāki čigāni, kāds 
ieklīdis žīds, dažādi zvēri – vis-
maz trīs-četri lāči, kaza, dzērve, 
divas pārlaicīgās nāves, bet fonā 
visu novēroja gaŗā sieva un 
mazais vīriņš. Tomēr bargā či -
gānmāte Dace nebija apmieri-
nāta, viņa dzina visus augšā uz 
lielo zāli, kur sekoja rotaļas un 
ālēšanās, kamēr visi bija izdan-
cojušies, kā pienākas, ar nāvi. 
(sk: https://www.youtube.com/
watch?v=exVnxbjj_E8)

Šajā gadumijas laikā vēl nācās 
zīlēt nākotni – kā piekalts pie 
plīts, Roberts Milevskis pārrau-
dzīja nopietno laimes liešanas 
pasākumu, par kuŗu gan jāsaka, 
ka visiespaidīgāko laimi iz  lēja 
no Rīgas ieradusies Imanta 
Nīgale. Katrs varēja arī ar citiem 
līdzekļiem sev piemērotu laimi 
meklēt, jo uz galdiem stāvēja 
trīs lielas ūdens bļodas, kuŗās 
peldēja valriekstu čaulu laiviņas 
ar aizdegtām mazām svecītēm, 
kas „pietauvojās” pie malas tieši 
tur, kur bija pielipināts pareizais 
zīlējums. No Meinas atbraukusī 
Lara Nīgale Gin bērnu bļodā, 
priecīgi satraukusies, izzīlēja sev 
braucienu uz Latviju šovasar, 
bet vai tad viņas māsa Anika arī 
pie reizes nebrauktu līdzi? Jauno 
cilvēku bļodā, starp visām stu-
dijām, darbu intervijām, jaunām 
sirdspuķītēm un citām laimēm, 
Lū  kass Milevskis izzīlēja viņam 
ļoti piemēroto ziņu, ka viņš šo -
gad pabeigs ļoti svarīgu projek-
tu. Projekts jau ir zināms – gal-
venais, ka pabeigs! Bet pieaugu-
šo bļoda solīja dažādas nākot-
nes, kas drīzāk saistījās ar no -
brieduša cilvēka dzīves rū  pēm 
– ja nu vienīgi izņemot to vienu 
laimi, kas pavēstīja: vecums nāk 
virsū, ir laiks pirkt Maserati!

Filadelfieši visiem lasītājiem 
Jaunajā gadā novēl, lai vecums 
nevienam nenāktu virsū, bet lai 
katram tomēr tiktu Maserati!

Atklājot Toronto pensionāru 
14. janvāŗa saietu, valdes 
priekšsēdis Gunārs Reinfelds 
atkal atgādināja par februāŗa 
pilnsapulci, kuŗā vajadzīgi vis-
maz 6 jauni kandidāti valdei, 
lai apvienība varētu darboties. 
Valdes sēdes notiek tikai reizi 
mēnesī, tamdēļ nav jāraizējas, 
ka darbinieki būs pārslogoti. 
Viņš saņēmis vēstuli no Ontario 
valdības pārstāves Mišeles, kuŗā 
viņa pateicās par iepriekšējās 
nedēļas viesošanos pie mums 
un izsaka atzinību Centram.

Liene Martinsone ziņoja, ka 
apvienībā iestājušās Ilze Vilde 

Toronto
pensionāru saiets

mūzikālās noskaņās
un Rasma Ruğele.

Mūzikālo programmu šoreiz 
sniedza mums jau labi pazīs-
tamais mūzikas skolotājs pia-
nists Pēteris Zariņš, sākot ar 
pacilāti nospēlēto romantiskā 
komponista Roberta Šūmaņa 
“Svarīgo notikumu”. Klusāk un 
sapņaināk tika atskaņoti “Sapņi”, 
tad “Florestans un Eusebiuss” 
no “Karnevāla” svītas, un “Rek-
viems Minjonai”. Starp kom po-
zicijām viņš, kā parasti, ievija 
vieglā stilā stāstītas vinjetes par 
Šūmaņa, viņa sievas Klāras un 
Johanesa  Brāmsa savstarpējām 
attiecībām, mīlestību un drau-

dzību, kā arī viņu saskarsmi ar 
citiem tā laika komponistiem. 
Demonstrējot, kā Klāras Vīkas 
Šūmanes stils atšķiras no Ro -
berta, P. Zariņš nospēlēja viņas 
“Romanci”. Mazliet skumju no -
skaņu radīja Ferenca Lista “Pe  -
lēkie mākoņi”, bet to izkliedēja 
Brāmsa valši, kam sekoja viņa 
“Šūpuļdziesmas” Zariņa paša 
aranžējumā.

 Mazliet ar nožēlu jāpiebilst, 
ka mākslinieks bieži piemirsa 
lietot mikrofonu, tāpēc viņa 
stāstījums zāles otrajā galā bija 
grūti sadzirdams.

da

lasot un dzerot tēju, kad, kājām 
nākot no Vidzemes tirgus, paši 
nes savu eglīti uz mājām, kad 
svētku vakarā var aiziet pa 
kraukšķošu sniegu uz Doma 
baznīcu un klausīties tās vare-
nās ērģeles. 

Andris Grunde atcerējās Vā -
cijas nometņu Ziemassvētkus, 
kad ar milzīgu lepnumu vecāki 
viņam pasnieguši labdarīb-
nieku sagādātu spēļu motocik-
lu, kuŗš rūca – un kuŗu viņš jau 
pirmajā dienā izjauca, lai atklā-
tu skaņas cēloni. Un beidzot, 
viesis no Ņujorkas, Latvijas 
vēstnieks ANO Jānis Mažeiks 
pastāstīja, kā reāli darbojās 
Latvijas valsts jaunieviestā at -
ļauja katram valsts mežos no -
cirst sev eglīti. Turpat apkārt 
bijuši lieli valsts meži, bet kad 
viņi ar dēlu Reini gājuši pēc 
egles, gāja un gāja, un gāja, – 
visapkārt tikai vienas priedes, 
ne egles; bet kad beidzot parā-
dījās egles, tad viszemākie zari 
sākās kādu trīs metru augstu-
mā!...
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Helmara Rudzīša kollekcija // FOTO: Daina Ģeibaka

Izveidosim pilnīgu „Grāmatu Drauga”
izdevumu kollekciju!

Kopš 2014. gada 11. decem -
bŗa Rīgas centrālās bibliotēkas 
(RCB) filiālbibliotēkā „Avots” 
iekārtota Helmara Rudzīša la -
sītava, kur lasītājiem pieejamas 
trimdā izdotās „Grāmatu Drau-
ga” grāmatas. Apzinot Daces 
Rudzītes dāvinājumu, kuŗā ir 
ap 400 trimdā izdoto grāmatu, 
bibliografi izveidojuši trūkstošo 
izdevumu sarakstu. Ja plauktos 
līdzās esošajiem būtu arī šie 
izdevumi, tad varētu teikt – tas 
ir pilnīgs „Grāmatu Drauga” 
trimdas izdevumu kopojums, 
savā ziņā unikāls un bezgala 
vērtīgs. 

Tāpēc RCB direktore Dzidra 
Šmita aicina jūs, cienījamie 
lasītāji, pārskatot klātpielikto 
sarakstu, pārliecināties, vai jūsu 
grāmatplauktā nav kāds no šiem 
izdevumiem. Varbūt arī jūs va -
rat kļūt par dāvinātājiem un 
savu grāmatu veltīt šai kollekci-
jai? Pirms grāmatu vai vairākas 
grāmatas sūtīt uz Latviju, lū -
dzu, sazinieties ar Dzidru Šmitu, 
rakstot e-pastu pēc adreses: 
dzidra.smita@rcb.lv

Izdevniecības 
„Grāmatu Draugs” 

trimdā izdotās 
grāmatas

LATVIEŠU 
DAIĻLITERATŪRA.
PROZA
Apvāršņi: latviešu jaunās pro-

zas izlase / Knuta Lesiņa sakārt. 
– [Eslingena]: Grāmatu Draugs, 
[1947]. – 183 lpp.

Aspazija. Ilgu zeme: dzejoļu 
izlase / Aspazija; sakārt. K.Dziļ-
leja. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, 1948. – 176 lpp.

Lāča bērni: latviešu šūpļa 
dziesma / Anša Bērziņa zīm.. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, – 
1951. – [12] lpp.

Blaumanis Rūdolfs. Noveles 
/ Rūdolfs Blaumanis; E.P.Her-
manovska il., oriģ. kokgriezumi 
un grafiskais ietērps. – [Es  lin-
gena]: Grāmatu Draugs, 1946. 
– 167 lpp., 6 lp il. – Saturs: Salna 
pavasarī, Purva bridējs, Rau d-
upiete.

Brigadere Anna. Dievs, daba, 
darbs: triloģija: [3 sēj.] / Anna 
Brigadere. – [Eslingena]: Grā-
matu Draugs, 1948

[1.sēj.]: Dievs, daba, darbs. – 
215 lpp.

[2.sēj.]: Skarbos vējos. – 189 
lpp.

[3.sēj.]: Akmeņu sprostā. – 
202 lpp.

Dziļums Alfrēds. Laila no 
Rīgas: romāns / Alfrēds Dzi -
ļums. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1958. – 317 lpp.

Dziļums Alfreds. Vilka zobs: 
romāns / Alfreds Dziļums. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1967. – 359, [1] lpp.

Eglītis Anšlavs. Čingischana 
gals: [romāns] / Anšlavs Eglītis; 
V.Janelsiņas il. un vāks. – [Es -
lingena]: Grāmatu Draugs, 
1948. – 113 lpp., [4] lp. il.

Eglītis Anšlavs. Vai zini zemi, 
citronas kur zied?: romāns / 
Anšlavs Eglītis. – [Bruklina]: 
Grāmatu Draugs, 1980. – 279, 
[1] lpp.

Janovskis Gunars. Un kas 
par to: romāns / Gunars Ja -
novskis. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1978. – 349, [3] lpp.

Leimane Ilona. Vadātājs: ro -
māns / Ilona Leimane. – [Es -
lingena]: Grāmatu Draugs, 
1947. – 175 lpp.

Niedra Aīda. Rožu pelni: 
romāns / Aīda Niedra. – [Es -
lingena]: Grāmatu Draugs, 
1947. – 202 lpp.

Pētersons Kārlis. Pasaule pa -
veras: 5 grām. / Kārlis Pēter-
sons. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1964-1976

 [3.grām.]: Pasaule paveras: 
vērojumi un iespaidi Pacifika 
salās, Austrālijā, astoņās Afrikas 
un sešās Eiropas valstīs. – 1968. 
– 495, [1] lpp.

Rozītis Pāvils. Valmieras pui-
kas: romāns / Pāvils Rozītis. – 
[Stuttgart-Sillenbuch]: Grāmatu 
Draugs, 1949. – 248 lpp.

Sodums Dzintars. Taisām 
tiltu pār plašu jūru: romāns / 
Dzintars Sodums. – [Bruklina]: 
Grāmatu Draugs, 1957. – 221 lpp.

Zariņš Kārlis. Kaugurieši: 
romāns / Kārlis Zariņš. – [Štut-
garte]: Grāmatu Draugs, 1948. 
– 427 lpp.

DZEJA
Dreimane Valda. Ūdens rak-

sti / Valda Dreimane. – [Bruk-
lina]: Grāmatu Draugs, 1970. – 
92, [4] lpp.

Dzelzītis Kārlis. Iesākumā 
bija vārds / Kārlis Dzelzītis. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1981. – 133, [3] lpp.

Lazda Zinaīda. Zaļie vārti / 
Zinaīda Lazda. – [Bruklina]: Grā-
 matu Draugs, 1957. – 190 lpp.

Liepa Zenta. Zvaigžņu gais-
ma sniega gaisma: ziemas un 
Ziemsvētku dzejoļu izlase / 
Zenta Liepa ; Edmunda Liepiņa 
vāks, titullapa un vinjetes. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1975. – 89, [7] lpp.

Toma Velta. Pēc uguns: dze -
joļi, 1969-1975 / Velta Toma. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1975. – 123, [5] lpp.

DRAMATURĢIJA
Blaumanis Rūdolfs. Indrāni: 

drāma 5 cēlienos / Rūdolfs 
Blaumanis. – [Eslingena]: Grā-
matu Draugs, 1948. – 101 lpp. 
– (Tautas bibliotēka; 5)

TULKOTĀ LITERATŪRA
Mičela Margerita. Vējiem 

līdzi: romāns: 4 sēj. / Margerita 
Mičela; no angļu val. tulk. 
Valdemārs Kārkliņš. – [Štut-
garte]: Grāmatu Draugs, 1950. 
– Aut. oriģ.: Mitchell Margaret

[1.sēj.]. – 239, [1] lpp.
[2.sēj.]. – [241.]-482. lpp.
[3.sēj.]. – [483.]-726. lpp.
[4.sēj.]. – [727.]-973., [1] lpp.
Valtari Mika. Mēs nemirsim 

nekad: romāns no somu 
1939./40. gada kaŗa / Mika 
Valtari; tulk. Elza Bērziņa; 
Marģera Vītoliņa vāks un il. – 
[Eslingena]: Grāmatu Draugs, 
1948. – 196 lpp. – Aut. oriģ.: 
Waltari Mika

BĒRNIEM
Brīnumu spogulis: latviešu 

tautas pasakas. – [Bruklina]: Grā-
matu Draugs, 1960. – 126 lpp.

Grunde Biminita. Meža bēr -
ni: pasakas / Biminita Grunde; 

Margaritas Kovaļevskas il. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1967 . – 79, [1] lpp.

Grunde Biminita. Saules un 
sala grāmata: pasakas / Biminita 
Grunde; Margaritas Kovaļev-
skas il. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1965 . – 95, [1] lpp.

Kovaļevska Margarita. Sēnīte 
Bērzlapīte: pasaka / Margarita 
Kovaļevska. – [Eslingena]: Grā-
matu Draugs, 1946. – [12] lpp.

Kradoks H.C. Lācītis dodas 
pasaulē: [pasakas] / H.C.Kra        doks; 

galis. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, [1947]. – [16] lpp.

VĒSTURE, ATMIŅAS U.C.
Bērziņš Arturs. Latvijas 

lauku teātŗa sākumi / Arturs 
Bērziņš. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, 1948. – 44 lpp.

Dravnieks Arvīds. Latviešu 
literatūras vēsture / Arvīds Drav-
nieks. – [Eslingena]: Grā matu 
Draugs, 1946. – 222 lpp.

Dravnieks Jēkabs. Angliski – 
latviska vārdnīca / Jēkabs Drav-
nieks. – [Bruklina]: Grāmatu 

Kaufmanis Kārlis. Matēma-
tika: latviešu tautskolām: 2 sēj. / 
Kārlis Kaufmanis. – [Eslingena]: 
Grāmatu Draugs, 1946

[1.sēj.]: 2.-3.klases kurss. – 
152 lpp.

[2.sēj.]: 4.klases kurss. – 104 lpp.
Kaufmanis Kārlis. Matēma-

tikas teōrija: tautskolas kurss / 
Kārlis Kaufmanis. – 6.izd. – 
[Eslingena]: Grāmatu Draugs, 
1947. – 144 lpp.

Kaufmanis Kārlis. Viens, 
divi, trīs: aritmētika tautskolas 

tulk. Austra Plūcis. – [Bruklina]: 
Grāmatu Draugs, 1963. – 108, 
[2] lpp. – Aut. oriģ.: Cradock 
H.C.

Lindgrēna Astrīda. Pasaules 
labākais Karlsons: [proza] / 
Astrīda Lindgrēna; no zviedru 
val. tulk. Elija Kliene; Ilonas 
Viklandes il. – [Bruklina]: Grā-
matu Draugs, 1969. – 143, [1] lpp. 
– Aut. oriģ.: Lindgren Astrid

Loftings Hjū. Doktors Dūlitls 
un viņa zvēri: Hjū Loftinga 
stāsts / Hjū Loftings; aut. il.; 
tulk. Valdis Grēviņš. – [Bruk-
lina]: Grāmatu Draugs, 1967. – 
110, [2] lpp. – Aut. oriģ.: Lofting 
Hugh

Milns A.A. Lācīša Pū brī-
nišķīgie piedzīvojumi: [pasa-
kas] / A.A.Milns; tulk. Austra 
Plūcis. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1962. – 103, [1] lpp. – 
Aut. oriģ.: Milne Alan Alex-
ander

Plūce Austra. Jumbo: stāsts 
par ziloņiem / Austra Plūce; Kārļa 
Rores zīm. – [Štutgarte]: Grā-
matu Draugs, [1949]. – [16] lpp.

Plūce Austra. Lācītis: mazā 
lācīša piedzīvojumi / Austra 
Plūce; Kārļa Rores zīm. – [Štut-
 garte]: Grāmatu Draugs, [1949]. 
– [16] lpp.

Stāraste-Barvika Margarita. 
Ziemassvētku pasakas / Marga-
rita Stāraste-Barvika; aut. il.. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1962 . – 84, [4] lpp.

Zeltiņš Teodors. Slaists un 
Niķe: Teodora Zeltiņa Ziemas 
svētku pasaka: [dzeja] / Teodors 
Zeltiņš; il. Reinis Birzgalis. – 
[Eslingena]: Grāmatu Draugs, 
[1947]. – [20] lpp.

Zeltiņš Teodors. Zelta gailis: 
bēgļu bērnu pasaka: [dzeja] / 
Teodors Zeltiņš; il. Reinis Birz-

Draugs, 1957. – 606 lpp.
Dravnieks Jēkabs. Angliski – 

latviska vārdnīca / Jēkabs Drav-
nieks. – 2.izd. – [Bruklina]: Grā  -
matu Draugs, [1964]. – 606, [2] lpp.

Dravnieks Jēkabs. Angliski - 

1.klasei / Kārlis Kaufmanis; il. 
Francis Bange. – [Eslingena]: Grā-
 matu Draugs, [1947]. – 87 lpp.

Lai atskan dziesmas: dziesmu 
krājums / J.Rasmaņa il. un vāka 
zīm. – [Bruklina]: Grāmatu 

latviska vārdnīca / Jēkabs Drav-
 nieks. – 3.izd. – [Bruklina]: Grā -
matu Draugs, [1965]. – 606, [2] lpp.

Grīslis Egils. Lūgsim Dievu!: 
meditācijas un lūgšanas par 
evaņģēliju tekstu izlasi un dzī-
ves situācijām / Egils Grīslis. – 
[Bruk   lina]: Grāmatu Draugs, 
1984. – 264 lpp.

Jurevičs Pauls. Idejas un 
īstenība: [filozofiskas esejas] / 
Pauls Jurevičs. – [Eslingena]: 
Grā  matu Draugs, 1947. – 276 lpp.

Draugs, 1954. – 572 lpp.
(vienu no 9 atkārtotiem izde-

vumiem)
Latvijas vēsture: skolām un 

pašmācībai / sast. F.Zālītis; pārstr. 
un papild. E.Nagobads. – [Es -
lingena]: Grāmatu Draugs, 
1947. – 288 lpp.

Viduslaiku vēsture: skolām 
un pašmācībai / sast. F.Zālītis; 
red. un papild. E.Nagobads. – 
[Eslingena]: Grāmatu Draugs, 
1947. – 146 lpp.
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SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
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 „Džimlai 
 rūdi rallallā” par pensionāriem 
Latvijā, kā arī dzimumdienu svi-
nēšana pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti.

ŅUJORKA (NY)
31. janvārī Jonkeros notiks 

Lat vijas Nacionālās Operas ģil-
des izloze. Ģildes izloze, kā arī 
pilnsapulce bija plānota kultūras 
dienās, un kultūras dienas ir pār-
celtas uz 31. janvāri!

Ņujorkas latv. dr. baznīca 
(254 Valentine Ln, Yonkers NY).

31. janvārī 11:30 pēc dievk. Kul-
 tūras dienas. Koncertēs THEIA 
klavieŗu trio; Aija Rēķe (vijole), 
Daniel Dickson (čells), Han Nah 
Son (klavieres). Programmā lat-
viešu un cittautu komponistu ka -
 mermūzika. Dace Aperāne refe-
rēs ar mūzikāliem piemēriem no 
sava klavieŗmūzikas albuma „Ska  -
ņas un atskaņas”. Godinās lau -
reātus, kuŗiem piešķirti Latvijas 
Republikas ordeņi un ALAs atzi-
nības raksti. Ieeja $ 20. Info: 
Baiba Pinne, tālr: 917-270-4786, 
e-pasts: pinnis@banet.net

The new York Estonian House 
(243 East 34th Str (between 2nd 
& 3rd Ave) New York 10016.

6. februārī 16:00 dokumentāla 
filma ’’The Story of Baltic Uni-
versity’’ par Baltijas universitāti 
Hamburgā (Vācijā), kas pastāvēja 
no 1946. g. līdz 1949. g. Šogad 
svinēs Baltijas universitātes 70 
gadu dibināšanu, kad tā vēra dur-
vis latviešu, igauņu un lietuviešu 
studentiem, kuri izbēga no Pa -
domju okupantiem. Filmas garums 
52 min. Sekos saruna ar filmas 
režisoru. Pieņemšana pēc izrādes. 
Ieeja $10, bērniem jaunākiem  
par 16 g.v. – brīva.

Ņujorkas DV nams (115 W 
183rd Str, Bronx NY 10453).

7. februārī 15:00 Ņujorkas Dau-
 gavas Vanadzes aicina visus kar-
sto siržu īpašniekus vienoties 
jautrai un sirsnīgai ballei! ...ap -
sveiksim Viju Vētru viņas 93 gadu 
jubilejā ar fragmentu no doku-
mentālās filmas un tradicionālo 
„Sveču” deju. Noskatīsimies kā  du 
jautru latviešu skatāmgabalu. 
Mūsu filmu kollekcija ir papil di-
nāta ar fantastisku latviešu filmu 
izlasi, kā arī ar multfilmām bēr-
niem. Izspēlēsim jautru viszinīšu 
konkursu ar balvām, ēdīsim, 
dzersim un dziedāsim! Ieeja pret 
ziedojumu, sākot ar $15. Info: 
Marija Zilvinskis Maher, tālr.: 
908-277-1251.

Ņujorkas latv. federālā kredīt-
sabiedrība (4 Riga La, Melville NY).

7. februārī 11:30 Salas sarīko-
jumu zālē notiks kreditsabiedrī-
bas gada sapulce. Dienas kārtībā: 
valdes pr-tāja, kasieŗa, aizdevumu 
un revīzijas komisijas ziņojumi, 

vēlēšanas un dažādi jautājumi. 
Pēc sapulces cienasts. Maksas 
ziņojumu sūtām pa pastu.

12. februārī Metropolītena 
operā uzstāsies izcilais latviešu 
soprāns Kristīne Opolais operā 
„Manon Lescaut”. Info: www.
metopera.org 

12. martā 20:00 Church of St.
Luke in the Fields (487 Hudson 
Street at Christopher Str, New 
York 10014) kamerkoris Cantori 
New York uzstāsies ar Maijas 
Einfeldes kompozīciju „At the 
Edge of the Earth”. Biļetes var 
iegādāties: www.cantorinewyork.
com Pieaugušiem $25, senioriem 
$20, studentiem un bērniem $5.

PRIEDAINE (NJ)
22. janvārī 13:00 kino dienas 

filma ’’Džimlairūdi rallallā’’ (tra -
ģikomēdija), kafija, tēja, atvērts 
bārs. Uzkodas ieteicams ņemt 
līdzi pašiem. Pēc filmas rādīsim 
Juŗa Zēberga video ierakstu no 
koklētājas Laimas Jansones un 
dziedātājas Zanes Pērkones kon-
certa Priedainē.

24. janvārī 13:00 rādīsim abas 
filmas, bet uzkodas un bāra ne -
būs. Ieeja pret ziedojumiem fil-
mas producentiem.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

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

Bibliotēkai turpmāk nebūs no -
teikts darba laiks, sakarā ar lasī-
tāju skaita samazināšanos. Par vēl  mi 
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 leģendām ap -
vītā maestro, koŗdiriģenta Imanta 
Kokara radītais koris AVE SOL 
un Latvijas koŗdiriģentu koris. 
Kafija un cepumi. Visi laipni ai -
cināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

4. februārī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

13. februārī 17:00 Sirsniņu balle, 
kuŗā sirdi ielīksmojošu, ro   man-
tisku programmu Vladimira 
Hohlova pavadījumā izdziedās 
lielisks pārsteiguma viesis! Pēc 
koncerta vakara mielastam mūsu 
labākā saimniece 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 spēlētos 
deju mūzikas ritmos. Kādus lai -
mīgu loterijas biļešu īpašniekus 
priecēs vakara laimesti – trīs dā -
vanu grozi. Tiem, kuŗi gribēs sir -
dis sasildīt ar glāzi vīna, par to 
jāgādā pašiem. Lai vakars nebūtu 
jāpavada kājās stāvot, vēlams līdz 
10. februārim aizrunāt vietu pie 
galdiņa, zvanot Dacei Hohlovai, 
tālr: 727-479-8026. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $25.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa mē -
 ģinājums.

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

(10705 West Virginia Ave, Lake-

wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. Treš-
dienās 17:00 Bībeles stundas. Treš-
 dienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja pie-
 ņemšanas stundas. Māc. H. Go -
diņa 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. 30.janvārī 
13:00 latviešu ēdienu gatavošanas 
klase. Vija Markova vārīs frika-
deļu zupu un Māra Stevens gata-
vos flan saldo augļu pīrāgu. 31.
janvārī dievk. Draudzes gada 
sapulce. 14. februārī dievk. Latv. 
Apvien. Detroitā gada sapulce. 
Pankūku pēcpusdiena. 28. feb-
ruārī dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Diev kal-
pojumu laiks 14:00. Pēc dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 21. feb ruā rī 
dievk., diak. Indriķis Ka  ņeps (New 
Jersey). 20. martā dievk., diak. 
Abija Vents (Deerfield Beach).

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. 
notiek 11:00. Māc. Ieva Dzelz gal-
vis. 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 svēt-
dienu 11:00 dievk. Bībeles stun-
das 10:00 notiek katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
her an Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Arhibīskape Lauma Zu -
šēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-
8070. Dievk. notiek katru svēt-
dienu10:00. 

• Mineapoles St.Paulas dr.: 
24. janvārī 11:00 dievk, sadrau-
dzība. 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: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com  
24. janvārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 31. janvārī 13:30 Īstbran-
svikā – mūzikas un meditācijas 
dievk. 7. februārī 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 10. februārī 10:00 
Īstbransvikā Pelnu dienas svēt-
brī dis un Bībeles stunda. 14. feb-
ruārī 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).
Seafarers & Intl House (123 E 

15th St, NY 10003).
23. janvārī 14:00 Seafarers dievk., 

māc. Saliņš. Novada informāc. 
sapulce.

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

10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš. Novada informāc. sapulce.

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

31. janvārī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. Kultūras 
dienas.

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

6. februārī 11:00 St. Andrew 
bazn. dievk. ar dievg., māc. Sai -
vars. Ņujorkas dr. gada sapulce. 
United Methodist Church (1 Church 
Str, Gladstone NJ), īpašuma ap -
skate, lai palīdzētu izvērtēt iespē-
jamību Ņujorkas draudzes Ņu -
džersijas novadam iegādāties šo 
baznīcu.

21. februārī St.Andrew bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars.

 • Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 24. janvārī 14:00 
Atspīdēšanas laika dievk. 7. feb-
ruārī 14:00 Atspīdēšanas laika 
dievk. 21. februārī 14:00 Atspīdē-
šanas laika dievk. Gada sapulce.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 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: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119), 
katra mēneša trešajā svētdienā 

14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net

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

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Dievk. nenotiks janvārī un feb -
ruārī. Nākamais dievk. 20. martā.

• 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. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Paziņojums visiem 
dievk. apmeklētājiem! Sākot ar 
2016. gadu, katrs pirmās svēt-
dienas dievk. notiks Biedrības 
namā plkst. 14:00. Katrs trešās 
svētdienas dievk. notiks Our Sa -
vior baznīcā plkst. 14:00. 24. jan   -
vārī Bībeles stunda. 31. janvārī 
Bībeles stunda. 5. februārī 11:00 
Biedrības namā dr.valdes sēde. 7. 
februārī dievk. Biedrības namā. 
10. februārī 13:00 Biedrības na  mā 
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: baznica@bellnet.ca. 
Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-
477-7042, e-pasts: aigaide@ya -
hoo.com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo-
tinsa@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@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 24. jan -
vārī 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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Nav iespējams izsniegt 
atļauju Okupācijas mūzeja 

piebūves celtniecībai 
Rīgas pilsētas būvvaldei pašlaik 

nav tiesiska pamata izdot būv at-
ļauju Latvijas Okupācijas mūzeja 
piebūves celtniecībai, teica Rīgas 
pilsētas būvvaldes pārstāve Ilze 
Žūka. Būvvalde nevar izsniegt at  -
ļauju, jo nav saņēmusi ne kori  -
ģē tu būvprojektu, ne pozitīvu 
Rīgas pilsētas architekta biroja 
atzinumu. Koriģēta projekta do -
kumentācijas iesniegšanas ter-
miņš bija 6. janvāris, kuŗu nepie-
ciešamības gadījumā bija iespē-
jams pagarināt, par to informējot 
līdz 11. janvārim.

(Vairāk lasiet 16. lpp.) 

***
Ar gara spēku pret kaŗaspēku

(Turpinājums no 1.lpp.)
 13. janvārī Latvijas Mākslinie-

ku savienības (LMS) galerijā tika 
atklāta 40. ikgadējā vizuālās māk-
slas izstāde “ Rudens 2015/ Bari-
kādēm 25”. LMS rīkotā ikgadējā 
izstāde šoreiz notiek starptautis-
kā kontekstā, sadarbībā ar Lie tu-
vas Mākslinieku asociāciju un 
Igaunijas Mākslinieku asociāciju, 
kā arī ar 1991. gada Barikāžu 
mū  zeju. 28. janvārī LMS galerijā 
notiks diskusija.

 *
“Brīvību Baltijai” un “Tev mū -

žam dzīvot Latvija” bija uzraksti 
uz betona blokiem, kuŗi 1991. ga -
da janvāra barikādēs sargāja Lat-
vijas parlamentu. Tie pēc Saei-
mas iniciātīvas sadarbībā ar Lat-
vijas Mākslas akadēmiju barikā -
žu atceres 25. gadadienas priekš-
vakarā atjaunoti. 

Vēsturiskos zīmējumus un uz -
rakstus atjaunoja Latvijas Māk-
slas akadēmijas rektors Aleksejs 
Naumovs un Glezniecības kated-
ras vadītājs Andris Vītoliņš, kuŗš 
arī tolaik apgleznoja barikādes, 
ko tauta Rīgā cēlusi stratēģiski 
sva rīgu objektu aizsardzībai.

*
Ministru Padome bija viena no 

pirmajām ēkām, ap kuŗu iedzī-
votāji sāka veidot barikādes, un 
jau pirmajā naktī ap to bija sa -
braukuši traktori un kravas au -
tomašīnas, kuŗu piekabes bija 
pilnas smiltīm un baļķiem. Ter ri-
torija tika apjozta ar dzeloņ drā-
tīm. MP sargājušie atminas, ka  
uz automašīnām tika izvietoti 
dažādi uzsaukumi, virs barikā - 
d ēm plīvojis Latvijas karogs, ļau-
dis sildījušies ugunskuru tuvumā 
un vienojušies latviešu dziesmās.

Barikāžu dalībnieki stratēģiski 
svarīgo ēku sargāja ne tikai no 
ārienes, arī ēkas iekšpusē pie lo -
g iem un durvīm bija izvietoti 
vīri, kuŗiem ieejas bija jānosargā 
ie  spējamā uzbrukuma gadījumā. 
Saskaņā ar atmiņu stāstiem, lie-
lākajai daļai sargu vienīgais bru-
ņojums bijuši dzelzs stieņi. Pie-
minot 1991. gada barikāžu laiku, 
16. janvārī  Doma laukumā no -
tika barikāžu rekonstrukcija. 20. 
janvārī Rīgas Domā notika kon-
certs “Ar domu par rītdienu”, 
kuŗā skanēja tautā iemīļotas At -
modas laika un mūsdienās po -
pulāritāti iemantojušas dziesmas 
gan koŗu, gan solistu atskaņo-
jumā.

*
Netālu no Vecmīlgrāvja tilta, 

kur slejas vientuļš, balts krusts, 
barikāžu laikā atradās ap 50 sma-
gās technikas vienību. Tas bija 
bīstamākais Latvijas sargu pos-
tenis, jo turpat netālu bazējās 
omo nieši. Sajutuši PSRS node-
vību, viņi ārdījās kā stūrī iedzīts 
dzīvnieks. Bruņutechnikas ap -
šaudē viena lode galvā ķēra 39 
gadus veco Satiksmes ministrijas 
šoferi Robertu Mūrnieku. Viņš 
kļuva par pirmo barikāžu upuri.

Satiksme ministrijas šoferim 
Robetam Mūrniekam veltītais 
piemineklis pie Vecmīlgrāvja 
tilta // Foto: LETA

Mārupes kapos notika Roberta 
Mūrnieka piemiņai veltīts atceres 
brīdis. 

***
Prezidents valdības veidošanu 

uztic Mārim Kučinskim
Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis jaunās valdības veidoša-
nu uzticējis Zaļo un Zemnieku 
savienības virzītajam Saeimas 
de putātam Mārim Kučinskim 
(attēlā). 

“Šī nav nekāda uzvara, bet vis-
maz jauna posma sākums,” žur-
nālistiem sacīja Kučinskis. Ku -
čin ska ieskatā  koalicija būtu jā -
veido trim partijām – ZZS, Na -
cionālajai apvienībai (NA) un 

Vienotībai. Prezidents pauda pa -
teicību Vienotības kandidātam 
Kārlim Šadurskim, kuŗš bija otrs 
pretendents uz Ministru prezi-
denta posteni.

Zaļo un Zemnieku savienības 
Ministru prezidenta amata kan-
didāta Māra Kučinska priekšro-
cības pār Vienotības kandidātu 
Kārli Šadurski bija skaidrāks 
valsts attīstības redzējums un lie-
lāka iespēja izveidot koaliciju, LTV 
savu lēmumu premjēra ama tam 
nominēt Kučinski skaidroja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

Pēc TV raidījuma Nekā perso-
nīga  informācijas, Māŗa Kučins-
ka (ZZS) valdībā varētu nokļūt 
Imants Parādnieks (NA), kā arī 
Inese Lībiņa-Egnere (Vienotība) 
un Arvils Ašeradens (Vienotība). 
Saskaņā ar darba variantu, fin an-
ču ministre būtu Dana Reiz nie-
ce-Ozola (ZZS), satiksmes mi -
nistrs būtu Uldis Augulis (ZZS), 
aizsardzības ministra ama tu sa -
glabātu Raimonds Berg manis 
(ZZS) un  zemkopība mi  nistra 
ama tu – Jānis Dūklavs (ZZS). 
Nacionālās apvienības pārziņā 
paliktu Kultūras ministrija, tā -
dējādi darbu varētu turpināt 
Da ce Melbārde (NA), savukārt 
labklājības ministra amatu plā-
nots uzticēt Saeimas deputātam 
Imantam Parādniekam (NA). 
Ekonomikas ministrs būtu Kas-
pars Gerhards (NA). Vienotībai 
paredzēta atbildība par Tieslietu 
ministriju, ministres amatu uz -
ticot Saeimas deputātei Inesei Lī -
biņai-Egnerei (Vienotība). Izglī-
tības ministrs būtu Arvils Aše ra-
dens (Vienotība), bet uz veselības 
ministra amatu kandidē demisio-
nējušās Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas padom-
nieks veselības aprūpes jautāju-
mos Renārs Putniņš (Vienotība) 
vai bijušais valsts SIA “Paula Stra-
diņa klīniskā universitātes slim-
nīca” valdes priekšsēdis Dins 
Šmits. Iekšlietu ministra amatu 
saglabātu Richards Kozlovskis 
(Vienotība), ārlietu ministrs būtu 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība).

***
Gruzijas parlamenta 
priekšsēdis Latvijā

Latvijā viesojās Gruzijas parla-
menta priekšsēdis Dāvids Usu-
pašvili. Augstais viesis  Ministru 
kabinetā tikās ar Ministru prezi-
denti Laimdotu Straujumu. Sa -
runā Straujuma uzsvēra, ka Lat-
vija turpinās atbalstīt Gruziju tās 
reformu procesos un atzinīgi vēr-
tē progresu, kas vērsts uz to, lai 
stiprinātu Gruziju kā drošu de -
mo kratisku un attīstītu valsti.   

***
Būvniecības uzņēmumiem 
piešķirts ASV financējums
Divi Latvijas būvniecības uz  ņē  -

mumi – SIA Arčers un SIA Merks 
saņēmuši 8 miljonu eiro finan - 
cē jumu no NATO Atbalsta un 
iepirkumu aģentūras, lai veiktu 
ēku remontdarbus Ādažu mili tā-
rājā bazē un Lielvārdes aviācijas 
bazē. Abi ASV financētie projekti 
Eiropas iedrošināšanas iniciatī-
vas (European Reassurance Initia-
tive) ietvaros ir pirmie Baltijas 
valstīs un ir daļa no centieniem 
stiprināt ASV apņemšanos at  bal-
stīt savu sabiedroto spējas dro -

šību un territoriālo integritāti 
Bal tijas reģionā. Ādažu militārās 
bazes projekta izmaksas ir aptu-
veni 7 miljoni eiro, kur būvdarbu 
laikā tiks uzlaboti šaušanas poli-
goni un nodarbību territorija, kā 
arī tiks veikti remontdarbi nolik-
tavu un apkopes ēkās. Abu pro-
jektu reālizācija notikusi ASV 
Bruņoto spēku virspavēlniecībai 
Eiropā, ASV Armijai Eiropā, 
ASV Gaisa spēkiem Eiropā un 
ASV vēstniecībai Latvijā, sadar-
bojoties ar Latvijas Aizsardzības 
ministriju un Nacionālajiem Bru-
ņotajiem spēkiem. Būvniecības 
darbus plānots pabeigt 2017. ga -
da vasarā.

***
Latvijas un Somijas 

ārlietu ministru tikšanās
Ārlietu ministrs Edgara Rinkē-

vičs tikās ar Somijas ārlietu mi -
nistru Timo Soini (Timo Soini), 
kuŗš bija ieradiess Latvijā darba 
vizītē (attēlā). Ārlietu ministri 
augstu novērtēja abu valstu labo 
sadarbību, īpaši izceļot ciešo polī-
tisko dialogu, veiksmīgo ekono-
misko sadarbību un tās attīstības 
potenciālu. 

Ministri uzsvēra sekmīgo sa -
darbību Baltijas valstu un Zie-
meļvalstu reģionā, īpaši ņemot 
vērā Latvijas koordinācijas gadu 
Baltijas un Ziemeļvalstu (Nordic–
Baltic Eight, NB8) sadarbības for-
mātā, kā arī Somijas koordinā-
cijas gadu Ziemeļu Ministru pa -
domē. Tika pārrunātas sadarbī-
bas iespējas NB8 formāta prio ri-
tāšu īstenošanā – drošības stip ri-
nāšana reģionā un ES Austrumu 
partnerība. Sarunas laikā tika 
apspriesta arī situācija Ukrainā 
un citās ES Austrumu partnerī-
bas valstīs, kā arī Somijas sadar-
bība ar NATO.

***
Korejā akreditēts Latvijas 
vēstnieks Pēteris Vaivars

15. janvārī Latvijas vēstnieks 
Ko  rejas Republikā Pēteris Vaivars 
svinīgā ceremonijā iesnie dza ak -
reditācijas vēstules Korejas prezi-
dentei Gunhei Parkai (at  tēlā).

Vēstnieks pateicās Korejas 
pusei par īpašo pretimnākšanu 
un atbalstu Latvijas vēstniecības 
atvēršanai Korejā 2015. gadā, un 
pauda pārliecību, ka vēstniecība 
aktīvi strādās divpusējo attiecību 
padziļināšanā, it īpaši ekonomi-
kas jomā, veicinot tūrismu un 
ekspertu kontaktus izglītības, 
zinātnes un citās jomās. P. Vaivars 
izteica pateicību par Korejas at -
balstu Latvijas uzņemšanas pro-
cesā Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijā (OECD).

Aicina stiprināt NATO 
klātbūtni Baltijas valstīs

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs Traķos piedalījās  ārlietu un 
drošības polītikas ekspertu se  -
mi nārā “Sniega tikšanās” (Snow 
Meeting), uzstājās sesijā, kas vel-
tīta NATO tematikai – 8. un 9. 
jūlijā paredzētajam NATO galot-
ņu apspriedei (samitam) Varša  -
vā – alianses gatavībai stāties pre-
tī mūsdienu drošības izaicinā-
jumiem, kā arī ASV iesaistei dro-
šības stiprināšanā Baltijas reģio -
nā un Eiropā. Uzrunā E. Rinkē-
vičs norādīja uz sarežģīto situā-
ciju, kas valda NATO dalībvalstu 
robežu tuvumā un liek aliansei 
būt aktīvai, un stāties pretī glo-
bāliem izaicinājumiem. Notiku-
mu attīstība pasaulē liek NATO 
atgriezties pie sava pamatuzde-
vuma – alianses locekļu drošības 
garantēšanas.

***
Saeima apstiprina 

Latvijas kaŗavīru nosūtīšanu 
uz operācijām

Saeima 14. janvārī apstiprinā - 
ja Latvijas kaŗavīru nosūtīšanu  
uz militāro operāciju Irakā pret 
terro ristisko organizāciju Daesh 
(Islāma valsts) un uz ANO misiju 
Mali. Lai gan operācijas termiņš 
starptautiskajos dokumentos   
patlaban nav noteikts, tomēr,       
ņemot vērā uzticēto uzdevumu 
raksturu un apjomu, Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) dalība pret 
Daesh vērstajā starptautiskās koa-
licijas militārajā operācijā Irakā 
noteikta uz laiku līdz 2018. gada 
1. februārim. Savukārt ANO va -
dītajā visaptverošajā stabilizāci -
jas misijā Mali Nīderlandes vadī-
tā informācijas apstrādes stāba 
vienības sastāvā NBS plāno sākt 
piedalīties no 2016. gada februā-
ŗa. Tā būtu pirmā reize, kad NBS 
kaŗavīri piedalītos ANO misijā. 
Patlaban ANO rezolūcijā operā-
cijas darbības laiks noteikts līdz 
2016. gada 30. jūnijam, tomēr 
turp mākā NBS dalība operācijā 
tiks nodrošināta atbilstoši ANO 
pieņemtajiem lēmumiem attie-
cībā uz misijas mandātu, uzde-
vumiem un darbības termiņu. 
Apdraudējuma līmenis Latvijas 
kaŗavīriem, atrodoties Mali, būtu 
vērtējams kā vidējs, norāda Aiz-
sardzības ministrija.

***
Aicina uz semināru par 

audžuģimenēm Īrijā
29. janvārī plkst. 10.30 Latvijas 

vēstniecībā Īrijā, 92 St. Stephen’s 
Green, Dublin 2, notiks informā-
tīvs seminārs par audžuģime - 
n ēm Īrijā. Semināru rīko Latvijas 
ev. lut. Baznīcas (LELB) Latviešu 
draudze Īrijā sadarbībā ar Latvi-
jas vēstniecību Īrijā un Īrijas Au -
džuģimeņu asociāciju (Irish Fos-
ter Care Association). Seminārā 
piedalīsies Īrijas Audžuģimeņu 
asociācijas  pārstāvji, latviešu un 
īru audžuvecāki, kuŗi dalīsies sa -
vā pieredzē un atbildēs uz jautā-
jumiem. Uz semināru tiek aici-
nātas piedalīties gan tautiešu ģi -
menes, gan latviešu sabiedrisko 
organizāciju un grupu pārstāvji, 
kuŗi būtu ieinteresēti savā reģio -
nā dalīties ar iegūto informāciju 
un sniegt atbalstu potenciālajām 
audžuģimenēm.
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Latvijas vēstniecība aicina at -
balstīt LELB Latviešu draudzes 
Īrijā organizēto skaidrojošo se -
mi nāru potenciālajām audžu -  
 ģi  me nēm un līdz 25. janvārim 
ap  stiprināt dalību, rakstot uz 
e-pastu inguna.mieze@gmail.com 
vai zva not pa tālruni + 
353862216877.

***
“Aiz šiem vārtiem vaid zeme!”

27. janvārī pulksten 14 Starp-
tautiskajā holokausta dienā Lat-
vijas Kaŗa mūzejā notiks pazīs-
tamo vēsturnieku Kārļa Kangera, 
Ulda Neiburga un Rudītes Vīks-
nes grāmatas “Aiz šiem vārtiem 
vaid zeme. Salaspils nometne 
1941–1944” atvēršanas sarīko-
jums.

Grāmatu ir izdevusi izdev nie-
cība Lauku Avīze sadarbībā ar 
Salaspils novada pašvaldību un 
Latviešu fondu. Objektīva akadē-
miska pētījuma veikšanu, kā arī 
grāmatas izdošanas nepiecie ša-
mību, ir rosinājusi arī Ārlietu 
ministrija, lai varētu informēt un 
skaidrot Latvijas vēstures jautā-
jumus pasaulē.

***
Melnā gadadiena – 15. janvārī 
Šogad 15. janvārī apritēja 75 gadi, 

kopš Latvijā PSRS okupācijas va -
ras galvenais represīvais orgāns – 
čeka – veica pirmos polītiski mo -
tivētos Latvijas pilsoņu nāves so-
dus. 1941. gada 15. janvārī pa  rak-
stīti 10 akti par nāves soda izpildi. 
Nošaušana notika čekas galve-
najā ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61 ie -
rīkotajā šautuvē (attēlā).

Līdz šim zināms, ka 1941. gadā 
no janvāŗa līdz jūnija beigām Rī -
gā čekisti ir izpildījuši nāvesso-
dus 285 cilvēkiem. 186 cilvēku 
mir stīgās atliekas tika atrastas 
Balt ezerā, Babītē, Dreiliņos un 
Ulbrokā,  99 cilvēki nošauti Rīgas 
Centrālcietumā un aprakti 4. 
korpusa pagalmā.

***
Pretvēža zāļu Rigvir 

uzvaras gājiens
Mediķu ieskatā  droši var ap -

galvot, ka Latvijā vēzis skāris gan-
drīz vai katru ģimeni. Tā bieži ir 
nāvējoša slimība, ko gan var arī 
ārstēt vai vismaz pagarināt slim-
nieka mūžu. Viena no vēža pa -
cien tu cerībām ir arī Latvijā radī-
tais preparāts – vīruss Rigvir, ko 
Latvijas Zinātņu akadēmija ie -
kļāvusi starp visu laiku desmit 
izcilākajiem Latvijas zinātnes sa -
sniegumiem. Tas ir vīruss, kas 
iekļūst audzējā un iznīcina vēža 
šūnas, nekaitējot pacienta vese-
lībai. Tieši šī “brīnumefekta” dēļ 
viroterapija ir ļoti pieprasīta gan 
Latvijas iedzīvotāju, gan ārval-
stnieku vidū. Tādēļ jau pavisam 
drīz Starptautiskais Viroterapijas 

centrs plāno atklāt jaunu klīniku 
Jūrmalā, klusā šķērsielā Majoros, 
un tajā tikšot piedāvāta kom-
pleksa un individuāla pieeja vēža 
ārstēšanā.

Latvijā ārstēties ir ieradušies 
pacienti no aptuveni 50 valstīm, 
lai saņemtu viroterapiju ar Rigvir. 
Visvairāk pacientu Starptautis-
kajā Viroterapijas centrā ir no 
ASV. Pateicoties Rigvir, Latvija ir 
kļuvusi par līderi un tajā pašā 
laikā par jaunatklājēju virotera-
pijas sfērā.

***
Populārizē latviešu 
un igauņu valodu 

Latvijas un Igaunijas Ārlietu 
ministrija izsludinājušas ikga -
dējo Kopējās latviešu un igauņu 
valodu populārizēšanas balvas 
(Valodu balva) konkursu. Saska-
ņā ar nolikumu balvai var pie-
teikt tulkotājus, latviešu valodas 
skolotājus Igaunijā un igauņu 
valodas skolotājus Latvijā, kā arī 
latviešu un igauņu valodu pēt-
niekus par to ieguldījumu valo-
das populārizēšanā 2015. gadā. 
Valodu balvas mērķis ir sekmēt 
abu valstu divpusējo sadarbību, 
veicinot latviešu un igauņu va -
lodas apguvi, latviešu-igauņu un 
igauņu-latviešu tulkotāju aktī-
vitāti un profesionālitāti daiļlite-
rātūras, polītisko, zinātnisko un 
citu tekstu tulkošanā, kā arī sti-
mulēt latviešu un igauņu valodu 
pētnieku, un valodas skolotāju 
ieguldījumu latviešu valodas po -
pulārizēšanā Igaunijā un igauņu 
valodas populārizēšanā Latvijā.

***
Patvēruma meklētāji grib 
dzīvot Rīgā vai Jūrmalā 

Līdz šim patvēruma meklētāji 
Latvijā izrādījuši interesi par     
ap  mešanās iespējām Rīgā vai  
Jūr malā, intervijā Latvijas Ra - 
dio sacīja Pilsonības un migrā - 
ci jas lietu pārvaldes (PMLP) 
priekš nieka vietniece Maira Ro -
ze. PMLP pārstāve skaidroja, ka 
patvēruma meklētāji, kas iera -
dīs ies Latvijā, centrā “Mucenie -
ki” pavadīs tikai aptuveni trīs 
mēnešus. Pēc tam šīs personas 
mēģinās atrast dzīvesvietu un 
darbu citviet.

Līdz ar to Roze sacīja, ka nav 
pamata iedzīvotāju bažām, ka 
patvēruma meklētāji arī pēc   
šiem trīs līdz 3,5 mēnešiem paliks 
Ropažu pašvaldībā. Turklāt pat-

la ban patvēruma meklētāji lie - 
lā koties izrādījuši interesi par 
dzīvesvietu un darba iespējām 
Rīgā un Jūrmalā. Rīgā patvēruma 
meklētājiem noteikti būtu vieg-
lāk ar darba meklējumiem, taču 
dzīvesvietas nodrošināšana būtu 
problemātiskāka. Pirmos patvē-
ruma meklētājus no Grieķijas uz 
Latviju varētu pārvest februārī. 
Drīzumā Valsts robežsardzes pār -
stāvji dosies uz Grieķiju, tādē jādi 
uzsākot patvēruma meklētāju 
atlasīšanas procesu.

***
Pirmie Lietuvā 

uzņemtie patvēruma meklētāji 
vērsušies tiesā

Pirmā bēgļu ģimene Lietuvā   
ar lidmašīnu no Grieķijas iera -
dās decembra vidū – četri irakie-
ši – tēvs, māte un divi bērni. Ira-
kieši ir vērsušies tiesā pret Lie-
tuvas Migrācijas departamentu, 
jo ģimenei piešķirta papildu tie  -
s iskā aizsardzība, bet ne bēgļa 
statuss.

Migrācijas departaments skaid-
ro, ka papildu tiesiskā aizsardzī -
ba dod pagaidu uzturēšanās at -
ļauju, taču no aizsardzības vie-
dokļa šis statuss neatšķiras no 
bēgļa statusa – tāpat ir atļauts uz -
turēties Lietuvā un izmantot in -
tegrācijas iespējas. Papildu tie  - 
s iskā aizsardzība nozīmē, ka ira-
kieši Lietuvā var dzīvot divus ga -
dus. Pēc tam atļauju var pagari-
nāt, bet ja draudi, kuŗu dēļ viņi 
devušies prom no dzimtenes, 
vairs nepastāv, viņi var atgriezties 
Irakā.

***
Latvijā ASV tankus nomainīs 

kaujas mašīnas Stryker
Latvijā ieradusies nākamā ASV 

operācijas Atlantic Resolve rotā-
cija – 170 kaŗavīru, kuŗi trenēsies 
kopā ar Nacionālo bruņoto spēku 
kaŗavīriem un piedalīsies starp-
tautiskajās militārajās mācībās. 
ASV 2. kavalērijas pulks ir pastā-
vīgi izvietots Vilzekā, Vācijā, un 
šī būs jau trešā šī pulka rotācija 
Latvijā. Plānots, ka šī pulka kaŗa-
vīri uzturēsies Latvijā līdz maija 
sākumam.

Vilciena sastāvs ar 2. kavalē -  
ri jas pulka militāro techniku no 
Klaipēdas ieradās Garkalnes 
dzelz ceļa stacijā. Pēc tā izkrau-
šanas 25 bruņotas kaujas mašīnas 
Stryker, kravas automašīnas un 
militārās apvidus automašīnas 
HMMWV, kā arī cita veida ap -
rīkojums tiks nogādāts Ādažu 
bazē.

***
Nils Muižnieks saņem balvu 
Eiropas cilvēktiesību komisārs 

Nils Muižnieks nule saņēmis 
Stras būras Preses kluba balvu. 
Muižnieks par Eiropas cilvēk-
tiesību komisāru tika izvēlēts 
2012. gada janvārī. Šo misiju viņš 
veiks sešus gadus, cerot panākt 
izpratni par cilvēktiesībām un to 
aizsardzību ES dalībvalstīs.

Nils Muižnieks

Strasbūras Preses klubs savu 
balvu šogad par paveikto cilvēku 
pamatbrīvību un tiesību izprat-
nes veicināšanā izvēlējās pa  -
sniegt Nilam Muižniekam.

***
Indijā atklāj 

Latvijas filmu dienas
13. janvārī Indijas galvaspil -

sētā Ņūdeli atklāja Latvijas filmu 
dienas, kuŗu laikā Indijas skatītā-
jiem būs iespēja noskatīties sešas 
Latvijas filmas. Ievadot sarīkoju-
mu un sveicot viesus, Latvijas 
vēstnieks Aivars Groza  uzsvēra, 
ka filmu izrādīšana veicinās ak -
tīvu dialogu starp Latvijas un In -
dijas kultūras jomu pārstāvjiem, 
un novēlēja abu valstu kino pro-
fesionāļiem veiksmīgu kopējo pro-
jektu reālizāciju. Šim nolūk am 
pie ieejas kinoteātrī viesiem bija 
sagatavots informatīvs  stends, 
snie dzot pārskatu par Latvijas 
bagāto kultūras piedāvājumu.

Latvijas vēstnieks Indijā Aivars 
Groza

Atklāšanas seansā tika de -
monstrēta Aigara Graubas filma 
“Sapņu komanda 1935” par le -
ģendārās Latvijas basketbola iz -
lases panākumiem pirmajās Ei -
ropas meistarsacīkstēs, nodro ši-
not valstij paliekošu vietu pasau-
les sporta vēsturē. Vēstnieks sa -
cīja, ka šo tradiciju turpina Lat-
vijas lepnums Kristaps Porziņģis, 
kuŗš ļoti sekmīgi spēlē ASV 
komandā Knicks.

***
Indijā prezentē Noras Ikstenas 

grāmatu “Dzīvesstāsti”
Ņūdeli Pasaules grāmatu iz -

stādē prezentēja Noras Ikstenas 
krājumu “Dzīves stāsti” hindi va -
lodā. Sarīkojuma atklāšanā Lat  -
vi jas vēstnieks Indijā Aivars Gro-
za iepazīstināja klātesošos ar Iks-
tenas daiļradi, uzsverot grāmatas 
tulkojuma nozīmi Latvijas un In -
dijas kultūras sakaros. Līdztekus 
tika prezentēts arī norvēģu au -
tora Jona Foses (Jon Fosse) romā-
na tulkojums, un vēstnieks izcēla 
šo simbolisko sakritību Latvijas 
ārpolītikā, jo 2016. gadā Latvija 
koordinē Baltijas valstu un Zie-
meļvalstu sadarbību.

Grāmatas “Dzīves stāsti” tulko-
juma hindi valodā vāks

N. Ikstenas grāmata “Dzīves 
stāsti”, ko hindi valodā tulkojusi 
slavena Indijas rakstniece Tedži 
Grovere (Teji Grover), nākusi kla-
jā izdevniecībā Vani Prakas h an.

***
Orhūsā atklāj 

Baltijas filmu festivālu

Orhūsā vēstnieks Dānijā Kas-
pars Ozoliņš ar uzrunu atklāja 
Baltijas valstu dokumentālo fil -
mu festivālu Baltic Frames un 
fes tivāla kurātoriem uzdāvināja 
Latvijas Nacionālā kino centra 
iz  veidoto latviešu kino filmu kla-
sikas izlasi. Atklāšanā apmeklē tā-
jiem bija iespēja noskatīties reži-
sora Herca Franka dokumentālo 
filmu “Vecāks par desmit minū-
tēm”. Festivālā tika izrādītas arī 
Pēteŗa Krilova un Viestura Kairiša 
dokumentālās filmas.

***
Atrasta unikāla vēstures liecība 

Decembrī Rīgas Stradiņa uni-
versitātes telpās atrasta unikāla 
vēstures liecība – fotografija, ku - 
ŗā iemūžināti Jāņa Cimzes 100. 
dzim šanas dienas piemiņas svēt-
ki. Fotografija tika atrasta ne -
jauši. Rakstniecības un mūzikas 
mūzeja speciālisti konstatēja, ka 
fotografija ir Latvijas kultūr vēs-
turei nozīmīga liecība. Attēlā re -
dzamā cilvēku grupa fotografēta 
Cimzes 100. dzimšanas dienas 
piemiņas svētkos Valkā 1914. ga -
da 21. – 22.jūnijā (pēc vecā stila).

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Hitlers peklē droši vien tagad 
ļaunā priekā zviedz.

Kaut gan Hitlers, Himlers un 
īpaši Gebelss pēc skata neatbilst 
ideālam ārieša tipam, Lielvāci -
jas fīreram sapnis bija padarīt vā  -
cieš us par gaišmatainu, zilacainu 
Herrenvolk – kungu tautu, tādu 
kā cilvēces izlasi. Ahnenerbe (Sen-
ču mantojums) ietvaros tika ierī-
kotas tādas kā vaislas stacijas, kur 
īpaši atlasīti SS vīri kopojās ar 
īpaši atlasītām vācietēm, ražojot 
“nordiskus” – tīrasiņu bērnus. 
Brī žiem uz Vāciju darbā nosūtī-
tos poļu vai krievu strādniekus, 
kam uz drēbēm bija uzšuve OST, 
sodīja ar nāvi par intimu tuvību 
ar vācietēm.

Pēc Hitlera pašnāvības, sa -
brūkot Trešajam  reicham, Rietu-
mu sabiedroto pavēnī vācu tautā 
sākās pārvērtības, var teikt, līdz 
nepazīšanai. Kādu triju paaudžu 
laika posmos, 70 gadu gaitā, no 
Ziemeļjūras krasta līdz Bavārijas 
Alpiem izveidojās atvērta sabied-

Hitlers peklē zviedz
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

rība, valdīja brīvība un iecietība 
pret visām tautām, ko visnotaļ 
populārizēja tādi mediji kā Die 
Zeit un DER SPIEGEL. Vācijas 
konstitūcijas (Grundgesetz) pir-
majā pantā tika uzsvērts: “Cil-
vēka cieņa ir neaizskarama” un 
16. pantā: “Polītiski vajātie bauda 
patvēruma tiesības.” Divi miljoni 
turku viesstrādnieku, kas kopš 
1962. gada sāka apmesties Rie-
tum vacijā, radīja problēmas, bet 
lielākoties pašas kopienas ietva-
ros, kur patriarchala attieksme 
pret sievieti turējās. Un kamēr 
PSRS protektorātā – tā dēvētajā 
VDR – 40 gadu no vietas sludi-
nāja “mīlestību pret padomju  
cil vē kiem”, telpā starp Reinu un 
El   bu, kur turēja godā Rietumu 
vērtības, pret ieceļotājiem no ci -
tiem kontinentiem vāciešu vai-
rums izturējās labsirdīgi, dažviet 
pat labestīgi.

Un kad pērnvasar par Vāciju 
brāzās migrantu vilnis no Sīrijas 
un Ziemeļafrikas, viena gada 

laikā sasniedzot miljonu, tā bija 
Angelas Merkeles “zvaigžņu 
stun  da” (Sternstunde),  viņa, cēlā 
žestā izpletusi rokas, pateica 
“Willkommen” (laipni lūdzam) 
un,  aci nepamirkšķinot,  dekla-
rēja: “Wir schaffen das” (mēs to 
paveiksim). TIME Angelu Mer-
keli iecēla Person of the Year (ga -
da personas) godā, illustrējot sla-
vinošu rakstu par Vācijas kanc-
leri ar bildēm, kuŗās staroja 
cilvēkmīlestības gars.

Šī TIME numura metiens vēl 
nebija sasniedzis visus kioskus, 
kad visai Vācijai lika nodrebēt 
šoks: iepretim Ķelnes varenajai 
ka tedrālei ar tās milzu tor ņ iem, 
kas kļuva par kristīgās Ei  ro -    
pas sim boliem, gadmijas va  ka - 
ra burz  mā, skanot uguņoša -    
nas blīkšķiem, līksmotāju pūlī 
ie  spraucās melnīgsneju brūn -
ga nu jauniešu grupas, kas metās, 
iz  mantojot drūzmu, aptaustīt, 
ap  čamdīt un pie reizes aplaupīt 
“vie tējās” sievietes, īpaši jaunā-

kās. Ap katru no tām acumirklī 
sastājās vairāki šādi “kārum-
nieki”, izveidojot ciešu loku. 

Tai pašā vakarā līdzīgi skati 
atkārtojās Hamburgā, Štutgartē, 
pat Stokholmā un Helsinkos. 

Tāpēc Hitlers peklē zviedza, jo 
tas, kas notika laukumā starp 
Ķelnes dzelzceļa staciju un vare-
no katedrāli, pārvilka svītru vi  - 
s iem kancleres un viņas ministru 
svētīgajiem nodomiem un uz -
mo dināja plašos vācu tautas slā-
ņos žultainu naidu pret visiem 
brūnganiem un melnīgsnējiem 
migrantiem, no kuŗiem ne visi 
bija izmisuši bēgļi un kuŗu vidū 
netrūka tādu, kas gribēja ie  kār-
toties Eiropā un nelietīgi izman-
tot tās viesmīlību.

Pēkšņi uzvirmojušo naida vil -
ni ne visai gudri izmantoja žur-
nāla FOCUS redakcija, liekot uz 
vāka kailu blondīni, uz kuŗas 
pleciem redzami melnu pirkstu 
nospie dumi.

Daudzi analitiķi atgādina, ka 

līdzīgas ainas bija redzamas 
Kairas Tahrir laukumā 2011. ga -
dā, kad Ēģiptē uzplauka tā dē -
vētais “arabu pavasaris” un tās 
galvaspilsētas centrā drūzmējās 
demonstrantu poļi: arī te vīrieši 
grābstījās ap sievietēm – “savē-
jām” musulmanēm, bet arī un 
īpaši ārzemniecēm – tūristēm 
vai žurnālistēm.

Vispār jau būtu jāpiemetina,  
ka “tā uzvedas” ne tikai islāmti-
cīgi vīrieši: pārpildītajos Tokijas 
pazemes vilcienu vagonos sie-
vietes masveidā cieš no vīriešu 
pieskārieniem, un Indijā radās 
doma par īpaši sievietēm pare-
dzētiem dzelzceļa vagoniem, lai 
glābtos no uzmācīgiem ceļa bied-
riem.

Skaidrs ir viens: Vācijā tagad 
parādās plakāti ar uzrakstu Haβ 
statt Liebe (Naids, nevis mīla). 
Migranti no sveiktiem viesiem 
(darba spēks!) kļuvuši par nastu, 
par lāstu.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis par izvirzāmo kandidā -
tu Latvijas Ministru prezidenta 
amatam domāja ilgi un dikti, un 
galu galā izvēlējās Latvijas Zaļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) 
pārstāvi Māri Kučinski. Kandi-
dātos, tā teikt, palika Vienotības 
pārstāvis Kārlis Šadurskis, kuŗu 
viņa partija tā īsti pat neizvirzīja, 
daļēji tāpēc, ka nebija pārliecības, 
vai viņam būtu vienprātīgs at -
balsts pašā Vienotības frakcijā, 
kur nu vēl citās.

Savukārt “zaļie zemnieki” sā -
ku mā apgalvoja, ka savu kan di-
dātu neizvirzīs, jo, ja reiz Vieno-
tība bija vadījusi valdību līdz 
Laimdotas Straujumas demisijai, 
tad loģiski būtu tai turpināt dar-
bu arī pēc tam. Lasītāji atcerē - 
s ies, ka Valsts prezidents vienu-
brīd pateica, ka iniciātīvu kandi-
dātu meklēšanā viņš ņems savās 
rokās, līdz  beidzot paziņoja, ka 
ir izvēlējies M. Kučinski.

Māris Kučinskis dzimis 1961. 
gadā, viņam “kontā”  ir ievēroja-
ma polītiska pieredze. 1994. ga -
dā Kučinskis kļuva par Valmie-
ras pilsētas domes deputātu,    
pēc četriem gadiem  par domes 
priekš sēdi. Parallēli viņš vadīja 
Valmieras rajona padomi. Saei-
mā M. Kučinskis iekļuva 2003. 
gadā, kad kādreizējais Latvijas 
premjērministrs Andris Šķēle 
atteicās no deputāta mandāta un 
aizgāja no polītikas pavisam. 
2004. gada decembrī Kučinskis 
kļuva par reģionālās attīstības  
un pašvaldību ministru. Vēl pēc 
diviem gadiem atkal tika ievēlēts 
Saeimā, kļūstot par Tautas par-
tijas Saeimas frakcijas priekšsēdi. 
2010. gadā viņš kļuva par depu-
tātu kā apvienības “Par labu Lat-

Jaunā valdība – vai tā būs labāka?
viju” pārstāvis, bet pērn, pēc pār-
traukuma, Saeimā atgriezās at -
kal, šoreiz kā ZZS pārstāvis. 
Starp laikā bijis Latvijas Lielo pil-
sētu asociācijas padomnieks un 
tad izpilddirektors. Saeimā Ku -
čin skis patlaban pārstāv Liepā -
jas partiju (“zaļajos zemniekos” 
ir ne tikai Zaļā partija un Latvi -
jas Zemnieku savienība, bet arī 
vairākas citas partijas, tostarp  
arī minētā).

Tomēr Māŗa Kučinska izvirzī-
šana premjērministra amatam 
var raisīt pāris jautājumu. Pirm-
kārt, viņš bija ļoti redzams Tautas 
partijas pārstāvis laikā, kad Ai -
gara Kalvīša vadībā partija de -
monstrēja lielu patvaļu. Starp 
citu, laikā pirms 2006. gada vēlē-
šanām partija krietni pārtērēja 
atļauto kampaņas izdevumu 
summu, turklāt  arī organizējot 
“trešo personu” atbalsta kampa-
ņu, kuŗu vadīja A. Kalvīša biroja 
vadītājs Jurģis Liepnieks. Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas 
birojs (KNAB) partijai uzlika 
vairāk nekā miljonu latu sodu, 
bet tā vietā, lai sodu samaksātu, 
partija pašlikvidējās. Protams, 
tas bija tā pasenāk, taču der 
paturēt prātā, ka polītikā  cilvēki 
tikumus parasti nemaina. Ar to 
nebūt nesaku, ka M. Kučinskis 
būs tikpat patvaļīgs, cik kādreiz 
bija Kalvītis, bet piesardzīgu 
mani tas tomēr dara.

Otrkārt, vēl viena partija “za -
ļajos zemniekos” ir partija Vents-
pilij un Latvijai, kuŗas vadītājs ir 
gana  odiozais Aivars Lembergs. 
Par spīti tam, ka šo cilvēku jau 
sen vajā tiesu iestādes,  Latvijā 
viņš joprojām ir viens no popu-
lārākajiem polītiķiem. Jā gan,  
Ventspils aizvadītā ceturtdaļ gad-

simta laikā ir mainījusies līdz 
nepazīšanai, no pelēkas padom -
ju laika pilsētas pārtopot par 
modernu ostas pilsētu, bet lieki 
teikt, ka ne jau Lembergs pats 
darbojās  ar šķipeli un bruģak-
meņiem. Partijas vadītāja pos-
tenis viņam ir ļāvis piedalīties 
“zaļo zemnieku” darīšanās, at -
cerēsimies, ka jau vairākās vēlē-
šanās pēc kārtas tie viņu ir pie -
dāvājuši kā “kandidātu prem -
jēr ministra amatam,” kas ir vis-
maz ciniski. Lembergs turklāt  
arī ir cilvēks, kuŗš pārmērīgi at -
balsta ekonomiskas saites ar 
Krie viju, lasītāji, iespējams, at  -
ce rēsies arī to, ka NATO klāt - 
bū tni mūsu valstī viņš ir nosau-
cis par “okupāciju.”

“Zaļajiem zemniekiem” Aivars 
Lembergs ir viens ļoti neērts 
kadrs. No vienas puses, partijai 
būtu jākaunas par to, cik lielu 
lomu tās lietās viņš spēlē. Taču 
cilvēka populāritāte citiem viņa 
partijas biedriem liedz par viņu 
teikt jebko negātīvu. Arī pats Ku -
činskis nesenās intervijās ir tei-
cis, ka viņš neredz iemeslu, kā -
pēc ZZS no Lemberga būtu jā -
atsakās, vēl bilstot, ka nav ie  mes-
la domāt, ka viņš būs  kāda lelle, 
kuŗu Ventspils šefs varēs raustīt 
aiz aukliņām. Nu, nu, diez vai 
Lembergs spēs atturēties no “pa -
domu” došanas vajadzīgos un 
nevajadzīgos brīžos.

Un vēl – Latvijas polītikā izse-
nis pastāvējusi tradicija, ka vie -
na un tā pati partija nekontrolē 
vai rāk nekā vienu no trim gal -
ve najiem amatiem mūsu valstī 
(Valsts prezidents, Saeimas priekš -
sēdis, premjērministrs). Nu sa -
nāk, ka gan prezidents, gan 
prem jērministrs pārstāv vienu 

un to pašu polītisko spēku. Kļūs -
t ot par prezidentu, polītiķi mēdz 
paziņot par savu bezpartejisku-
mu, taču tas neatņem faktu, ka 
Raimonds Vējonis un Māris Ku -
činskis ir seni “cīņu biedri”.

Pieminēsim šajā kontekstā arī 
nabaga Vienotību, kuŗas reitings 
pēdējos mēnešos ir sarucis līdz 
bīstami zemam līmenim. Valsts 
prezidenta lēmums premjērmi-
nistra amatu neuzticēt Kārlim 
Ša  durskim ir sāpīgs un, iespē-
jams, nāvējošs pliķis. Vienotība 
val sti vadīja kopš 2009. gada, 
Valda Dombrovska vadībā par-
tija ieguva ļoti labus rezultātus 
nākamajās Saeimas vēlēšanās  
par spīti tam, ka viņa valdība va -
dīja tā dēvēto “konsolidācijas” 
procesu, lai risinātu milzīgo eko-
nomisko krizi, kas pārvēlās pāri 
teju visai pasaulei, bet Latvijā bija 
sevišķi sāpīga. Rezultāti izraisīja 
starptautisku apbrīnu – lūk, 
prem jērministrs, kuŗš visiem li -
cis savilkt jostas, tomēr tiek ievē-
lēts no jauna.

Kopš tā laika Vienotībai gājis 
klupšus, krišus. Partijas iekšie-
nē notiek skarba cīņa starp 
liberāli un konservatīvi noska-
ņotiem de  putātiem, turklāt par-
tija, kuŗa allaž ir augstu turē -
jusi tiesisku ma un godīguma 
karogu, pati ne  maz tik tiesiska 
un godīga nav bijusi. Redza mā-
kais piemērs ir Saeimas depu  - 
t āts Dzintars Zaķis.

Liela daļa vainas par notieko -
šo ir jāuzņemas Vienotības vadī-
tājai Solvitai Āboltiņai, kuŗa pati 
bija cerējusi kļūt par Latvijas 
prem jērministri. Veids, kādā       
S. Ābo ltiņa iekļuva pašreizējā Sa -
ei mas sasaukumā, bija pietiekami 
dīvains, vēlēšanās viņai paliekot 

aiz strīpas un par deputāti kļūs - 
t ot tikai pēc tam, kad cits kan-
didāts viņas apgabalā pagalam 
mistiski atteicās no mandāta. 
Viņas “kontā” ir arī pagalam 
nepieklājīga uzvedība pensio-
nāru protesta laikā. Liberālos de -
putātus savā frakcijā viņa ir salī-
dzinājusi ar huligāniem. Katrā 
gadījumā tie ir traipi, kas galīgi 
neder valsts trešajai amatperso-
nai. Man personīgi liekas, ka Sol-
vitai Āboltiņai būtu jāatkāpjas  
no partijas vadītājas amata, jo 
kāda jēga no priekšsēdes, kuŗas 
laikā partijas reitings tik krasi 
samazinājies? Un tomēr, cerēsim, 
ka Vienotībai izdosies savākties, 
jo vēlētājiem, tajā skaitā šo rindu 
rakstītājam, kuŗi tomēr nevēlas 
dzīvot valstī, ko polītikāņi uz -
skata par savu privātīpašumu,  
kuŗā var rīkoties, kā tīk, nekur 
īsti nav kur likties.

Man rakstot šīs rindas, sarunas 
par jauno koaliciju turpinās. Kā 
jau vienmēr, cīņa ir lielākoties ap 
un par krēsliem, taču, visticamāk, 
jaunajā koalicijā būs tās pašas 
trīs partijas (ZZS, Vienotība, Na -
cionālā apvienība), kas tur ir pat-
laban, vien ar pārbīdi ie  tek mes 
ziņā. Mārim Kučins kim viegli 
nebūs, jo, pirmkārt, ZZS un NA 
mēdz būt visai pat vaļīgas attie-
cībā uz polītiskiem jautājum - 
iem un, otrkārt, Vieno tība, vis-
tica  māk,  centīsies audzēt savu 
reitingu, un tas var nozīmēt ie -
slīg šanu populismā. Tā vai citādi, 
jaunajai valdībai būs ļoti daudz 
svarīgu darāmu darbu,  do   mājot 
par valsts drošību, izglī tības 
lietām, veselības aprūpi, vai rāku 
valsts īpašumu nākotni u.tml. 
Vēlēsim tai veiksmi!
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Jaunā mēnešraksta Laiks Pa  sau-
 lei  2015. gada decembŗa nu  mu -
rā polītologs Ivars Ījabs spriež: 
“Nevar apgalvot, ka kādam pa -
tiesi rūp valstiskā līmenī no -
skaidrot patiesību par padomju 
režīmu Latvijā (īpaši post sta ļi-
niskās “normalitātes” periodā).”  
Ījabs norāda uz to, ka tikai 2015. 
gada septembrī, t.i., gadsimta 
ceturksni pēc padomju režīma 
krišanas, “sākusi” darboties VDK 
dokumentu izpētes jeb tā dēvē - 
tā “čekas maisu” komisija. 

  Lai būtu kā būtu ar valstisko 
līmeni, kā tad ir ar poststaļinis -
kās “normālitātes” perioda atspo-
guļo jumu mūsu daiļliteratūrā, ja 
pie malas atstājam šai periodā 
tapušus darbus, kas nevar pre -
ten dēt uz dzīves īstenības objek-
tīvu atainojumu, jo nācās taču 
maksāt meslus režīmam? Te nu 
jāteic, ka daudz plašāk par šo 
“normālitātes” periodu mūsu 
grā matās notēlota pirmā padom-
ju okupācija jeb t. s. Baigais gads, 
jo bija taču daudzi šī laika lieci-
nieki, kas nonāca trimdā un tur 
par visu varēja izteikties un pub-

Dzīvošana būrī
Nora Ikstena, Mātes piens, izdevniecības “Dienas Grāmata” Latvijas vēstures 

romānu serijas “Mēs, Latvija, XX gadsimts” 9. grāmata, 2015. g., 176 lpp.  

licēties. Par Staļina laiku, izsūtī ša-
nām un vergu darba nometnēm 
Sibirijā tieši šī laika nenormālitā-
tes dēļ rakstījuši daudzi šai lai -   
kā cietušie, tomēr krietni vairāk 
mums te ir memuāru nekā be -
letristikas.

Pirms dažiem gadiem rakst-
nieces Gundegas Repšes ieros - 
mē grupa Latvijas rakstnieku, kā 
teikt, sadalīja savā starpā 20. gad-
simteni, vienojoties, ka katrs uz -
raksta pa romānam par kādu šī 
gadsimta daļu. Norai Ikstenai – 
kas lai vairs pasaka, cik brīvprā-
tīgi vai cik pievārdotai – tika 
septiņdesmitie un astoņdesmitie 
gadi. Iznāca Mātes piens, cienī-
jamas kvalitātes iejūtīgs un go -
dīgs darbs. 

Romāns stāstīts no divu paau-
džu skatpunkta. Stāstītājas ir 
1944. gadā dzimusī māte un vi -
ņas 1969. gadā dzimusī meita. 
Mugurfonā mazāk uzsvērti iezī-
mēta vēl mātesmāte, tātad vēl 
brī vu Latviju pieredzējusi paau-
dze. Viss romāns izstāstīts pir  -
ma jā personā, “es” formā. Meita 
un māte īsās nodaļas norunā pa -
mīšus. Tā kā ir divas “es” un divas 
mātes, lasītājam sākumā jālasa   
ar pastiprinātu uzmanību, lai 
saprastu, kuŗai no abām “es” šo -
reiz ir runājamā reize un par 
kuru māti tiek runāts. Tomēr ar 
šo formas triku lasītājs ātri ap  rod.

Kāpēc Nora Ikstena savām gal-
venajām personām neiedeva vār-
dus? Domājams, tas tāpēc, ka 
pa  domju laiks bija individuālitā-
tes noliedzējs un pūļa, bara, ma - 
s as izcēlējs laiks. Pūļa vieglo ma -
nipulējamību un pūli kā darbī -
bas virzītāju šermulīgi vērot lie-
liski uzņemtajā Lailas Pakalni -
ņas spēļfilmā Ausma. Māšu un 
meitu pasaulē ir miljoniem, bet 
tiklīdz kāda no tām kā skudra no 
pūžņa tika izcelta, iegūstot vārdu 
un uzvārdu, tā ar režīmam vē  la-

mo viņas anonimitāti viss ir 
pagalam.

Kamēr meita vēl tikai skolas 
gados, māte jau ieguvusi augstā-
ko izglītību, kļuvusi par gineko-
loģi un endokrinoloģi un tiek 
uzaicināta papildināties Ļeņin-
gradā. Tur mediķe vienubrīd fi -
lozofē savas profesijas pārstāvei 
piemērotā veidā, ka nav taču tā -
das vienādības un visiem it kā 
pie ejamas tiesības uz savu no  pel-
nīto daļu no laimības, par kādu 
komūnisti sapņoja viņu ideālizē-
tajā nākotnes sabiedrībā: 

  Starp otro un trešo mēnesi aug-
lis mātes dzemdē izskatījās kā 
ma   za pupiņa. Tas bija visriskan-
tākais laiks, kad varēja notikt 
visādi. Bieži tā zaudēja. Palika 
par pupiņu, kuŗa jau tā bija vei-
kusi neiedomājami gaŗu ceļu, bet 
kuŗai neizdevās izdzīt asnu un 
vēlāk stādu ar lapiņām, pa kuŗu 
dvēsele tiktu pie savām debesīm. 
Viena pupiņa izslīdēja laukā kā 
miesas gabaliņi un palika asiņai-
nā masā, kas tika aizslaucīta mēs-
lainē. Cita pupiņa turējās cieši, 
izdzina asnu, lapas izdzina, līdz 
beidzot uzziedēja piedzimstot. 
(42. lpp.) 

 Bet ja nu Dievs vai daba tik 
nevienlīdzīgus ir radījuši dzīvī-
bas aizmetņus to pirmsdzīves esī-
bā, cik gan utopisks ir sapnis par 
taisnīgi sadalītu labklājību pēc 
dzimšanas! Un tā mūsu romā -  
nā māte aiziet bojā, bet meita 
sagaida brīvību. Simpatiski ir, ka 
rakst niece nepārprotami neno-
rāda uz aplamībām un ačgār nī-
bām padomju sistēmā kā uz vie-
nīgo mātes bojāejas iemeslu. Mā -
tes sišana ar gaļas āmuriņu dzē -
rājvīram pa seju par to, ka tas 
dzē  rumā piekāvis savu sievu (38.), 
taču nav nedz iekārtas diktāta, 
nedz ārstes cienīga rīcība!

Romāna noskaņa ir atcerīga, 
paskumja, reizēm rezignēta. Vie-

tām to papildina ironija, kā jau 
otrā rindkopā: 

 Mūsu mājas pagalmā (zeltai-
nās lapas) sodīdamās slaucīja sēt-
niece, kuŗa kopā ar ģimeni bija 
iebraukusi no saulainās Kirgiz-
stānas un par savu augsti kvali-
ficēto darbu tūlīt saņēmusi dzī-
vok li Mičurina ielas divdesmitajā 
na mā.

Citviet:
Mātesmāte no sirds dzīvoja lī -

dzi mūsu lielās valsts vadītāja 
Leo nīda Iļjiča Brežņeva gaŗajām 
uzrunām (televīzijā), bet iemesls, 
kāpēc viņa to darīja, bija dziļi 
cilvēcisks – viņa bija pārliecināta, 
ka Brežņevam ir ļoti sliktas zobu 
protēzes,  un vienmēr baidījās, ka 
runu laikā tās neizkrīt. (29.)

 Tā, lūk, aiziet pasaules godība: 
vienas paaudzes daļas dieveklis 
kļūst par vēlākās paaudzes iz -
smiekla objektu!

Viss padomju laikam rakstu-
rīgais jau romānā īsāk vai plašāk 
ir ietverts. Cilvēki dzīvo vienvei-
dīgos dzīvokļos ar vienādiem 
“trauku komplektiem, zemajiem 
galdiņiem, vienādiem kājs lau  - 
ķ iem pie dzīvokļu durvīm”. ( 33.)

Izcelta tiek cilvēku divkosība. 
“visa šī dubultā un liekulīgā ek - 
s istence”.  (21.)

 Patiesības paudējam un bēr - 
nu gara apvāršņa paplašinātā - 
jam sko lotājam Blūmam jāzaudē 
darbs (138.-139.), bet viņa no -
došanu sistēma uzskata par po -
zitīvu un uzslavas vērtu. Tas no -
ved meitu līdz gandrīz vai iz -
misuma kliedzienam: 

 Kas tā ir par zampu, Jese,  kuŗā 
mēs dzīvojam? Kuŗā man bija 
jānodod skolotājs Blūms, kuŗā ma -
na mamma negrib vairs dzīvot. 
Kas tā ir par zampu, Jese? (148.)

Urbānistiem lasītāju vidū jā -
pasaka, ka vārda “zampa” skaid-
rojums Latviešu literārās valo-
das vārdnīcā ir “šķidri izmiekš-

ķējušies mēsli (parasti kūtsmēs -
li); vieta, kur ir šādi mēsli”.  Citviet 
lasāms teikums: “Mēs visi dzīvo-
jam būrī.”

Mātes piena tema romānā 
variēta visdažādākajos veidos, 
tādēļ lasītājs nedarīs nepareizi, 
izvēlēdamies to, kas viņam vis-
vairāk pa prātam. Vairākkārt uz -
svērts piena siltums, piemēram, 
“Ūdens upē tovasar bija silts kā 
piens.” (87.) Siltais piens it kā 
ienes maigumu ļaunuma piesā-
tinātajā vidē, ir labi to padzerties. 
Mātes piens uztur pie dzīvības 
mazu, nevarīgu cilvēkbērniņu, 
bet padomju sistēmā taču ik -
viens, atskaitot činavniekus, bija 
mazs un nevarīgs. Meitai mātes 
piens vienubrīd “garšo pēc ku -
melīšu tējas ar medu” (154.), tas 
ir salds un tas saudzē. Gudrāks 
mātes piena kā simbola skaidro-
jums lasāms Dr. philol. Ilvas Skul-
tes sarakstītajā grāmatas pēcvār-
dā. Viegli iedomāties, ka tuvā-
kajos gados varētu tikt uz  rakstīts 
kāda filoloģijas studenta diplom-
darbs par tematu “Mātes piena 
loma un jēga Noras Ikstenas ro -
mānā Mātes piens.” Brīžiem šķiet, 
ka virsraksts “Mātes piens” rakst-
niecei jau bijis izdomāts pirms 
romāna rakstīšanas iesākšanas 
vai pašā sākumā un ka tad viņa 
varen nopūlējusies, lai šo nosau-
kumu attaisnotu. Māra Zālīte vēl 
pirms dažiem gadiem visvisādi, 
ja arī ne gluži tik bieži, izlocīja 
pie cus pirkstus grāmatā Pieci 
pirksti. 

 Mātes piens īpaši labi patiks 
mūsu laikraksta lasītāju kodo-
lam, kādreizējiem polītiskajiem 
trimdiniekiem, kam padomju 
varas atjaunošana 1945. gadā ta -
ču izmainīja visu dzīvi. Sāpīgi 
bija doties svešumā, bet Noras 
Iks tenas grāmata lieku reizi at -
gā dinās, ka palikt dzimtenē būtu 
bijis vēl daudz sāpīgāk.

Tā nu ir – zvaniņš izskanējis! 
Kad tuvojās Ziemsvētki, tiem 
nākot, līdzi skanēja dziesmiņa 
“Zvaniņš skan, zvaniņš skan”. Nu 
sācies Jaunais gads, un dienas  
jau par dažām minūtēm gaŗā -
kas. Kāds šis gads būs, grūti zīlēt, 
taču, par teātru rītdienu domā-
jot, gribētos vēlēt, lai tā būtu gai-
ša un krāsaina. Nekādi trauk - 
s mes zvani teātŗa pasaulē neskan, 
viss notiek, un tomēr pirms 
Ziem svētkiem par teātŗa izrā - 
d ēm nācās dzirdēt un lasīt visai 
kritiskus, turklāt pamatotus, vār-
dus. Par Dailes teātrī režisora  
Dž. Dž. Džilindžera iestudēto, 
pēc F. Kafkas darbu motīviem 
paša sacerēto drāmatizējumu 
“Amerika jeb Bez vēsts pazu du  - 
š ais” pieredzējušais kritiķis Atis 
Rozentāls “Kultūras Dienā” (3. 
de  cembrī) rakstīja: “Šī nav vien-
kārši mākslinieka neveiksme [..] 
Dž. Dž. Džilindžers izgāž dus-
mas par savu māksliniecisko 
maz spēju pār aktieŗu un skatī-

Kad zvaniņš vairs neskan
Gadumijas pārdomas  – ne tikai par teātri

tāju galvām.” Pēc dažām dienām 
Nacionālajā teātrī notika Rēzijas 
Kalniņas iestudētā V. Igo romāna 
“Cilvēks, kas smejas” drāmati zē-
juma pirmizrāde, un žurnālā Ir 
(Nr. 49) lasu teātŗa kritiķes Za -
nes Radzobes kritiskus vārdus: 
“Izrāde ir tik slikta, ka grūti at -
rast vārdus, lai to aprakstītu.” 
Bar gi vārdi, taču tiem jāpiekrīt, 
jo abu iestudējumu parādīšanās 
uz vadošo teātŗu lielajām skatu-
vēm nepatīkami pārsteidza. Pro-
tams, nav tā, ka lielajās zālēs būtu 
bijis jāskatās tikai drausmu ga -
bali – turpat Dailē tapusi jaunās, 
prasmīgās režisores Lauras Gro-
zas-Ķiberes iestudētā Nika Dīra 
drāmas “Frankenšteins” izrāde. 
Izcils darbs! Pirms kāda laika 
sajūsmā rakstīju par Pītera Šefe-
ra lugas “Equus” izrādi Lauras 
Grozas režijā, ziemas sākumā pa -
 rādījās nākamais viņas iestu dē-
jums – vēl iespaidīgāks, un abos 
galvenās lomas izdzīvo patla - 
ban pats spilgtākais, talantīgā -

kais Dai les teātŗa aktieris Dainis 
Grūbe. Domāju, ka “Fran ken-
šteins” paliks kā sezonas labākā 
izrāde. 

Un tad kā tāda rūgta miele tajā 
pašā Dailē uz lielās skatuves pa -
rādījās tikko minētā Džilindžera 
samunsturētā izrāde “Amerika 
jeb Bez vēsts pazudušais”, kuŗā 
režisors nav zinājis, ko teikt un 
kā sakāmo iestudēt. Izrādes pa -
matā ir Franča Kafkas prozas 
dar bu motīvi, bet režisors nav 
sapratis, kā uz skatuves tos risi-
nāt, piedevām aktieŗu pulkā sa -
pulcināti arī jaunpienācēji, un 
izrāde veidojās kā skatu chaoss, 
kuŗā bezcerīgi vietu cenšas at  -
rast aktieri. Ameriku ieraugām 
kā briesmu un lāstu zemi, kur 
notiek baismīgākās neģēlības, 
taču pats nejaukākais, kā uz ska-
tuves dzīves ritums atainots, an -
samblis sakomplektēts no jau  -
nās paaudzes aktieriem, un tie 
nezina, kā izrādē darboties, un 
atklājas nepatīkama bēdu ieleja, 

no kuŗas gribas ātrāk tikt ārā,  
bet tas tik viegli neizdodas, jo 
izrāde ir ļoti gaŗa. Ir gan skatītāji, 
kas zāli atstāj.

Nacionālā teātŗa izrādi “Cil-
vēks, kas smejas” var vērtēt 
drus  ku saudzīgāk, taču neveik - 
s mes pamatā ir režisores Rēzijas 
Kalniņas pieredzes un prasmes 
trūkums, jo viņa darbojusies 
Dai les teātrī kā aktrise un allaž  
ar saviem skatuves tēliem uz -
dzirk stījusi prieka sajūtu, bet nu 
viņa izlēmusi savās rokās ņemt 
režijas pavedienu, tikai – kā to tīt 
un ritināt – nav zinājusi. Pievēr - 
 s ties V. Igo romānam “Cilvēks, 
kas smejas” viņu rosinājusi tēva, 
komponista Imanta Kalniņa 
pirms vairākiem desmit gadiem 
komponētā, mūziklam iecerētā 
mūzika, taču izrādei pietrūkst 
vienota risinājuma, un grūti pat 
pateikt, par ko ir šī izrāde, kas 
tajā ir galvenais. Brīžiem ieska-
nas mūzika un kāda skanīga 
dziesma, bet izrādes slēģi ar to 

vien neatveŗas un centrālā tēla – 
Gvinplēna – traģika neatklājas. 
Šo lomu Rēzija Kalniņa uzticē-
jusi mazpieredzējušam aktierim 
Kasparam Aniņam, viņš godīgi 
un cītīgi pūlas, bet saistošs tēls 
nerodas, un izrāde paliek tādā kā 
pusceļā. Režisore labu gribējusi, 
bet savas iespējas un varēšanu 
pārrēķinājusi, iznācis tāds pus-
cepts rausis. Viņa ir teicama ak -
trise, taču palīdzēt saviem kollē-
gām darbā ar lomām viņa tā īsti 
nav pratusi, un bijis ļoti grūti bez 
laba drāmatizējuma no romāna 
izveidot mūzikālu izrādi. 

Nacionālajā teātrī rudens puse 
vispār sanākusi tāda paraiba. 
Jaunākās paaudzes kritiķi slavē 
Viestura Kairiša iestudēto Raiņa 
drāmu “Uguns un nakts”. Kam 
patīk – lai slavē, taču es šo iestu-
dējumu nekādā ziņā nepieņe -
mu, Raiņa lugas būtību tā ne  -
skaŗ un neatklāj. 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Par Rīgā uz barikādēm un trimdā izloloto brīvību
Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidentu, akadēmiķi Tālavu Jundzi sarunājās Ligita Kovtuna

Pirms 25 gadiem, 1991. gada 
janvāŗa barikāžu dienās jūs 
bijāt LR Augstākās Padomes 
Aizsardzības un iekšlietu ko -
misijas priekšsēdis, bet 13. jan-
vārī jūs iecēla par AP Aizsar-
dzības stāba priekšnieka viet-
nieku (stāba priekšnieks bija 
tolaik AP priekšsēža vietnieks 
Andrejs Krastiņš). Tātad prak-
tiski vadījāt tolaik valsts dzīvī-
bai svarīgāko, vēsturiski nozī-
mīgo struktūru tikko atjauno-
tajā Latvijā. Kuŗš tad īsti pir-
mais ietērpa vārdos ideju aiz-
stāvēties, ceļot barikādes?

Man ļoti patīk šis jautājums! Jo, 
raugiet, nav neviena dokumenta, 
neviena oficiāla lēmuma – ne no 
Tautas frontes, ne Augstākās P a-
domes, pat ne no kādas biedrī-
bas, – kur būtu fiksēts fakts par 
barikāžu organizēšanu. Šis lē -
mums izauga no konkrētas situā-
cijas: 13. janvāŗa naktī, kad sā - 
kās asiņainie notikumi Lietuvā, 
mums bija pilnīgi skaidrs, ka tas 
pats sekos arī Latvijā. Situācija 
bija saspringta jau kopš 1990. 
gada rudens. Baltijā tika ievesti 
desantnieki, “lai nodrošinātu Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas jaun-
iesaucamo iesaukšanu Padomju 
armijā”. Nebijām jau naīvi, lai sa -
prastu, ka iemesls bija pavisam 
cits. Asiņainajā naktī mums pie-
zvanīja Lietuvas Augstākās Pado-
mes sekretāre un lūdza mūs visu 
laiku atrasties pie telefoniem, jo 
Viļņā jau sākušies uzbrukumi,  
un sakaru pārrāvumu gadījumā 
Latvijai vajadzētu vēstīt pasaulei 
par to, kas notiek kaimiņos. AP 
priekšsēdis Anatolijs Gorbunovs 
tobrīd bija Tallinā, deputāts Dai-
nis Īvāns pa valdības telefonu 
zvanīja PSRS aizsardzības minis-
tram Jazovam, Pugo u. c., bet ... 
Maskavas telefoni neatbildēja. 
Atceros, septiņos no rīta pēc ne -
ziņā pavadītas nakts sēdējām 
kopā ar citiem Stāba locekļiem, 
ar Odiseju Kostandu, Jāni Ška-
paru, Jāni Dineviču, Andreju 
Kras tiņu. Pēkšņi klusumā Odi-
sejs saka: “Celsim barikādes!” Vi -
si atbalstījām šo domu, lai gan 
nevienam no mums pat īsti ne -
bija nojausmas, kādas ir tās ba  ri-
kādes. Nekavējoties sākām rī  ko-
ties – sasaukt cilvēkus, mobilizēt 
techniku, lai pirmām kārtām no -
bloķētu tās ielas, kas ved uz AP. 
Jānis Škapars un Pjērs Sterniņš 
apzvanīja pašvaldību vadītājus, 
lai viņi savukārt mobilizētu cil-
vēkus un techniku no laukiem,    
5 – 6 minūšu laikā atsaucās un 
pievienojās Latviešu strēlnieku 
apvienības vīri. Pilnīgā mierā un 
saskaņotā rīcībā barikāžu ideja 
izauga un pieņēma konkrētas 
aprises. Jau ap plkst. 11.00 Vecrīgā 
ieradās pirmās smagās mašīnas 
un cita technika. Lauksaim nie-
cības ministrs Dainis Ģēģeris sā -
ka organizēt zemniekus ar viņu 
techniku, pat negaidot premjēr-
mi nistra Ivara Godmaņa akcep-
tu. Pilnā sparā tika celtas bari kā-
des, vispirms Vecrīgā. Vēlāk ba -
rikādes apjoza arī Ministru Pa -
domes ēku, TV kompleksu, Sa -
ka ru centrus Dzirnavu ielā un 
Ulbrokā, kā arī Rīgas tiltus. Pulks-
ten divos notika LTF organizē -
tais mītiņš, kas sapulcināja vai -

rāk nekā ceturtdaļu visas Latvijas 
iedzīvotāju un visas turpmākās 
dienas cilvēki staigāja apkārt ar 
radioaparātiem. Noorganizējām 
sakaru centru pie Aizsardzības 
staba, informācija nāca no daž-
dažādiem avotiem, cilvēki ziņoja 
par technikas pārvietošanos, tū -
ristu kartes bija pārtapušas par 
barikāžu izvietojuma kartēm, 
Rīga bija sadalīta septiņos sek-
toros ar 43 posteņiem, sakari no -
drošināti ar rācijām, ēdināšanas 
uzņēmumi un paši cilvēki gādā -
ja, lai barikāžu aizstāvji dabūtu 
siltu ēdienu un dzērienu. Rakst-
nieku savienības (Benjamiņu) na  -
mā augu diennakti lielos katlos 
vārījās zupas. Cilvēku individuā-
lais atbalsts bija neiedomājami 
plašs un nesavtīgs.

Stābs bija saņēmis informāci -
ju, ka 13. janvāŗa vakarā, plkst. 9 
gaidāms uzbrukums, bet uz to 
laiku tanku iebraukšana Vecrīgā 
jau bija krietni apgrūtinoša. Mo  d-
rība nedrīkstēja iemigt, jo nā -
kamais trieciens “tradicionāli” 
bija gaidāms nākamā rītā četros – 
laikā, kad cilvēki noguruši. Bija 
jārēķinās arī ar provokācijām, 
pretdarbību, ar dezinformāciju 
un informācijas noplūdi. Pie Vec-
mīlgrāvja tilta bojā gāja Satik - 
s mes ministrijas šoferis Roberts 
Mūrnieks .

Aizsardzības stābs strādāja mi -
litārā režīmā, talkā nāca kā būv-
inženieri, tā vīri, kas militāro pie-
redzi bija ieguvuši Afgānistānā. 
Draudus Latvijas brīvībai vairs 
nebija iespējams noslēpt, jo Rīgā 
strādāja vairāki simti žurnālistu 
no pasaules valstīm.

Vēlāk laikraksts Atmoda publi-
cēja profesionālas, respektablas 
aptaujas datus, saskaņā ar ku - 
ŗ iem 1991. gadā Augstāko Pa  do-
mi un Latvijas Tautas fronti at -
balstī ja 83% aptaujāto; 98% lat-
viešu, 67% cittautiešu.

Arī šie skaitļi taču liecina – 
tāpat kā t.s. Valodas referendu-
ma dati, ka izšķirīgos brīžos 
Latvijas iedzīvotāji ir vienoti, 
neatkarīgi no nacionālās pie - 
de rības.

Jā, un atminos kādu Padomju 
armijas pulkvedi no toreizējās 
Ļeņingradas – viņš nešaubīgi iz -
teica atbalstu un neliedza pado-
mu. Kāds krievu vīrs no Jēkabpils 
teica – es neuzticos Tautas fron-
tei, bet, redziet, esmu uz bari kā-
dēm, jo atbalstu Latvijas brīvību.

Vēlāk, no 1991. gada līdz 
1993. gadam, bijāt aizsardzības 
ministrs. Jūs – zinātnieks, ju -
rists un mācītāja dēls. Kā jutā-
ties gluži personiski?

Man kopš bērnības ir bijusi ne -
gatīva attieksme pret ieročiem... 
Tolaik nebija izvēles, kā mēdz 
teikt, dzīve piespieda. Un tā to -
mēr bija nevardarbīga pretoša-
nās. Esmu gandarīts, ka tieši tajos 
gados, kad biju aizsardzības mi -
nistrs, notika Padomju kaŗaspē -
ka izvešana no Latvijas. Pēc rūpī-
gi izstrādāta plāna, kas bija tapis 
sadarbībā ar Igaunijas un Lietu-
vas kollēģiem.

1991. gadā tūlīt pēc puča tika 
izveidotas pirmās Zemessardzes 
vienības. Pēc puča 1991. – 1993. ga -
    dā arī tika likti pamati aizsardzī-
bas spēku un robežkontroles 

sistēmai. Padarīts tika liels un 
nopietns darbs, par ko ir ganda-
rījuma sajūta. Tikai tā noplok, 
kad redzu, ka valstī notiek lietas, 
kas nav saistāmas ar šo izcīnīto 
brīvību – trūkums, korupcija, žēl, 
ka cilvēki, kas brīvību izcīnīja, 
nav pietiekami godalgoti un 
novērtēti.

Pats tagad esat atgriezies pie 
ražīga zinātniskā darba, vadāt 
arī Baltijas stratēģisko pētīju-
mu centru (BSPC). Ar ko tas 
no darbojas?

Centrs darbojas Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas paspārnē un veic 
pētījumus par valstij nozīmīgām 
problēmām, arī vēstures jomā. 
Jau vairākus gadus esam pievēr-
sušies latviešu trimdas polītis ka-
jām aktīvitātēm padomju oku-
pācijas laikā, no 1945. gada līdz 
1991. gada pučam, kad Latvijas 
valsts ieguva/atjaunoja neatka-
rību. Veicam dokumentu izpēti, 

intervējam cilvēkus, top mono-
grafija un unikāls izdevums – 
dokumentu krājums, kas parāda 
visu šo polītisko aktīvitāšu satu-
ru. Tajā iekļautas arī, piemēram, 
latviešu trimdas organizāciju vēs-
tules pasaules valstu vadītā jiem, 
ne tikai ASV, Lielbritanijas un 
Kanadas, bet arī Austrālijas, Jaun-
zēlandes, Arģentīnas, Brazīlijas 
un daudzu citu valstu valdībām – 
visur, kur darbojusies latviešu 
trimda. Šīs vēstules, kas rakstītas 
angļu, franču, spāņu, portugaļu, 
zviedru, vācu valodā, tulkojam. 
Izdevumi nāks klajā 2017. gada 
beigās. Mums ļoti palīdzējuši bi -
jušie trimdinieki un trimdas 
organizācijas – PBLA, ALA, Lat-
viešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlāndē, it visas. Strādājam 
ar Latvijas Nacionālo archīvu, 
kam arī vairākas organizācijas 
nodevušas savus dokumentus. 

Pie Zinātņu akadēmijas jau 

piecus gadus darbojas arī Lat-
viešu trimdas Konsultātīvā pa -
dome 20 cilvēku sastāvā, kuŗā 
trimdas aktīvisti sniedz lielu pa -
līdzību, – Uldis Grava, Oļģerts 
Pavlovskis, Atis Lejiņš, Valters 
Nollendorfs, Ojārs Celle, Pāvils 
Brūvers, Paulis Kļaviņš u. c. Arī 
mūsu vēstnieks diasporas jau-
tājumos Pēteris Elferts ir šīs pa -
domes aktīvs dalībnieks. Mūsu 
kopīgā darba galvenais uzde -
vums ir parādīt trimdas lielo un 
neapstrīdamo ieguldījumu Lat vi-
jas brīvības atgūšanā, jau sākot 
no 40. – 50. gadiem, cauri visam 
Padomju okupācijas laikam. Ja 
trimda nebūtu izdarījusi spie-
dienu uz lielvalstu valdībām, 
atgādinot, ka okupācija ir pret-
tiesiska, vardarbīgi uzspiesta, ja 
nebūtu tām nemitīgi atgādinā -
jusi – nenododiet mūs, palīdziet 
mums vismaz uzturēt dzīvu ne -
atkarības ideju, 1991. gadā, pēc 
puča izgāšanās, varētu vien runāt 
par jaunas valsts dibināšanu, ne -
vis atjaunot Latviju kā neatkarīgu 
valsti. Jebšu starptautiskās tie -
sību normas paredz – ja vairums 
pasaules valstu ilgstoši samieri-
nās ar notikušu polītisku faktu,  
t.sk. okupāciju, tā iegūst tiesisku 
spēku. Iedomāsimies, ja trimda 
nebūtu cīnījusies?! Te jāatgādina 
1974. gada notikumi Austrālijā, 
kas krietni “sapurināja” latviešus 
visā pasaulē – runa ir par Aust-
rālijas tā laika leiboristu prem-
jērministra Vitlama lēmumu par 
to, ka Austrālija juridiski atzīst 
Bal tijas valstu pievienošanu 
PSRS. Vitlamam rakstīja gan 
Edgars Dunsdorfs, gan Bruno 
Kalniņš, gan latviešu trimdas or -
ganizācijas no visas pasaules ma -
lu malām. ASV un Vācijā val sts 
vizītes laikā viņu “sagaidīja” bal-
tiešu protestētāji ar plakātiem, 
nemaz nerunājot par to, ka dau-
dzās Austrālijas pilsētās notika 
plašas tautiešu protesta akcijas, 
kas atbalsojās visā pasaulē. Re -
zultātā Austrālijas jaunā val dība 
savas pastāvēšanas ceturtajā die-
nā 1976. gadā šo apkaunojošo 
lē  mumu atcēla. Tas bija latviešu 
trimdas ļoti nozīmīgs panākums 
un mācība citām valstīm. Un 
tādas lietas der neaizmirst un at -
gādināt.

Turklāt trimda neticami ātri  
un plaši reaģēja uz ikvienu Lat-
vijā dzimušu neatkarības ideju, 
atcerēsimies Helsinki-86. Atce rē-
simies Māŗa Ķirsona akciju Mad-
ridē. Mēs, Latvijā, vēl bijām dziļā 
miegā, kad radiostacijas Brīvā 
Eiropa, Amerikas balss, avīze Laiks 
savā rubrikā “Dzīve okupētajā 
Latvijā” deva informāciju par to, 
kas notiek. Tiklīdz izveidojās 
Pilsoņu komiteja un Tautas fron-
te, radās atbalsta grupas mītnes 
zemēs. Ir zināms, ka 1989. gada 
31. maija Tautas frontes Aicinā-
jums sākt diskusiju par Latvijas 
pilnīgu neatkarību radās tikša -
nās iespaidā ar trimdas organi-
zāciju vadītājiem Francijā, Ab -
renē.

Protams, bijuši arī atšķirīgi vie-
dokļi, pretrunas – kā Latvijā, tā 
trimdā, bet vēstures svaros tiek 
likts tas nozīmīgākais un vērtī-
gākais, kas palīdzēja atgūt savu 
valsti.

Tālavs Jundzis: “Mūsu kopīgā darba galvenais 
uzdevums ir parādīt trimdas lielo un neap strī-
damo ieguldījumu Latvijas brīvības atgūšanā, 
jau sākot no 40.-50. gadiem, cauri visam Pa -
domju okupācijas laikam. Ja trimda nebūtu 
izdarījusi spiedienu uz lielvalstu valdībām, at -
gādinot, ka okupācija ir prettiesiska, vardarbīgi 
uzspiesta, ja nebūtu tām nemitīgi atgādinā -   
jusi – nenododiet mūs, palīdziet mums vismaz 
uzturēt dzīvu neatkarības ideju, 1991. gadā, pēc 
puča izgāšanās, varētu vien runāt par jaunas 
valsts dibināšanu, nevis atjaunot Latviju kā 
neatkarīgu valsti.”
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Viņam bija nenoliedzamas zī -
mētāja dotības, un arī viņš por-
tretēja, tikai jau savā vārdu māk-
slā.   Bieži aicināju viņu kā līdzī-
bas noteicēju pie citiem portre-
tiem, un viņa asprātīgie novēro-
jumi man labi noderēja. Par 
piemēru: kad es gleznoju Marģe-
ru Zariņu, viņš sacīja: “Ieskaties, 
viņš ir tāds kā pāļa gals, kam 
priekšā pielīmēts taisns no papī  -
ra izlocīts deguns, un zem tā pie-
siets “taurenītis”, bet apaļais no -
gludinātais gals rotājas ar rūpīgi 
uz celiņa pieķemmētiem matiem.” 
Tāds acīgs tēlu raksturotājs viņš 
ir arī savos literārajos darbos, un 
pēc viņa “Vienas nakts hronikas” 
un romāna “Kolumba mazdēli” 
es sapratu, ka man ir darīšana ar 
izcili talantīgu rakstnieku. Pacilā-
ti braucām ar Ilzi ciemos pie vi -
ņ iem – Ziga, Valdas un mazās 
In  gas uz Sarkandaugavu, kur viņi 
dalīja komunālo dzīvokli ar Liju 
Brīdaku. Savukārt Skujiņi brau -
ca pie mums uz Mellužiem, un 
īpa ši skaists mums izdevās pik-
niks jūrā aiz leduskalniem. Tad 
Skujiņi pārcēlās uz rakstnieku 
dzīvokļu māju Valdemāra ielā, 
bet mēs savukārt uz man piešķir-
to mākslinieka darbnīcu Grīvas 
ielā Iļģuciemā, ko Zigmunds labi 
zināja, jo tur bija raisījusies viņa 
bērnība. Beidzot dzīve iegrozījās  
tā, ka tikām par vienu kāpņu kai-
miņiem Vesetas ielas namā. Tā -
das ciešas draudzības rezultātā ir 
tapuši vairāki Zigmunda Skujiņa 
portreti, sākot ar pirmo, kas īsti 
vēl nepadevās, bet tad pēkšņi pa -
veicās uz nokasītas krāsu plan-
šetes, ko lietoju kā paleti. Man 
pašam visveiksmīgākais šķiet  tas, 
kur Skujiņš iet pa izgaismotu pil-
sētas bulvāri. 

Otrs tāds iezīmīgs prozaiķis, ar 
kuru gadījās tuvāk sapazīties, bija 
Visvaldis Lāms, pirmsākumā ar 
pseidonīmu Eglons, jo viņš bija 
karojis “ne tajā pusē”, un, kad at -
griezies no gūsta, labu laiku vi - 
ņ am liedza publicēšanos. Bet 
Vis valdis bija neatlaidīgs un paš-
pārliecināts dižromānu rakstī -
tājs, un kompartijas nostādņu 
svārstībās arī viņam pamazām 
pavērās atzinība. Publikācijai 
“Ka  rogā” man vajadzēja zīmēt vi -
ņa portretu, un, tā kā viņš bija 
kalsnējs un stiegrs, es ekspresīvi 
šaržēju. Laikam jau izskatījās    
stipri izdēdējis, jo, zīmējumu 
ieraudzījusi, Mirdza Ķempe ie -
saucās: “Ak, šausmas, ko viņš ir 
izdarījis ar to cilvēku!” Gadījās 
mums ar Visvaldi šad tad sa -
stapties Rakstnieku poliklīnikā, 
līdz mums abiem veselības uzla-
bošanai piešķīra tūri uz Karlo -   
vivariem. Mēs kopīgi braucām   
ar vilcienu cauri Brestai, un sla-
venajā avotu kūrortā mums bija 
rezervēts luksusnumurs viesnīcā 
“Imperial” – ērti apartamenti un 
brīnišķīga vannas istaba ar kris-
tālskaidru kalnavotu ūdeni. Tā  
kā mēs abi nebijām pārlieku uz 
mazgāšanos, tad tur, uz grīdas 
flīzēm izklājis papīrus, es glezno-
ju akvareļus, loksnes iepriekš iz -
mērcējot vannā, kamēr Visvaldis 
devās savās pārdomu pastaigās. 
Viņš ļoti cītīgi vēlējās izprast 
mākslu, jo vairāk tādēļ, ka es sve-
šā vidē savus dienas iespaidus 
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attēloju abstrakti, un katru bildi 
man nācās viņam izskaidrot. Vis-
valdis Lāms bija patiesības cil-
vēks, un arī savos romānos tie -
cās tēlot visu tā, kā ir bijis, un 
tādēļ cenzūra viņa darbus nežē-
līgi apstrādāja. No rakstīšanas 
vien viņš izdzīvot nevarēja un 
pie pelnījās kā santehniķis. Viņam 
bija smagnējas, stipras rokas kā 
lielas stellatslēgas, un tādu es viņu 
pēc tam uzgleznoju portretā, vī -
rišķīgu un nelokāmu. Atmiņā 
kāda epizode: dzejnieki čīkstēja, 
ka mazi honorāri, nav naudas. 
Gunārs Selga bija par to žēlojies, 
un Visvaldis neviltotā labsirdībā 
teicis: “Nāc man palīgā, tu labi 
nopelnīsi. Man jāliek rores no sil-
to vannu iestādes jūrā – izpeļņa 
ļoti laba.” Dzejnieks par to tikai 
skumji nopūties. 

Alberts Bels bija tad pavisam 
jauns uzdzirkstījums mūsu lite-
ratūrā. Stāstu grāmata “Spēles ar 
nažiem” un romāns  “Izmeklētājs” 
tūlīt tika pamanīti. Kā izcilu ta -
lantu viņu aizsūtīja uz scenāris  - 
tu kursiem Maskavā, kur viņš ie -
jutās metropoles literātu brīv - 
do mībā. Mājās pārbraucis, viņš 
ne  attapās, ka tas, kas iespējams 
krie viem Maskavā, nav pieļau-
jams latviešiem Latvijā. Rīgas 
rakstnieku sapulcē viņš žirgti pa -
ziņoja, ka ir uz to atbraucis ne ar 
tanku, bet ar vilcienu. (Tas bija 
Prāgas notikumu dienās.) Ar to 
pietika, lai Bels pēc tam tiktu 
īpaši pieskatīts. Aizturēja un pē  -
tīja viņa romānu “Bezmiegs”– 
kas ar to domāts? Alberts Bels 
savu vārdu un uzvārdu bija iz  vē-
lējies pats, pāriedams no latviskā 
Jāņa Cīruļa vārda, un daļēji tā  -
dēļ, ka par Gunāru Cīruli psei do-
nīmā bija pārtapis Gabriels Civ-
jans. Albertu Belu esmu portre-
tējis zīmējumā, romāna “Izmeklē-
tājs” noskaņā. Viņš, apprecēdams 
manas sievas māsu Andu, ienāca 
tieša tuvinieka kārtā, bet pēc 
šķiršanās – kā bijušais tuvinieks. 

Tajos tā saucamajos “sešdes -
mi  tajos gados” ideologi māksli-
nie kus vairs nespieda uz Oktobŗa 
revolūcijas un kaŗa uzvaru te - 
m ām, bet tajā vietā stājās “darba 
cilvēks”, un ar ordeņiem apbalvo-
tie Sociālistiskā darba varoņi. 
Lāms gan brīnījās, kā darbs var 
skaitīties varonība, jo tas ir katra 
cilvēka normāls pienākums. Iz -
cilnieks iznāk tas, kuŗš strādā, 
kontrastā tiem, kas bezcerīgi pļē-
guro. Toties gleznotājiem vien-
kāršo ļaužu dzīves attēlošana bija 
jau solis uz brīvāku sižetu izvēli. 

Vispieejamākie izrādījās zvejnie-
ki, kas līdz ar rītausmas svīdumu 
devās jūrā, bet ap to laiku, kad 
mostas mākslinieki, bija jau at -
pakaļ krastā un mierīgā apguru-
mā varēja saulītē pozēt pie sav ām 
melnajām laivām. Tas bija liels 
zvejnieku temas bums latviešu 
glez niecībā, un jau lērums tādu 
bilžu tad tika sagleznots. Turpretī 
rūpnīcu strādnieki, kas būtu vis-
īstākais proletāriskās izcelsmes 
objekts, no rīta katru dienu iegāja 
slēgtās darba telpās starp mons-

trām un nomācošām mašīnām, 
kas nekādi māksliniekus neiero-
sināja un nespēja cilvēka diženu-
mu izcelt. Sarunājot viņus brīv-
die nās, tie ne ar ko neatšķīrās no 
parastajiem mietpilsoņiem un 
stāvēja apmulsuši, neizprotot, ko 
īsti no viņiem vēlas. 

Lauku ļaudis vēl jo vairāk aiz-
ņemti ar nebeidzamu strādāšanu 
visas dienas gaŗumā. Un pat arī 
tāds darbs, svaigā gaisā un dabas 

spožumā, tomēr izrādījās jau no 
mechanizācijas pārveidots tā, ka 
arājs, sējējs, grābējs un pļāvējs, 
kas kādreiz bija romantiski plas-
tiskas figūras, nu jau sēdēja trak-
tora būdiņā, un kombainieris kā 
sisenis virs sava lielā oranžā tī -
ruma kuģa. Brašākie un pieeja-
mā kie bija un palika zvejnieki, 
kuŗus tad nu visi gleznotāji cen-
tās izmantot. 

Imantam Ziedonim, kuŗš savā 
dzimtajā Ragaciemā visus zvej-
niekus pazina, es lūdzu parādīt 
man kādus izteiksmīgus vecos 
zvejas vīrus, ko tad varētu tema-
tiskā gleznā komponēt. Mēs ap -
staigājām vairākas mājas, un es 
saskicēju raupjās un izteiksmīgās 
sejas no tiem, kas jūrā vairs 
negāja, bet vēl izskatā pārstāvēja 
skarbos vētras un viļņu pārva rē-
tājus. Darbnīcā uzgleznoju lielā-
ku darbu “Līča vecie zvejnieki”, 
kas daudziem jau zināms.

Kad iegādājāmies vasaras mītni 
Sēmē, es tur vēroju, kas būtu tāds 
izteiksmīgs un tuvākajā apkārtnē 
gleznojams. Sēmes sovchozs bija 
viens no pēdējiem saimnieciskās 
veiksmes un labklājības ziņā, tā -
dēļ zemnieki paļāvās vairāk paši 
uz saviem piemājas lauciņiem, 
apgādāja vienīgo gotiņu ar sienu 
vai ar sakapātiem dārzeņu lak - 

s tiem savu sivēntiņu. Visi mani 
kaimiņi kopumā tomēr skaitījās 
viena laukkopju brigāde, kuŗai 
pienācās vēl dienas lielāko daļu 
atstrādāt lielajos padomju saim-
niecības laukos. Cerībā, ka te to -
mēr varētu tematiski kas iznākt, 
gāju sarunāt kaimiņus par mo -
de ļiem. Bet viņi sākumā atteicās 
lielās nevaļas dēļ, jo esot steidzīgi 
jāsavāc siens, citādi negaidīts pēr-
kons var to saslapināt, un tad viss 

būtu pagalam. Es pieteicos iet 
palīgā pie siena grābšanas un gu -
bošanas, un tad tomēr vieno jā-
mies, ka svētdien viņi nāks pie 
manis drusku papozēt. Norunātās 
dienas rītā es skatos: nāk viņi, sa -
posušies baltos kreklos ar šlip-
sēm, un sievietes košās zīda klei-
tās, bērni arī līdzi kā no skatloga 
izņemti. Pūlējos viņiem ieskaid-
rot, ka ne tādus esmu iecerējis 
viņus gleznot, bet ierastajās dar -
ba drēbēs, lai redz, ka pārstāv 
čaklo darba tautu, un pozēt jānāk 
pa vienam, jo grupā viņus sa -
komponēšu pats. Tā radās glezna 
“Kurzemes zemkopji”. 

Ar vasarām Sēmē man saistās 
vēl arī dažu citu portretu tapša -
na. Es, Ilze un bērni, mēs peldē-
ties braucām uz jūru Plieņciemā, 
kur patīkams liedags un skaistas 
kāpas. Tur pa vasarām dzīvoja 
Lat vijas simfoniskā orķestŗa “pir-
mā vijole” Haralds Birznieks ar 
ģimeni un vēl daži citi mūziķi. 
Kad sadraudzējāmies, es uzglez-
noju Haralda portretu un arī uz -
zināju, ka turpat netālu savu va -
sarnīcu iesākusi celt mūsu sla-
venā aktrise Elza Radziņa. Gājām 
sapazīties un redzējām, ka celt-
niecībā iesaistīti gan vecais Ra -
dziņš, gan jaunais Šalkonis un 
jaunceltnes vieta izraudzīta pie 
pašas jūras starp priedēm. Mēs 
sarunājām, ka aktrise brauks po -
zēt pie manis uz Sēmes “No  rām”, 
kas pavisam tuvu, un viņa kārtī -
gi pierakstīja apsolītos laikus sa -
vā atzīmju kalendāriņā. Kad viņa 
ar Šalkoni ieradās pie mums “No -
rās”, viens no pirmajiem jautā-
jum iem bija: “Ko jūs, māksliniek, 
manī tādu saskatījāt, kādēļ tieši 
mani izraudzījāties portretam?” 
Un es neviltotā atklātībā atbil dē-
ju: “Galvenokārt jau tādēļ, ka jūs 
te tik tuvu dzīvojat.” Un lai arī 
skatuves karaliene jutās tā kā 
vīlusies, tā tomēr bija dzīva pa -
tiesība, ka modeļa pieejamība ir 
ļoti svarīgs faktors veiksmīga 
portreta tapšanā. 

Rīgā, pārceļoties uz dzīvi rakst-
nieku mājā Vesetas ielā, es arī 
tūlīt mērķēju uz tuvākajiem kai-
miņiem, vai nebūtu kāds parocīgi 
gleznojams. Atsaucīgs un sapro-
tošs te bija ne tikai draugs Zig-
munds Skujiņš, bet arī omulīgais 
aktieris Kārlis Sebris, kuŗu por-
tretēju pat vairakkārt. Dzejnieku 
Vitautu Ļūdēnu uzgleznoju it kā 
pie Usmas ezera uz apgāztas lai-
vas sēžam, lai gan tas notika ma -
nā darbistabā. Egonu Līvu aran-
žēju domīgi sēdošu pie jūras uz 
apaļajiem granīta akmeņiem. 
Dzejnieci Olgu Lisovsku it kā 
pļa vā, kur aiz viņas tālumā ganās 
zirgi. Drāmaturgu Hariju Gulbi 
pie kamīna, kuŗā “klusu dzied 
vējš”. Uzzīmēju gandrīz visus, un 
mūsu mājā dzīvoja daži vecie 
boļševiki, kā dzejnieks Andrejs 
Balodis ar kundzi, kas vienmēr 
cīnījušies par taisnību un par to 
cietuši. Tāpat arī rakstnieks Jānis 
Niedre, bijušais 1940. gada pār-
maiņu aktīvists. No glezniecības 
viedokļa un pieejamības ziņā vi -
ņiem nebija nekādas vainas, tā -
dēļ, saticis Balodi, es teicu: “Jūs 
esat mans nākotnes dzejnieks,” 
par ko viņš, īsti neticēdams dzir-
dētajam, bija visai pārsteigts.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no  Nr. 2)

Fricis Rokpelnis un Marģeris Zariņš

Imants Ziedonis
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(Nobeigums nākamajā 
numurā)

Režisoram ra  dusies ideja rādīt, 
ka dzīvē un sabiedrībā iestājies 
tāds kā aprimuma posms, un sa -
vas idejas illustrēšanai viņš paņē-
mis Raiņa simbolisko drāmu 
“Uguns un nakts”, izrādē varo-
nīgais patie sības cīnītājs Lāčplē - 
s is pārvērsts par tādu gļēvu gu -
ļavu, sevī apri mušu cilvēku, kuŗu 
nez kāpēc iemīl Spīdola, bet Lāč-
plēša īstā mīlestība – Laim dota – 
izrādes gaitā tiek iespundēta le -
dusskapī un pēc tam gan no tā 
tiek vilkta ārā, bet par Lāčplēsi 
un Spīdolu kā spēka un dailes 
simboliem – ne vēsts. Lai izrādei 
piešķirtu vērienu, tās laikā skaļi 
dārd Richarda Vāgnera Nībel un-
ga cikla mūzika, kļūdama par 
noteicošo spēku, bet Raiņa lu -
gas ainas – tikai tāda kā mūzikas 
illus trācija. Interesanti ir arī tas, 
ka Melnā bruņinieka izrādē vis-
pār nav, Lāčplēsis ieskatās spo-
gulī – un tur saskata ļauno spē-
ku. Lugas pēdējā cēliena darbī - 
ba risinās mūsdienu augstākās 
sabiedrības vidē, kur ārzemju 
sūt ņiem tiek dāvāti ordeņi. Pro-
tams, ir kritiķi, kam izrāde pati-

kusi. Pieņemu, ka gaumes var 
būt atšķirīgas. 

Es kādā no saviem rakstiem 
esmu minējis par savādo sajūtu, 
ko Nacionālais teātris rada To -
masa Manna “Avantūrista grēk-
sūdze” izrādē. Nekādas grēksū-
dzes īsti tur nav, bet aktieŗi varen 
ņipri darbojas dažādās seksa 
ainās, taču plikuma un seksa 
izdarību ir par daudz: izrādi ie -
sāk kaildejotāja un, kaila būda-
ma, arī to pabeidz, pusplikas 
mei tenes un pliki puiši dāsni ņe -
mas pa skatuvi. Protams, kails 
ķermenis uz skatuves nav ne -
kāds grēks, bet mīlestību, arī sek-
su var parādīt piesegtāk un tā 
panākt lielāku iespaidu. 

Protams, nav tā, ka visas izrā-
des ir tikai kritizējamas, bet pat-
laban izveidojusies situācija, ka 
labas izrādes biežāk parādās tieši 
uz teātŗu mazajām skatuvēm – 
tur ataust cilvēku savstarpējās 
attiecības, dvēseles saviļņojumi 
un atklāsmes. 

Un vēl Latvijā diemžēl izveido-
jusies savāda sistēma: mēs alka-
tīgi tiecamies pēc rietumnieciskā 
un piemirstam par savām vēr tī-
bām. Tas pats notiek arī humani-

tārajās zinībās: vadošās institū-
cijas angļu valodā publicētu ma -
zu rakstiņu vērtē daudz augstāk 
nekā izstrādātu plašu monogra-
fiju latviešu valodā. Tā tiek kal-
dināts ceļš uz latviskuma iznīdē-
šanu. 

Taču latviskās vērtības ir un 
pastāv, un īsi pirms Ziemsvēt - 
k iem kā brīnišķs notikums sirdi 
saviļņoja mūsu operzvaigznes 
Elīnas Garančas koncerts Na -
cionālajā operas un baleta teātrī. 
Viņa atrada laiku un iespēju, lai 
atbrauktu un sniegtu brīnišķu 
koncertu savas mātes, vokālās 
pe  dagoģes Anitas Garančas pie-
miņai Rīgā. Koncertā skanēja 
ārijas no Kamila Sensānsa, Džu-
zepes Verdi, Žorža Bizē operām, 
bet līdzās tām operas orķestris 
Elīnas dzīvesbiedra Karela Mar-
ka Šišona vadībā atskaņoja arī 
Jāņa Mediņa āriju no Pirmās 
orķestŗa svītas. Pārliecinoši ju -
tām, ka Elīna Garanča ir Latvijā: 
viņu pazīst daudzās pasaules val-
stīs, bet mākslinieces sirds pie -
der Latvijai. Un Elīna Garanča 
ne  varēja neizjust to mīlestību, 
kas staroja viņai pretī no skatī-
tāju zāles.  

Kad zvaniņš vairs neskan
(Turpināts no 12. lpp.)

“Es gribu nodrošināt, lai Rail 
Baltica būtu izcils projekts, par 
ko katrs, kuŗš kaut kādā veidā 
tam ir pielicis roku, justos lepns,” 
saka a/s RB Rail valdes priekš -
sē de Baiba Rubesa. Pēc intervi-
jas viņa piebilst, ka iepriekš vai-
rākus gadus centusies uzminēt, 
kādiem jauniem izaicināju - 
m iem liktenis viņu gatavo, jo tāda 
sajūta viņai bijusi. Tajā brīdī, kad 
viņa tikusi uzrunāta Rail Baltica 
projektam, viņa esot sapratusi, 
ka šis izaicinājums ir klāt. 

Kādas ir jūsu pilnvaras Rail 
Baltica projektā un kādi ir iz -
aicinājumi katrā no šajā pro-
jektā iesaistītajām valstīm? Kā 
noris kopdarbība un kādi ir tās 
riski?

Es esmu šī kopuzņēmuma val-
des priekšsēde. Kopuzņēmu - 
m am ir trīs akcionāri – trīs firmas, 
kas tika radītas, lai pārstāvētu 
trīs Baltijas valstis. Mana atbil-
dība ir par to, lai projekts tiktu 
īstenots laikus, un par to, lai   
visa nauda, kas saistīta ar Rail 
Baltica izbūvi, tiktu atbilstoši 
ieguldīta, kontrolēta un lietde-
rīgi izmantota. Projekts sāksies 
Tallinā un beigsies uz Lietuvas – 
Polijas robežas, taču Eiropa pa -
redz, ka šis ātrgaitas vilciens pa 
Eiropas platuma sliedēm ir no 
Helsinkiem līdz Berlīnei, tāpēc 
es domāju, ka projekts ar laiku 
tiks attiecīgi paplašināts, pie -
saistot  akcionārus. Runājot par 
šī projekta iespējām, uz tām var 
skatīties gan no putna lidojuma 
un redzēt pēc piecpadsmit ga -
diem reālizētu vērienīgu pro-
jektu no Helsinkiem līdz Berlī-
nei. Var skatīties arī no katras 
valsts atsevišķas perspektīvas, 
vai pat no dažādu ieinteresēto 
uzņēmēju grupu perspektīvas, 
un tad tā lielā māksla būtu ļoti 
atšķirīgos uzskatus kopīgā labu-
ma vārdā savienot kopā. 

Kā Rail Baltica pelnīs – no 
pasažieriem, kravām?

Ekonomisko scēnāriju mēs 
pašlaik vēl attīstām, bet  projekta 
uzdevums noteikti nav zaudēt 
naudu; pirmie pētījumi rāda, ka 
Rail Baltica strādās ar peļņu. 
Pasažieŗu un kravu bizness no -
teikti būs jāsabalansē un, pro-
tams, ka kravu virzieni un ap -
jomi ir galvenais arguments, uz 
ko skatās, šo projektu attīstot. Ru  -
nājot par pasažieŗu plūsmām,   
ir jāskatās reāli. Domāju, ka 
pasažieŗu skaits varētu krietni 
pieaugt starp Baltijas galvaspil-
sētām, jo no Tallinas uz Rīgu 
va  rēs nokļūt mazāk nekā divās 
stundās, līdzīgi arī no Rīgas uz 
Lietuvu, līdz ar to ir jautājums, 
vai vajadzīgas vēl kādas nozīmī-
gas stacijas pa vidu, kur vilcie - 
 n am piestāt. Paredzu, ka pasa-
žie  ŗu kustība pašās Baltijas val stīs 
krietni pieaugs un cilvēki pie-
radīs, ka ir iespējams ātrāk no -
nākt dažādās vietās. Gandrīz visi 
infrastruktūras projekti pie -
rāda, ka pēc tam, kad tie ir uz -
būvēti, dažādas aktīvitātes ap 
tiem rodas pašas no sevis, kur 
tās pirms tam pat varbūt neva-
rēja iedomāties. Līdz ar to pēc 
10 – 15 gadiem šis projekts radīs 
pilnīgi cita veida pieprasījumu 
un plūsmas, citādu  ekonomisko 
aktīvitāti nekā  šodien. Ir jāsa-

LĪVA MELBĀRZDE (Dienas Bizness)

Ar piezemēti spārnotām sajūtām
Baiba Rubesa par Rail Baltica un latviešiem

prot, ka  projekta galvenie klien-
ti šodien tikai piedzimst vai 
varbūt ir tikai dažus gadus veci. 

Kā tie 422 miljoni eiro, ko 
šim projektam piešķir Eiro - 
pas Savienība, tiks sadalīti pa 
Baltijas valstīm?

Šī nauda jau tika piešķirta, 
balstoties uz konkrētiem iesnie-
gumiem, ap 30 miljoniem aizies 
uz Lietuvu un pārējais aptuveni 
proporcionāli sadalās starp Lat-
viju un Igauniju.

Taču ar šo naudu projekta 
realizācijai acīmredzot nepie-
tiks. Vai ir jau domāts, kur tiks 
ņemts pārējais financējums?

Šis ir tikai pirmā posma           
fin an cējums. Līdz februārim      
ir jā  pie saka nākamais projekta 
pos ms. Pirmā posma finan cē-
jums ir paredzēts izmantošanai 
līdz 2020. gadam. Otrais – 2020. – 
2025. g. Eiropas piešķirtais fin-
ancējums var sasniegt līdz 85% 
no projekta kopējām iz mak - 
 s ām, bet pārējo financē valstis. 
Iespējams, ka Rail Baltica pro-
jektā parādīsies vēl kādas pa -
pildu iniciātīvas, bet pašlaik ir 
plānots, ka ap 700 km garais  
Rail Baltica dzelzceļš varētu iz -
maksāt ap 5 miljardiem eiro. 

Jūs esat vadījusi Norvēģijas  
uzņēmumu Statoil Latvijā,*    
ta  gad esat trīs Baltijas valstu 
kop uzņēmuma vadītāja Lat vi-
jā. Kādas ir jūsu cilvēciskās  
izjūtas projektos?

Spraigas un optimisma pilnas  
Arī Statoil es sāku strādāt ar visu 
trīs Baltijas valstu organizāciju. 
Lielākā daļa mana darba mūža  
ir saistīta ar darbu ar dažādām 
tautībām un dažādām valstīm, 
un arī Rail Baltica projekts ir 
tāds. Man šajā projektā ir pie-
zemēti spārnotas sajūtas. Es es -
mu pārliecināta, ka šis ir visfan-
tastiskākais projekts, kāds Balti-
jas valstīs ir bijis. Infrastruktūra 
savieno. Savā intervijā ar RB  
Rail padomi es nolasīju Gordon 
Light foot balādi par to, kā tika 
būvēts dzelzceļš Kanadā – no 
Rietumu krasta līdz Austrumu 
krastam – un faktiski tā bija šīs 
valsts savienošana. Šim projek-
tam bija arī daudz blakusparā-
dību – korupcija, nespēja vieno-
ties, viesstrādnieku ierašanās… 
Līdzīgus riskus un situācijas var 
“zīmēt”  arī Rail Baltica projek -
ta sakarā, taču galu galā uzbūvē -
tās sliedes savienoja Kanadu un 
izraisīja jaunu ekonomisku ak -
tīvitāti. Šo sliežu platumu un 
mar šrutu nevajadzētu novērtēt 
par zemu, jo tas mūs vēl ciešāk 
piesaistīs Eiropai un tās vērtī - 
b ām. Tā ir iespēja, gan mums 
vieglāk nokļūt citos tirgos, gan 
citiem pie mums, tādējādi pa -
pildinot savas stiprās puses. 

Kas ir galvenais, ar ko jārē-
ķinās,  strādājot ar dažādu tau-
tību cilvēkiem?

Vajag lielu pacietību un spēju 
“iekāpt otra cilvēka kurpēs”. Ir 
jāsaprot, kas otru cilvēku motivē 
un kas uz viņu iedarbojas. Lat-
viešu, lietuviešu un igauņu biz-
nesa kultūras ir atšķirīgas, tāpat 
ļoti atšķirīgas ir arī korporatīvās 
kultūras, valsts iestāžu darbības 
veidi un sadarbība ar nacionā-
lajiem dzelzceļa uzņēmumiem, 
kas ir valsts valstī. Ir jāsaprot 

izejas pozicijas, jo viens ir tas, 
kas ir rakstīts papīros, pavisam 
kas cits ir spēja ar dažādiem cil-
vēkiem apsēsties pie viena saru-
nu galda. Mana laime vai nelai-
me ir Kanadā ieaudzinātā pār-
liecība, ka es varu lietas izdarīt 
un atrisināt, bet lielākais izai ci-
nājums ir saprast, kāpēc lietas ir 
tādas, kādas tās ir, un kur roda-
mi kopsaucēji, lai šķietami ne -
risināmas situācijas atrisinātu. 
Visos projektos, kur ir ļoti liela 
nauda, papildu jautājums, pro-
tams, ir par to, kam kas ir izde-

vīgi. Tas ir viens no slavenāka-
jiem latviešu teicieniem, ko es 
esmu iegaumējusi. Tāpat mani 
fascinē teiciens – “apgūt naudu”, 
nevis ieguldīt vai tērēt naudu. 
Bet izpratne par šo teicienu bū -
tību ir ļoti svarīga, lai saprastu, 
kā cilvēki konkrētajā vidē risi - 
na jautājumus. Pirmkārt, ir jā -
pie ņem cilvēku atšķirības, otr-
kārt, jāsaprot, kā atšķirīgo cil-
vēku starpā nodrošināt disciplī-
nu un kārtību, bet, treškārt, ne -
ņemt ļau nā. Es esmu tāda, kas 
var ātri aizsvilties un “aiziet pa 

gaisu”, taču principā neņemu 
ļaunā, jo esmu pārliecinājusies, 
ka ļoti reti šādos procesos kāds 
ir pret kaut ko tāpēc, ka tāda ir 
viņa paša pārliecība. Iespējams, 
vienkārši katram ir savs uzde-
vums, kas kaut kā ir jāreālizē. 

Kā jūs vērtējat Latvijas inves-
tīciju vidi, ja paskatāmies uz 
pēdējiem lielajiem projektiem, 
kas ir piesaistījuši investorus – 
Liepājas metallurgs, banka Ci -
ta dele, airBaltic?

Tie ir atšķirīgi investīciju pro-
jekti. Citadelei ir labākais in -
vestors, kas tajā laikā bija dabū-
jams, un Citadele turpina veik - 
s mīgi strādāt un augt. AirBaltic, 
manuprāt, ir cits stāsts, bet es 
par maz zinu, lai to vērtētu. Ta -
ču nenoliedzami aviācijas in -
dustrijai Eiropā iet ārkārtīgi grū-
ti un nav tā, ka aviācijas inves-
tori mētājas apkārt. Protams, arī 
Krievijas – Ukrainas kaŗam ir 
ietekme uz potenciālo investoru 
drošības sajūtu, bet, lai detalizēti 
komentētu airBaltic gadījumu, 
būtu labāk jāpārzina šīs kompa-
nijas biznesa plāns. Runājot par 
Liepājas metallurgu, ir jābrīnās, 
ka investors vispār tika atrasts, 
jo šī rakstura bizness iet uz bei -
g ām. Liepājas iedzīvotājiem tas 
ir smags izaicinājums, bet būtībā 
viņiem būtu jāizdomā pilnīgi 
kaut kas cits, kā pelnīt, jo visur 
citur pasaulē, izņemot varbūt 
Ķī  nu, Liepājas metallurga stila 
biz ness tiešām iet uz beigām. 
Vērts paskatīties arī uz daudzām 
citām “mazajām” investīcijām.

Baiba Rubesa: “Reizēm ir sajūta, ka ne Latvija, ne Lie-
tuva īsti neapzinās to, ka šīs valstis pasaulē joprojām 
pārāk maz pazīst. Mēs esam ļoti mazi, līdz ar to ir 
jautājums, vai mēs protam veidot alianses un koope-
rācijas, kas ir izdevīgas konkrētas biznesa nozares 
attīstībai un investīciju piesaistei. Piemēram, Norvē-
ģija pārtikas industrijā šādu taktiku realizēja ļoti 
veiks mīgi. Vairumā ir spēks.”

*Baiba Rubesa dzīvojusi un strā dā-
jusi Kanadā, Vācijā, Čechoslovakijā, 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Azerbai-
džā nā, Gruzijā, Turkmenistānā un 
Norvēģijā.



LAIKS 2016. ga da 23. janvāris – 29. janvāris16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 02) atrisinājums
Līmeniski.  7. Palsmane. 8. 

Kromvels. 10. Prado. 11. Kroma. 
12. Reveranss. 16. Gārnis. 19. 
Bailes. 20. Konakri. 21. Terma. 
22. Sekot. 23. Loto. 24. Moto. 25. 
Triki. 27. Fauns. 29. “Advente”. 
31. Balets. 32. Andora. 36. Gra-
matika. 40. Forts. 41. Bardi. 42. 
“Spartaks”. 43. Tetrodes.

Stateniski.  1. “Plūdi”. 2. Balles. 
3. Celle. 4. Skava. 5. Polisa. 6. 
Bebri. 7. Paritāte. 9. Sombrero. 
13. Raja. 14. Eikalipti. 15. Sakso-
fons. 17. Rotonda. 18. Grāmata. 
26. Reaktors. 28. Nereīdas. 30. 
Elma. 33. Krūkas. 34. Skulte. 35. 
Ātras. 37. Marss. 38. Taiti. 39. 
Sanda.

Līmeniski.  6. Latviešu brīvī-
bas cīnītājs un disidents (1931–
1988). 7. Pareizticīgo svētbilde. 
9. “Minox” fotoaparāta izgud ro-
tājs. 11. Sengrieķu dievu valdnie-
ce. 12. Elefants. 13. Ostas pilsēta 
Ukrainā. 14. Īss pārtraukums. 
15. Pavadonis. 18. Lielbritanijas 
premjērministrs (1955-1957). 
20. Apdāvinātība. 22. Plaušu tu -
berkuloze. 24. Norvēģijas gal vas-

pilsēta. 25. Eskimosu ledus māja. 
27. Elpvads. 29. Planēta. 30. Rīgas 
kinostudijas filma “Vella ....”. 31. 
Bīdot novirzīja nost no kā. 35. 
Izteiksmes veids. 37. Kalēja darb-
nīca. 39. Viens no vairākiem iz -
skaidrojumiem. 40. Leģendārs 
latviešu hokeja vārtsargs. 41. 
Neliels maiss. 42. Norma, kas 
nosaka maksimālo daudzumu. 
43. Dēku romāna “Tobago” autors. 

Stateniski.  1. Latviešu kompo-
nists (dz. 1946.). 2. Geju, lesbie -
šu, biseksuāļu u. c. gājiens. 3. 
Joņot. 4. Sporta vienmasta buru 
laiva. 5. Irakas galvaspilsēta. 8. 
Valsts Aizkaukazā. 10. Skaņ -
darbs vienam izpildītājam. 16. 
Pulkvedis, pirmais Latvijas ka  ŗa-
spēka vienības komandieris. 17. 
Satikšanās. 19. Veikls. 21. Strauja 
deja. 22. Apgādāt. 23. Īpaša kapi-
tālsabiedrība. 26. Latviešu glez-
notājs (1869-1932). 28. Tēls Rai-
ņa lugā “Uguns un nakts”. 32. 
Veca gaŗuma mērvienība. 33. 
Bērza miza. 34. Jūrmalas centrālā 
daļa. 36. Nevajadzīgs. 38. Atlī-
dzība naudā. 

Daugavpilī 19. janvārī Latgales Centrālajā bibliotēkā atklāja ār -
zemju latvietes rakstnieces Helenes Laurinovičas-Pronevskas (1898 – 
1969) grāmatas “Grymstušōs saleņas” otro papildināto izdevumu. 
Viņas dzimtā puse ir Līksnas pagasts. Pēc apprecēšanās ar Jāzepu Lau-
rinoviču dzīvojusi Rēzeknē. 1944. gadā atraitnēs palikusī Helene kopā 
ar dēliem devās emigrācijā. 1950. gadā nonāca Kalifornijā, ASV, kur 
parallēli maizes darbam pievērsās rakstniecībai un glezniecības studi-
jām. Trimdas periodikā publicēta īsproza un dzeja latgaliešu valodā. 

Valmierā no 28. līdz 31. janvārim norisināsies 25. Starptautiskais 
ziemas mūzikas festivāls, kuŗu Valmieras Kultūras centrā atklās 28. 
janvārī plkst. 19 ar Latvijas Radio koŗa koncertu. Savukārt 29. janvārī 
plkst.18 ikviens aicināts uz pianistes Jautrītes Putniņas benefici Val-
mieras 5. vidusskolā, bet plkst. 20 notiks Igaunijas, Lietuvas un Latvijas 
mūzikas skolu audzēkņu koncerts. Festivāls izskanēs 31. janvārī 
plkst.16 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, kur mūzicēs baroka ansamblis 
Collegium Musicum Riga un soliste Elīna Šimkus. Festivālu rīko Val-
mieras Mūzikas skola un Valmieras Kultūras centrs ar Valmieras pil-
sētas domes atbalstu. 

Pļaviņu pilsētas Gostiņos izveidots kultūrvēsturisks parks, kuŗa 
centrā atrodas ģerbonis, kurš labi saskatāms no visām pusēm, bet 7 
akmeņos iemūžināti bijušās pilsētas vēsturiskie nosaukumi – Gostiņi, 
Everestmunde, Glazmanka, Trentelberģis, Zarnu miests, Žīdu miests 
un Dankeri. Netālu no autobusu pieturas atrodas parka plāns ar vēs-
turiskajām fotografijām. Parka projekts, kurš izmaksāja 9 408,62 eiro 
(bez PVN), izstrādāts, izmantojot Pļaviņu novadpētniecības mūzeja 
materiālus.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” izsludinājis pieteikšanos izcilības 
balvai “Laiks Ziedonim” 5 nominācijās – literātūrā, zinātnē, novad pēt-
niecībā, tautsaimniecībā, bērniem un jauniešiem. Pretendentu pie-
teikšana līdz 26. februārim tīmeklī www.laiksziedonim.lv. Apbalvo-
jums iedibināts, lai novērtētu un cildinātu degsmi, izcilību darbā un 
jaunradē, sūtību, cilvēcisko stāju ikviena pretendenta personībā. Lau-
reāti tiks paziņoti īpašā cildināšanas ceremonijā 3. maijā –  Imanta 
Ziedoņa dzimšanas dienā.

Latvijas Ministru kabinets 12. janvāra sēdē atbalstīja noteikumu 
grozījumus, kas paredz, ka 2016. gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai 
subsīdiju veidā būs 8,611 miljoni eiro. Lopkopības attīstībai paredzēti 
5,517 miljoni, augkopības attīstībai – 614 500, starptautiskai un sav-
starpējai sadarbībai – 678 600, tirgus veicināšanai – 327 300 un pērn 
sākto atbalsta sarīkojumu izpildes financēšanai – 1,423 miljoni eiro. 

EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) laipni aicina piedalī -
ties Latvijas mājamatnieku darbu izstādē 13. un 14. aprīlī Rīgā. 
Reģistrēšanās līdz 1. februārim pa e-pastu: lelde.calite@inbox.lv, tāl-
runis: 24550107 vai 29664063. Izstādes mērķis ir veicināt inovatīvas 
mājamatniecības attīstību, sadarbību un ekonomisko nostiprināšanos 
Baltijas jūras reģionā, tāpēc tajā piedalīsies profesionāļi no Zviedrijas, 
Somijas, Norvēģijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm.

Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” 23. janvārī notiks “Dzie-
došais lietus – koncertcikls iededz gaismu”. Piedalās Kristīne Gailīte 
(soprāns), Rīgas saksofonu kvartets (Baiba Tilhena – baritona sakso-
fons, Ainars Šablovskis - tenora saksofons, Artis Sīmanis – alta sakso-
fons, Ilze Lejiņa - soprāna saksofons). Programmā: komponista Ric - 
h arda Dubras skaņdarbs “Dziedinošais lietus”, J. S. Bachs, P. Goldšteins u.c.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Rīgas pilsētas architekta birojs 
atzinumu par Latvijas Okupāci-
jas mūzeja piebūves Nākotnes 
nams projektu nesniegs, paga -
rin ot tā sagatavošanas laiku, tei-
ca Rīgas pilsētas arhitekts Gvido 
Princis. Vairums Rīgas architek-
tu kollēģijā pozitīvi vērtē izmai-
ņas Okupācijas mūzeja piebūvē. 
Taču Princis pauda neizpratni 
par Okupācijas mūzeja biedrī -
bas valdes priekšsēža Valte ra 
Nollendorfa Rīgas Vēsturiskā 
cent ra saglabāšanas un attīstības 
padomē, kas norisinājās 13. jan-
vārī, publiski pausto, ka mūzeja 
ēkas piebūves uzlabošanas risi-
nā jumi, kas 6. janvārī tika pre-
zen tēti Rīgas pilsētas architekta 
kollēģijā, neatbilst piebūves au -
tora Gunāra Birkerta koncepcijai.

“Tas ir negaidīts pavērsiens, 
kas faktiski aptur objektīva un 
pamatota Rīgas pilsētas architek-
ta biroja atzinuma sagatavošanu,” 
skaidroja Princis. Viņš norādīja, 
ka Nollendorfs pats personīgi 
piedalījās gan publiskajā dis ku-
sijā, kas norisinājās 14. decem - 
b rī, gan 6. janvārī notikušajā Rī -
gas pilsētas architekta kollēģijas 
sēdē, kur iebildes un komentā -
rus nepauda. “Šis paziņojums 
būtiski diskreditē trauslo sa  dar-
bību (architektūras veidošanas 
procesu) un argumentu konsoli-
dācijas procesu, kuŗa mērķis ir 
projekta īstenošana, saglabājot 
objekta esošo kultūrvēsturisko 
vērtību un mazinot objekta ne -
iederību Vecrīgas ansamblī,” no -
rādīja Princis.

Rīgas pilsētas architekta birojs 
ir pieņēmis lēmumu pagarināt 
at  zinuma sagatavošanas laiku,  
lai noskaidrotu radušos situā -

Riņķa dancis turpinās

ciju – uzzinātu, kas ir prezentēto 
projekta uzlabojumu autors un 
vai pasūtītājs tos virza kā poten-
ciāli īstenojamus un Birkerta 
koncepcijai atbilstošus architek-
tūras risinājumus. Rīgas pilsētas 
architekts savu atkārtoto atzinu-
mu par mūzeja piebūves projek-
tu plānoja sniegt līdz 15. janvā - 
r im, lai iekļautos termiņā līdz 25. 
janvārim, līdz kuŗam Rīgas pil-
sētas būvvalde var piešķirt būv-
atļauju darba sākšanai.

Rīgas pilsētas architekta kollē-
ģija iepriekš Būvvaldei ieteica 
neatbalstīt mūzeja rekonstrukci-
jas projektu, bet pēc publiskās 
diskusijas, kuŗa norisinājās 14. 
de  cembrī, Rīgas pilsētas archi-
tekts Princis aģentūrai BNS pau-
da, ka ir cerība atbalstīt mū  zeja 
piebūves projektu. Viņš norādīja, 
ka ir patīkami pārsteigts par pro-
jekta autoru ieklausīšanos kri-
tikā, jo autori mēģinājuši iespēju 
robežās ievērot ēkai paredzēto 
būvlaidi, kā arī samazinājuši pie-
būves architektūras mākslinie-
ciskā risinājuma – baltās granīta 
apdares – īpatsvaru kopējā ob -
jekta risinājumā. Princis gan 

vēloties, lai vēsturiskā mūzeja 
ēka tiktu vēl vairāk saglabāta.

Valtera Nollendorfa komen tārs: 
“Es pateicu to, ko no sarunām 

ar Gunāru Birkertu noskaidroju 
pēc Rīgas pilsētas architekta 
kollēģijas sēdes noklausīšanās, 
kuŗā vairāki sēdes dalībnieki mi -
nēja, ka projekts ar ieteikta jiem 
grozījumiem vairs neesot “au  tor-
projekts”. Tik tiešām – Gunārs 
Birkerts nav apmierināts ar ie -
teiktajiem alternatīviem risinā-
jumiem būvlaidē un melnbal -
tajā fasādē un nevēlas saistīt sa -
vu vārdu ar šādu izpildījumu. 
Manuprāt, tas bija jāpasaka, lai 
nerastos nepareizs priekšstats,  
ka Gunārs Birkerts ir akceptējis 
šos grozījumus. Tas ir vienīgi pro-
jekta idejas autora integritātes 
jautājums. Minēju arī Birkerta 
ne  izpratni, kā no 2008. gadā 
Būv  valdes akceptēts projekts 
2015. gadā mēneša nokavējuma 
dēļ kļuvis par jaunu ieceri.

Kā paskaidroju, Gunārs Bir-
kerts vairāku apstākļu dēļ ne  pa-
rakstīja autoruzraudzības līgu -
mu ar VNĪ (Valsts nekustamie 
īpašumi), un tāpēc arī viņam nav 

tiešas saites ar projektu, ko sa -
skaņā ar līgumu izpilda archi-
tektu birojs 5. iela. Birkerta gadī-
jumā jautājums saistāms vienīgi 
ar cieņu pret idejas autoru, ne ar 
cita veida pretenzijām.

Diskusijas gaitā es arī skaidri 
norādīju, ka no Okupācijas mū -
zeja kā ēkas lietotāja viedokļa ir 
svarīgi projektu pragmātiski vir-
zīt uz priekšu, pat ja ieteiktie 
grozījumi neatbilst Gunāra Bir-
ker ta iecerei un viņš ar to šajā 
iz  pildījumā nevar saistīt savu 
vārdu.

Okupācijas mūzeja īpašniece 
Latvijas Okupācijas mūzeja bied-
rība nav ne projekta projektē -
tāja, ne pasūtītāja, bet lietotāja. 
VNĪ valsts uzdevumā projektu 
īsteno mūzeja vajadzībām. Šai 
sakarā gan VNĪ, gan projektētāji 
konsultējas ar mums par mūsu 
vajadzībām un cenšas tās sa  ska-
ņot ar architektonisko izpildi. 
Tas notiek arī sakarā ar ieteikta-
jiem projekta grozījumiem kopš 
pagājušā gada maija, kad atklā-
jās, ka nokavējuma dēļ zināmi 
procesi jāsāk no jauna. Esam par 
ieteiktajiem grozījumiem iztei-

kuši savu viedokli un esam tos 
pārrunu gaitā akceptējuši. Šo 
akceptu neesam atsaukuši, un to 
es neatsaucu arī RVC padomes 
sēdē š. g. 13. janvārī.

Tāpēc man nav saprotams, kā 
un kāpēc šie paskaidrojumi par 
Birkerta nostāju “faktiski aptur 
objektīva un pamatota Rīgas pil-
sētas architekta biroja atzinu -  
ma sagatavošanu” vai arī kā tie 
“būtiski diskreditē iesaistīto pu -
šu ieguldījumu sadarbībā un ar -
gumentu konsolidācijas proce-
sā.” Prinča kungam taču sava at -
zinuma paušanai ir viņa kollēģi-
jas sēdes diskusija 6. janvārī.

Tie paši grozījumu plāni tika 
prezentēti Rīgas vēsturiskā cen - 
t ra padomei 13. janvārī, kuŗas 
po   zitīvais atzinums atbalsta pro-
jektu, iesakot nepieciešamos 
grozījumus veikt pēc iespējas at -
bilstoši autora idejai. Acīm redzot 
padome uzskatīja, ka mani iz -
teikumi nav šķērslis dot atzinu-
mu par projektu un ieteiktajiem 
grozījumiem. Tai pašā laikā pa -
dome izprata, ka pēc iespējas 
jārespektē idejas autors un viņa 
ieceres.

Gvido Princis Valters Nollendorfs
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Latviešu Federālā
Kreditsabiedrība Ņujorkā

4 Riga Lane, Melville, N.Y. 11747
Tel: 631-254-2130

e-pasts; LFCU@verizon.net

Birojs atvērts sestdienās no 9 līdz 10 no rīta.
Citās reizēs zvanītāji lūgti atstāt ziņu.

Aizdevumi biedriem arvien vēl par 4% (ar galvotāju).
Var sazināties ar Brigitu Klausu, tel. 631-643-5847 vai

Veru Siliņu, tel. 631-862-7302

Trīs sievietes piedāvā savus 
pakalpojumus pensionāru ap -
rūpē. Ir pieredze. Vēlams ASV 
latviešu ģimenē.
Tālr.: 26234461

PAKALPOJUMI

PĒRK

 
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS PAZIŅOJUMS

ALAs 65. KONGRESS NOTIKS LOSANDŽELOSĀ
 2016. gada 29. aprīlī – 1. maijā

Embassy Suites Los Angeles – Glendale viesnīcā
800 N. Central Avenue, Glendale, CA 91203

Tālr. +1 (818) 550 – 0828

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes. Viesnīcas istabu cena: $159 
vienvietīgais numurs un $169 divvietīgais numurs plūs nodoklis; cenā ieskaitītas siltas brokas-
tis, auto novietošana par pazeminātu cenu un manager’s reception pievakarēs.

Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 29. martam, atsaucoties uz “ALA’s 65th Congress” vārdu. 
Delegātu reģistrācijas maksu kongresam nosaka Rīcības komiteja. Losandželosas kongresam 
tā būs $200. Reģistrācijas maksā būs ieskaitītas maltītes un dalība visos kongresa sarīkojumos. 
Delegātu pieteikuma veidlapas tiks izsūtītas no ALAs biroja februāŗa otrajā pusē.

ALAs valde veido kongresa programmu. Esam aicinājuši Latvijas Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni būt par kongresa goda viesi.  Īpaša uzmanība tiks pievērsta  Latvijas 
Simtgades svinību plānošanai ASV un Latvijā, kā arī Baltijas valstu drošības jautājumiem. 
Ceturtdienas pēcpusdienā pirms kongresa plānojam organizāciju pārstāvju tikšanos, 
veltītu šīm temām.

Piektdienas vakarā viesnīcā notiks tradicionālais ALAs kongresa bankets, bet sestdienas balle 
tiek plānota Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskajā centrā, 1955 Riverside Drive, Los 
Angeles, CA 90039, tālr.: 818-842-3639. Rīcības komiteja piedāvās autobusu transportu uz 
Latviešu centru un atpakaļ. Tuvāka informācija tiks ievietota ALAs mājas lapā www.alausa.org.  

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus (tos, kuŗi nav iestājušies Amerikas latviešu 
apvienībā ar savas vietējās organizācijas starpniecību) būt par kongresa delegātiem, 
pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Lūdzam atsevišķo biedru delegātu kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju (400 
Hurley Avenue, Rockville, MD 20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org), vēlams līdz 15. 
martam. Pieteikuma vēstulē, ja neesat iepriekš bijis delegāts, lūgums uzrakstīt pamatojumu 
savai kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

PĒRK
latviešu mākslinieka Voldemāra Skultes gleznas

ar Rīgas un citu Eiropas pilsētu skatiem,
kā arī S.Vidberga, L.Liberta, J.Tīdemaņa,

S.Vidberga, N.Strunkes, V.Tones, R.Sutas,
V.Purvīša, J.Rozentāla, Skulmes u.c. darbus.  

Interesē arī citi latviski mākslas darbi un senlietas.
Tālr.: 727-421-9658

E-pasts: latgalerija@gmail.com

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lvwww.307.lv

Iegādāsimies domājamās daļas 
no lauksaimniecības vai meža 
zemēm. Īpašums var būt ap -
grū tināts ar juridiska rakstura 
sarežģījumiem.
e-pasts: NI@epasts.eu.
Tālr.: 24606060 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

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

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

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
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Atvadas no Marutas Kārkles 

No sporta drauga atvadoties...

2015. gada 2. septembrī, ļau -
nas slimības pieveikta, mūžībā 
aizgāja valodniece un radio 
žurnāliste Maruta Kārklis. Visa 
mūža gaŗumā Maruta dāsni sēja 
triju valodu sēklas neskaitā-
miem ļaudīm trijos kontinen-
tos, smeļoties no sava bagātā 
valodu pūra. Angļu valoda tika 
taiju studentiem, vācu un gal-
venokārt latviešu valoda – ame-
rikāņu diplomātiem un trimdas 
latviešu jauniešiem no pašiem 
pamatiem līdz pat universitātes 
līmenim, kā arī radio klausī-
tājiem Latvijā.

Maruta dzimusi Rīgā 1940. 
gada 11. janvārī skolotājas Dai-
nas Rudzis un armijas kapteiņa 
Andreja Rudža ģimenē. 1944. ga -
da rudenī ģimene devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, kur pēc kaŗa 
beigām apmetās pārvietoto per-
sonu nometnē Augsburgā. Sā -
koties izceļošanai, dodas uz 
ASV un uzsāk dzīvi Filadelfijā. 
1958. gadā nobeidz ģimnaziju, 
iestājas Temple universitātē un 
tiek uzņemta studenšu korpo-
rācijā Dzintra. 1961. gada jūnijā 
Maruta salaulājas ar Valdi Kār-
kli un pārceļas uz dzīvi Sietlā, 
kur turpina studijas Vašingtonas 
universitātē un 1964. gadā ie  gūst 
maģistra gradu vācu literātūrā. 
Nākamajā gadā ģimene dodas 
atpakaļ uz Austrumu krastu un 
apmetas pie galvaspilsētas Vašing-

“The Latvians in 
Ame  rica”, kas iznāk 
1974. gadā. Maru-
tas un Valža ģi  me-
ne pieaug ar trīs 
bērniem – Arnolds 
un Tija piedzimst 
Sietlas laikā un 
Laris Merilandē.

1974. gada vasarā 
ģimene nonāk Bang-
kokā, Taizemē, kur 
Valdis ir revīziju 
vadītājs savā darba 
vietā Valsts kon-
troles Tālo austru-
mu birojā (U.S. Ge -
ne ral Accounting 
Office). Tur Maruta 
iesaistās valodas 
mācību program-
mā Angļu valodas 
institūtā Bangkokā 
un apmāca taiju 
studentus turp mā-

kām angļu valodas studijām. 
Viņa iepazīstas ar taiju kultūru 
un mākslu, piedaloties Bang ko-
kas mūzeja grupas aktīvitātēs. 
Pēc atgriešanās ASV 1978. gadā 
viņa pieņem darbu kri mi nāl-
tiesību abstraktu tulko šanā no 
vairākām valodām, bet 1984. ga -
dā kļūst par radio žur nālisti 
ASV valdības raidītāja Amerikas 
Balss latviešu nodaļā. Trīs gadus 
viņa ir lektore latvie šu valodas 
vasaras studiju pro grammā 

Rietummičigānas uni versitātē 
Kalamazū. Kad Ameri kas Balss 
samazina latviešu valo  das raidī-
jumus, Maruta 1995. ga    dā pāriet 
uz Brīvās Eiropas raidī tā  ju, kas 
nupat pārcelts no Min che nes uz 
Prāgu, Čechijas re  pub likā. Tur 
viņa pavada 8 gadus, gatavojot 
latviešu raidījumus gal  venokārt 
kultūras un izglītības jomās. Šis 
darbs izbeidzas 2003. gada bei-
gās, un Maruta atgrie žas ASV.

Nākamajos desmit gados Ma -
 ruta aktīvi darbojas latviešu 
sabiedrības dzīvē, pilda amatus 
savā korporācijā. Īpaši viņa pie-
 strādā Vašingtonas apkārtnes 
Montgomery apriņķa mantojuma 
dienās, kad latviešu namā iero-
das vietējie iedzīvotāji, lai iepa-
zītos ar latviešu kultūru, tradi-
cijām, ēdieniem. Viņa prata īpat-
nējā un saistošā veidā apgaismot 
latviešu etniskās bagātības un 
paskaidrot, kā latviskais iekļau-
jas pasaules kultūrā. Trīs reizes 
Maruta mācīja latviešu valodu 
ASV valdības diplomātiem, sa -
ga   tavojot tos darbam Latvijā. 
2013. gadā Maruta, būdama kul  -
tūras biedrības TILTS valdes lo -
cekle, noorganizēja ASV un Zie  meļ -
amerikas koncerta turneju Lat-
vijas folkloras grupai “Trio: Šmite, 
Kārkle, Cinkuss”. Līdzīgu turneju 
viņa uzsāka organizēt arī 2015. 
gadā, izraugoties izcilo kokles vir -
tuozi Laimu Jansoni un dzie dā-

tāju Zani Pērkoni, bet nepaspēja 
to vairs līdz galam novest. Dzī-
ves pēdējos gados Maruta īpaši 
izbaudīja maz bērnu Ziga, Vel-
mas un Bruno apmeklējumus 
un nodevās grā  matu lasīšanai.

Atvadas 8. septembrī bija pul-
cinājušas ap simt izvadītāju. At -
vadas notika pēc Marutas pašas 
izveidotas programmas, kas bija 
latviskā garā ar viņas izmeklētām 
dainām, dzejoļiem un dzies mām. 
Zīmīgi, ka vairāki viņas tuvinieki 
īpaši godināja Marutas garīgi ba -
gātās dzīves plašos daudz kul-
tūru apvāršņus, ierodoties uz at -
vadām dažādu tautību tautisku 
elementu apģērbos, tai skaitā lat -
viešu, taiju, vjetnamiešu, Nez Perce 
indiāņu cilts un panāmiešu. Dzī  -
ves stāstu lasīja dēls Laris, dzie-
dājumos ģitari spēlēja dēls Ar -
nolds, meita Tija izjusti atcerējās 
dzīves spilgtākos brīžus. Znots 
Džeimijs indiāņu bungu pava-
dībā uz atvadām nodziedāja sa  vas 
cilts dziesmu “Ceļotājs”. Runāja 
organizāciju pārstāvji un draugi. 
Pēdējos vārdus sacīja draudzes 
mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža. Pēc tam draudzes namā 
notika mielasts un sadraudzīgas 
pārrunas. Marutas pelnu urna 
tika izvadīta Katskiļu brāļu ka   pos 
oktobrī. Viņas piemiņai ziedoju mi 
nosūtāmi Latviešu Fondam: P.O. 
Box 28696, Oakdale, MN 55128.

t.k.

Pagājušā gada 29. novembrī 
Montrealā mūžībā aizgāja mans 
sporta draugs Jānis Sprūže-
nieks. Dzimis 1921. gada 10. sep-
  tembrī mūsu zilo ezeru zemē 
Latgalē tēva lauku saimniecībā, 
netālu no Daugavpils. Ģimenē 
bez Jāņa bija vēl divas meitas, 
abas vecākas par Jāni. Beidzis 
pamatskolu Daugavpilī, pēc 
tam izglītību turpinājis Mal-
navas lauksaimniecības vidus-
skolā.

Jau agrā jaunībā Jāni un abas 
māsas interesēja sports – volej-
bols un vieglatlētika, un viņi 
visi ar labiem panākumiem 
piedalās dažādās sacīkstēs. 
Māsa Staņislava 1942. gadā 
kļuva Latvijas meistare augst-
lēkšanā.

Pēc vidusskolas beigšanas 
1943. gadā, Jānis tika iesaukts 
Latviešu leģionā, kur cīnījies, 
aizstāvot mūsu dzimteni, līdz 
pat kaŗa beigām. Laimīgā kārtā, 
kaŗam beidzoties, viņš nonāca 
gūstā Rietumvācijā, angļu oku-
pētajā territorijā. Pēc atbrīvo-
šanas no gūsta, 1946. gadā ne -
ilgu laiku dzīvoja Ķīles bēgļu 
nometnē. Tur es pirmo reizi 
tikos ar Jāni. Šajā nometnē bija 
vairāki izcili latviešu sportisti, 
un Jānis kopā ar viņiem no -
organizēja labas volejbola un 
basketbola komandas. Toreiz 
spēlēju Braunšveigas nometnes 
volejbola komandā un man 
iznāca sacensties ar Ķīles volej-
bola un basketbola komandām. 
1947. gadā Ķīles latviešu volej-
bola un basketbola komandas 
pārcēlās uz Hanavas pilsētu 

amerikāņu zonā, kur Jānis 
turpināja savas sporta gaitas 
līdz izceļošanai uz Kanadu 
1949. gadā.

Īsi pirms izceļošanas viņš 
Hanavā apprecas ar Valiju 

Man bija liels pārsteigums, kad 
1950. gadā ierodoties Mont-
realā, sastapu šeit Jāni. Kopā ar 
Jāni apzinājām šejienes basket-
bolistus un volejbolistus un no -
organizējām Montrealā volej-

Jāni guvām labus panākumus, 
spēlējot MLSK volejbola ko -
mandā, sacenšoties gan ar Ka  -
nadas latviešu, gan ar vietējām 
komandām Montrealā.  Mums 
izveidojās viena no labākām 

ieguvām Kanadas lat viešu vo -
lejbola Meistartitulu. 

1960. gada sākumā abi iz  bei-
dzām savas aktīvās sporta gai-
tas Montrealā. Pēc tam Jānis 
kļuva aktīvs slēpotājs ziemā un 
liels makšķernieks vasarā. Va -
sa  ras viņš pavadīja savā lauku 
mājā ezera krastā, ziemeļos no 
Montrealas. 

Montrealā viņš strādāja par 
vairāku komerciālu īpašumu 
pārvaldnieku. 1978. gadā Jānis 
ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi 
Ontario provincē. Sākumā ģi -
mene apmetas uz dzīvi Gana-
noque pilsētā, Ontario, pēc tam 
Kingston, Ontario. Viņš ļoti 
pārdzīvo sievas Valijas aizieša-
nu mūžībā 2002. gadā. Pēc tam 
viņš kopā ar ģimeni at  griežas 
Montrealā un dzīvo sa  vā iegā-
dātā mājā, Beaconsfield, Mont-
realas priekšpilsētā. 

Jānim ļoti tuva bija viņa ģi -
mene. Tā bija svētīta ar dēlu Rai-
 mondu un mazdēlu Warren, 
kuŗi abi arī ir nodevušies spor-
tam. Dēls ir izcils slēpotājs un 
mazdēls labs regbija spēlētājs. 
Jānis atbalstīja un ar lielu in -
teresi dzīvoja līdzi dēla un maz-
dēla sporta gaitām.

Dzīves pēdējos trīs gadus viņš 
veselības dēļ pavadīja aprūpes 
namā.

29. novembrī, 2015. gadā, 
mans ilggadīgais sporta draugs 
slēdza savas acis uz mūžu. Pēc 
Tevis, Jāni, sēro Tavs sporta 
draugs Jānis Lukstiņš, Mont-
realā. Uz atkalredzēšanos de -
besu valstībā. 

JĀNIS LUKSTIŅŠ

tonas D.C. Maruta turpina vācu 
valodas studijas Merilandes uni-
versitātē. Sešdesmito gadu bei-
gās viņa aktīvi darbojas Va  šing-
tonas Dzintru kopā un ņem 
dalību sabiedriskajā dzīvē. Īpaši 
daudz laika viņa veltī latviešu 
skolas darbam, strādājot kopā 
ar lingvistikas profesoru Jāzepu 
Leli un izveidojot jaunu latvie -
šu valodas mācības metodiku. 
Kopā ar Līgu un Laimoni 
Streipiem, viņa sastāda grāmatu 

(Valentīnu), dzim. Skromans, 
un kopā ar Valiju 1949. gadā 
izceļo uz Kanadu. Īsu laiku 
dzīvo Perth, Ontario. Pēc tam 
pārceļas uz dzīvi Montrealā. 

bola, basketbola komandas.
Jānis bija arī viens no Mont-

realas Latviešu Sporta kluba 
(MLSK) dibinātājiem 1953. ga -
dā. Visus 1950. gadus kopā ar 

volejbola komandām gan Mont-
 reālas, gan Kanādas mērogā. 
Kopā ar Jāni izcīnījām daudzas 
uzvaras, kas vaiņagojās 1952. ga -
dā un arī 1954. gadā, kad 

Montreālas (MLSK) volejbolisti un basketbolisti. No kreisās: 1. rindā – R. Zemņickis, A. Palejs, 
O. Kurcigs, V. Kalniņš. 2. rindā – J. Lukstiņš, I. Klaiše, O. Zommers, U. Priedītis, A. Kraulis, Jānis 
Sprūženieks, A. Zasters
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

39.c fil! MAIJA A. STUMBRE,
dzim. PRAULINA

Dzimusi 1932. gada 1. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 6. oktobrī Fridley, Minesota

ĢIRTS JĀNIS MERGINS
Dzimis 1933. gada 17. jūlijā Rīgā,
miris 2015. gada 30. aprīlī Rīgā

KIRŠTEINS LIDIJA, dzim. ZEMBACHS
Dzimusi 1923. gada 29. jūlijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2015. gada 10. martā Yenington, Nevadā

ŠVĀNS AIJA, dzim. APARNIEKS
Dzimusi 1921. gada 19. jūlijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2015. gada 23. maijā San Francisco, CA

PERALTA DACE, dzim. ŪDRIS
Dzimusi 1965. gada 14. aprīlī New Port Beach, CA,

mirusi 2015. gada 28. maijā Folsom, CA

Traģēdija pēkšņi apslāpējusi dedzīgo mūža pavedienu
lietuviešu izcelsmes sabiedriskajai aktīvistei,

entuziastiskai latviešu sarīkojumu apmeklētājai,
Baltiešu amerikāņu brīvības līgas (BAFL) ilggadējai viceprezidentei,

kas sekmējusi BAFL darbību,
lai nodrošinātu Baltijas valstu neatkarības pastāvēšanu,

MARYTĖ REGINA ŠEPIKAS
Dzimusi 1949. gada 7. septembrī Čikāgā, Ilinoisā,

mirusi 2015. gada 29. novembrī Vēnnājsā (Van Nuys), Kalifornijā

Pēc grūtām mokām pēkšņi Dieva mierā aizgājis
mans vīrs, mūsu tēvs, vectēvs, brālis, māsas vīrs

JĀNIS ROŠĀNS
Dzimis 1939. gada 20. jūnijā Rites pagastā, Latvijā,

miris 2015. gada 28. novembrī Saugerties, NY

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MAIJA BLILEY,
dzim. ERDMANIS

Dzimusi 1939. gada 17. maijā Rīgā,
mirusi 2015. gada 10. decembrī Rockport, MA

Mīļās atmiņās paturu manu coeta māsu, Imērieti

INU SARKANS PRIEDĪTI
Dzimusi 1933. gada 21. novembrī Naļčikā, Ziemeļkaukāzā,

aizgājusi mūžībā 2015. gada augustā Fridley, MN, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu visumīļais brālis

ANDRIS IVARS RUTKOVSKIS
Dzimis 1941. gada 8. novembrī Rīgā,

miris 2015. gada 3. decembrī Kalifornijā

Dziļās sērās un mīļā piemiņā paturēs
BAFL PREZIDENTS VALDIS PAVLOVSKIS UN DIREKTORI

AIVARS JERUMANIS, ALEKSANDRA (ALEXANDRA) KUDIKIS,
IMANTS LEITIS, HENDRIKS LĪSMENTS (HENDRIK LEESMENT),

TEODORS LILIENŠTEINS, IVARS MIČULIS, ANGELA NELSAS,
TĀLIVALDIS PAEGLE, AVO REINFELDS (AAVO REINFELDT)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MIRDZA. MEITA ĒRIKA

DĒLS JĀNIS A. AR SIEVU LESLEY-ANN
MAZBĒRNI ADRIANS UN TREY

MĀSA RITA AR VĪRU ULDI GOLTS
SIEVAS MĀSA INTA SAMS, RADI

DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ UN KANADĀ

Sēro
MĀSA ERITA

ILMĀRS, DZINTARS, VIZMA

RITA PLĒSUMA UN ĢIMENE

Piemiņā
AIJA BOGDANOVS

SOLVEIGA REKTE AR ĢIMENI

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA SELGA

VIŅU PIEMIN RADI ASV, VĀCIJĀ, ZVIEDRIJĀ UN LATVIJĀ

Viņas mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGI UN VANADZES 

ZIEMEĻKALIFORNIJĀ

Mēs Tevi lūdzam:
dod savu iepriecinājumu vārdus tiem,
kas dziļi noskumuši par savas radinieces aiziešanu.
Lai Tavs miers no augšienes pilda viņu sirdis 
un lai Tava žēlastība viņus pavada grūtajā bēdu ceļā.
(Ev. lut. draudzes Dziesmu grāmata)

Ak, zemīte, Dieva Svētītā!
Kam mani no tevis atrāva?
(K. Skalbe)

Tev zeme bij` svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apstājās sirds.

Vieglas smiltis, mīļā draudzene

Kad diena vakarā brien,
Rīts atplestām rokām gaida,
Iemiedz dziļi bez vaida.

Tā draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ...
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņās ziedēt tā var!
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Kristapa Porziņģa 
Jaungada dāvana 

latviešu skolas 
audzēkņiem

NY Knicks jaunā zvaigzne 
Kristaps Porziņģis Ņujorkas un 
Ņudžersijas latviešu skolas au -
dzēkņiem  pasniedza speciālu 
dāvanu Jaungada sākumā – 
brīvbiļetes uz Madison Square 
Gardens zāli skatīties, kā viņš 
spēlē ar savu komandu.

Kristaps Porziņģis skolas audzēkņu vidū

Pirmā grupa spēli apmeklēja 
10. janvārī, kad bija arī iespēja 
pirms spēles tikties ar Kristapu. 
Nākamās grupas ies uz spēlēm 7. 
un 28. februārī. Pēc spēles 10. jan-
  vārī Kristaps izsūtīja izziņu saviem 
faniem uz twitter par savu tik ša-
nos ar latviešu skolās audzēkņiem. 
Brīvbiļetes uz spēli palīdzēja or  ga-
nizēt LR goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš. Latvieši Ņujorkas 
apkārtnē ļoti sajūsmināti par 
Kris  tapa ierašanos šeit. 18. jan vā rī 
uz spēli ies vēl lielāka grupa, 
kuŗu skaits pārsniegs 100. (Šo 
vēstuli redakcija saņēma 15. jan-
vārī – Red).

Kristaps ir mūsu pirmais sporta 
vēstnieks šeit Ņujorkā un ASV. 
Esam ļoti priecīgi par viņa panā-
kumiem un novēlam viņam sek-
mīgu sezonas otro pusi! Ja kāds 
vēlās apmeklēt spēles šeit Ņujor kā, 
lūdzam izmantot speciālo atlaides 
kodu, ko esam sarunājuši ar NY 
Knicks. Atlaides koda nosaukums 
ir KRISTAPS un to var pielietot,  
kad pērk biļetes pie sekojošās 
saites: www.ticketmaster.com. Var 
arī sazināties ar biļešu servisa pār -
stāvi pie NY Knicks: Cole Schle-
singer: e-pasts Cole.Schlesinger@
msg.com; tālr: (212) 631-5739,  
kas palīdzēs ar biļešu iegādi.

Consulate of Latvia in New 
York. Mr. Daris G. Delins – Ho -
norary Consul. Tel: 1-646-230-
0590. Fax: 1-646-230-0591. 
E-mail: info@latvia-newyork.org.

Porziņģis ar 26 punk  -
tiem kaldina Knicks 

uzvaru pār Celtic
Kristaps Porziņģis Nacionālās 

basketbola asociācijas meistar sa-
 cīkšu spēlē guva 26 punktus, pa -
līdzot viņa pārstāvētajai Ņujor-
kas Knicks uzvarēt tiešo kon ku-
renti uz iekļūšanu izslēgšanas 

spēlēs – Bostonas Celtics.
Knicks savā laukumā ar 120:114 

(36:27, 23:22, 26:32, 35:33) uzva-
rēja Celtics, izcīnot piekto panā-
kumu pēdējās sešās spēlēs. Por-
ziņģis aizvadīja ļoti rezultātīvu 
pirmo ceturtdaļu. Viens no ie -
mestajiem tālmetieniem bija ļoti 
tālu no groza, un tas ierindots 
topa devītajā vietā. Porziņģis gu  va 
26 punktus un izcīnīja sešas at -
lēkušās bumbas, kā arī bloķēja 
divus sāncenšu metienus. Līdz ar 
to 20 gadus vecais latvietis savās 

karjēras pirmajās 40 spēlēs blo -
ķējis 79 metienus, kas ir visu lai ku 
trešais labākais sasniegums NBA 
vēsturē. Vairāk 2008./2009. gada 
sezonā iespēja tikai Bruks Lopess 
(83) un Šons Viljamss 2007./2008.
gada sezonā (82).

„Spēles sākumā centos būt ag -
resīvs, izmantoju savas iespējas, 
Karmelo Entonijs man piespēlēja 
bumbu, biju brīvs un trāpīju. 
Ļāvu spēlei ritēt savu gaitu, ne  mē-
ģināju kaut ko sasteigt. Metieni 
krita iekšā, un mēs spēlējām labu 
basketbolu,” pēc spēles žurnā lis-
tiem sacīja Porziņģis.

***
Knicks ar rezultātu 119:113 

(29:29, 23:18, 24:16, 20:33, 11:11, 
12:6) otrajā pagarinājumā pār-
spēja Filadelfijas 76ers. Kristaps 
Porziņģis laukumā pavadīja 34:16 
minūtes, guva 16 punktus, reāli-
zējot piecus no septiņiem div-
punktu metieniem un divus no 
četriem tālmetieniem, izcīnīja 12 
atlēkušās bumbas, bloķēja trīs me -
tienus, izdarīja četras piespēles 
un pārtvēra vienu bumbu. Viņam 
arī pa vienai kļūdai un piezīmei. 
Ceturtajā ceturtdaļā Kristaps sa -
vainoja labo kāju un pagari nā-
jumos nespēlēja.

***
Četras dienas pirms balsojuma 

beigām Kristaps Porziņģis bija  
septītajā vietā Nacionālās Bas-
ketbola asociācijas (NBA) Visu 
zvaigžņu spēles līdzjutēju balso-
jumā starp Austrumu konfe-
rences uzbrucējiem un centra 
spēlētājiem.

Bijusī Kanadas 
izlases peldētāja 

Šteins varētu 
pārstāvēt Latviju

Kādreizējā Kanadas izlases pel-
 dētāja Kristīna Šteins jau martā 
varētu oficiāli saņemt Starp tau-
tiskās Ūdenssporta veidu federā-
cijas (FINA) atļauju turpmāk pār -
stāvēt Latviju, pastāstīja Latvijas 
Peldēšanas federācijas (LPF) ģe -
nerālsekretārs Aivars Platonovs.

Šteins Kanadas izlases sastāvā 
piedalījās 2013. gada pasaules 

// FOTO: LETA Uģa Žaļima četrinieks

Kristīna Šteins

Martins Dukurs

meistarsacīkstēs, ieņemot 32. vie-
    tu 100 m distancē uz muguras. 
Savukārt pērn jau viņa laboja 
Latvijas rekordus 50, 100 un 200 
m distancēs uz muguras gan 25 
metru, gan 50 metru baseinos.

Kā pastāstīja Platonovs, Kris-
tīnas  māte ir latviete,  tēvs runā 
latviski, savukārt pašai peldētājai 
ir dubultpilsonība. Pašlaik jau 
saņemta sportistes brīvlaišana 
no Kanadas, kā arī viņa pārstāv 
Latvijas klubu.

Latviju Riodežaneiro varētu 
pār  stāvēt trīs četri peldētāji. Vis -
tuvāk ir Uvis Kalniņš, tālu nav 
Šteins, arī Nikolajs Maskaļenko, 
Aļona Ribakova un Gabriela 
Ņikitina.  

Latvijas vēstniecība 
Abū Dabī piedalās 

velodienā
12. janvārī Latvijas vēstniecības 

Apvienotajos Arābu Emirātos 
(AAE) pilnvarotais lietvedis Rū -
dolfs Brēmanis Abū Dabī pieda-
lījās kopīgajā velobraucienā, kuŗā 
iesaistījās visu 22 AAE esošo Ei -
ropas Savienības (ES) dalībvalstu 
vēstniecību pārstāvji, kā arī dip-
lomāti no citu valstu vēstniecībām, 
un kopā ar vietējiem žurnālistiem 
mēroja 10 kilometrus garu dis-
tanci pa Abū Dabī pilsētas ielām.

Brauciens notika kampaņas 
lai  kā “Brauc uz darbu ar velo si-
pēdu”, un šajā dienā visā valstī 
īpaši tika populārizēta pārvie to-
šanās ar velosipēdiem.

Bobslejs
Pārksitijas trasē

Soltleiksitijas olimpisko spēļu 
trasē Pārksitijā (ASV) Pasaules 
kausa izcīņas piektā posma čet-
rinieku sacensībās gandrīz neti-
camo paveica Uģis Žaļims, Ma -
tīss Miknis, Arvis Vilkaste un 
Intars Dambis. Pēc pirmajā brau-
cienā ieņemtās 17. vietas viņi ot -
rajā braucienā spēja pakāpties uz 
augsto piekto vietu.

Labs rezultāts bija arī otrai Lat-
vijas komandai – Oskars Ķiber-
manis, Jānis Jansons, Helvijs 

Lūsis un Jānis Strenga – devītā 
vieta. Otrajā sacensību dienā  
Ķibermaņa četrinieks izcīnīja 
sesto, Žaļima – septīto vietu. 
Starptautiskās bobsleja un ske-
letona federācijas reitingā čet-
riniekos Oskars Ķibermanis ir 
11., Uģis Žaļims – 16. vietā. 

***
Šveicē, Sanktmoricas trasē Pa -

saules kausa izcīņas posmā pa -
rabobslejā. Latvijas pārstāvji 11 
sportistu konkurencē izcīnījuši 
augstas vietas: Artūrs Klots otro, 
Alvils Brants – piekto vietu.

Biatlons
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs Pasaules 
kausa izcīņas posmā Rūpoldingā 
20 km distancē ar ātru slēpojumu 
un piecām kļūdām šaušanās fi -
nišēja 49. pozicijā. Daumants 
Lūsa ierindojās 87., Roberts Slo-
tiņš – 98. vietā.

Karjēras labāko rezultātu Rū -
poldingā 15 km individuālajā dis-
tancē sasniedza Baiba Bendika, 
izcīnot 45. vietu.

Martins Dukurus 
nepārspējams

Pasaules labākais skeletonists 
Martins Dukurs Pārksitijas trasē 
ASV triumfēja arī Pasaules kausa 
izcīņas sezonas piektajā posmā, 
bet Tomass Dukurs palika ses-
tajā vietā.

***
Latvijas labākā skeletoniste 

Lelde Priedulēna izcīnīja otro 
vietu Starpkontinentālā kausa 
izcīņas  septītajā posmā Kēnigszē, 
Vācijā. 

Eiropas kausa izcīņas posmā  
Latvijas skeletonists Ivo Štein-
bergs izcīnīja sesto vietu. Pirmo 
braucienu latvietis veica 52,13 
sekundēs, kas bija astotais ātrā -
kais laiks. Savukārt otrajā brau-
cienā Šteinbergs ar 52,12 sekun-
dēm bija piektais, kas divu brau-
cienu summā ļāva pakāpties uz 
sesto vietu.

Kamaniņās – 
medaļas

Latvijas kamaniņu braucējs 
Inārs Kivlenieks izcīnīja augsto 
ceturto vietu Oberhofas trasē 
Vācijā Pasaules kausa izcīņas 
sestajā posmā. Līdz šim šosezon 
Kivlenieks pirmajā desmitniekā 
sacensības nebija iekļuvis, un no 
Latvijas vienīgais to bija paveicis 
Riks Kristens Rozītis, kuŗš Sigul-
das trasē bija desmitais. Abus 

braucienus Kivlenieks veica bez 
kļūdām. Pēc pirmā brauciena 
latvietis bija sestajā vietā, bet ot -
rajā pakāpās vēl par divām po -
zicijām un kopvērtējumā palika 
tikai aiz trim Vācijas braucējiem. 
Pārējie trīs Latvijas sportisti Riks 
Kristens Rozītis, Artūrs Dārz-
nieks un Kristaps Mauriņš palika 
viens aiz otra, ierindojoties attie-
cīgi 18., 19. un 20. pozicijā. Pa -
saules kausa izcīņas kopvērtēju-
mā pēc sešos posmos aizvadītām 
astoņām sacensībām Kivlenieks 
veicis trīs vietu kāpumu un tagad 
ar 212 punktiem ir 14. pozicijā.

Elīza Cauce Oberhofas trasē 
Vācijā Pasaules kausa izcīņas  
sestajā posmā sasniedza savu 
trešo augstāko rezultātu šosezon. 
Ulla Zirne izcīnīja 20. vietu.

Latvijas kamaniņu braucēji 
brāļi Juris un Andris Šici Ober-
hofas trasē divnieku sacensībās 
pēc veiksmīga otrā brauciena 
pakāpās piecas pozīcijas augstāk 
un divu braucienu summā ie -
ņēma piekto vietu. Sprinta sa -
cen sībās viņi izcīnīja bronzas 
medaļas. 

***
Eiropas junioru meistarsa-

cīk stēs talantīgais Latvijas kama-
niņu braucējs Kristers Aparjods 
Altenbergas trasē Vācijā izcīnīja 
bronzas medaļu. Pēc pirmā brau-
ciena Aparjods bija tikai sestajā 
pozīcijā, bet otrajā sasniedza otro 
rezultātu un spēja iekļūt labāko 
trijniekā.

Ļoti pārliecinošu uzvaru svi-
nēja austrietis Jonass Millers, 
kuŗam Aparjods summā zaudēja  
0,759 sekundes. Vēl no Latvijas 
sportistiem 13. vietu ieguva Ralfs 
Bērziņš, kurš uzvarētājam zau-
dēja 2,046 sekundes, bet 16. vietā 
starp 22 finišējušajiem sportis-
tiem ierindojās Gunārs Bergs, 
atpaliekot  2,885 sekundes.

Rokasbumba
Latvijas vīriešu handbola izlase 

2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu (PM) kvalifikācijas turnīra 
spēlē  ar 23:23 (12:10) izbraukumā 
nospēlēja neizšķirti ar Grieķijas 
vienību, nodrošinot vietu izslēg-
šanas spēlēs. Pēdējā sacensībā 
savā laukumā mūsu rokasbum-
bas spēlētāji ar 22:21 (13:10) pār-
spēja Ukrainas komandu. PM 
kvalifikācijas turnīra izslēgšanas 
spēles notiks jūnijā, bet pretinie-
kus Latvijas izlase uzzinās janvāŗa 
beigās pēc Eiropas meistarsacīkšu 
finālturnīra. Līdz šim mūsu ro -
kasbumbas spēlētāji nav piedalī-
jušies ne pasaules, ne Eiropas 
meis tarsacīkšu finālturnīrā.  

Kvalificējas Para olim-
piskajām spēlēm

Paraolimpiskajām spēlēm, kas 
2016. gada septembrī notiks Rio-
dežaneiro, no Latvijas sportistiem 
ir kvalificējies diska metējs, pa -
saules rekordists un čempions 
Aigars Apinis, lodes grūdējs, pa -
saules vicečempions un specbalvas 
“Latvijas Gada balva sportā 2015” 
ieguvējs Edgars Bergs, šķēp  me-
tēja Diāna Dadzīte, loka šāvēja 
Ieva Melle un paukotāja Poļina 
Rožkova. Vēl septiņi sportisti tur-
pina cīņu par ceļazīmi uz Rio.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


