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„Lai ar sauli laukā ejam!” Elza Stērste
14. februārī aprit 25 gadi

kopš Latvijā atjaunoti 1929. gadā dibinātie mazpulki

Jau Atmodas laikā – 1989.ga -
dā parādījās pirmās publikā-
cijas avīzēs par Latvijas prezi-
denta Kārļa Ulmaņa laika Maz-

diem – 1931. gada 15. februārī 
LLC reizi mēnesī sāka izdot 
žurnālu „Mazpulks” LLC val-
des locekļa J.Gulbīša redakcijā. 

apbalvojumu „Rītdienas Sējējs”. 
Savukārt 2006. gadā sākās sa -
darbība ar zemnieku saimnie-
cību „Ezerkauliņi” kāda kon-

Kārkliņa-Puķe, Alma un Ilg-
vars Šēnbergi, Mirdza Lendiņa, 
Mirdza Jurjāne, Alfrēds Leja, 
Alberts Saulītis, Līvija Plankaja, 

mazpulku vecbiedru, atbal-
stītāju un PBLA financiālo 
atbalstu, ko katru gadu maz-
pulku padomei kā ziedojumu 
no Amerikā dzīvojošajiem lat-
viešiem nosūta mazpulku 
vecbiedrs Arvīds Bļodnieks. 
Pērn oktobrī viņš tika sirsnīgi 
sveikts dzimšanas dienā, bet 
šogad viņam apritēs jau 95 
gadi. Sveicēju pulkā bija arī 
Pociema mazpulcēni ar savu 
enerģisko vadītāju Edīti Melni. 
Pirms 25 gadiem 6. martā viņai 
izdevās atjaunot Friča Bārdas 
Pociema pamatskolas maz-
pulku, kuŗš bija dibināts 1934. 
gadā, taču pēc 150 gadu pa -
stāvēšanas skolu 2011. gadā 
slēdza. Bērni nu mācās Lim-
bažu skolās, bet par mazpul-
cēnu kopā sanākšanas vietu ir 
kļuvusi Pociema bibliotēka. 
Viņu lielais draugs un at  bal-
stītājs ir novadnieks Marsels 
Kārkliņš no Litlrokas pilsētas 
Amerikā, kuŗam šeit ir tēva 
mājas „Ķaukuļi”, tāpēc Marsels 
ir biežs viesis Latvijā. Gandrīz 
ikvienam Latvijas mazpulkam 
ir kāds atbalstītājs ārzemēs. 
Viņiem visiem ar laikrakstu 
Laiks un Brīvā Latvija starp-
niecību tiek sūtīts sirsnīgs 
paldies!. 

Mazpulcēnu izaudzēto sarkano sīpolu 2,6 tonnas nopērkamas 
Latvijas lielveikalos

Mazpulku emblēma –
četrlapu āboliņa lapiņa

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs kopā ar mazpulcēniem

pulkiem, kas veicināja lauku 
jaunatnes patriotisko audzinā-
šanu. Pateicoties pazīstamā At -
modas laika tautfrontieša Jāņa 
Ruško ierosmei, 1991. gada 14. 
februārī Latvijas Lauk saim-
niecības Savienība (LLS) un 
Latvijas Republikas Izglītības 
ministrija Rīgā sasauca Latvi-
jas Mazpulku atjaunošanas 
kopsapulci. Tika pieņemts lē -
mums atjaunot biedrību „Lat-
vijas Mazpulks”, pieņēma tās 
statūtus un ievēlēja padomi. 
Par pirmo priekšsēdi ievēlēja 
Druvas vidusskolas skolotāju 
Ilzi Kļavu. 

Kārlis Ulmanis, būdams 
emig rācijā Amerikā, ievēroja, 
ka tur sekmīgi darbojas lauku 
jauniešu klubi, kur meitenes 
mācījās rokdarbus un ēdienu 
gatavošanu, bet zēni – jaunākās 
metodes lauksaimniecības kul-
tūru un mājdzīvnieku audzē-
šanā. Atgriezies Latvijā, viņš 
sāka populārizēt šo ideju. Tā 
1929. gada 22. februārī Latvijas 
Lauksaimnieku centrāl bied-
rības (LLC) lauku jaunatnes 
organizāciju pārstāvju kon fe-
rencē nolēma dibināt Latvijas 
mazpulkus. Pirmais mazpulks 
Latvijā tika izveidots 1929. ga  -
da 8. novembrī Ezerē, pa  mat-
skolas skolotāja R. Kalniņa 
vadībā. Mazpulku simbols līdz 
šodienai ir četrlapu laimes 
āboliņš. Mazpulcēni uzskata, 
ka veiksmīgas dzīves pamatā ir 
četras vērtības – laba sirds, 
čaklas rokas, gudra galva un 
stipra veselība. Pirms 85 ga -

1933. gada vasarā jau darbojās 
123 mazpulki ar 1976 dalīb-
niekiem. 1934. gada 1. jūnijā 
par Latvijas mazpulku virsva-
doni kļuva Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis. 1936. gada 17. 
maijā tika iesvētīta mazpulku 
galvenā mītne – Saulesdārzā 
Rīgā, kur tā ir arī šodien. Lat-
vijas mazpulku devīze ir „Aug-
sim Latvijai!”, bet himna – „Lai 
ar sauli laukā ejam” (dzejnieces 
Elzas Stērstes vārdi un F.Ķip-
loka mūzika). 1940. gadā maz-
pulku organizāciju aizliedza. 

1991. gada 14. februārī, at -
jaunojot biedrības „Latvijas 
Mazpulks” darbību, atkal bija 
jūtama mazpulcēnu rosība lau-
kos. 1994. gadā Latvijas Maz-
pulkus uzņem Eiropas Lauku 
jauniešu organizācijā Rural 
Youth Europe un atjaunoja 
žurnāla „Mazpulks” izdošanu. 
Kopš 2003. gada mazpulcē-
niem par čaklu darbu ir dota 
iespēja Zemkopības ministrijas 
rīkotajā konkursā „Sējējs” iegūt 

krēta dārzeņa audzēšanā. Tas 
dod bērniem iespēju apgūt 
uzņēmējdarbības prasmes: 
audzēt, kopt, pareizi novākt un 
uzglabāt dārzeņus, kā arī nodot 
tos realizācijai un saņemt par 
to samaksu. Līdz šim viņi kā 
galveno kultūru ir audzējuši 
kāpostus, burkānus, sarkanās 
galda bietes, kartupeļus un 
sīpolus. Vislielāko ražu bija 
novākuši 36.Viesītes mazpulka 
dalībnieki (vadītāja Rudīte 
Feld mane), kuŗi kopā ar maz-
pulcēniem no citiem Latvijas 
novadiem paši savām rokām 
tos lika veikalu plauktos. Klāt 
bija arī Latvijas zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs. 

2009. gadā par godu Latvijas 
mazpulka 80 gadu jubilejai tika 
izdota Ainas Bauces-Kliestas 
grāmata „Kad runā sirds” – par 
Latvijas mazpulku vēsturi, kas 
tapusi ar Amerikas Latviešu 
apvienības atbalstu. Atsaucīgi 
bijuši arī ārzemēs dzīvojošie 
tautieši Cilda Putniņa, Mirdza 

Daina Melberga, Vilmas Strū-
bergas-Pavlovičas ģimene, 
Egons Fridrihsons, Arvīds 
Bļodnieks un citi. Joprojām 
biedrība „Latvijas Mazpulki” 
saņem Amerikā dzīvojošo 

Viens no jaunākajiem maz-
pulkiem Latvijā ir 2015. gada 
24. aprīlī Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolā dibinā-
tais Kandavas mazpulks (va -
dītājs Ēriks Bite).
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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

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

L A S Ī TĀ 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

JĀNIS ANNUSS. Bez nosaukuma, 1978. gads

2016. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Vēl var iegādāties
Laika Mākslas kalendāru – 2016

Kalendārus var iegādāties par USD 18,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Lasītājs pateicas

Vēlos pateikties Andrim Rit-
manim par brīnišķīgo Zie mas-
svētku stāstu! 

JURIS PETRIČEKS,
"Silenieku dzirnavās",

Pededzes pagastā

Kam domāta 
Jaunā Dziesmu 

grāmata?

Paldies māc. O. Cakaram par 
patiesi precizēto aizrādi par 
Jauno Dziesmu grāmatu (Laiks 
Nr. 4, 2016. – 30. janv. – 5. febr. 
3.lpp.). Māc. Cakars, pats būdams 
vairāku garīgo dziesmu tekstu 
autors un tulkotājs, pamatoti 
jautā: „Kam šī grāmata domāta?” 
Sīkā druka, plānais papīrs, kailā 
melodija bez teksta, neder nedz 
ērģelniekam, nedz dievlūdzēju 
dziedāšanai. Diemžēl nevaru at -
turēties nepieminēdama kom-
ponista R. Paula izsmejošo zob-
galību, viņam Jauno Dziesmu 
grāmatu saņemot: „Nu būšu ie -
celts svēto kārtā!”. Jāiekož mēlē 
un jānosarkst viņa vietā.

ILZE ŠĪMANE,
Kalamazū 

Laikraksta Laiks 
senākus izdevumus 
varat lasīt digitāli, 

sākot no 1946. gada 
līdz 2011. gadam.

1. Interneta vietne: 

www.periodika.lv

2. Meklēšanas lodziņā 

jāieraksta vārds 

„Laiks”

3. Kreisajā malā pie 

„Izdevuma

 nosaukums”

 jāatzīmē izdevums – 

„Laiks”

4. Kreisajā malā 

izvēlieties gadu.

PATĪKAMU 

LASĪŠANU!
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Juris Ķeniņš:
„Talanta man nav, esmu tikai ļoti čakls!”

Izveidosim pilnīgu
„Grāmatu Drauga” izdevumu kollekciju!

LĪGA JĒKABSONE

Nedēļu pirms Detroitas gads-
kārtējā Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojuma sāku meklēt 
labas ziņas Weather Channel pa -
reģojumos par 17. janvāŗa laika 
apstākļiem. Viesu runātājs, izci-
lais mūziķis Juris Ķeniņš ar kla-
vierpavadītāju, mūzikas paida go ģi 
un diriģenti Brigitu Alku brauks 
no Toronto, cerams, ka bez cīņām 
ar sniegu un vēju, kas bieži aizpūš 
ceļu starp lielajiem ezeriem. Un 
kā būs ar mūsu arvien vecāko, 
retāku un nedrošāku publiku? 
Rīkot sabiedriskus pasākumus 
Mičiganā ziemas mēnešos – tas 
prasa stiprus nervus vai vieglu prātu.

Sestdien, 16. janvārī, Sv. Pāvila 
draudzes sabiedriskajā zālē galdi 
tika saklāti, kafijas urna piepildīta, 
Kārļa Ulmaņa portrets piesliets 
pie sienas, gaidot, lai kāds to palī-
dzētu pacelt savā ierastajā goda 
vietā blakus Latvijas ģerbonim. 
Mākslinieki ieradās ap pulksten 
3:00, un viņiem līdzi bija otrās pu -
 sītes – šarmantā Ķeniņa kun dze 
Māra un Brigitas Alkas vīrs Vi -
tauts. Pirmo reizi viesodamies 
Detroitā, visi izteica apbrīnu par 
mūsu draudzes īpašumu, sabied-
riskajām telpām un baznīcu, se -
višķi par architekta Gunāra Bir -
kerta projektēto altāŗa telpu. Kaut 
gan skaņotājs bija krietni aizka-
vējies un vēl nebija ticis pie kla -
vierēm, mēģinājums sākās. Gal ve-
nais bija jāpārbauda telpas akus-
tika un jāatrod pareizais balanss 
starp čellu un šīm pārāk skanī-
gajām klavierēm. To labi un ļoti 
aistētiski panācām, apklājot kla -
vieŗu aizmuguri ar tautisku segu. 
Bija prieks dzirdēt skaistu kon-
certu pirms koncerta! Pēc tam uz 
vakariņām un naktsmājām pa 

latviešu mūziķu labi iestaigāto 
taku pie Jēkabsoniem.

Ja PBLA priekšsēdis ir nodēvējis 
mani par “Pocket Battleship”, tad 
Juri Ķeniņu varētu saukt par 
“USS Missouri”, jeb “Mighty Mo”! 
Juris ir nepārspējams savos panā-
kumos mūzikā, kā arī latviešu 
sabiedriskajos darbos – skolotājs 
un lektors gan latviešu, gan ka -
nadiešu sabiedrībā, čellists, diri-
ģents, komponists, rakstnieks, 
meis tarkursu vadītājs, Latviešu 
Dziesmu svētku biedrībai Kanadā 
valdes priekšsēdis, XIII un XIV 
Latviešu Dziesmu Svētku Kanadā 
rīcības komitejas vice-priekšsē dis, 
Toronto Latviešu Koncertapvie-
nības (TLK) valdes vice-priekš-
sēdis, Latviešu Nacionālās apvie-
nības Kanadā (LNAK) valdes vice-
priekšsēdis un kultūras nozares 
vadītājs, Toronto jauktā koŗa Zie -
melis diriģents, XIV Dziesmu 
svētku Kanadā un XV Rietum-
krasta Dziesmu svētku virsdiri-
ģents, LNAK Izglītības un Kul tū-
ras fonda valdes loceklis, Sv. Jāņa 
baznīcas revīzijas komisijas lo  cek-
lis, nesen ievēlēts PBLA Kultūras 
fonda valdes priekšsēdis. Un pēc 
visa tā vēl atrada laiku runāt un 
koncertēt Detroitā!

Ar lielu smaidu Juris pazobojās 
par manu aicinājumu, sakot, ka 
noteikti nav bijis pirmā izvēle. 
Gaŗezera 3x3 nometnē latviešu 
mūzikas ievirzes dalībniekus esot 
mocījis, un tagad es gribot, lai viņš 
nomoka detroitiešus. Labs joks, 
bet ne grauda patiesības! Neat ce-
ros nevienu sāpīgu vai gaŗlaicīgu 
brīdi. Tieši otrādi – iepazināmies 
ar enerģisku lektoru, kas reizēm 
prot izsmīdināt, aizkustināt un 
iesaistīt. Sadzirdot arī Juŗa čella 

skaistos toņus, tūlīt nodomāju 
“draudzīgi aicināt”.

Juŗa Ķeniņa mūzikālais talants 
ir iedzimts. Tēvs bija Kanadas sla -
venais komponists Tālivaldis Ķe -
niņš, bet Juris steidzas 
mani pārliecināt, ka 
neesot tikai ābols, no -
kritis no koka. “Ta -
lanta man nav, tikai 
esmu ļoti čakls!”, viņš 
saka. Arī pats Tāli val-
dis ir pārāk pazemīgi 
noliedzis savu talantu. 
Juris ir uzaudzis, ska-
toties, kā tēvs pie 
klavierēm dienu un 
nakti cīnās par katru 
noti. Par tēvu Juris 
stāsta: “Viņš vairāk kārt 
ir teicis, ka uz  skata 
sevi par labu amat-
nieku – galdnieku. Ir 
jau apdāvināti cilvēki, 
bet tāds ir retais. Manā 
personīgā uz   tverē tēvs 
ir visap dā vinātākais, 
intelliģen tākais indi-
vids, kādu jebkad esmu 
sastapis mūzikā. Bet 
bieži tie visspējīgākie saredz sevī 
visvairāk trūkumu. Kāds ir teicis: 
“Jo augstāk esi uz  kāpis kalnā, jo 
vairāk redzi.” Sa  sniegt augstumus 
prasa lielu piepūli – reti ir tādi kal  ni, 
kur ar gondolu var uz  braukt!”

Svētdienas rīta aukstumā, ne -
ska toties uz pāris plīvojošām pār  -
sliņām, ļaudis bija ieradušies labā 
skaitā. Uz Kārļa Ulmaņa iedibi-
nāto Draudzīgo aicinājumu, kā 
vienmēr, klāt bija arī Latviešu ap -
vienības Detroitā dibinātājs un 
Goda priekšsēdis, Kārļa Ulmaņa 
krustdēls Dainis Rudzītis. Mācī-
tājas Birutas Puiķes-Wilson tikko 

novadītajā dievkalpojumā visi 
dzirdēja iemīļoto Jāņa Mediņa 
“Āriju” –  kā skaistu ievadu šīs 
dienas koncertam. 

Juŗa Ķeniņa referāts par temu 

dziesmu krājums mums glabājas 
galvā! Juris illustrēja šo patiesību 
ar spēli – mazu konkursu starp 
detroitiešiem un Kalamazū, kur 
publika esot nosaukusi pirmos 
četrus vārdus 17 tautasdziesmām 
vienā minūtē. Zinot, ka detroitieši 
pavisam reti dzied, biju patīkami 
pārsteigta par mūsu 19! Tajā pašā 
laikā bija grūti atcerēties vairāk 
par 3 amerikāņu tautasdziesmām. 
Pēc tam Juris atskaņoja no sava CD 
krājuma un stāstīja par da  žādu kom-
 ponistu tautasdziesmu apdarēm.

Koncerta daļā Juris šo temu 
turpināja ar Jāzepa Vītola “Tau-
tas dziesmu svītu”(Juŗa Ķeniņa 
pārlikums čellam un klavierēm), 
Tālivalža Ķeniņa “Fantāziju par 
„Aijā žūžū””, Jāņa Kalniņa “Redz 
kur jāja div’ bajāri”(Juŗa Ķeniņa 
pārlikums čellam un klavierēm), 
Pēteŗa Vaska “Trīs tautasdzies-
mas – „Teici, teici, valodiņa”, „Ej, 
saulīte, drīz pie Dieva” un „Tau -
tiešami roku devu”. Tām sekoja 
Jurjānu Andreja Berceuse (Šūpuļa 
dziesma), Jāzepa Mediņa “Gavote” 
un “Romance”, Lūcijas Garūtas 
“Elēģija”, Emīla Dārziņa “Melan-
choliskais valsis”. Piedevās  dzir dē-
jām Jāņa Lūsēna “Mazu brīdi pirms” 
– V. Plūdoņa vārdi, Juŗa Ķeniņa 
pārlikums čellam un klavierēm. 

Koncerts bija lielisks! Kad no -
rima sajūsmotie aplausi, baudī jām 
glāzi vīna un picu, un izmantojām 
saviesīgo brīdi, lai iepazītos ar māk -
sliniekiem, parunātos, iz   teik tu 
komplimentus un pateicību par 
izcilo devumu. Atvadoties mūsu 
jaunie draugi atgādināja, ka ceļš 
no Detroitas uz Toronto ir tikpat 
gaŗš kā otrādi un sirsnīgi aicināja 
mūs visus to mērot 2019. gadā uz 
Kanadas XV Dziesmu svētkiem.

Laiks nr. 3 publicējām aici nā-
jumu Rīgas Centrālās bibliotēkas 
(RCB) filiālbibliotēkā „Avots” 
iekār totajai  Helmara Rudzīša la -
sītavai sūtīt pilnam komplektam 
trūkstošās trimdā izdotās  „Grā-
matu Drauga” grāmatas.  RCB di -
rektore Dzidra Šmita izsaka 
pateicību jums, cienījamie lasītāji, 
kas esat atsaukušies un piedāvā-
juši savu ārtavu kollekcijas pa -
pildināšanai.

Publicējam vēl joprojām trūk-
stošo grāmatu sarakstu. Piedā vā-
jot grāmatas, lūdzu, sazinieties ar 
Dzidru Šmitu, rakstot e-pastu pēc 
adreses: dzidra.smita@rcb.lv

Izdevniecības
„Grāmatu Draugs” 

trimdā izdotās grāmatas

LATVIEŠU DAIĻLITE RA-
TŪRA. PROZA

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

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

Eglītis Anšlavs. Čingischana 

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

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

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

Rozītis Pāvils. Valmieras puikas: 
romāns / Pāvils Rozītis. – [Stut t-
gart-Sillenbuch]: Grāmatu Draugs, 
1949. – 248 lpp.

DZEJA
Dreimane Valda. Ūdens raksti / 

Valda Dreimane. – [Bruklina]: 
Grāmatu Draugs, 1970. – 92, [4] lpp.

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

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

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

Toma Velta. Pēc uguns: dzejoļi, 
1969-1975 / Velta Toma. – [Bruk-
lina]: Grāmatu Draugs, 1975. – 
123, [5] lpp.

TULKOTĀ LITERATŪRA
Valtari Mika. Mēs nemirsim 

nekad: romāns no somu 1939./40. 
gada kara / 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. Saules un 
sala grāmata: pasakas / Biminita 
Grunde ; Margaritas Kovaļevskas 
il. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1965 . – 95, [1] lpp.

Milns A.A. Lācīša Pū brīniš-
ķīgie piedzīvojumi: [pasakas] / 
A.A.Milns; tulk. Austra Plūcis. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1962. – 103, [1] lpp. – Aut. oriģ.: 
Milne Alan Alexander

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. – [Štutgarte]: Grā-

  matu Draugs, [1949]. – [16] lpp.
Stāraste-Barvika Margarita. 

Ziemassvētku pasakas / Margarita 
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-
galis. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, [1947]. – [16] lpp.

VĒSTURE,
ATMIŅAS U.C.
Bērziņš Arturs. Latvijas lauku 

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

Dravnieks Jēkabs. Angliski – 
latviska vārdnīca / Jēkabs Drav-
nieks. – [Bruklina]: Grāmatu 
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 – 
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 dzīves 
situācijām / Egils Grīslis. – 
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 
1984. – 264 lpp.

Jurevičs Pauls. Idejas un īste-
nība: [filozofiskas esejas] / Pauls 
Jurevičs. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, 1947. – 276 lpp.

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 1.kla-
sei / Kārlis Kaufmanis ; il. Francis 
Bange. – [Eslingena]: Grāmatu 
Draugs, [1947]. – 87 lpp.

Lai atskan dziesmas: dziesmu 
krājums / J.Rasmaņa il. un vāka 
zīm. – [Bruklina]: Grāmatu 
Draugs, 1954. – 572 lpp.

(vienu no 9 atkārtotiem izde-
vumiem)

“Tautasdziesma, tautas dvēsele” 
sākās ar jautājumu: “Kas ir īpaša 
vērtība latviešiem?” Kaut kur zālē 
izskanēja: “Pīrāgi!” Pareizā atbilde: 
tautasdziesma. Krišjāņa Barona 
sakopotajās Dainās un 30000 mel -
dijās var atrast mūsu tautas dvē -
seli. Mūsu senču tikumi, prieki, 
bēdas, labie padomi ikkatram 
gadījumam parādās šajos pantos. 
Dziesma mūs stiprina, vieno un 
pasargā. Kā Auseklis savā dzejā 
“Beverīnas dziedonis” teicis: 
„Tautu izglāba dziesmu gars!” 

Atšķirībā no citām tautām, 
latvieši daudz dzied un liels 

Čellists Juris Ķeniņš un pianiste Brigita 
Alka // FOTO: Līga Jēkabsone
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Kurp eji, Latvija?

Čella koncerts Mineapolē

21. gadsimtā pēc 600 verdzī-
bas gadiem un vācu, krievu, 
poļu un zviedru apspiestības 
šķiet, ka latviešu tauta iet pre-
tim savai galējai iznīcībai, jo īsie 
100 brī vības gadi nav spējuši 
radīt ne  atkarīgu, dzīvotspējīgu 
tautu ar pietiekamu nācijas lep-
numa ap  ziņu un pretošanos 
spēju svešas tautas varai un 
interesēm.  

Mums dzimst arī pārāk maz 
bērnu, un mūsu jaunie, pat aka-
dēmiski izglītotie atstāj valsti,  
jo neatrod darbu un pietieka-
mus ienākumus savā zemē, lai 
radītu šeit karjēras un ģimeni. 
Mūsu Saeimā sēž Krievijai pa -
klausīga valdība, kuŗa ir maz-
dūšīga pat latviešu valodas no -
stiprināšanā un pamazām pār-
vērš Latviju par divvalodīgu val-
sti. Liekas, ka Latvijā drīz runās 
vairāk krieviski nekā latviski!

Mūsu valdība vairāk ievēro 
Krievijas, ne Latvijas intereses 
un konflikta gadījumā noslie  -
cas par labu krieviem. Liekas,  

ka latviešu tautas suverēnitāte 
un neatkarība ir zaudējušas 
pirmo vietu valdības domāšanā. 
To ieņem savtīgums, mantkāre 
un egoisms. No trim Baltijas 
valstīm Latvijā ir vismazāk pa -
matnācijas iedzīvotāju, un tie 
paši pārprastas tolerances dēļ ir 
gatavi runāt okupantu valodā 
ikdienas saskarē ar krieviem, kā 
Dr. Poriņa apgalvo savā runā 
Latvijas Valsts svētkos Amerikā. 
No trim Baltijas valstīm Latvija 
un latvieši visvājāk pretojas 
rusifikācijai.

Latvija pasaulē laikam ir vie-
nīgā valsts, kuŗa financē skolas 
ar mācībām svešvalodā! Piemē-
ram, Savienotajās Valstīs,  kur ir 
arī daudz skolu,  kuŗās mācības 
notiek svešvalodā, ne angliski. 
Bet neviena no tām nesaņem 
absolūti nekādu valsts atbalstu. 
Šīs skoliņas darbojas tikai un 
vienīgi ar pašu imigrantu lī -
dzekļiem. Bet Latvijā ir tieši 
vislielākais imigrantu skaits ar 
visagresīvāko nostāju pret pa -

mattautu! Un tieši Latvija ir 
valsts ar ļoti trūcīgu budžetu un 
kuŗai ir grūti pat atlicināt 2% no 
budžeta valsts aizsardzībai.

Kā Amerikā, tā Eiropā imig-
rantu ģimenēs jau otrā vai trešā 
paaudzē ģimenes sarunvaloda 
ir valsts, nevis dzimtā valoda, jo 
bērni iet šīs valsts skolās un 
visapkārt skan valsts valoda! 
Bet NE LATVIJĀ!! Un viņi pat 
darbu nevar dabūt, ja nezina 
krievu valodu!

Latvieši ir valodu pratēji. Mēs 
viegli iemācāmies trīs, četras un 
pat piecas valodas! Es uzaugu 
Ulmaņlaikos, kad vācu valodu 
sāka mācīt no otrās pamatsko-
las klases un angļu vai franču 
valodu no ceturtās klases. Re -
zultātā pēc 10 gadiem vācu va -
lodas un pēc astoņiem gadiem 
angļu valodas studijām mēs 
ģimnaziju beidzām ar divām 
svešvalodām.

Esmu ilgus gadus dzīvojusi 
Spānijā un Amerikā, kur ļoti 
maz cilvēku runā svešvalodās. 

Tikai pēdējos gados spāņi sāk 
skolās mācīties angļu valodu. Jo 
bez tās kuŗa katra komūnikā-
cija Eiropas Savienībā nav 
iespējama.

Ir mazas tautas kā igauņi, kuŗi 
lepni pastāv uz savas valodas 
lietošanu visās sfērās un reti 
kad pāriet uz krievu valodu 
saskarē ar krieviem. Un tieši 
tautas vienotība ap savu valodu, 
kultūru, vēsturi un nacionālo 
identitāti ir tā, kas dod spēku 
un iespēju PASTĀVĒT un 
NEIZIRT pasaules tautu saimē.

Mūsu valdībā galvenās ir 
ekonomiskās, ne kultūrālās in -
tereses. Un mūsu ekonomiskās 
intereses pārāk bieži sakrīt ar 
Krievijas interesēm...

Liekas, ka tikai Nacionālā 
apvienība ir ieinteresēta runāt 
par latviešu interesēm, par lat-
viešu diskrimināciju savā dzim-
tenē, par latviešu valodas pro -
minenci. Nacionālā apvienība 
arī Ināras Mūrnieces personā 
protestē pret latviešu atraidī-

šanu darba tirgū, ja viņi neprot 
krievu valodu!

Nacionālā apvienība iestājas 
arī par mūsu valsts drošību, Ze -
messardzi un Jaunsardzi, kuŗa 
tikko atstājusi bērnu autiņus!

Līdz šim mūsu valdības ir 
bijušas maz ieinteresētas uzla-
bot latviešu tautas materiālo 
labklājību. Liekas, ierēdņus maz 
interesē daudzbērnu ģimeņu 
problēmas, pensionāru dzīves 
līmenis un bāreņu liktenis. 
Mani satriec, kad redzu milzīgo 
pensijas starpību,  kādu saņem 
Spānijas un Latvijas pensionāri. 
Nemaz jau nerunājot par Ame-
rikas pensionāriem.

Ja mums pietrūkst garīgā un 
morālā spēka mūsu ģeopolī-
tiskajai cīņai ar Krieviju, mūs 
viegli var iznīcināt kā tautu ar 
senu un ļoti vērtīgo gara valodu 
un gara mantām. Un Eiropa 
kļūtu par vienu vērtīgu etniskās 
kultūras nesēju nabagāka.

Un mums tiks piedots, ja ne  va-
rējām, bet nekad, ja ne  gri bē jām!

Bijušais Latvijas Nacionālās 
operas drāmaturgs Knuts Le -
siņš visu savu trimdas laiku 
pavadīja Minesotā, strādājot 
par mūzikas skolotāju, pianistu, 
komponistu, un rakstnieku, un 
tāpēc, godinot K. Lesiņa pie -
miņu Dr. Jānis Robiņš ierosi-
nāja Latviešu organizāciju ap -
vienībai Minesotā (LOAM) iz -
veidot Knuta Lesiņa balvu jau-
najiem mūziķiem. Balva ir ce -
ļojums uz ASV, iepazīšanās ar 
vietējām mūzikas skolām un 
latviešu sabiedrību ASV, kā arī 
laureātu koncerti. Balvu piešķiŗ 
Starptautiskajos jauno mūziķu 
meistarkursos Latvijā, kas no -
tiek katru otro gadu (nākamie 
paredzēti 2016. gadā no 12. 
līdz 21. jūlijam mūzikas un 
mākslas skolā Baltais flīģelis 
Siguldā).

Aizvadītā rudens skaistā 
pēcpusdienā Mineapoles-St. 
Paulas evaņģēliski luteriskās 
latviešu draudzes baznīcā kon-
certēja 2014./2015. gada Knuta 
Lesiņa balvas laureāte čelliste 
Emīlija Rozenšteina kopā ar 
pianisti Laumu Prūsi. 

Emīlijas Rozenšteinas un 
Laumas Prūses koncerta tur -
neju Ziemeļamerikā rīkoja 
LOAM sadarbībā ar Minesotas 
latviešu koncertapvienību, Lat-
viešu kultūras biedrību TILTS, 
Toronto latviešu koncert ap-
vienību un Straptautiskajiem 
latviešu jauno mūziķu meis-
tarkursiem.

1999. gadā dzimusī Emīlija 
Rozenšteina veiksmīgi mācās 
gan Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mū -
zikas skolā pie Agates Ozo -
liņas, gan Rīgas Valsts 1. ģim-
nazijā. Koncertmeistare Lau -

ma Prūse strādā par pieaici -
nātu docētāju Klavieŗu katedrā 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadē-
mijā un par koncertmeistari 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolā un Pāvula Jurjāna 
Mūzikas skolā. Viņa ir pieda-
lījusies visos Starptautiskajos 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursos kopš to pirmsākumiem 
1994. gadā Jaungulbenē.

Emīlijas čella spēles meistarību. 
Jāpiemin arī, ka čellistei uz 
skatuves nebija vajadzīga ne 
nošu pults, ne notis. Emīlija 
Rozenšteina iesāka un visu 
koncertu spēlēja no galvas. 
Sekojošā Aleksandra Arutjun-
jana Ekspromtā abiem instru-
mentiem bija lieliskas iespējas 
“izrādīties”. Vietām čella par-
tija bija ļoti ritmiska, it kā 

Masnē Meditācijā dzirdējām, 
kā Emīlija Rozenšteina spēlē 
ielika visu dvēseli, instruments 
skanēja mūzikāli un izjusti, 
varbūt pat izjustāk nekā citkārt 
dzirdētiem vairāk piere dzē ju-
šiem mūziķiem.

Ar Eduārda Lalo Čella kon-
certa re minorā pirmo daļu 
Emīlija atkal klausītājiem ap -
stiprināja savas spējas skaņ-
darbu pasniegt mūzikāli un 
techniski precīzi. Tās tiešām 
bija varenas beigas koncerta 
pirmajai daļai!

Koncerta otrā daļa sākās ar 
Alemandi un Žīgu no J. S. 
Bacha Pirmās čella svītas Sol 
mažorā. Ņemot vērā daudzos 
šā skaņdarba ieskaņojumus, 
varētu domāt, ka koncertā ir 
riskanti uzstāties ar Bacha Čella 
svītu, jo publikā daudziem 
varētu būt izveidojies savs ie -
skats, kā pareizi izpildāms šis 
skaņdarbs. Emīlija Rozenšteina 
to atskaņoja ar labu intonāciju, 
mūzikāli un skaisti. Šis ir īpaši 
jāuzsveŗ tāpēc, ka čellistei tikai 
dažās dienās bija jāiepazīstas 
un jāpierod pie sveša čella, jo 
viņa nevarēja no Latvijas braukt 
pati ar savu instrumentu.

Tad sekoja Oļģerta Grāvīša 
romantiskais skaņdarbs Attēli. 
Lai gan jaunās čellistes izpil-
dījums bija ļoti labs, šobrīd 
svarīgāk ir pieminēt, ka skaņ-
darba autors komponists, mū -
zi kologs, izcilais Latvijas mūzi-
kas vēsturnieks, profesors un 
mākslas zinātņu doktors šī 
gada 24. novembŗa naktī, 89 
gadu vecumā aizgāja mūžībā. 
Šis mūzikas un mākslas milzis 
savā dzīvē paveicis tik daudz, 
komponējot trīs operas, Lat-
vijas pirmo TV operu “Vana-

dziņš,” 50 solo dziesmas, ap -
mēram 100 koŗa dziesmu, kā 
arī vairākas kantātes, simfonis-
kas poēmas un instrumentā  -
lās kamermūzikas skaņdarbus. 
Oļgerts Grāvītis ir arī ap 1300 
rakstu un 32 grāmatu autors, 
ieskaitot mums pazīstamo Mū -
ziķis un literāts Knuts Lesiņš 
(2006). Mums, latviešiem, un it 
īpaši mūziķiem, ļoti žēl šķirties 
no Oļģerta Grāvīša, bet varam 
iedomāties, ka mūsu izcilais 
mūziķis un skolotājs būtu bijis 
priecīgs, ka jaunā čelliste savai 
Ziemeļamerikas koncerta tur-
nejai izvēlējusies viņa kompo-
nēto skaņdarbu.

Kā skaista techniska izrāde 
ar ļoti ātriem ritmiem un re -
ģistra maiņām sekoja Daniela 
van Goena Tarantella. Šo ie -
spaidīgo skaņdarbu Emīlija 
Rozenšteina bija izvēlējusies 
atskaņot  arī Latviešu skolā,  arī 
tur bērni, tāpat kā koncerta 
klausītāji to atsaucīgi uzņēma. 

Koncerta turpinājumā me -
lan holiski un ļoti izjusti ska -
nēja Jāņa Ivanova Čella kon-
certa si minorā II daļa. 

Un tad Dāvida Popera Un -
gāru rapsodija, kas abu mūziķu 
priekšnesumā bija pilna ar 
spilgtiem, iespaidīgiem kla -
vieŗu un čella momentiem. Šis 
skaņdarbs brīnišķīgā veidā 
nobeidza koncertu.

Šai koncertā mums bija vien-
reizēja izdevība dzirdēt, cik 
precīzi un izjusti prot mūzicēt 
Emīlija Rozenšteina. No saru-
nām noprotams, ka mūzika ir 
tikai viens no jaunās meitenes 
iespējamiem dzīves ceļiem. 
Tomēr jācer nākotnē sastapt 
Emīliju mūzikas pasaulē. No -
vēlam viņai visu labāko!

Pēc koncerta Emīlija Rozenšteina kopā ar pianisti Laumu Prūsi

Koncerta programma deva 
iespēju īsā laikā ieklausīties 
vairākos čella repertuāra stan-
darta skaņdarbos un aplieci-
nāja jaunās mūziķes ievēro-
jamās spējas. Jau pirmais darbs 
– Jāzepa Mediņa Gavote deva 
klausītājiem iespēju izbaudīt 

bungu partija, tā pavadīja 
klavieŗu melodiju. Tas skanēja 
tik iespaidīgi, ka mūziķēm 
iepriekšējā dienā, to atskaņojot 
latviešu skolas bērniem, kāds 
pajautāja: Kā tas vispār ir 
iespējams – spēlēt čellu kā 
bungas? Bet pēc tam, Žila 
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Aspazijas māja Dubultos // FOTO: Māra Rozenberga

Aspazija būtu apmierināta…
Rainim un Aspazijai 150PAULIS ČIMURS

Padomju laika vidusskolu bei -
dzot, mēs maz zinājām par lat-
viešu kultūru, tās vēsturi. Rainis 
tika iepazīstināts kā revolucio-
nārs un,  iemācoties obligātās 
dzejas rindas no galvas,  no Raiņa 
zinājām vien – „pie klusiem ka -
piem ejam, nav tālu jāstaigā, mēs 
savus mīļos rodam ikkatrā at  -
matā…”. Dzīvei kā sūrai pār dzī-
vojumu vietai mēs nebijām saga-
tavoti. Kā sevi garīgi savākt, me  -
ditēt… to mēs, tāpat kā tagadējie 
vidusskolēni, varbūt ar dažiem 
izņēmumiem, nepratām. Nonā-
cis PSRS obligātā kaŗadienesta 
starptautiskajā vidē, es apmulsis 
meklēju kādu dziļāku satvaru: 
kas cilvēkam ir svarīgi, kas es 
esmu, kā sevi veldzēt drūmākos 
brīžos? 20. gadsimta 60. gadu ot -
rajā pusē avīzēs sāka parādīties 
raksti par sarkanajiem latviešu 
streļķiem, par ko līdz tam skolā 
pat nerunāja, jo viss bija inter na-
cionāls, visi bija vienā kopā. 
Parādījās filma „6. jūlijs”, ko rak-
sturoja kā slavas dziesmu lat vie-
šiem. Pamazām streļķu leģenda 
iedzīvojās un aizgāja arī manā 
starptautiskajā kaŗavīru vidē. Es 
jutu tādu kā lielāku labvēlību, ko 
rotas komandieris reiz izteica 
skaļi – „latviešiem var uzticēties”.  
1965. gadā iekrita Raiņa 100. dzim -
šanas diena, kas tika svinēta visā 
PSRS. Manā apziņā tas bija kas 
īpašs, jo iepriekš es nebiju ievē-
rojis tik augstu paceltus notiku-
mus, kas mani skāra dziļāk. Kādu 
dienu TV translēja Raiņa simtās 
jubilejas koncertu, kuŗā piedalījās 
daudzi mūsu skatuves māksli-
nie ki, pazīstami koŗi, solisti. Pār-
raide bija svētdienā, brīvstundās, 
dienas vidū,  un visiem kaŗavīriem 
atļāva šo koncertu skatīties. Es, 
iespējams, pirmo reizi izjutu lep-
numu par mūsu kultūru, par 
savu piederību tai, laikam te 
parādījās kāda latviešu atšķirība, 
jo jutu, ka līdzbiedri brīžam pie -
vēršas man. Vienkārši skatās, kaut 
ko domā un klusē. Tas arī varēja 
būt saprotami, jo es šai kaŗaspēka 
daļā biju vienīgais latvietis. PSRS 
drošības dēļ nepieļāva lielu vie-
nas tautības cilvēku koncentrā-
ciju. Turpmāk man nozīmīga bija 
S. Vieses publikācija „Karogā” ar 
Raiņa un Aspazijas mīlestības 
vēstuļu fragmentiem. Tas arī bija 
pirmo reizi. Skaidrs, ka katrs, 
kam bija iespējas un priekšstats 
par Raiņa un Aspazijas darbiem 
un dzīvi, vēlējās paplašināt ie -
skatu par Raini un Aspaziju, kas 
tolaik vispār bija aizliegta, at  brī-
vot Raini no „tikai revolucionāra” 
statusa. Kā šīs vēstules uzrunāja! 
Izrādās, cilvēka attiecības pašas 
par sevi jau ir kā mākslas darbs, 
ja cilvēki sevi tā prot uztvert! 
Mana māsa V. Pētersone, tagad 
Liepājā pazīstamas drāmatiskās 
kopas režisore, stājoties konser-
vatorijā, mūsu sarunas laikā Vēr-
manītī pirms eksāmena veseliem 
gabaliem no galvas citēja šīs 
vēstules! Mūsos dzīvoja tas, ko 
skolā nesaņēmām. Paši mēs 
bijām atraduši ceļu uz latviešu 
kultūru. Un arvien vairāk arī 
Latvijā šī kultūra tika atklāta. 
Katru jubileju centās izmantot 
gan Rakstnieku savienības Lite-
rātūras birojs, gan dažādie Lat-
vijas mūzeji, tā verot plašāk šos 

aizslēgtos vārtus, atgādinot, at  ka-
 rojot vietu aizmirstām un jauna-
jiem nezināmām mūsu kultūras 
personībām. Īpaši populāras bija 
Dzejas dienas, vēlāk arī Mākslas 
un Teātŗa dienas, kuŗās vienkārši 
nevarēja nepiedalīties. Kaut tikai 
pagrozīties šai īpašajā cilvēku 
gaisotnē! Dzejas dienās ik gadu 
atklāja arvien jaunus maršrutus 
par Latviju. Tas bija arī kvalitātes 
rādītājs, kā dzeju pieņemt, kā 
svi   nēt. Kristietība un baznīcā 
iešana bija noliegta. Svētbrīži bija 
tikšanās ar dzejnieku un dzeju. 
Katru gadu centrālais Dzejas die  nu 
maršruts virzījās pa citām Lat vi-
jas vietām. Tomēr Tukumam tas 
arvien vēl gāja gaŗām. Tad es, kā 
Latvijas Universitātes žurnālis ti-
kas specialitātes students, vērsos  

vai…? Kopējā ejā starp soliem 
viņa bija nolikusi padomju laika 
tūristu brezenta mugursomu. Tas 
bija pavisam savdabīgi, reizē 
interesanti. Sevī nosmaidīju. Pēc 
koncerta ievēroju, ka šī sieviete 
no zāles iet ārā mugursomu uzli-
kusi priekšā uz krūtīm, nevis kā 
parasti uz muguras. Nodomāju, 
ka ceļu pie Raiņa un Aspazijas 
acīmredzot rod arī dažādi sav-
dabji, kas viņu daiļradē jūt savu 
piederību. Es no tā nenoro be žo-
jos… Šo gadījumu neviļus atce-
rējos šopavasar, apmeklējot As -
pazijas piemiņas sarīkojumu 
Dubultu baznīcā. 

Aspazija pēc Raiņa nāves, dzī-
vojot Dubultos no 1933. līdz 
1943. gadam, apciemoja Dubultu 
ģimnazistus (padomju laikā ģim-

niski tagad tas ir iespējams, un tā 
rodas papildu tuvība ar šeit pie-
minētajiem cilvēkiem. Baz nīcā 
notiekošo sarīkojumu ir sarū pē-
jusi  Majoru skolas skolotāja I. 
Andžāne un A. Magone, kuŗas 
sagatavojušas arī grāmatu par 
Aspaziju, kas izdota ar biedrības 
“Aspazijas mantojums” financiālu 
atbalstu. Blakussēdētāja man pa -
čukst, ka Andžāne esot tik ļoti 
iejutusies Aspazijā, ka brīžam 
liekoties, ka pati esot Aspazija… 
Lūk, kā kultūra spēj mūs uzrunāt 
un iespaidot! Ievēroju, ka kon-
certu fotografē neliela auguma 
sieviete – seniore. Īsiem gaišiem, 
mazliet lokotiem matiem, aiz slē-
pusies aiz tumšiem briļļu rām-
jiem, viņa veikli slīd starp baz-
nīcas solu rindām, fotografējot 

jiem. Kā teica mūzeja direktore 
Ā. Vanaga, apmeklētāju skaits ir 
trīskāršojies. Sajūta tāda, ka mū -
zeja darbinieki ir kā bites, katrs 
savā vietā, neuzbāzīgi un taktiski 
rosīgi, brīnums, kā tas tiek pa -
nākts! Pēc iespējas to būtu vērts 
pavērot, mēģināt saprast… Sarī-
kojumos, ko es apmeklēju, arvien 
dzirdēju labas atsauksmes par 
mūzeja gaisotni. Aktrise R. Kal-
niņa, dziedātāja… komponistes 
M. Dombrovskas kamermūzikas 
koncertā: „koka māja labi vibrē 
– šeit labi skan”, ārzemniece lat-
viete Astrīda Stānke bija pateicīga, 
ka mūzejs izdevis grāmatā viņas 
angļu valodā tulkoto Aspazijas 
prozu. Tā dzejniece aiziet tautās. 

 Ar Stānki Jūrmalā tikos pirms 
25 gadiem, kad vērās vaļā tā 
sauktais „dzelzs priekškars” un 
sākās cilvēku un vērtību apmaiņa 
ar Rietumos esošajiem latviešiem. 
Tagad ārzemju latviešu avīzē Laiks 
es lasu Stānkes atmiņas par šo 
braucienu, kad izstaigājām visas 
Raiņa un Aspazijas vietas, “sa  gla-
bājot kā pēdējo graujošo iespaidu 
Aspazijas māju Dubultos”, nezin 
ko es ar to esot domājis, „vai lūgt 
naudu mūzeja atjaunošanai?” 
Mana doma bija parādīt ar Raini 
un Aspaziju saistītās vietas Jūr -
malā, kādas tās ir, lai viese iegūtu 
priekšstatu par esošo stāvokli, un 
es izjutu visu to kā latviešu kopēju 
vajadzību. Tieši tā mēs tolaik 
jutāmies. Es biju publicējies Jūr-
malas laikrakstā, Rīgas Padomju 
Jaunatnē, arī Amerikas latviešu 
laikrakstā Laiks, propagandējot 
Aspazijas piemiņas paplašinā ša-
nas ideju. Es saņēmu atbalsta 
vēstules. Tā arī trimdas aktīvista 
O. Akmentiņa bibliotēka atceļoja 
uz Jūrmalu un kļuva par topošā 
Aspazijas mūzeja fonda sastāv-
daļu. Es priecājos, jo sapratu, 
kāda vērtība tam ir. Tas nozīmēja, 
ka varēs uz vietas strādāt, bez 
ierobežojumiem un braukšanas 
uz Rīgas bibliotēkām. Aspazijas 
mājā mums vajadzētu kaut reizi 
šo faktu atgādināt ar kādu te -
matisku izstādi un sarīkojumu. 
Aiz cieņas.

Aspazijas mājas-mūzeja apdo-
māšana, pirmie darbi notika vien-
 laikus ar atmodas laika galvena-
jiem notikumiem. Rīgas barikāžu 
dienās es Slokā tikos ar izvēlēto 
Aspazijas mājas mūzeja māksli-
nieku, jūrmalnieku U. Auziņu. 
Rīgas notikumi pārsteidza, jo nāca 
negaidīti. Mēs nezinājām, kāds 
būs iznākums, tas urdījās zem -
apziņā. Mākslinieks pēkšņi no 
mūsu sarunas par mūzeju pār-
slēdzies teica: “Latvieši jau tepat 
vien dzīvos, kā dzīvoja līdz šim.” 
Es noklausījos viņa teikto un uz 
brīdi apklusu. Es gribēju, lai mājā 
izliktu J. Kugas gleznoto Aspazijas 
portretu, kas publicēts kaŗa gadu 
“Latvju Mēnešrakstā”. Tur Aspa-
zija ir īpaša. Tā kā portreta atra-
šanās vieta nebija zināma, izlē-
mām, ka to kopēsim. Tika atrasts 
arī mākslinieks, kam darbu pa -
sūtīt. Remontējot māju, pie skur-
steņa atradām vairākus slāņus 
bijušo tapešu plēksnīšu. Pēc mūsu 
izvēles mākslinieks izgatavoja 
šab lonu, un es lidoju uz Sarato-
vas tapešu fabriku, lai tur pasū-
tītu līdzīgas tapetes.

Rakstnieku savienībā pie Literā-
tūras biroja vadītāja I. Pijola, lai 
intervētu viņu par Dzejas dienu 
rīkošanas praksi, un tad arī „sa  -
ru nājām”, ka Dzejas dienu lielais 
maršruts varētu iet uz Tukumu. 
Mani bija tā pārņēmusi šī ideja, 
ka Tukuma rajona kultūras no -
daļas vadītājai L. Vilkai piedāvāju 
savu svētku scēnāriju, ko bija 
iedvesmojusi Raiņa dzeja, Dur-
bes pils esamība, ko savulaik Lat-
 vijas Skolotāju savienība uzdā-
vināja Rainim. Šo faktu „Liter-
tūrā un Mākslā” atgādināja pazī-
tamā mūzejniece L. Volkova. 
Dur bē, Tukumā tolaik bija tuber-
kulozes sanatorija, un neviens ne -
zināja, ka Durbes pilij ir sakars ar 
Raini. Ar Dzejas dienām šo ideju 
nesām tālāk, turpinot atgādināt. 
Ieinteresēto kultūras darbinieku 
vidū bija laba savstarpēja saprat-
ne. S.Viese, Raiņa gadagrāmatas 
veidotāja, pieņēma manu rakstu 
ar visām bildēm par dzejas die -
nām Tukumā. Atsauksmes par 
notikušo bija labas, un kā tas 
notika, katrs var izlasīt 1981. ga -
da Raiņa gadagrāmatā. 

Kultūra veldzēja emocionāli, 
deva vielu prātam, un es tiecos 
arvien dziļāk tajā.

Atgriezies no kaŗadienesta, jau 
nojaušot mūsu kultūras vērtības, 
ievēroju, ka filharmonija sludina 
Raiņa dzejas „Addio bella” lite-
rāri mūzikālas kompozīcijas iz -
rādi. Es nolēmu to apmeklēt. 
Drīz pēc uzveduma sākuma mani 
tā kā patraucēja papīru čaukstoņa 
aiz muguras. Paskatījos, ka aiz-
mugurē sēž kāda trausla vecāka 
sieviete un čaukstina avīzes 
papīru… varbūt slaucīja asaras 

nazijas skaisto ēku nojauca, lai 
uzceltu Ļeņina pieminekli), ap -
mek lēja arī Dubultu baznīcu un 
citkārt ikdienā… iegriezās arī 
Dubultu stacijas bufetē pārmaiņai 
ārpus mājas apēst porciju kot-
letes un izturībai pret kaŗa laika 
aukstumu uzdzert kādu mēriņu 
no „Melnā mūka”, kas tolaik bija 
kāds alkoholiskais dzēriens. 

Padomju laikā Dubultu baznīcu 
izmantoja kā pilsētas mūzeju,  un 
arī man šai mūzejā radās iespēja 
pastrādāt. Šolaiku Latvijā jau 
vairāk nekā 25 gadus tur atkal ir 
baznīca, kuŗa dažu labu reizi jau 
izmantota Aspazijas pieminē-
šanai. 

…Šopavasar Aspaziju atcerēties 
ir sanākuši diezgan daudz cil-
vēku, varētu būt vairāki simti. 
Nav tā,  ka sēdvietas būtu visas 
pilnas, bet nav arī tā, ka liktos 
patukša telpa. Es redzu latviešu 
cilvēkus pusmūžā, vecākus, ma -
zāk jaunus, kas šai Latvijas kul -
tūras daļai jūtas piederoši. Varbūt 
tas ir saprotamāk… kā globali-
zācijas laika pārmērības? Kaut 
kur taču vajag piestātnes vietu. 
Gribas domāt, ka Dubulti ir As  -
pazijas kultūras telpa. Taču va  sa-
ras sākumā Dubultu stacijā parā-
dījās jauns kaimiņš, kas nav 
zināms vēl, ko nesīs – maināmā 
modernās mākslas izstāde. Vis maz 
kotletes un „Melno mūku” stacijā 
tādēļ vairs nebūs iespējams 
nobaudīt… 

Koncerts baznīcā saistošs, dzeja 
mijas ar mūziku, gabaliņu pirms 
altāŗa uz paliktņa stāv ekrāns, kur 
skatāmies Aspazijas, arī Raiņa, 
fotoattēlus. Tie mainās – gan pie-
tuvojoties, gan attālinoties. Tech-

ar mazu digitālo fotokameru. ...
Vēlāk citā sarīkojumā, jau As  pa-
zijas Dubultu mājā, es atkal viņu 
redzu ar skārienjutīgu viedtālruni 
rokā… papukstot blakussēdētājai, 
ka mazbērni to tālruni uzdāvi-
nājuši un ne vienmēr tas klau-
sa… Es atkal redzu šeit pazīstamas 
sejas – aspazijas, kuŗas te pavisam 
jūtas piederošas. Manos mūzej-
nieka gados mēdza runāt, ka pie 
mūzeja labi ja izveidojas intere-
sentu klubs kā aktīvistu kodols. 
Es šīs aspazijas redzu te gandrīz 
katrā sarīkojumā! Un, iespējams, 
viņas prātā iezīmējušas pat katra 
savu krēslu… Savulaik iecerot 
Aspazijas māju-mūzeju no iz  dau-
zītas padomju laika vasarnīcas, 
es tā intuitīvi sajutu šo vietu ar 
nelielu, mēbelētu telpu tuvību un 
cilvēcisku labsajūtu tajās. Fantas-
tiski, ka tas ir izdevies! Saulainais 
stūrītis, kā dzirdēju uz ielas 
runājam… 

Agrāk šos vārdus lietoja pati 
Aspazija, gan citā sakarā, tad 
30.–40. gadu žurnālisti, pēc dzej-
nieces mājas apmeklējuma tagad 
šis vārdu salikums un jēga ir 
atgriezusies. Aspazijai patiktu, kā 
viss te notiek un kārtojas…

Būtībā Aspazijas māja-mūzejs 
rāda latviešu mūzejnieku profe-
sionālās spējas, gaumi kā tukšā, 
atkal saku – izdauzītā, mājā ie -
kārtot kultūras vietu, centru, ie -
dvest tajā dzīvību. Pateicība par 
to Jūrmalas domei, kas financiāli, 
atbalstījusi šo projektu, jau otrreiz 
kapitāli izremontējot un restau-
rējot Aspazijas māju. Šajā Raiņa 
un Aspazijas jubilejas gadā šis 
bija vienīgais (!) no darba kārtībā 
esošajiem Raiņa-Aspazijas mūze-
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JĀNIS BOLIS,
Latvijas Goda konsuls Rodailendā

Vispārējā uztverē jūrnieki bieži 
tiek nepamatoti stereotipizēti kā 
dzīves vētrās rūdīti vīri, kuŗi 
smēķē, lamājās, dzeŗ šņabi un 
trenkā sievietes, īsi sakot, vareni 
uzdzīvo. Spriežot pēc dažām rin-
 dām dzejolī „Īrijas draugs”, lī -
dzīgi, acīmredzot, domājis arī 
Aleksandrs Čaks, sava laika Rīgas 
bohēmiskais dzīves un cilvēku 
novērotājs.

Šodien
Uz ielas
Es satiku matrozi – 
Īrijas draugu. 

Naktī
līdz diviem
mēs sēdējām dzertuvē.

Matrozis sēdēja drūms,
It kā klausītos dziesmā
par skumju un zudušu mīlu.
Prātā tam ienāca
dzimtene – miglainā Īrija.
Un pēkšņi
trieca viņš
glāzi pret grīdu,
trieca
un spļāva
visiem varmākām
sejā
tai naktī.

Šis stereotips tika totāli apgāzts, 
pirms dažām dienām viesojoties 
pie jūrniekiem un viņu ģimenēm, 
Naval Staff kolledžas (NSC) 
Cuisi ne vakarā, kur ēdām iz  smal-
cinātus pašu studentu ģimeņu 
sagatavotus ēdienus no 24 pa  sau-
les valstīm. Neviens nesmēķēja 
un nelamājās, bet omulīgi kopā 
ar ģimenēm baudīja gardus 
ēdienus un eleganti un atturīgi 
iedzēra tikai vīnu. Bija jūtama 
sevišķi eklektiska gaisotne. Val-

Pie jūrniekiem – jautrs internacionāls vakars 
bez šņabīša un aizspriedumiem

Kā jau esmu iepriekš rakstījis, 
NSC ir daļa no Rodailendas sla-
venās Naval War College, Ņū -
portā. Kopš tās pirmsākuma 
1972. gadā, vairāk nekā 2300 jū -
ras spēku virsnieku, kas pārstāv 
134 valstis, ir NSC papildinājuši 
savas zināšanas. Apvienojot starp -
tautiskus militāristus no dažā-
dām kultūrām un ideoloģijām, 
kuŗi dalās ar jūrniecības tradi ci-
jām, pieredzi un izaicinājumiem, 
rodas unikāla un ilgstoša drau-
dzība starp studentiem un pa -
sniedzējiem. Te gūtā prakse no -
rūda labākos virsniekus pasaulē. 
NSC apmācības programma gal-
 venokārt ietveŗ operacionālā lī -
meņa kaŗa mākslas apgūšanu, 
gan pētot vēsturiskus kaŗus un 
kaujas, gan analizējot mūsdienīgu 
jūras kaŗa mākslas stratēģiju.

Uz Cuisine vakaru mūs ielūdza 
Latvijas jūras spēku virsnieks 
komandleitnats Seldzis Gras ma-
nis, kuŗš pašlaik studē NSC. Tā 
nu mēs četri seniori –  Eglīšu un 
Boļu pāri, kopā ar Seldzi, viņa 
sievu Kristīni un bērniem Agati 
un Emīlu, ar prieku pavadījām 

interesantu vakaru jautrā inter na-
cionālā burzmā, kopā ar kādiem 
400 ļaudīm no visas pasaules. 
Valstis, kas vakarā piedāvāja klāt-
esošiem savus nacionālos ēdie-
nus, bija pārstāvētas ļoti lielā 
dažādībā: Angola, Bangladeša, 
Kaboverde, Kamerūna, Kolum-
bija, Dānija, Salvadora, Haiti, 
Indonēzija, Irāka, Japāna, Dien-
vid koreja, Kuveita, Latvija, Mau-
ritānija, Maroka, Nigērija, Omā  na, 
Polija, Saūda Arābija, Spānija, 
Tunisija, ASV un Vjetnama. 

Šai sarīkojumā piedaloties, man 
radās doma, ka šāds vakars citur 
pasaulē nez vai varētu notikt. 
Vakars, kuŗā brīvi un omulīgi 
satiekas ļaudis no visas pasaules, 
daudzi ģērbušies savos tautas-
tērpos, bez aizspriedumiem, zā -
kā šanās un nievāšanas. Par to 
jāsaka liels paldies mūsu bieži 
peltajai Amerikai. Lai gan ASV 
šad tad dara lietas, kas mums 
nepatīk, šāda vakara sarīkošana 
un atbalstīšana skaidri parāda 
ASV vēlmi darīt visu iespējamo, 
lai mūsu ideoloģiski sašķeltā 
pasaule kaut cik saprastos.

Pavisam maza daļa no ēdienu stendiem

Grasmaņu ģimene kopā ar kollēģi no Senegālas Bumbu Gueye un 
viņa bērniem pie Latvijas stenda

Latviešu grupa Cuisine vakarā, no kreisās Emīls Grasmanis, Gunta 
un Lauris Eglīši, Jānis Bolis, Kristīne, Agate un Seldzis Grasmaņi, 
Valda Bolis
dīja sirsnība un draudzība, kā arī 
neviltota cieņa pret klātesošo 
daudzveidīgo kultūru un para-
šām. Tā bija ceļotāju publika. 
Jūrnieki ir ceļotāji, un ceļojot 

rodas sapratne, ka visi nedomā 
un neizskatās vienādi, zūd aiz-
spriedumi un nepamatoti stereo-
tipi, kas, manuprāt, bieži traucē 
un nogurdina latviešu sadzīvi. 

Daiļdārznieku V. Kalvu aici-
nājām atjaunot Aspazijas puķu 
dārzu. Es bieži braucu uz Rīgu 
grāmatu antikvariātos pirkt 20. – 
30. gadu izdotās grāmatas, kas 
pēkšņi parādījās brīvajā tirgū 
daudz un bija salīdzinoši lētas. 
Vadoties pēc vecajām foto gra fi-
jām, iepirkām mēbeles, klavieres, 
ko varētu izvietot mūzejā. Jūr-
ma las kultūras nodaļai nauda 
nekad netrūka, un mums bija 
tiešām ļoti veiksmīgi ieguves ga -
dījumi. Es vairs nejutos tāds tuk-
šinieks kā iesākumā, pamazām 
mūzeja mantība auga. Darbs un 
dzīve bija intensīva. Mēs pamesto 
Aspazijas māju uzņēmām video-
filmā ar Aspazijas dzeju aizkadrā. 
Lai sabiedrībā atgādinātu par 
mūsu iecerēm, pirmo sarīkojumu 
rīkojām Majoru mūzikas skolā. 
Piedalījās aktrise G. Virkava, ko  ris 

“Daile”, operas solists K. Zariņš. 
Izdomājām braukt māksliniekus 
Rīgā sagaidīt. Atgriežoties uz Jūr -
malu, pie Rīgas tilta pavērās skats 
uz krastmalu, kas bija cilvēku un 
sarkanbalti sarkano karogu pilna. 
Tādi skati neaizmirstas! K. Zariņš, 
skatoties uz to, noteica: “Vajadzētu 
tepat palikt.” Es atbildēju: “Arī Jūr -
malai jānoturas,” uz ko Zariņš 
atbildēja: ”Tad braucam, ja jau 
jums tur tik svarīgi.” Sarīkojumā  
ieradās S. Viese, A. Stānke, lietu-
vietis S. Gaižuns,  mūzejam garīgi 
pietuvinātie un citi jūrmalnieki. 
Sarīkojumu  nosaucu: “Aspazija 
brauc uz Dubultiem”. Vai tiešām 
tas bija pirms 25 gadiem?

Varētu jautāt, tad kāpēc es 
tomēr no mūzeja aizgāju? Es tur 
tiku turēts samērā stingri, brīžam 
es nejutos te vajadzīgs vai novēr-
tēts, nebija arī pārliecība, ka tie-
šām reiz tas mūzejs būs. Raiņa 
mūzeja darbinieki Rīgā, arī Ma -
joros, izturējās diezgan noraidoši, 

jo mēs veidojāmies tāds kā kon-
kurējošs centrs. Sak, kam jums to 
vajag? Mums jau viss ir! Un vis-
beidzot visu kultūras darbinieku 
rūpes – alga – Latvijā jau bija 
ienākušas ārzemju valūtas un 
bija iespēja salīdzināt. Iznāca, ka 
es nesaņemu pat vienu (!) dolaru 
mēnesī. Tas likās neiespējami, 
strādāt tik nozīmīgu darbu un 
neko par to nesaņemt. Mājās 
dekrēta atvaļinājumā man dzī-
ves biedre audzināja divus mazus 
bērnus. Kā lai izdzīvo?

Šogad mūzejā noticis daudz 
sarīkojumu, bet ne vienmēr ār  pus 
Jūrmalas to varēju uzzināt. Tas 
gan neattiecas uz Aspazijas māju 
tieši; es biju pārsteigts, ka vairā-
kas dienas oktobrī Bulduros 
notika Latvijas tautas teātŗu iz -
rādes un pat konference par 
Raini un Aspaziju! Esošā reklāma 
bieži vien pazūd lielajā sarīko-
jumu  jūklī. Gribu jautāt – cik 
Aspazijas un Raiņa jubilejas gada 

sarīk jumu nav pat pieminēti 
masu plašsaziņas līdzekļos.

Var arī jautāt – vai vajag tik sīki 
visu aprakstīt? Vajag. Ieskatu As -
pazijas mājas iekārtojumā es 
atradu tikai 30.–40. gadu žur nā-
listu publikācijās. Kā viņi jutušies 
Aspazijas mājā, kur kas atradies, 
kā uzvedušies kaķi utt. Mūzeja 
iekārtojums tagad varbūt nav 
precīzi tāds, bet ļoti pietuvināts. 
Ja neesat vēl apmeklējuši Saulaino 
stūrīti Dubultos, ļoti iesaku. Se -
višķi skolotājiem un skolēniem. 
Kā redzat no mana stāstījuma, 
latviešiem vienmēr bijušas prob-
lēmas ar savas identitātes apzinā-
šanos. Skolā arī tagad ne vienmēr 
tas iespējams, domāju – esošo 
mā  cību priekšmetu programmu 
dēļ. Šobrīd, globalizācijas laikā, 
savas identitātes stiprums ir viena 
no izejām, lai mēs nepazustu cits 
citam esošajā pasaules šķīdonī 
un iegūtu vismaz kādas savas 
vērtības, kuŗu dēļ ir vērts dzīvot. 

Kaut kad ir jānotiek saslēgšanās 
ar tuvējo kultūru, citādi, kā lieci-
na šībrīža ziņas masu plašsaziņas 
līdzekļos, mūsu jauniešus uzrunā 
islāmisti un ir gadījumi, kad viņi 
pat kļūst par radikālajiem islā-
mistiem, vēlēdamies lielāku kār-
tību savā dzīvē. Tas ir mūsu 
neizdarītais kultūrdarbs. 

…Braucot uz vienu no sarīko-
jumiem Aspazijas mājā, es Slokā 
ievēroju kādu sievieti vidējos 
gados, kas dzelzceļa vagonā ie  kā-
pa ar pēdējiem vasaras ziediem 
rokās. Manas aizdomas bija pa -
reizas: viņa ziedus nolika pie 
tēlnieces A. Dumpes veidotās 
Aspazijas kājām… un pazuda 
Majoru virzienā. Tas bija kā ri -
tuāls… Nav zināms, cik cilvēku 
te jūt savu kopību, kaut vai vien-
kārši noliekot savus kārtējos dār zā 
uzplaukušos ziedus pie dzejnie-
ces kājām, bet priecē, ka tādi ir, ka 
Aspazijas esamība te ir svarīga.

Aspazija būtu apmierināta…
Rainim un Aspazijai 150PAULIS ČIMURS



LAIKS 72016. ga da 13. februāris – 19. februāris

Aivars Oga: "DV apvienības Bostonā likvidācija izsauca manī nožēlu 
un skumjas"

Atskatoties un pārdomājot
Daugavas Vanagu apvienība 

Bostonā, kas dibināta 1950. ga -
da 13. novembrī, tika likvidēta 
2015. gada 11. oktobrī, nesa-
sniedzot savu 65 gadu darbības 
atceri. 

Tā kā esmu bijis šīs Apvienības 
biedrs, darbojies valdē un laikā 
no 2010. līdz 2015. gadam biju 
Apvienības priekšnieks, likvidā-
cija, kuŗā, vairs nebūdams 
priekš nieks, pats nepiedalījos, jo 
noti kušais manī izsauca nožēlu 
un skumjas.

Tāpēc atsaucos uz cienījamās 
avīzes Laiks DV Mēnešraksta 
redaktores Ligitas Kovtunas aici-
nājumu, sniedzu savas domas 
par šo notikumu. Piezīmēju, ka 
tālākais atstāstījums un izteiktie 
secinājumi ir manas domas, un 
tikai manas domas. Aivars Oga.

Iemesli, kāpēc DV apvienība 
Bostonā izbeidza darbību, ir 
sekojoši: 

 Dalībnieku novecošana un 
dzīves gājuma izbeigšanās, res-
pektīvi nomiršana. Laikā, kad 
biju priekšnieks, sanāca reģistrēt 
un vēlāk atvadīties no 20 ap  vie-
nības biedriem;

 Jauni biedri Apvienībā ne -
iestājas – piecu gadu laikā ie -
stājās divas personas;

 Mūža biedru (MB) kūtrums 
– skaidrības labad citāts no DV 
ASV noteikumiem: „Vanagi un 
Vanadzes var kļūt par MB, ie -
maksājot savas Apvienības kasē 
$150.00, no kuŗiem $100.00  
tiek nosūtīti CV, bet $50.00  pa -
liek Apvienības neaizskaramā 
kontā, no kuŗa izmanto tikai 
bankas augļus (procentus). Pie -
zīmējams, ka MB biedri tiek 
atbrīvoti no gada maksas, bet 
citādi ir ar visām citām locekļu 
tiesībām.”

Savā laikā 70 no 78 Bostonas 
apvienības biedriem bija MB. 
Diemžēl biedri uzskatīja, ka 
iegūstot MB statusu, viņiem nav 
turpmāk jāpiedalās apvienības 
darbībā.

Vēl kāda nianse – Vanagi un 
Vanadzes MB maksas izdarīja 
savu bērnu vārdā, taču šie jau -
nieši tikai skaitījās DV locekļi – 
viņus neredzēja DV sarīko ju mos.

Par mūsu bijušās Apvienības 
veikumu laikā no 2010. līdz  
2015. gadam. Tas pierāda, ka 
ne  skatoties uz problēmām, va -
rējām veikt labus darbus: Ap -
vienības 60 gadu darbības at -
cere 2010. gadā; Latvijas dibi-
nāšanas akta sarīkošana Bos-
tonas sabiedrībai 2012. gadā; 
Lāčplēša dienas atceres; „Vēžu 
vakariņas” biedriem un viesiem 
lauku īpašumā „Piesaule”; zie-
dojumi un pabalsti Bostonas 
Latviešu skolai; skautiem un 
gaidām; stipendijas jauniešiem; 
Ziemsvētku kartītes izdošana 
līdzekļu iegūšanai u.c.

Par neveiksmi piesaistīt jau-
nus biedrus jau izteicos, tomēr 
vēl papildināšu. DV organizācija 
plašākai sabiedrībai, liekas, ir 
zaudējusi „pievilkšanās spēku”. 
Trimdas sākuma gados bijušie 
kaŗavīri un viņu atbalstītāji 
iestājās DV. Gadiem ritot, 
sajūsma atslāba un ļaudis, 
kuŗiem trūka kopīgā atmiņu 
krājuma, darbojās citur vai 
nekur.

Mans vectēvs Krišs un tēvs 
Valdis (būdams vēl nepilnga-
dīgs) piedalījās Latvijas Brīvības 
cīņās. Ģimenes svētkos ar in  -
teresi klausījos tēva stāstījumus 
par tā laika notikumiem. Tēva 
stāstījumi uz manu domāšanu 
atstāja savu iespaidu – respek-
tīvi, ko es varētu darīt „Latviešu 
lietas labā”. Tāpēc nolēmu ie -
stāties DV apvienībā Bostonā, 
jo patika kaŗavīru vides gaisot-
ne un patriotiskā stāja.

(2) DV vajadzētu plašāk iz -
ziņot DV stipendijas, noteiku-
mus un norādījumus, kur sa -
ņemt informāciju par to. Vēl 
mans ieteikums – pēc stipendi-
jas saņemšanas un izlietošanas 
stipendiātiem būtu jāveic kāds 
darbiņš vietējai sabiedrībai par 
labu;

(3) DV organizācijai vajadzē-
tu atbalstīt sportu visādās iz -
pausmēs, jo sports jaunatnei 
patīk. Tādā veidā varētu stip-

turi. Ja iespējams, reizi gadā 
vasarā abi ar sieviņu esam 
Latvijā.

Kad 1950. gadā mūsu ģimene 
ieradās ASV un tēvs pēc kāda 
laika bija panācis zināmu ģi -

menes līdzekļu stāvokli, viņš 
uzsāka Laika abonēšanu. Tas 
mūsu ģimenē ir turpināts visus 
turpmākos gadus un vēl jo  pro-
jām.

DV MĒNEŠRAKSTA KĀRTĒJAIS 
NUMURS IR KLĀT!

Tajā lasiet:
 par DV organizācijas 70 gadu jubilejas svinībām Latvijā 

un mītnes zemēs
 kas notiek ar Okupācijas mūzeja Nākotnes namu?
 ko paveikusi Zemessardze

un citus vērtīgus rakstus par vēsturi un šodienu.
Un vēl – suminām gaviļniekus, pieminam aizgājušos, 
sākam publicēt jaunu stāstu.

PASŪTINIET DAUGAVAS 
VANAGU MĒNEŠRAKSTU!

Abonementa likmes:
Amerikā, Kanadā un Austrālijā – EUR 35
(Vietējā valūtā: Amerikā – $45.00, Kanadā – $51.00, 
Austrālijā – $58.00)
Latvijā – EUR 27.00, citur Eiropā – EUR 32.00

Abonējiet DVM, nosūtot abonētāju vārdus,
adreses un DVM abonementu samaksas

DVM koordinātoriem/pārstāvjiem:

Latvijā – DV CV pārstāvniecība Latvijā,
Mārstaļu ielā 5, Rīga LV-1050,
Latvija. e-pasts: dvcv1@inbox.lv; tel: +371 26003710.
ASV – Imants Kalniņš, 42 Hackensack St.,
Wood-Ridge, NJ 07075, USA
e-pasts: kimants@aol.com; tel: (201) 933-8234
Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 28 Deering Cresc., Toronto,
ON M2M 2A3, Canada. Tel. (416) 225-5534.

Ja ir grūtības nosūtīt samaksu par DVM elektroniski,
tad to var veikt, arī rakstot čekus uz Daces Rudzitis 

vārda, ar piezīmi „Par DVM”, un
tos nosūtot uz avīzes „Laiks” kantori

114 4th Ave NW, Largo, FL33770.

Rakstus, lūdzu, sūtiet uz Rīgas redakciju:
Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV 1011, LATVIA
E-pasts: redakcija@laiks.us
Fakss: +371 67326784
Tālr.: +371 67326761

Daugavas Vanagi, sasauksimies, un lai mums veicas
saglabāt DVM!

Pēc dienesta ASV armijā, kad 
atgriezos mājās, nolēmu dar-
boties Apvienības valdē, kā arī 
pasēdēt ar bijušajiem „kana-
kiem” un dalīties pārrunās, 
katrs par savu laikmetu, paužot 
at   miņas un piedzīvojumus.

Reiz piedalījos kādā DV de -
legātu kongresā, kuŗā, runājot 
par DV nākotni, dzirdēju iztei-
cienu, ka DV ir pieaugušo or -
ganizācija. Tas labi izklausījās, 
bet, liekas, nebija domāts at  tie-
cībā uz „jaunu asiņu” – gados 
jaunāku locekļu piesaistīšanu.

Pats, domājot, kā varētu 
pa nākt aktīvāku DV darbību, 
kādā sarunā ieprasījos gados 
jaunākas paaudzes loceklei par 
šo problēmu. Saņēmu intere-
santu atbildi: „DV organizācijai 
vajagot sevi „reinvent” (angļu 
valodas izteiciens), manā tul-
kojumā – „jaunizgudrot” sevi.

Doma nav peļama, jauni 
biedri un darbinieki varētu nākt 
DV rindās, ja tiešām mēģinā-
sim sevi „jaunizgudrot”. Tas, 
manā skatījumā nozīmētu, ka:

(1) Skaidri jādefinē DV 
mērķus un uzdevumus (laik-
me  tīgā veidā) – nepārspīlējot 
„kareivisko” izcelsmi, bet uz -
sverot organizācijas vēlēšanos 
celt, atbalstīt un iesaistīt DV 
rindās jaunāku paaudzi;

rināt saikni ar DV. DV varētu 
pat radīt jaunu balvu/balvas. 
Padomāt par iespēju nosūtīt 
Latvijas jauniešu komandu uz 
sacensībām Eiropā, būt par 
patroniem un organizēt sporta 
spēles...

Sākumā minimālā prasība – 
būt DV biedram – veicinā-
tājam.

Vai DV Mēnešraksts ir ak -
tuāls? Mēnešraksts ir un būs 
tikpat aktuāls, cik rosīgi būsim 
mēs paši. Uzskatu, ka tas noteik-
ti ir nepieciešams un var būt 
palīgs saturēt mūs kopā, kā arī 
veicināt nākotnes darbības 
plānu veidošanu.

Esmu apmierināts par rakstu 
dažādību – patīkami palasīt par 
darbību DV organizācijā. Var-
būt vēl paplašināt šo informā-
ciju, respektīvi, atreferēt presē 
(Laiks, Brīvā Latvija) lasītos 
rakstus, kas ne vienmēr nonāk 
DVM.

Cildinu DV Mēnešraksta ap -
dari un labos foto.

Spēku turpinot!
Par paša dzīvi – esmu mūža 

skautu vadītājs, studentu kor-
porācijas Latvia biedrs. Dar-
bojies Bostonas latviešu sabied-
rībā. Pensionējies.

Lasu grāmatas latviešu un 
angļu valodā, sevišķi par vēs-
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Dr. Ilga Svechs pateicas par uzņemšanu Amerikas Psīchoanalitiķu 
asociācijas goda biedros. Asociācijas prezidents Mark Smaller, PhD

L AT V I E Š I  K A N A D Ā  /  A S V

Jaunumi no Kristus Dārza
Toronto pensionāri uz 4. feb -

ruāŗa saietu bija ieradušies kuplā 
skaitā, lai klausītos informāciju 
par Kristus Dārza nākotni, jo šis 
jautājums pensionāriem ir deg-
punktā.

 Saietu atklāja Liene Martinso-
ne, ziņojot – apvienībā iestājusies 
Rita Strautiņa; paredzēta apvie-
nības valdes sēde, uz kuŗu ir 
aicināti ierasties iespējamie kan-
didāti, lai iepazītos ar valdes dar-
bību; svētdien, 14. februārī, pēc 
azaida notiks Preses biedrības 
sarīkojums; pateicība rokdarbu 
grupai par labi izdevušos loteriju; 

Kā mums ziņo Wylie G. Tene, 
Amerikas Psīchoanalitiķu asociā-
cijas sabiedrisko lietu vadītājs, 
Asociācijas lielajā kopsapulcē 
2016. gada janvārī Ņujorkā Wal -
dorf Astoria viesnīcā Dr. Ilga 
Svechs ir oficiāli uzņemta par šīs 
asociācijas biedri. Šis gods viņai 
parādīts, novērtējot viņas ieguldī-
jumu psīchoanalizes zinātnē, par 
ilggadīgu iedziļināšanos bērna 
attīstībā un īpaši krizes situācijās 
bērna attīstības ceļā, pētot sekas, 
ko atstāj traumas un bērnu ļaun-
prātīga izmantošana.

Dr. Svechs ir sarakstījusi vai-
rākas grāmatas un publikācijas 
žurnāliem, kā arī saņēmusi ne -
skaitāmus apbalvojumus, tai skai tā 
Distinguished Alumni Award no 
Calvin College un Fellow by the 
Ohio Society of Clinical Social Work.

citām latviešu organizācijām, lai 
telpas būtu piemērotas visiem 
daudzpusīgai lietošanai.

Silvija izskaidroja, ka ikkatram 
no šiem plāniem ir savi plūsi un 
arī savi mīnusi. Jaunas ēkas cel -
šanu Ontario valdība atbalstītu ar 
apmēram 20 miljoniem dolaru, 
bet – tikai pēc tam, kad tā jau uz -
celta, sadalot šo atbalstu uz 20 ga -
diem. Lai to vispār uzsāktu, mums 
pašiem būtu jāsagādā 6-9 miljoni.

 No publikas nāca ierosinājums 
paplašināt Centru, uzceļot vēl 

2-3 stāvus, lai aprūpes nams 
varētu būt te, kur jau apgrozās 
skolēni, ir bibliotēka, notiek sarī-
kojumi, lai KD iemītnieki varētu 
dzīves vakarstundas pavadīt ak -
tīvā latviešu vidē.

 Lai apsvērtu visas iespējas, š.g. 
12. martā būs publisks forums 
diskusijām, uz ko visi ielūgti. 
Tiks sastādītas darba grupas, lai 
sīkāk iedziļinātos visās iespējās. 
Galīgie ziņojumi ir paredzēti 
novembrī.
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Lielajām ģimenēm ir daudz 
par ko priecāties, bet arī bēdas 
un skumjas negriež muguru. Par 
mirušajiem rakstot, allaž gribas 
izcelt viņu veikumus un panā ku-
mus. Tādu netrūka arī Edgaram. 
Jau no agrām bērnu dienām viņš 
dzīvoja un darbojās latviešu sa -
biedrībā, piedaloties daudzos jau-
natnes pasākumos Sietlā, Kursā, 
Gaŗezerā. Daudzus gadus viņš 
darbojās Bostonas Latviešu skolā, 
palīdzot savai dzīvesbiedrei, sko-
las pārzinei Mairai. Kā dziedātājs 
piedalījās gan ansambļos, gan kā 
solists. Latviešu skolu beidza arī 
abi viņa dēli Ēriks un Pauls. 
Edgars bija stalta auguma, labs 
sportists, skanīgu balsi, saticīgs un 
izpalīdzīgs. Mīlēja savu ģi   me ni, 
dzīvesbiedri Mairu, staltos dēlus 
Ēriku un Pauli. Taču Edgaram 
nebija pa spēkam kontrole pār 
savu dzīvi. Tur galavārds bija 
dēmonam – alkoholam. Atska to-
ties var saprast, kāpēc Edgars 
nenobeidza augstskolu un neīs-
te noja citas dzīves ieceres. Sli  mī bu 
ārstēšanā panākumus nodrošina 
savlaicīgi uzstādīta diagnoze. Ar 

ALKOHOLISMS –
visvairāk slēptā slimība

Edgara Galiņa piemiņai

alkoholismu notiek tieši pretējais. 
To ar izcilu veiksmi slēpj paši 
individi tik pamatīgi, ka pat ģi -
menes to uzzin pārāk vēlu. Bieži 
par vēlu, lai izārstētu. Pastāv dau-
 dzas alkoholiķu dziedniecības 
iestādes, bet visumā tās ir kā 
plāksteris brūcei, kuŗai nepie cie-
šama sašuve un ilgstoša, rūpīga 
dziedināšana. Amerikā nopiet-
nai ārstēšanai no alkohola vairu-
mam pietrūkst līdzekļu. Paši slim-
nieki jau sevi par alkoholiķiem 
neatzīst. Daudzi viesībās alko-
holu nelieto, teikdami, ka viņi 
nedzer. Latviešu sabiedrībā alko-
holisms ir parādība, no kā jāno-
vēršas vai jākaunas. Tas tiek uz -
skatīts par kauna traipu visai 
ģimenei. Mūsu folklora itin bieži 
pieskaras temai par dzērājiem un 
dzeršanu. Vairāk gan humora vai 
satīras veidā, māzāk drāmatiski. 
Tas tomēr nemazina postošo 
ie spaidu, ko alkohols atstāj uz 
slimnieku un viņa tuviniekiem. 
Laiks būtu to atzīt par nopietnu 
slimību un neapmierināties ar tā 
nosodīšanu, bet ārstēt. Nesenā 
rakstā pieminēju Andrīti, ko 

pieveica ļauna slimība (Andri 
Grīnbergu). Ši slimība kapā 
iedzina arī manu jaunāko brāli 
Reini (43 g.v.). Tā slimība bija 
alkoholisms. Drosmi šiem atvad-
vārdiem man deva Edgara vecā-
kais dēls Ēriks. Viņš par savu 
tēvu rakstīja: „Mīļie draugi! Man 
ir ļoti skumji paziņot, ka šodien 
mans tēvs Edgars Galiņš tika 
aizsaukts aizsaulē. Viņam bija 53 
gadi. Viņš bija burvīgs un sirsnīgs 
draugs, vīrs un tēvs. Viņš ilgus 
gadus cīnījās ar alkoholismu, līdz 
ķermenis vairs nevarēja panest. 
Mūsu ģimene un es gribam, lai 
visi saprastu –  lai cik bēdīgi mēs 
būtu par viņa aiziešanu, ir arī 
atvieglinājums, zinot, ka viņa 
sāpes un mokas ir cauri. Vieglas 
smiltis, Tēta!” 

Edgars no šīs dzīves šķīrās 
2016. gada 25. janvārī. Kad rak-
stīju šīs rindas, no Sietlas pie -
zvanīja brālis Pēteris un vēstīja, 
ka tikai pāris dienu vēlāk acis uz 
mūžu slēgusi arī Edgara māmiņa 
Laila, 2016. gada 28. janvārī. Kur 
tu radies, bēda?... 

IVARS GALIŅŠ

Atklājot Toronto pensionāru 
28. janvāra saietu, Liene Mar tin-
sone ziņoja, ka apvienībā iestā-
jusies Ingrida Bulmane. Viņa arī 
ziņoja, ka LNAK Izglītības fonds 
aicina palīgus pildīt aploksnes, 
gatavojoties uz vēlēšanām pa  vasarī. 

Pie Toronto 
pensionāriem 

Dr. Ilga Svechs kļuvusi par Amerikas 
Psīchoanalitiķu asociācijas goda biedri

dziesma bija “Pie loga ziemas 
naktī” ar Poruka skumjo tekstu. 
Nākamā bija ārija “Šis tēls ir brī -
numskaists” (Das Bildnis ist zau-
berschoen) no Mocarta operas 
“Burvju flauta”. Pavasarim,  mīlas 
laikam nākot, – E. Dārziņa “Tev 

Nākamā saietā būs pārstāvji no 
Kristus Dārza, lai atkal runātu 
par tā problēmām un nākotni. 
Problēmas jau ir publicētas un, 
jādomā, visiem zināmas. Tāpēc 
visi ir aicināti pārdomāt un iz -
teikt savas domas, kā palīdzēt tās 
risināt.

Pirms koncerta sākuma Valdis 
Jevtejevs stāstīja par savu pieda-
līšanos diriğentu konkursā. Pen-
sionāru programmai viņš bija 
izvēlējies galvenokārt Emīla Dār-
ziņa darbus, papildinot tos ar 
dažiem cittautu komponistiem. 
Sakārtojums – pa gadalaikiem, 
sākot ar ziemu, ar mūsu pašu 
Irisu Pureni pie klavierēm. Pirmā 

nosarkst vaigi”, bet vasarā – mak-
šķerēšanas prieki ar Šuberta “Die 
Forelle” un E. Dārziņa “Vēl tu ro -
zes plūc”. Tomēr “rudenīgā migla” 
bija jūtama, klausoties Dārziņa 
dziesmu “Jaunībai”.

Tai sekoja Bendžamina Britena 
aranžētā velsiešu tautasdziesma 
“Ošu birzs” (The Ash grove), tur-
pinot ar Emīla Dārziņa “Aizver 
actiņas”, “Kā sapnī” un “Spāniešu 
romanci”. Piedevām bija franču 
“Rožainā dzīve” (La vie en rose).

 Klausoties jaunā dziedoņa li -
risko tenoru, brīžiem šķita, ka 
mums izveidosies pašiem savs 
Bings Krosbijs. Lai nu tā notiek!

da

No kreisās:  Valda Bērziņa, Silvija Shedden, Lauma Stikuta
// FOTO:  Aivars Vinters

nākamais saiets būs veltīts Sir-
sniņu dienai, kad ar mīlestības 
pilnām sirdīm dziedās “Rota” un 
“Pusstunda”.

No Kristus Dārza valdes bija 
ieradušās pārstāves Lauma Sti kuta, 
Silvija Šedena (Shedden) un 
Valda Bērziņa. Informācija par 
Ontario valdības atļaujas izbeig-
šanos KD darboties kā ilgtermiņa 
aprūpes namam 2025. gadā ēkas 
novecošanās dēļ jau ir plaši iz -
platīta un radījusi raizes, īpaši 
pensionāriem. Silvija sīkāk iz -
skaid roja vairākas nākotnes 
iespējas.

– Turpināt līdzšinējo darbību 
līdz 2025. gadam, kad KD slēgtu 
un iemītnieki pārceltos uz citām 
aprūpes mājām, varbūt radot 
“latviešu spārnu” kādā no tām.

– Celt jaunu ēku blakus esošajai, 
ja būtu iespēja pieslēgties pilsētas 
ūdens piegādei un kanālizācijas 
novadsistēmai.

– Celt jaunu KD ēku pavisam 
citā vietā, tuvāk publiskam tran-
sportam, varbūt tuvāk Centram, 
kas atbilstu valdības jaunajiem 
standartiem un būtu tūlīt pie -
slēgta ūdenim un kanālizācijai.

– Celt jaunu ēku, bet kopā ar 
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Aicina nodrošināt Okupācijas 
mūzeja rekonstrukciju

Trīs Latvijas valsts prezidenti 
un vēl 42 Latvijas sabiedrības   
un kultūras personības atklātā 
vēstulē Saeimai un valdībai ai -
cina nodrošināt Okupācijas mū -
zeja rekonstrukciju un paplaši-
nāšanu. Viņi lūdz noteikt Latvi-
jas Okupācijas mūzejam nacio-
nālo interešu objekta statusu un 
pieņemt visus nepieciešamos lē -
mumus, lai Gunāra Birkerta pro-
jektētais Nākotnes nams un oku-
pācijas upuru piemiņas memo-
riāls tiktu pabeigts līdz valsts 
simtgadei. 

Nākotnes nama skice pēc archi-
tekta Gunāra Birkerta projekta

ATKLĀTĀ VĒSTULE
Nav šaubu, ka Latvijas Oku  -

pā cijas mūzeja rekonstrukcija – 
Nākotnes nama un okupācijas 
upu ŗu piemiņas memoriāla celt-
niecība ir neatliekams un svarīgs 
darbs, kas veicams līdz Latvijas 
simtgadei. 2018. gads iezīmēs ro -
bežšķirtni, jo pusi no gadsimta 
mēs būsim dzīvojuši paši savā   
ne  atkarīgā, demokratiskā valstī,   
bet otru pusi Latvijā valdījusi 
oku   pācijas vara. Latvijas Okupā-
cijas mūzeja novecojušās un ne -
pietiekamās telpas neļauj piln-
vērtīgi pildīt mūzeja svarīgāko 
misiju – stāstīt un atgādināt gan 
mums pašiem un nākamajām 
paaudzēm, gan pasaulei par pa -
domju un nacistu noziegumiem 
pret Latvijas tautu.

Diemžēl šobrīd Latvijas Oku-
pācijas mūzeja darbs un attīstī -
ba ir apdraudēti. Pirms desmit 
gadiem tika pieņemts lēmums  
par Okupācijas mūzeja paplaši-
nāšanu atbilstoši izcilā latviešu 
architekta Gunāra Birkerta ski - 
c ēm. Reti kuŗš projekts ir tik ilgi 
ap  spriests un vērtēts. Paliek ie -
spaids, ka Rīgas domes institūci-
jas meklē visus iespējamos aizbil-
dinājumus, lai nepieļautu Latvi-
jas Okupācijas mūzeja rekon-
struk ciju, kā arī mūzeja pastā-
vēšanu un attīstību Rīgas centrā – 
Strēlnieku laukumā. Nav svarīgi, 
vai īstie iemesli ir estētiski, bet 
varbūt saistīti ar merkantilām 
biz nesa interesēm vai ideoloģis -
ku nepatiku pret Latvijai nozīmī-
go atmiņas institūciju. Pēdējo mē -
nešu notikumi vedina domāt, ka 
tiek darīts viss, lai Nākotnes na -
ma un ar to saistītā okupācijas 
upuru piemiņas memoriāla ne -
būtu.

Šajā mūzeja nākotnei kritiska -
jā situācijā lūdzam Saeimu atbil  - 
s  toši savām pilnvarām un atbil s-
toši Latvijas Okupācijas mūzeja 
nozīmei mūsu valsts un sabied-
rības dzīvē noteikt Latvijas Oku-
pācijas mūzejam nacionālo inte-
rešu objekta statusu. Mēs arī ai -
cinām Saeimu un valdību pie-
ņemt visus nepieciešamos lēmu-
mus, lai Nākotnes nams un oku-
pā cijas upuŗu piemiņas memo-

riāls tiktu pabeigts līdz valsts 
simtgadei.

Lai būvētu nākotni, mums ne -
pieciešama atmiņa, un viens no 
sabiedrības atmiņas pamatak me-
ņiem Latvijā ir Okupācijas mū -
zejs, kas pastāvēšanas vairāk ne -
kā 20 gados pierādījis savas mi -
sijas lomu un nozīmi. 

Aicinājumu ir parakstījuši  bi -
jušie valsts prezidenti Guntis 
Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, 
Valdis Zatlers, kā arī  42 Latvijas 
sabiedrības un kultūras perso-
nības un 14 polītiski represēto 
biedrības un nodaļas.

***
“Paldies par atbalstu!” 

Prezidents no slimnīcas gultas 
uzrunā Latviju

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 2. februārī izplatītā vi  -
deo paziņojumā pauda pateicī -
bu Latvijas iedzīvotājiem par at -
balstu viņa slimības laikā. Vējo -
nis video izteica pateicību ār - 
s tiem un medicīnas personālam, 
kā arī iedzīvotājiem un Saeimas 
priekšsēdei Inārai Mūrniecei 
(NA), kas pilda Vējoņa pienāku-
mus viņa prombūtnes laikā. Vē -
jonis arī paziņoja, ka, atrodoties 
slimnīcā, pakāpeniski atsāks pil-
dīt Valsts prezidenta pienāku-
mus. Prezidents seko notieko ša-
jam valstī un rēgulāri sazinās ar 
Ministru prezidenta amata kan-
didātu Māri Kučinski (ZZS). 
“Esmu pārliecināts, ka drīzumā  
varēs apstiprināt jauno valdību,” 
sacīja Vējonis.

***
Latvijā ieradušies pirmie bēgļi

Latvijas Valsts robežsardzes 
pār stāvji bija devušies uz Grie-
ķiju, kur sākuši patvēruma mek-
lētāju atlases procesu. Latvija šo -
gad grasās uzņemt kopumā 531 
bēgli no bēgļu centriem Italijā   
un Grieķijā.

5. februārī Eiropas Savienības 
pārvietošanas programmas ie -
tvaros uz Latviju no Grieķijas 
pār vietotas sešas personas, kam 
nepieciešama starptautiskā aiz-
sardzība. Uz Latviju pārvietotas 
di  vas ģimenes – no Sīrijas un 
Eritrejas, tai skaitā divi pirm-
skolas vecuma bērni. Personas 
patlaban atrodas Patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centrā 
Muceniekos. Patvērumu meklē-
tāju ģimenes izteikušas vēlmi 
apgūt latviešu valodu un integ-
rēties Latvijas sabiedrībā, infor-
mēja Iekšlietu ministrijas valsts 
sekretāre Ilze Pētersone-God-
mane. Valsts robežsardzes At -
grie šanas un patvēruma meklē-
tāju lietu nodaļas priekšnieks 

pulkvežleitnants Mareks Ho -  
 ņav  ko teica, ka abas ģimenes vē -
lējušās nokļūt tieši Latvijā, ne - 
vis kaut kur citur, jo viņi daudz 
cietuši un viņu mērķis ir rast 
mieru. Ierodoties uz intervijām, 
šīs ģimenes jau zinājušas par 
Latviju. “Viņi jau bija tīmeklī  
papētījuši to, kas ir pieejams     
par Latviju. Cik nu viņi spēja iz -
klāstīt, viņi daudz maz kaut ko 
jau zināja. Tie jautājumi, kas tika 
uzdoti, liecināja, ka šī informā-
cija ir papētīta.” 

Ministrijas valsts sekretāre arī 
pastāstīja, ka eritrejiešu ģimenē 
vīrs nodarbojies viesnīcu me  - 
ne džmenta sfērā, viņš brīvi runā 
angliski, savukārt sieva ir frizie-
re. Ģimene no Sīrijas pagaidām 
runā tikai arabiski. Vīrietis ir 
drēbnieks dizainers, bet sieva ir 
medicīnas māsa. Sākotnēji tika 
ziņots, ka abās ģimenēs ir pa 
vienam pirmskolas vecuma bēr-
nam. Kā Latvijas Televīzijas rai-
dījumā Panorāma precizēja Pē -
ter sone-Godmane, sīriešu ģi  me-
nē Latvijā ieradušies divi pirm-
skolas vecuma bērni, bet eritrie-
šu ģimenē bērns palicis Eritrejā. 
Ja šai ģimenei tiks piešķirts bēg -
ļu statuss, būs iespēja risināt jau-
tājumu par ģimenes apvienoša-
nu, sacīja Pētersone-Godmane.

Pēc ierašanās Latvijā, atbilstoši 
starptautiski noteiktajām proce-
dūrām un Patvēruma likuma 
prasībām, Valsts robežsardzes 
amatpersonas veica sākotnējās 
darbības, proti, iesniegumu pie-
ņemšanu, personas iepazīstināja 
ar patvēruma meklētāja tiesī - 
b ām un pienākumiem patvēru -
ma procedūras laikā, veica sākot-
nējo aptauju, ievadīja personu 
pirkstu nospiedumus Eurodac 
sistēmā un izsniedza patvēruma 
meklētāja dokumentus.

***
Koalicija vienojas...

Koalicijas pārstāvji vienojušies 
par topošās valdības deklarācijas 
un koalicijas sadarbības līguma 
saturu.

//FOTO: LETA

Pēdējā deklarācijas projektā 
norādīts, ka nākamās valdības 
prio ritātes varētu būt taut saim-
niecības stiprināšana, reformas 
izglītībā un zinātnē, reformas 
veselības aprūpē, valsts drošība 
un nacionālā identitāte, demo-
grafiskās situācijas uzlabošana, 
kā arī ģimenes dzīves kvalitātes 
celšana un sociālais nodrošinā-
jums. Balsojums Saeimā par Mi -
nistru prezidenta amata kan di-
dāta Kučinska topošo valdību 
notika 11. februārī.

***
Latvija varēs noteikt 
nacionālās sankcijas 

Lai panāktu mieru vai novēr - 
s tu starptautiskos noziegumus vai 
cilvēktiesību pārkāpumus ārpus 
Latvijas territorijas, novērstu kai-

tējumu Latvijas ārpolītiskajām 
interesēm vai nacionālajai dro -
šī bai, kā arī cīnītos pret starp-
tautisko terrorismu vai masvei -
da iznīcināšanas ieroču izga ta-
vošanu, glabāšanu, pārvietošanu, 
lietošanu vai izplatīšanu un no -
vērstu tādu darbību attaisnoša -
nu vai aicināšanu uz tādām 
darbībām, kas vērstas pret minē-
tajiem mērķiem, Latvija turp-
māk varēs noteikt nacionālās 
sankcijas. To paredz ceturtdien, 
4. februārī, Saeimas trešajā galī-
gajā lasījumā pieņemtais Starp-
tautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likums. Li -
kums paredz, ka Latvija varēs 
no  teikt finanču ierobežojumus, 
civīltiesiskos ierobežojumus, ie -
ceļošanas ierobežojumus, kā arī 
stratēģiskas nozīmes preču un 
citu preču aprites ierobežojumus 
un tūrisma pakalpojumu snieg-
šanas ierobežojumus.

***
Indonēzijā akreditēta Latvijas 

vēstniece Baiba Braže
Indonēzijas galvaspilsētā Dža-

kartā svinīgā ceremonijā valsts 
prezidents Džoko Vidodo  akre-
ditēja Latvijas vēstnieci Indonē-
zijas Republikā Baibu Braži, kas 
kļuvusi par pirmo Latvijas vēst-
nieci šajā valstī, ar rezidences 
vietu Rīgā. Baiba Braže ir Ārlietu 
ministrijas direkcijas vadītāja.

Baibas Bražes akreditācijas   
ceremonija

Sarunas laikā Indonēzijas pre-
zidents pateicās Latvijai par pir-
mās vēstnieces nozīmēšanu, uz -
svēra starp abām tautām un val-
stīm valdošās labās attiecības, 
kuŗās ir tālākas izaugsmes po -
ten ciāls, īpaši ekonomikas jomā. 
Vēstniece B. Braže pateicās pre-
zidentam Dž. Vidodo par augsto 
attiecību vērtējumu, uzsverot, ka 
tās veido veiksmīgais polītiskais 
dialogs, augošās ekonomiskās 
attiecības un pārdomātā sa  dar bī-
ba starptautiskajās organi zāci -
jās. Vēstniece arī izcēla Indonē-
zijas kā lielākās ekonomikas un 
demokratijas svarīgo lomu Dien-
vidaustrumāzijas reģiona iz  aug-
smē, un izteica paļāvību, ka abu 
valstu lieliskās attiecības būs 
pamats arī abpusēji izdevīgai 
uzņēmēju, kultūras un pilsonis-
ko institūciju sadarbībai.

***
Spriež par ideju izveidot 
ES lietu ministra amatu

Ministru amata kandidāts Mā -
ris Kučinskis (ZZS) ES lietu mi -
nistra amata nepieciešamību 
iepriekš pamatoja ar to, ka viņam 
vajag panākt paātrinājumu iekš-
politikā, salīdzinot ar pašreizē -
jās premjerministres Laimdotas 
Straujumas (V) darbu. Turklāt 
arī Valsts prezidents ilgstoši ne -
būs darbā. Tādēļ, ja Kučinskis 
iz  veidos valdību, viņam būšot 
va  jadzīgs atbalsts Eiropas jautā-
jumu risināšanā.

Lielākā daļa jeb 78% Latvijas 
iedzīvotāju neatbalsta ideju iz -
veidot Eiropas Savienības (ES) 
lietu ministra amatu, liecina pē -
tījumu kompanijas TNS sadar - 
bī bā ar telekompanijas LNT rai-
dījumu 900 sekundes janvārī 
veik tais pētījums. 31% respon-
dentu atbildējuši “drīzāk nē”, bet 
47% – “noteikti nē”.  Desmitā da -
ļa Latvijas iedzīvotāju ekono-
miski aktīvajā vecumā atbalsta 
ideju izveidot ES lietu ministra 
amatu. Salīdzinājumam – 1% res-
pondentu kā savu atbildi no -
rādījuši “noteikti jā”, bet 8% – 
“drīzāk jā”. Savukārt 13% iedzī-
votāju nebija konkrēta viedokļa 
šajā jautājumā.

***
Ja Krievija 

tagad iebruktu Latvijā...
Britu raidsabiedrība BBC uz -

ņēmusi televīzijas filmu, kuŗas 
scēnārijs ir gana drāmatisks un 
daudziem Latvijas iedzīvotājiem 
varētu šķist pat satraucošs. Stāsta 
sižeta līnijā apspēlēts Krievijas 
iebrukums Latvijā, kodolieroču 
izmantošana Baltijas valstīs un 
tas, ko šādā situācijā darītu citas 
NATO dalībvalstis. Pašmāju dro-
šības eksperti gan teic, – uztrau-
kumam nav pamata, un šis ir 
ga  dījums, kad nevajadzētu jaukt 
mākslu ar reālo polītiku un ko -
pējo apdraudējuma līmeni.

Jaunā britu televīzijas filma ar 
nosaukumu “Trešais pasaules kaŗš: 
Kaŗa istabā” (World War Three: 
Inside The War Room) skatītājus 
sola ieraut apokaliptiskos noti-
ku mos. Pēc tam, kad Krievija ie -
brūk vienā no NATO dalīb val-
stīm, Lielbritanijai draud kodol-
uzbrukums, un tās valdībai jā -
pie ņem izšķiroši lēmumi, lai 
valsts netiktu iznīcināta.

Aizsardzības ministra 
ko mentārs par filmu

“Kaŗa spēļu” secinājumi par 
Baltijas reģiona aizsardzības 
prob lēmām nav nekas jauns, un 
aizsardzības spēju stiprināšanai 
reģionā nepieciešama redzama, 
nozīmīga un ilgstoša NATO 
spēku klātbūtne, intervijā LTV 
sacīja aizsardzības ministrs Rai  -
m onds Bergmanis, komentējot 
BBC šovā modelēto Krievijas 
iebrukumu Latvijā un ASV dom-
nīcas pētījumu par Baltijas aiz-
sardzību.

Raimonds Bergmanis // FOTO: 
LETA

Iekšlietu ministrijas Valsts sek-
retāre Ilze Pētersone-Godmane 
un Valsts robežsardzes Galve-
nās pārvaldes atgriešanas un 
patvēruma meklētāju lietu die-
nesta priekšnieks Mareks Ho -
ņavko piedalās preses brīfingā 
// FOTO: LETA
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Bergmanis sacīja, ka vēl nav 
noskatījies BBC pārraidi ar no -
saukumu “World War Three: In -
side The War Room”, kuŗā at -
veidots kaŗš starp Krieviju un 
Rietumiem, turklāt arī iebru-
kums Latvijā, bet noteikti to no -
skatīsies. Taču izskanējusī infor-
mācija par pārraidi liecina, ka 
scēnārijs par separātismu Lat -
galē ir absolūti nereāls. Savukārt 
ASV domnīcas (pētniecības or -
ga nizācijas) RAND Corporation 
secinājumi par iespējām aizstā -
vēt Baltijas valstis nav nekas 
jauns, ir vairāki pētījumi un 
“kaŗa spēles ir spēlētas”, bet 
būtiski ir atcerēties, ka kopš Kri-
mas aneksijas 2014. gadā NATO 
dara ko var, lai kardināli mai -
nītu situāciju, sacīja ministrs. 
Šogad NATO Varšavas galotņu 
apspriedē (samitā) “jāmēģina 
rast risinājumu ilgstošai NATO 
spēku klātbūtnei Baltijas reģio-
nā” un tāpat jādomā par pašu 
aiz sardzības spēju attīstību, kas  
ir ministra prioritāte.   

***
Vešņakovs tautiešus Latvijā 

aicina cīnīties par savu valodu
Krievijas vēstnieks Latvijā 

Alek sandrs Vešņakovs Maskavas 
namā, tiekoties ar tautiešu orga-
nizāciju pārstāvjiem, aicināja vi -
ņus cīnīties par savu valodu, vēstī 
laikraksts Vesti Segodņa.

Aleksandrs Vešņakovs

“Mums ir kopīga dzimtene, 
ko  pīga valoda, kopīga kultūra   
un mums tās ir jāsargā. Tas ba -
gātina Latvijas sabiedrību un vei-
cina integrāciju. Vajag cīnīties  
un nepiekāpties spiedienam,” 
teica Vešņakovs. Viņš norādīja, 
ka nepilsoņu tema turpina būt 
Krievijas prioritāšu sarakstā. 
Krievija nekad neesot teikusi, ka 
Latvijā vēlēšanas atbilstot visiem 
demokratijas standartiem, pie-
bilda vēstnieks. Viņš informēja 
klātesošos par ekonomisko si t u-
ā ciju Krievijā, kā arī par Latvijas 
un Krievijas sadarbību.

***
Brazīlijas Latviešu kultūras 

apvienība saņem zemi kultūras 
centra būvniecībai

27. janvārī Nova Odesas mērs 
Benjamim Bill Vieira de Souza 
parakstīja likuma projektu par 
zemes gabala piešķiršanu Brazī-
lijas Latviešu kultūras apvienī -
bai. Šī zeme paredzēta Latviešu 
kultūras centra būvniecībai.

Būvniecības projektā paredzēts 
izveidot bibliotēku, mūzeju un 
telpas sociālajiem projektiem, 
pie  mēram, deju, mūzikas vai va -
lodu nodarbības, kas nāktu par 
labu visai sabiedrībai. Projekta 

parakstīšanā piedalījās Latvijas 
konsule Brazīlijā Daina Gūt - 
ma nis, ABCL prezidents Felipe 
Albrecht, kā arī grupa latviešu 
pēcnācēju. ABCL prezidents no -
rādīja, ka šis ir vēsturisks brīdis, 
jo Brazīlijas latviešu kopiena sen 
bija prasījusi minētā projekta 
īstenošanu.

***
Piešķir līdzekļus 

latviešu valodas apguvei 
diasporas latviešiem

Šogad Izglītības uz zinātnes 
ministrija piešķīrusi 200 000 eiro 
lielu financējumu Latviešu valo-
das aģentūrai (LVA). Līdzekļi 
paredzēti latviešu valodas apgu-
vei citās pasaules valstīs. Aptu-
veni 23 pasaules valstīs ir iespē-
jams apgūt latviešu valodu gan  -
d rīz 100 nedēļas nogales skolās. 
Iegūtais financējums nodrošinās 
nedēļas nogales skolu materiālo 
atbalstu, tāpat arī nometņu un 
citu norišu rīkošanu.

***
Amerikas latviešu apvienība 

aicina diasporas jauniešus iziet 
praksi Latvijā

Sākot ar janvāri, līdz šī gada 31. 
martam ārpus Latvijas dzīvojošie 
jaunieši aicināti pieteikties da -
lībai vasaras prakses programmā 
Latvijā, ko pagājušajā gadā iz -
veidoja Amerikas latviešu apvie-
nība sadarbībā ar Latvijas Kul-
tūras ministriju. Prakses pro - 
g ram mas dalībniekiem no ASV 
Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) piedāvā stipendijas $2500 
apmērā.

“Pavadi vasaru Latvijā” pro - 
g ramma ir vienreizēja iespēja 
ārpus Latvijas dzimušiem un 
augušiem jauniešiem pavadīt 
vasaru Latvijā un iziet praksi 
kādā no Latvijas kultūras vai iz -
glītības iestādēm un iegūt vēr-
tīgu pieredzi, kas vēlāk noderēs 
akadēmiskā un profesionālā dzī-
vē. Programmas pirmajā darbī-
bas gadā tajā piedalījās 16 jau - 
n ieši no ASV un Kanadas. Ņemot 
vērā prakses programmas dalīb-
nieku un prakses vietu ļoti po -
zitīvās atsauksmes, šogad no -
lemts līdzdalību programmā 

piedāvāt arī jauniešiem no citām 
latviešu mītnes zemēm. Sadarbī-
bā ar Latvijas Kultūras minis - 
t riju izveidotās programmas iet-
varos jauniešiem ir iespēja strā-
dāt prestižās Latvijas institūci -
jās. Šādu stipendiju program -  
mu ALA varēja izveidot, lielā 
mē rā pateicoties Elmāra Frei ber-
ga at  stātajam testamentārajam 
no  vē lē jumam. Šogad nolemts, 
ka ALAs stipendijas pieejamas 
praks es dalībniekiem no ASV, 
bet jaunieši no citām zemēm ai -
cināti interesēties par stipendiju 
iespējām pie savām centrālajām 
lat viešu organizācijām. Plašāka 
informācija par prakses pro - 
g rammu ir atrodama Amerikas 
latviešu apvienības mājaslapā: 
www.alausa.org.

Kopš latviešu ieceļošanas ASV 
un Amerikas latviešu apvienī -
bas dibināšanas 1951. gadā ASV 
ir izaugušas četras latviešu paau-
dzes. Lai veicinātu latviešu valo-
das, vēstures un kultūras apguvi 
un nodošanu tālāk nākamajām 
paaudzēm, ALA visdažādākajos 
veidos atbalsta 18 latviešu skolu 
un divu vasaras vidusskolu dar-
bību ASV. Tāpat ALA ar dažā - 
d ām stipendijām atbalsta dažādu 
latviešu nometņu norisi ASV. 
Pirms 18 gadiem tika izveidota 
“Sveika, Latvija!” izglītojošo ce -
ļojumu programma pa Latviju 
Amerikas latviešu pusaudžiem 
vecumā no 13 līdz 15 gadiem.

Bet “Pavadi vasaru Latvijā” 
programma ir pirmā šāda veida 
programma, kas paver iespēju 
jauniešiem pēc skolas vecumā 
uz  turēties un gūt profesionālu 
pieredzi Latvijā, veicinot to lat-
viešu valodas apguvi un piede-
rību Latvijai.

***
Zigmunda Skujiņa romāns 

zviedru valodā
Zviedrijas apgāds Tranan laidis 

klajā Zigmunda Skujiņa romā -
nu “Miesas krāsas domino”, kuŗu 
zviedru valodā tulkojis dzejnieks 
Juris Kronbergs. Romānu 1999. 
gadā izdevis apgāds “Preses nams”, 
tas iekļauts arī Skujiņa Rakstu 8. 
sējumā (“Mansards”, 2009). 

2000. gadā Latvijas Rakstnie -
ku savienība izvirzīja romānu 
UNESCO veidotajam sarak - 
s tam, kuŗā iekļautas izcilas, bet 
pla šākai starptautiskai publikai 
nepazīstamas grāmatas, savu -
kārt 2009.  gadā Kultūras minis -
t rijas izveidota literātūras eksper-
tu komisija romānu iekļāva Lat-
vijas Kultūras kanonam izvirzīto 
trīsdesmit darbu sarakstā ar šādu 
pamatojumu: “Labākais Skujiņa 
romāns, kuŗā vēstures aplamī -
bas un ačgārnības pasniegtas kā 
loģiska un likumsakarīga spēles 
aina. Spēle patiesībā ir ārkārtīgi 
nopietna nodarbošanās, par ko 
at  gādina romāna fonā nojauša-
mā veselā saprāta balss, kas šai 
gadījumā patiesi ir vesela, nevis 
aizsērējusi no vispārzināmu pa -
tiesību atgremošanas.”

2014. gadā romānu “Miesas 
krāsas domino” Kaijas Strauma-
nis tulkojumā angļu valodā Liel-
britanijā izdeva apgāds “Arcadia 
Books”, savukārt nākamgad iz -
nāks romāna tulkojums itāļu 
valodā apgādā “Iperborea”.

***
Latvijā uzstāsies 

izcilākie Maskavas Lielā teātŗa 
baleta solisti

Latvijas Nacionālajā operā 22. 
martā notiks Maskavas Lielā 
teātŗa baleta zvaigžņu Galā kon-
certs, kuŗā ar īpašu koncertuz -
veduma programmu uzstāsies 
desmit izcilākie Krievijas baleta 
solisti no Maskavas Lielā teātŗa.

Galā koncerta programma ap -
vienos tradicionālo krievu kul-

Brazīlijas latvieši pēc projekta 
parakstīšanas

tūras mūziku un mūsdienu pa -
saules mūziku. Programmā pie-
dalīsies  Krievijas baleta solisti – 
Ivans Vasiļjevs, Jekaterina Kri sa-
nova, Deniss Rodkins, Anna 
Nikuļina, Andrejs Bolotins, Ana-
stasija Gorjačeva, Aleksandrs 
Smoļņikovs, Anastasija Guba-
nova un Karims Abduļins.

***
Madridē pievērš uzmanību 

Marka Rotko Mākslas centram
Marka Rotko Mākslas centra 

Daugavpilī fotoattēls apskatāms 
Spānijas pilsētas Torrehon de 
Ardoz  Eiropas parkā atklātajā 
iz  glītojošā informātīvā izstādē 
“Veidosim   Eiropu!” (Construimos 
Europa). Madrides autonomā 
ap  gabala reģionālā valdība ar Ei -
ropas Savienības (ES) dalībvalstu 
iesaisti šo izstādi organizē saistī-
bā ar 30. gadadienu kopš Spāni-
jas pievienošanās ES. Tās atklā-
šanā piedalījās pilsētas mērs 
Ignasio Vaskess, ES dalībvalstu 
vēstniecību pārstāvji un pilsētas 
skolu audzēkņi.

Izstādi veido 28 ES dalībvalstu 
fotografijas, kuŗās attēloti objek-
ti, kas atjaunoti un būvēti, iz -
mantojot Eiropas Savienības 
fondu financējumu. Līdzās fo  -
to grafijai lasāma informācija   
par katru valsti un īss attēlotā 
projekta apraksts. Vēstniecība 
Madridē, izvēloties Latvijas 
stend am Marka Rotko Mākslas 
centra Daugavpilī attēlu, veici nā-
jusi uzmanības pievēršanu šim 
Latvijas kultūrvēsturiskajam ob -
jektam. Izstāde “Veidosim Ei  ro-
pu!” Eiropas parkā būs apska-
tāma divus mēnešus.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Biju liecinieks – uz tēva ple -       
c iem – Brīvības pieminekļa atklā-
šanai 1935. gada 18. novembrī. 
Biju viens no pirmajiem, kas at -
saucās uz Paula Lazdas aicināju-
mu atbalstīt Okupācijas mūzeja 
ideju, un no 2000. līdz 2008. ga -
dam biju aktīvs Okupācijas mū -
zeja biedrības loceklis, piedaloties 
esošās un iecerētās ekspozīcijas 
izveidē. Un kad tālaika kultūras 
ministre Helēna Demakova stei-
dzināja Gaismas pils projekta īste-
nošanu, manī šoku izraisīja ne -
labvēļu murmuļošana, ka labāk 
būtu būvējuši tik un tik dzīvokļu 
pensionāriem. 

Piedodiet par šo ievadu, bet šīs 
rindiņas pamato manu pārlie -
cību, ka vienīgā iespējamā Rīgas 
vēsturiskā “ass” ir trase, kas iekļauj 
trijoni: Brīvības piemineklis – 
Okupācijas mūzejs Strēlnieku lau-
kumā un nekur citur – Gaismas pils!

Tas, ka Brīvības piemineklis ne -
tika nojaukts, bija Veras Muchi -

Trijotne: Brīvības piemineklis, 
Okupācijas mūzejs, Gaismas pils

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

nas nopelns, jo šī Rīgā dzimusī 
tēlniece, kas radīja Strādnieka un 
Kolchoznieces statuju PSRS pa -
viljonam 1937. gada Parīzes pa -
saules izstādei, bija, var teikt, ne -
aizskarama. Atceros, ka ceļvežos 
pa Rīgu, kas bija paredzēti ārzem-
niekiem, Brīvības piemineklis pat 
netika pieminēts!

No šī pirmskaŗa Latvijas brīv-
valsts simbola taisna līnija ved uz 
Strēlnieku laukumu, kur “tā mel-
nā kaste” Okupācijas mūzejam 
bija, ir un paliek īstā vieta – Dau-
gavma lā, kur var pulcēties ļaužu 
masas, ar skatu uz likteņupes otru 
krastu, uz Gaismas pili – atjauno-
tās Lat vijas Republikas lepnumu. 
Lī dzās – trīs granītā iemūžinātie 
strēl nieki, un būtu pēdējais laiks 
viņu cepures greznot ar trejādām 
kokardēm – veco krievu ovālu, 
sar  kano piecstūru zvaigzni un 
Lat  vijas saulīti. Un ļoti žēl, ka kaut 
kā iestidzis savdabīgais represēto 
piemiņas memoriāla projekts. 

Okupācijas mūzeja pagarinā-
juma/turpinājuma – Nākotnes na -
ma pretinieki iespītējušies, ro  -  
si not mūzeju pārnest uz Stūŗa 
mā ju. Šī ēka, pat tikai daži tās stā-
vi, ir vajadzīga, pat vēlama Oku-
pācijas mūzeja filiāle, taču nams 
atrodas pie trokšņaina ielu krus-
tojuma, tā ir ne visai ērti pieeja -
ma un “piebraucama” vieta. Tos, 
kas nevēlas redzēt Okupācijas 
mū  zeju Daugavmalā, mudina ne 
jau bažas par vēsturisko Vecrīgas 
siluetu, bet vienīgi protests pret šo 
“acīs krītošo” un nemitīgo atgādi-
nājumu par to, ka svešā vara ve -
sela pusgadsimta laikā izrāva Lat-
viju no neatkarīgo, Eiropas civī li-
zācijai piederošo valstu sai mes.

Aplūkojot mūsdienu Rīgas pie-
minekļos kaltos vaibstus, raugos 
uz Esplanādi: par 1965. gada at -
klāto lielisko pieminekli Rainim 
jāpateicas – vēstures ironija – “pa -
domju varas” pūlēm padarīt šo 
izcilo Latvieti, Eiropieti un Hu  mā-

nistu par “savējo”, kaut gan viņš, 
būdams sociāldemokrats, noro-
bežojās no lieliniekiem. Turpat, 
Esplanadē, piemineklis Kalpa - 
k am atgādina par Brīvības cīņām, 
un ļoti gribētos tai pašā laukumā 
ieraudzīt pieminekli Konstanti-
nam Čakstem un viņa līdzgait-
niekiem Latvijas centrālajā pa  do-
mē – šo manu priekšlikumu ne  -
cik sen atbalstīja ministrs Artis 
Pabriks. Bastejkalnā, iepretim Ār -
lietu ministrijai, piemineklis Kār-
lim Ulmanim liek aizdomāties  
par šo traģisko figūru, kas stāvēja 
pie Latvijas brīvvalsts šūpuļa un 
kam nebija iespējams novērst tās 
okupāciju.

Tagadējos ceļvežos pa Rīgu Zi - 
n ātņu akadēmijas ēka tiek ieteikta 
apskatei kā staļinisma architek-
tūras paraugs. Patiešām, šī celtne, 
kas bija iecerēta kā “Kolchoznie -
ku nams” (!), ir ne mazāk intere-
santa ārzemniekiem, kā daudzi-
nātais jūgendstils Alberta ielā. Un 

“Pār daugavas monstrs”? Krievijas 
vēst niecība to pasargā “no laika 
zoba”, bet skaidrojoša plāksne lat-
viešu, krievu un angļu valodā tur 
gan būtu vēlama...

Atjaunotais Rātsnams, Rolanda 
statuja un Melngalvju nams ir 
visumā veiksmīgi īstenotas pēc-
padomju gadu ieceres, kaut gan 
pēdējam piemīt zināma butafo-
rijas nokrāsa. Ko vēl vajaga, lai 
Vecrīgai paliek gadsimtu aura? Te 
vēl un vēlreiz jāuzsver: taisni tur 
jābūt Okupācijas mūzejam ar 
Nākotnes namu. Un ja nu šīs pie-
būves baltais segums ir no šāda 
vai citāda materiāla – Birkerta ie -
cere jāīsteno.

Virsrakstā pieminētā trijotne 
patiešām ir Latvijas vēstures ass. 
Tās vidējam posmam – Okupāci-
jas mūzejam ar Nākotnes namu 
būtu jābūt gatavam uzņemt ap -
meklētājus valsts simtgades ju  bi-
lejā.

Pagājušajā nedēļā Lielbritanijas 
chrestomatiskais un visā pasaulē 
pazīstamais BBC telekanāls pre -
zentēja filmu par to, kas notiktu,   
ja lielā kaimiņvalsts kādā jaukā 
dienā sadomātu iebrukt mūsu 
valstī, pavisam konkrēti apsprie - 
ž ot to, cik lielā mērā mēs varētu 
uzticēties NATO un attiecīgā lī -
guma 5. pantam, kuŗā ir teikts –   
ja kāds uzbrūk vienai NATO 
dalībvalstij, tad visas pārējās to uz -
skata par uzbrukumu arī sev un 
steidzas palīgā. BBC raidījuma 
secinājums bija tāds, ka patiesībā 
NATO varētu nebūt gatava neka-
vējoties novērst Krievijas uzbru-
kumu, jo pat dažu stundu laikā 
kaimiņvalsts tanki un cita techni-
ka varētu nokļūt ne vien, pie mē - 
r am, līdz Zilupei vai Daugav pilij, 
bet krietni vien tālāk.

Par to, vai tik tiešām šāds iebru-
kums varētu būt reāls, varbūt ne -
domāsim, jo tā ir pārāk baisa do -
ma, lai to vispār apspriestu. Ir    
gan tiesa, ka kaimiņvalsts dikta-
tors ir pagalam neparedzams, un 
it īpaši pēdējā laikā, kad Eiropas 
uzliktās sankcijas sakarā ar noti-
kumiem Ukrainā ir sākušas ne -
ciešami spiest, viņš arvien vairāk 
atgādina stūrī iedzītu žurku. Grū -
ti iedomāties, kādam “klikšķim” 
būtu smadzenēs jānotiek, lai Pu -
tins stātos pretī visai NATO alian-
sei ar tās varenību. Signāls par to 
bija brīdī, kad Turcija notrieca 
Krievijas kaŗa lidmašīnu, kas bija 
“iemaldījusies” Turcijas gaisa telpā 
(vārds pēdiņās tāpēc, ka arī tā ir 
joma, kuŗā Kremļa aviatori mēdz 
būt krietni nekaunīgi, lai neteik - 
tu smagāk). Maskava pabubināja, 
pabārās, kaut kādas sankcijas arī 
ieviesa, bet nekādus militārus 

Krievijas iebrukums?
pretsoļus tā arī nespēra. 

Taču attiecībā uz minēto BBC 
filmu jāatzīmē, pirmkārt, ka at -
tiecīgo raidījumu noteikti noska-
tījās arī ļaudis NATO centrālē, un 
tas ir pozitīvi. Jo diez vai viņi bija 
īpaši iepriecināti par domu, ka 
patiesībā NATO drošības solīju mi 
nav nekā daudz vērti. Mūsu valsts 
ārlietu ministram Edgar am Rin-
kēvičam nebija vajadzīgs kollē - 
ģim Londonā pavaicāt, vai BBC 
filmā bija redzama Lielbritanijas 
oficiāla nostāja, jo tādā gadīju -  
mā tikpat labi kollēģis Londonā   
E. Rinkēvičam varētu pajautāt,  
vai Latvijas oficiālā pozīcija kād-
reiz ir redzama, piemēram, seriā -
lā “Ugunsgrēks.” Valstis un valdī-
bas nemēdz savu pozīciju un 
plānus paust filmās, pat ne it kā 
dokumentālās filmās. (Protams, 
arī tā ir joma, kurā ir savi izņē mu-
 mi, piemēram, pirms pāris ne -
dēļām tai pašā BBC kanālī ar mil-
zu pārsteigumu skatījos doku-
men tālu filmu, kuŗā augsti stāvoša 
ASV amatpersona pilnīgi atklātā 
tekstā pateica, ka Vladimirs Pu -
tins ir viens itin korumpēts cil-
vēkbērns, un to nu attiecīgā amat-
persona nebūtu teikusi bez savas 
valsts visaugstākās vadības ak -
cepta.)

Otrkārt, šogad NATO ir pare-
dzēts kārtējais samits, kas notiks  
8. un 9. jūlijā Polijas galvaspilsētā 
Varšavā. Jau tagad ir zināms, ka 
viens no galvenajiem jautāju - 
m iem NATO dalībvalstu vadītā -
jiem būs drošība Austrumeiropā 
un konkrēti Baltijas valstīs. Jau 
tagad amerikāņi ir sūtījuši signā-
lus, ka tie beidzot ir gatavi pār - 
ska t īt kādreiz pavisam citos ap  -
stākļos un citiem Maskavas vadī-

tājiem sniegto solījumu par pa -
stā  vīgu bāzu neierīkošanu kād -
rei  zējās PSRS republikās. Patla ban, 
kā zināms, NATO ļaudis mūsu 
valstī uzturas rotācijas kār tībā, tas 
pats sakāms par lidma šī n ām, kas 
sargā mūsu gaisa tel  pu, – te vācie -
ši, te itāļi, te citi. Kat rā gadījumā 
Amerikai būtu visas tiesības aiz-
mirst, kas kādreiz runāts ar Krem-
li, jo kopš tā laika Kremlis ir atkal 
un atkal pierādījis, ka starptau-
tiskas norunas, starptautiski liku-
mi un starptautiskā kārtība tam   
ir pilnīgi vienaldzīga. Ja NATO 
minēto BBC filmu uztvers kā brī-
dinājumu, ka sabiedrībā ne visi    
ir īpaši pārliecināti par alianses 
kopējo solījumu drošības jomā, 
tad pieļauju, ka saruna Varšavā, kā 
arī sarunas pirms un pēc tam, va -
rētu būt krietni konkrētāka un, 
turēsim īkšķus, ka mūsu valsts 
drošības uzlabošanai un attīstīša-
nai pozitīva.

Jo fakts tomēr ir tāds, ka mūsu 
Nacionālie bruņotie spēki, lai arī 
cik profesionāli tie būtu vai ne -
būtu (un lielākoties tie ir nudien 
profesionāli, citādi tie nebūtu rē -
gulāri guvuši uzslavas no kollē-
ģiem ārvalstu miera uzturēšanas 
un arī kaŗa misijās Afgānistānā, 
Irākā, Afrikā un citur), skaitliski 
tie tomēr ir mazi spēki, ja tos sa - 
lī dzinām ar Krievijas Federāci -   
jas bruņotajiem spēkiem. Ne velti 
Pu   tins nesen paziņoja par vēl trīs 
divīziju izvietošanu netālu no 
“tuvajām ārzemēm,” kā Maskava 
turpina uzskatīt kādreizējās PSRS 
republikas. Jau tagad Pleskavā,  
kas nebūt nav tālu no mūsu ro -
bežām, ir Krievijas gaisa uzbru-
kumu divīzija, kuŗai bijusi no -
piet na loma Krimas sagrābšanā 

un Ukrainas sapurināšanā. Ga -
dos vecāki lasītāji, iespējams, at -
cerēsies sardonisko kinofilmu 
“Pele, kuŗa ierēcās” – tajā maziņa 
valstiņa pieteica kaŗu daudz lie lā-
kai valstij un sev par pārsteigumu 
uzvarēja. Šis nebūs tas gadījums.

Domāju, ka NATO cilvēki ar -
vien vairāk saprot, kas Vladimirs 
Putins ir par putnu. Nav jau runa 
tikai un vienīgi par Gruzijas in -
vāziju, par brutālo kaŗu Čečenijā 
(kur, kā lasītāji zinās, diktātors 
“instalēja” savu klēpja sunīti, kuŗš 
tagad luncina Kremli atbalstošo 
asti pie katras izdevības), par Kri-
mas aneksiju, par nedarbiem Uk -
rainas austrumos. Patlaban cars 
Vladimirs arī nevienam tā īsti ne -
saprotamā veidā darbojas Tuva -
jos Austrumos, pieļauju, katru 
die nu sabiedrotie grauž nagus, 
domājot par iespēju, ka kaut kādā 
brīdī kāda no Krievijas lidmašī - 
n ām (kuŗas tur, tāpat kā citur, mēdz 
lidot ar izslēgtiem kontaktiem) 
sadursies ar kādu citu. Katrā gadī-
jumā, tas viss un vēl apstāklis, ka 
Krievijas tautsaimniecība patla-
ban grimst arvien dziļākā purvā, 
NATO ļaudīm, visticamāk, liek ap -
  jēgt pieaugošo Putina nepro gno -
zējamību un līdz ar to – nepie-
ciešamību Baltijas valstu aizsar dzī-
bai pievērsties arvien nopiet nāk.

Par BBC filmu ir sakāms arī   
kas smagāks, proti, filmā bija re -
dzams, kā Latgales ļaudis laimīgi 
dedzina Latvijas Republikas karo-
gu un tā vietā paceļ Latgales ka -
rogu. Signāls nepārprotams – Lat-
vijas austrumos dzīvo separātiski 
noskaņoti cilvēki, kuŗi pie pirmās 
izdevības atteiksies no Latvijas un 
pievērsīsies lielajam kaimiņam. 
Visticamāk, šur tur viens vai otrs 

cilvēkbērns ar šādu noskaņojumu 
ir atrodams, bet ne jau tikai Lat -
galē vien. Arī Rīgā droši vien ir 
potenciāli piektās kolonnas dalīb-
nieki.

Šāda latgaliešu “prezentēšana” 
BBC filmā reģionam bija liels pli-
ķis sejā. Latgale ir tāda pati Latvi-
jas Republikas sastāvdaļa kā Vid-
ze me, Kurzeme vai Zemgale. Jā, 
tās vēsture ir ritējusi citādāk ne - 
kā pārējām Latvijas territorijām, 
turk lāt mūsdienās tas joprojām ir 
trūcīgākais valsts reģions. Taču tā -
pēc uzskatīt, ka tur visi alkst sa -
vienību ar Krieviju, ir vismaz ne -
pieklājīgi. Turklāt BBC filma arī 
gribot negribot sūta signālu, ka 
Latgale nav tāda vieta, kur kāds 
varētu gribēt veikt investīcijas, un 
tas jau ir pagalam kaitnieciski,      
jo – kā gan pacelt jebkuŗu pasau -
les reģionu no īstas vai nosacītas 
nabadzības, ja ne ar ieguldījumu 
un to veidoto uzņēmumu un dar-
bavietu palīdzību? BBC filma ļā -
va saprast – ja Krievija pārāk sa -
trakosies, Latgale būs pirmā vieta, 
kuŗai tāpēc nāksies ciest (tieši 
tāpat, starp citu, kā tas bija īsi 
pirms Otrā pasaules kaŗa). Tas nu 
nav tas labākais signāls, nebūt ne, 
lai arī ģeografiskā nozīmē, pro-
tams, tā nu tas diemžēl ir.

Taču, kā jau minēju, kopumā 
BBC filma ir pozitīvi vērtējama  
kā vēstījums, ka sabiedrībā jopro-
jām ir šaubas par NATO patie -
sajiem nolūkiem attiecībā uz sa - 
lī dzinoši jaunajām dalībvalstīm 
Aust rumeiropā. Ja tas Varšavā un 
citur alianses cilvēkiem liks sa -
sparoties un ātrāk Baltijā izvietot 
nopietnas kaŗabazes un cita vei - 
da infrastruktūru, tas būs tikai un 
vienīgi svētīgi. Arī Latgalei.
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Lai šīs recenzijas virsraksts       
Pē  riens Jēzum nesatrauc manus kri s-
tīgos brāļus un māsas un lai at  e -
isti lasītāju vidū neberzē rokas aiz 
prieka, jo turpmākajās rindkopās 
nebūs nedz zaimu, nedz glaimu, 
nedz par Jēzu teikts kas nosodāms! 
Bet gluži kā aktieriem un dzie-
doņiem, tā arī recenzentiem mūs-
dienās jāpūlas skatītāju, klausītā -
ju un lasītāju uzmanību piesaistīt 
jau ar pirmo uznācienu, lai priekš-
nesuma vai raksta gaitā viņi ne -
tiktu pazaudēti. Turklāt pēriens 
Jēzum nav pašreizējā rakstītāja iz -
do mājums, jo tāds nosaukums ir 
kādai vācu sirreālista Marksa 
Ernsta 1926. gadā topošai gleznai, 
kas skatāma Ojāra Spārīša grā-
matas Esejas par Latvijas sakrālo 
kultūru 188. lappusē. Gleznā “Jau-
nava Marija” klēpī turētajam Jēzus 
bērniņam kārtīgi uzskaita pa pli-
ku dupsi, liekot gleznas vērotājam 
prātot, vai reizē Dievam un cil - 
vēk am Jēzum, kuŗš pēc Baznīcas 
mācības bijis bez grēka, tomēr bi -
jusi piešķirta tāda cilvēciskās esī-
bas daļa, kas viņam ļautu pastrā  - 
d āt pa sīkai nerātnībiņai bērnībā. 
Virsraksts Pēriens Jēzum likts arī 
grāmatas beigu galā ievietotajai 
Didža Meļķa sarunai ar Ojāru 
Spā rīti, kuŗas pirmpublicējums 
bijis lasāms kādā periodiskā iz -
devuma Latvijas Luterānis 2001. 
gada numurā.

Ernsta glezna ir viens no pie-

Pēriens Jēzum
Ojārs Spārītis, Esejas par Latvijas sakrālo kultūru, apgāds “Jumava” 2015. g., 216 lpp.

mēriem, ar kuŗu palīdzību Ojārs 
Spārītis cenšas atšķirt sakrālo 
mākslu no mākslas ar reliģisku te -
ma tiku. Lūkojot vienkārši for mu - 
 l ēt Spārīša domas kodolu, sakrālā 
māksla ir tāda, kas tās vērotājā 
rada vai palīdz uzturēt svētuma 
izjūtu. Helēnas Heinrichsones 
Kol kas luterāņu baznīcas altāra 
ul  tramodernais gleznu triptichs 
(22. lpp.) diez vai būtu saucams 
par sakrālu, lai gan oriģinālitāte 
un mākslas vērtība tam nav no -
liedzama. Protams, absolūti droša 
robeža starp sakrālo mākslu un 
mākslu ar reliģisku tematiku nav 
novelkama, un dažādiem vērtē tā-
jiem tā var būt novilkta atšķirī - 
gās vietās. Noteicēja būs gan cil-
vēka die vizjūta, gan māksliniecis -
kā gau me.

1955. gadā dzimušais Ojārs Spā-
rītis, ilggadējs profesors Lat vijas 
Mākslas akadēmijā, kopš 2012. 
gada Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents ir viena no mūsdienu 
Latvijas intelektuālistu galotnēm. 
Eseju krājumā, kas iznācis autora 
60. dzimšanas dienas gadā, lasā-
mas starp 1986. un 2006. gadu 
pe  riodikā un presē publicētas ap -
ceres, bet gaŗākais un pamatīgā-
kais darbs “Reformācijas un kon-
fesionālizācijas laika liecības Livo-
nijas mākslas artefaktos”, liekas 
būt pirmpublicējums. 

Spārītis veikli rīkojas starpdis-
ciplinārā jomā: teoloģija un vēsture 
viņa pētījumos ērti sakļaujas ar 
mākslu un architektūru sendie -nās 
un mūsu laikos, ar dievnamu inter-
jeriem, ar kapu plāksnēm, ar Rie -
tumeiropas izcelsmes vara gre bu mu 
un iespiedgrafikas ietekmi uz Lat vi-
jas luterāņu baznīcu altār glez nām...

Vispārīgākais, aktuālākais un 
ne  speciālistam visvieglāk lasā -
mais raksts ir pats pirmais – 
“Latvijas sakrālās kultūras gaita 
pasaules architektūras un māk -
slas attīstības kontekstā”. Kritiski 
Spārītis vēro dievnamu celtniecī-
bas tendences Eiropā kopš pag.  
gs. 50. gadiem: tās aizrāvušās ar 
minimizāciju, nereti vienai un tai 

pašai celtnei bez dievkalpošanas 
funkcijas paredzot vēl dažādas ar 
draudzi saistītas sabiedriskas no -
darbības. Dievlūdzēju “būtiska 
emo cionālā pārdzīvojuma veici-
nātāja līdzekļa – tēlainības” vietā 
baznīca ir sākusi iet abstraktās 
mākslas pavadā. (29.) Turpretim 
tam, ka pēcpadomju laika Latvijā 
katoļu baznīca sevi atklājusi “kā 
modernām architektūras ievir - 
z ēm sekojošu pasūtītāju” Spārītis 
vērtē šķietami pozitīvi: “Tā ir ap -
zināta investīcija rītdienai un mē -
ģinājums kopsolī ar laiku censties 
pēc draudžu pieauguma īpaši no 
jaunatnes puses.” (19.) Tāds kā 
2000. gada skatījums parādās sū -
dzībā par Aglonas bazilikas tiešās 
apkārtnes “mākslinieciskās vien-
gabalainības sabojāšanu ar pa -
pildu celtniecību un liela laukuma 
izveidi (nu jau ar to visu būs ap -
rasts!), kā arī formulējumā, ka 
“Latvijas dievnamos valda sakār-
tošanās griba un ierobežotas ie -
spējas to veikt.” (28.) Viena rind-
kopa atvēlēta Otrā pasaules kaŗa 
trimdai (13. – 14.): “Gan ASV, gan 
Kanadā un Austrālijā, uz kurieni 
izceļoja liels skaits bēgļu, ar latvie-
šu architektu un mākslinieku 
rokām 1950. – 1970. gados uzcel-
tas vairākas modernas baznīcas, 
radīti laikmetīgi interjeri un tiem 
pieskaņoti mākslas darbi.” Šajos 
arī reliģiskas ievirzes mākslas dar-
bos dominējošā tema esot pazu-
dusī dzimtene.

Īpaša interese Spārītim ir par 
pārmaiņām dievnamu interjeros, 
kādas atnesa reformācija. Kaut   
lu  terisms bija nedraudzīgs pret 
glez nām un skulptūrām pārpil - 
n ām dievlūgšanas telpām un noti -
ka  pat to papostīšana – kā Pēteŗa 
baz nīcā Rīgā –, altāŗglezna palika 
kā luterāņu baznīcas neatņema -
ma daļa. Pats Luters altāŗgleznā 
vislabprātāk vēlējās Jēzus un mā -
cekļu pēdējā vakarēdiena parā dī-
jumu, tomēr citi temati, kas izvir-
zījās luterisko altārgleznu priekš-
plānā, bija Jēzus ciešanas un apo-
kalipse. Grāmatā nobildētajām 

lu  terisma agrīno gadsimtu altāŗ-
gleznām Latvijā daudzkārt nav 
atzīmēti to autoru vārdi. Pat ja tie 
būtu zināmi, to publicēšana ne -
būtu necik nozīmīga, jo vietējie 
mākslinieki bijuši vairāk nekā 
amat nieki, kas viņu rokās nonā-
kušus ārzemju mākslinieku tira -
žē tus vara grebumus pārveidojuši 
altāŗgleznās. Jādomā, ka vairāk uz 
16. gadsimtu attiecas Spārīša vēr-
tējums, ka “ļoti reti luterāņu diev-
namu gleznu mākslinieciskais 
līmenis pārsniedz amatnieciskas 
perfekcijas vai provinciālas rusti-
kālizācijas līmeni” (76.), jo 40 lap-
puses vēlāk, runājot par 17. gad-
simtu, viņš uzslavē “Latvijā strā-
dājošo gleznotāju meistarību un 
godprātīgo attieksmi kā pret 
amatu, tā arī pret paraugu.” (115.)

Ja nebijis vienas vienīgas esejas, 
autors savu grāmatu gluži precīzi 
būtu varējis nosaukt par Esejām 
par ... mākslu, jo ir taču arī tādas 
sakrālās kultūras svarīgas nozares 
kā mūzika un literātūra, kam grā-
matā vieta nav dota. Bet ir šī viena 
vienīgā eseja, kas “izkrīt no māk-
slas rāmjiem”, un tā ir par 1898. 
gada Vidzemes dziesmu grāma - 
tu un tās sastādītājiem. Uzsvars 
esejā likts uz sastādītājiem, pāris 
dziesmu tekstiem Spārītis pie-
vēršas minimāli. Bet arī te viņa 
raksta izejas punkts ir Teodora 
Ūdera 1908. gadā radīta glezna 
“Vidzemes Dziesmu grāmatas sa -
stādītāju grupas portrets”. Gleznā 
redzami trīspadsmit cienījama 
izskata melnos uzvalkos ģērbu - 
š ies vīri no pusmūža uz augšu ar 
nopietnām un izteiksmīgām se -
jām, un starp viņiem uz galda       
ir novietota – droši vien – Bībele 
un virs tās viņu sastādītā dzies - 
mu grāmata. Spārītis iepazinies ar 
viņu visu biografijām, un to iz  stā s-
tījumi nesmaidīgos, svarīgos vī   -
rus no gleznas izcilas kvalitātes 
nobildējuma jo vairāk pietuvina 
grāmatas lasītājam un skatītājam. 
Fascinē Spārīša skaidrojums, ka 
šāda trīspadsmit vīru grupa vien-
kopus dzīvē nekad nav bijusi un 

arī nevarēja būt, jo gleznā 1908. 
ga  dā iegleznotais Juris Neikens 
bija miris jau 1868. gadā. Izrādās, 
ka gleznā skatāmos luterāņu mā -
cītājus mākslinieks Ūders kopā 
“sasēdinājis” tikai ar fotografiju   
un baznīcu ģērbistabu sienas grez-
nojošo gleznoto un fotografēto 
ģī  metņu palīdzību.

Necenšoties pieskarties visu 
vien padsmit Spārīša eseju temati-
kai, atzīmēsim vēl vienīgi to, ka 
visus, kas reiz iegriezušies Brīv da-
bas mūzejā Rīgā, iepriecēs īsa ap -
cere par Usmas baznīcu Latvi jas 
kultūrā un tai pievienotie trīs attēli.

Izteikts uzsvars grāmatā ir uz 
luterāņu baznīcās saglabātajām 
kultūrvērtībām, tomēr viena ese - 
ja – “Altāŗglezna un mīts” – veltīta 
altāŗgleznai Krāslavas Svētā Lud-
viga katoļu baznīcā. Latvijas Ro -
mas katoļu baznīcas Rīgas archi-
bīskapa Zbigņeva Stankeviča uz -
rakstītais grāmatas cildinājums un 
ieteikums uz tās aizmugurējā vā -
ka uzskatāms par skaistu oikūme-
nisku žestu.

Citā reizē būtu pamats pavīpsnāt 
par fotoattēliem, kas papildina 
Lias Guļevskas uzrakstīto pēcvār-
du. Ojārs Spārītis tajos skatāms 
līdzās visādām slavenībām – 
Zviedrijas kroņprincesei, ANO 
ģenerālsekretāram, Nobela prē-
mijas laureātam vācu rakstnie - 
k am Ginteram Grasam, Vācijas 
kanclerei Angelai Merkelei... Ir 
cilvēki, kas īpaši kollekcionē sevis 
nobildējumus ar slavenībām, jo 
tādi ceļ viņu pašapziņu. Spārītim 
tāda kollekcija nebūtu nepie cie-
šama, jo viņa spējas un diženumu 
jau parāda viņa paveiktie darbi. 
Šoreiz tomēr nevīpsnāsim, jo 
grāmata nav viscaur vienīgi paša 
Spārīša noteikta, bet daļēji uz  ska-
tāma arī par viņa kollēgu un   
draugu sagādātu iepriecinājumu 
viņa jubilejas gadā. Ne tikai satura, 
bet arī lielā for māta, augstas kva-
litātes papīra un grafiskā veidoju-
ma dēļ Spārīša Esejas ieteicamas 
dāvināšanai goda dienā.

Iegādājieties www.gramata24.lv

No piektdienas, 5. februāŗa, 
Rēzeknē ir apskatāmi trimdas 
lat viešu un ārzemēs dzīvojošās 
jaunās latviešu paaudzes māk -
slas darbi, kas uz Latviju atceļojuši 
no dažādām pasaules valstīm un 
ko no savas kollekcijas ceļojošas 
izstādes veidā uz Latgales kultūr-
vēstures mūzeju atvedis Cēsīs 
izveidotais “Pasaules latviešu 
māk slas centrs” (PLMC), tādējā -
di veicinot ārzemēs tapušas augst-
vērtīgas mākslas iekļaušanos 
Lat vijas kultūrtelpā.

“Amerikā 50. gadu beigas, 60. 
gadi bija abstraktā ekspresio-
nisma uzplaukums, un mēs ļoti 
daudz no tā šeit varam redzēt,” tā 
spilgto un krāsu pilno “Pasaules 
latviešu glezniecības” izstādi sti-
listiski iezīmēja mūzeja mākslas 
nodaļas vadītāja Inese Dundure.

“Tas, ko apmeklētājs varēs re -
dzēt Latgales kultūrvēstures mū -
zejā, ir daļa no PLMC diasporas 
latviešu mākslas kollekcijas, kas 
liecina ne tikai par Latvijas vēstu-

RENĀTE LAZDIŅA Rēzeknē atklāta diasporas latviešu mākslas izstāde
res norisēm, bet apliecina kul tū-
ras un mākslas tradicijas sai stī bu 
un attīstību pasaules norišu kon-
tekstā,“ Latvijas Radio intervijā 
pastāstīja “Pasaules latviešu māk-
slas centra” pārstāvis Dainis Mjar-
tāns.

Izstādē apkopotie vairāk nekā 
20 mākslinieku darbi kā ziedo-
jumi atceļojuši no Amerikas, 
Austrālijas, Kanadas un citām 
pasaules valstīm, uz kurieni sa -
vulaik Otrā pasaules kaŗa rezul-
tātā devušies latviešu mākslinie-
ki. Apmeklētāji varēs tuvāk iepa-
zīties ar Augusta Annusa, Frid-
richa Milta, Niklāva Strunkes, 
Jāņa Gaiļa darbiem, kas tapuši 
ārpus Latvijas. Izstādē pārstāvē - 
ta virkne mākslinieku, kas savu 
radošo briedumu sasnieguši sa -
vās jaunajās mītņu zemēs, – Lai-
monis Mieriņš (Anglija), Jānis 
Kalmīte, Ģirts Puriņš, Gerda Ro -
ze, Ojārs Šteiners, Voldemārs 
Avens, Oskars Skušķis, Jānis 
Strods (ASV), Jānis Annus (Vā -

cija) u.c., kā arī mūsdienu latvie-
šu diasporas mākslinieki – Valda 
Oestreichere (Kanada), Jānis Rū -
dolfs Nedēļa, Māris Raudziņš 
(Austrālija), Kārlis Rekevics, 
Gints Grīnbergs, Lelde Vinters 
Ore (ASV) u.c.

Latvijas Mākslas akadēmijas 
Latgales filiāles lektore Evija Va -
siļevska izstādi vērtē kā īpaši 
nozīmīgu arī studentiem māk-
slas vēstures apguves procesā: 
“Ļoti ilgu laiku Latvijas mākslas 
vēsturi mācīja, pamatojoties uz 

to, kāda tā ir bijusi, ņemot vērā 
padomju laikus, par ko drīkstēja 
runāt, un studentiem ir svarīgi 
zināt to, ka tā cilvēku daļa, kuŗi 
bija spiesti aizbraukt prom no 
Latvijas, bet turpināja savu ra -
došo dzīvi dažādās jomās, tā arī 
pieder pie Latvijas mākslas vēs-
tures, un tā ir ļoti būtiska sa -
stāvdaļa.”

Par iespēju klātienē Rēzeknē 
aplūkot ārzemēs strādājošo lat-
viešu mākslinieku darbus, par 
kuŗiem ilgus gadus nebijis prak-
tiski nekādas informācijas, gan-
darīts atklāšanā bija arī glezno-
tājs un mākslas profesors Osvalds 
Zvejsalnieks.

Izstāde, kas pirms diviem ga -
diem tika atklāta Cēsīs, šobrīd, 
ar mērķi diasporas latviešu māk-
slu iekļaut Latvijas kultūras dzī-
ves apritē, apceļo vairākas Lat-
vijas pilsētas. Latgales kultūr-
vēstures mūzejā tā būs aplū ko-
jama vēl līdz 12. martam, bet   
pēc tam ceļos uz Krāslavu.
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Tuvojoties Gunara Janovska 
100 gadu atcerei, jau iepriekšējā 
laikraksta numurā iepazīstinā -
jām ar literātūrzinātnieces Ingū-
nas Daukstes Silasproģes apceri 
par ievērojamo latviešu 20. gad-
simta rakstnieku, par viņa devu-
mu tautas dvēseles atklāsmē. 
Die nā, kad avīze jau bija nodru-
kāta, bet īstais piedzimšanas da -
tums vēl nebija pienācis, – 4. feb-
ruārī – Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas 5. stāva ietilpīgajā Stendera 
lasītavā notika vērienīgs rakst -
nie ka jubilejas sarīkojums. 

Gunara Janovska (1916 – 2000) 
dzīvei un literārajiem darbiem 
bija veltīta atceres pēcpusdiena, 
kuŗas pirmā daļa bija rakstnie - 
k am veltītas izstādes atklāšana. 
Na  cionālās bibliotēkas speciālisti 
sadarbībā ar Latviešu dokumen-
tācijas centru Lielbritanijā un tā 
vadītāju Inesi Auziņu-Smith eks-
pozīcijā piedāvā apskatīt rakst-
nieka darbu izdevumus, rokrak -
stus, dokumentus un piemiņas 
lietas. Vairākas planšetes ar foto-
attēliem ataino dažādus Gunara 
Janovska dzīves posmus. Ekspo-
nēti arī mākslas darbi – paša 
rakst nieka gleznas un filigrāni 
akvareļi, arī dzīvesbiedres Sar-
mītes gleznots Gunara portrets.

Sarīkojuma apmeklētāju kup-
lajā pulkā bija dažādu paaudžu 
lasītāji, klātesošo uzmanībai tika 
piedāvāti lasījumi par temu “Gu -
nars Janovskis literatūrā, teātrī, 
domubiedru un laikabiedru at -
miņās”. No pētniekiem visdzīvā-
ko reakciju raisīja grāmatzināt-
nieka Viestura Zandera stāstī -
jums par jubilāra un “Grāmatu 
Drauga” izdevēja Helmara Ru  dzī -
ša saraksti. Klausoties vēstuļu frag-
mentos un precīzos komen tāros, 
varējām iztēloties divu spilg tu 
personību domu apmaiņu un 
priecāties par abu asprātību. Ine-
se Auziņa-Smith pavēra ieskatu 
senā draudzībā ar rakstnieku, 
viņa gaišajā cilvēciskajā būtībā. 
Sarmīte Janovska, stāstot par 
šķie tami sadzīviskām kopīgajām 
gaitām, atklāja Gunara Janovska 
labvēlību pret līdzcilvēkiem, viņa 
klusināto pašironiju un prasmi  
ar humoru pārvarēt dažu labu 
grūtu brīdi. Režisors Varis Bras -
la, kuŗš Latvijā uz Valmieras te -
āt ŗa skatuves iestudējis vairākus 
G. Ja  novska prozas darbus, atzi-
nās, ka abus draudzībā saistījis 
līdzīgs skats uz dzīves pamat vēr-
tībām, visciešāk – dzimtenes mī -
lestība, kas ierakstīta jebkuŗā 
Janovska darbā.

Rakstnieks Zigmunds Skujiņš, 
kuŗš pērnā gada nogalē nosvinē-
jis 90. dzimšanas dienu, tik tie - 
š ām sevi apzinājies par simtgad-
nieka laikabiedru: “Mūs šķiŗ nie-
ka desmit gadi!” Viņš pastāstīja 
par satuvināšanos ar Janovski  
pa  gājušā gadsimta septiņdesmi-
tajos gados, par savu viesošanos 
Lielbritanijā pie rakstnieka. Un 
ne  aizmirsa piemetināt, ka jūtas 
visīstākais Gunara Janovska man-
tinieks, jo vēl joprojām valkā pēc 
rakstnieka aiziešanas mantoto 
mēteli: “Ar to es arī šodien atnā cu 
šurp.”

Šī sarīkojuma otrā puse, kuŗā 
dzīvos atmiņu stāstījumos varē-
jām sajust jubilāra rakstura sav-

Godinām rakstnieku Gunaru Janovski

dabību, savas valodas un dzimte-
nes mīlestību, labsirdīgo, gaiša 
smaida apdvesto attieksmi pret 
līdzcilvēkiem, bija visvērtīgākais 
atgādinājums par bagātā mūža 
devumu. G. Janovska grāmatas, 
kas iznākušas trimdā un dzim te-
nē, ir mantojums, kuŗš lasītājiem 
un pētniekiem vēl ilgi stāstīs par 
cilvēku izjūtām un pārdzīvo ju - 
m iem velnišķi sarežģītajā div -
des mi tajā gadsimtā. Bet šo darbu 
autora personības vitālitāte, hu -
mora izjūta, dziesmas mīlestība 
vēl dzīvo mūsu vidū kā siltas un 
krāsainas atmiņas par kopā pa -
va dīto laiku. Pēcpusdiena izska-
nēja ar konkordijas Valdemārija 
krāsnešu dziedātu dziesmu, arī 
ta  jā Gunars Janovskis bija ar 
mums.

Savukārt svētdien, 7. februārī, 
Latvijas Radio1 programmā ska-
nēja Kutūras Rondo – raidījums, 
kas 50 minūšu gaŗumā bija vel -

Dzīvesbiedres Sarmītes (“Oranžais krekls”) gleznotais Gunara 
Janovska portrets

Rakstnieka Gunara Janovska mūža pēdējo gadu uzticamā ceļa-
biedre Sarmīte Ērenpreiss-Janovska // FOTO: Ligita Kovtuna

Grāmatzinātnieks Viesturs Zan-
ders // FOTO: Ligita Kovtuna

Klausītāju pulkā dažādu paaudžu lasītāji. Pirmā no labās Inese Auziņa-Smith, otrā – Sarmīte Janovska // FOTO: Ligita Kovtuna

Režisors Varis Brasla // FOTO: 
Ligita Kovtuna

Rakstnieks Zigmunds Skujiņš

tīts Gunara Janovska atcerei. Tajā 
bija iespēja ieklausīties arī paša 
rakstnieka teiktajā – raidījumā 
bija iekļauti fragmenti no dažā -
du gadu intervijām.

GUNDEGA
SAULĪTE
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Pagājušajā gadā rudenī Pa -
sau les Brīvo latviešu apvienī -
bas (PBLA) valdes sēdē PBLA 
Kultūras fonda priekšsēde Vija 
Zuntaka-Bērziņa pēc 11 darbī-
bas gadiem paziņoja par atkāp-
šanos no amata. PBLA valdei kā 
savu pēcteci viņa ieteica mūzi-
ķi, Latviešu Nacionālās apvie nī-
bas Kanadā priekšsēža vietnie-
ku un kultūras daļas vadītāju 
Juri Ķeniņu, kuŗš arī saņēma 
vienbalsīgu PBLA valdes atbal-
stu. Lielai daļai latviešu ASV  
un Kanadā J. Ķeniņa vārds jau 
ir labi pazīstams, tomēr aicināju 
viņu uz sarunu, lai noskaidrotu, 
kādas ir jaunievēlētā PBLA KF 
priekšsēža prioritātes un redzē-
jums par Kultūras fonda darbu 
nākotnē? 

Juris Ķeniņš skaidro, ka uzau-
dzis latviešu mūziķu ģimenē un 
līdz ar to Latvijas kultūras klāt-
būtni sajutis visapkārt jau kopš 
agras bērnības. Viņa tēvs Tāli val-
dis Ķeniņš, kurš uzskatāms par 
vienu no latviešu ievērojamā - 
kaj iem komponistiem, vairāk nekā 
30 gadu nostrādājis Toronto uni-
versitātē par mūzikas pedagogu. 
Savukārt J. Ķeniņa vecvecāki ir 
rakstnieki un pedagogi, Latvijas 
patrioti Atis Ķeniņš un Anna 
Rūmane-Ķeniņa. “Mūsu mājās 
viesojās ne tikai mūziķi, bet visā-
di trimdas mākslinieki. Uzaugu 
ticēdams un saprazdams, cik 
svarīga ir mūsu kultūra,” skaidro 
J. Ķeniņš. 

Pārfrazējot Dostojevski, J. Ķe -
niņš pauž ticību, ka “māksla 
izglābs pasauli”. Viņš arī vadās 
pēc pārliecības, ka rakstāmspal va 
ir spēcīgāka par zobenu un ka tās 
spēks var izpausties kā rakstos, tā 
zīmējumos, mūzikas skaņ darbos 
un kompozīcijās. “Nevis ķeizari 
un kaŗa vadoņi, bet mākslinieki 
un zinātnieki raksta vēsturi,” uz -
skata jaunievēlētais PBLA KF 
priekšsēdis, atsaucoties uz latvie-

Juris Ķeniņš: “Kultūrā Latvijai tiešām nav robežu”
PBLA Kultūras fonda jaunais priekšsēdis Juris Ķeniņš intervijā Ilzei Garozai

šu vijolnieku, komponistu un 
trimdas sabiedrisko darbinieku 
Jāni Cīruli.

Uz savu darbu PBLA valdē un 
tagad arī PBLA Kultūras fonda 
vadībā J. Ķeniņš raugās entuzias-
tiski: “Ļoti novērtēju būt šobrīd 
daļa no PBLA valdes, kuŗas sarī-
kojumi gan ceļā uz neatkarību, 
gan pēdējos 25 gados ir milzīgi. 
Bet, ņemot vērā, ka pēc amata 
esmu mūziķis un skolotājs, esmu 
priecīgs, ka varu kalpot manai 
mīļajai tēvzemei savā profesio nā-
lās darbības laukā, ejot tēva un 
vecvecāku pēdās.” J. Ķeniņš uz -

sver, ka tas, kādi mēs esam kā 
tauta, visspilgtāk parādās tieši 
mūsu mākslā un kultūrā.

Kādi ir galvenie uzdevumi, ko 
pats sev esi izvirzījis, stājoties 
PBLA kultūras fonda priekšsē-
ža amatā?

Esmu gandarīts par uzaicinā-
jumu kalpot Kultūras fondam un 
stāties Kultūras fonda priekšsēža 
amatā, sekojot spējīgajai un de -
dzīgajai līdzšinējai priekšsēdei 
Vijai Zuntakai-Bērziņai. Plānoju 
turpināt viņas iesākto un, ce  rams, 
pielikt kaut ko no sevis. Kultūras 
fonds ir uz stingriem pamatiem, 

ar spējīgiem un čakliem darbi-
niekiem, un zinu, ka turpināsim 
sekmīgi.

Priecājos par PBLA Kultūras 
fonda referentiem un nozaru va -
dītājiem: varena komanda, kurā 
kalpo visspējīgākie māksli nieki 
ārpus Latvijas. Tas ir fantastisks 
avots, no kuŗa smelties. Starp 
des mit Kultūras fonda nozarēm 
un katras nozares referentiem ir 
tiešām spējīgi un apdāvināti ilg-
gadēji mūsu kultūras darbinieki. 
Ceru, ka šī komanda ar labu ko -
munikāciju un domu izmaiņu 
spēs uzturēt un veicināt latviešu 
kultūru visās zemēs, kur atrodas 
latvieši. Ja Austrālija dara tā vai 
tā, varbūt tas ir labs paraugs ci - 
t ām mītņu zemēm? Vai, ja dejotāji 
ir izgudrojuši kādu jaunu virzie-
nu, ir iespējams, ka mūziķi varēs 
smelties no tā? Līdzīgi kā dažādi 
mākslinieki viesojās pie mums 
manā bērnībā, mēs varam tik 
daudz mācīties cits no cita pāri 
nozaru robežām. Priecājos arī,  
ka referentu vidū ir pārstāvētas 
vairākas paaudzes. Raugoties no 
vecuma viedokļa, starp vispie re-
dzējušāko un visjaunāko referen-
tu vecuma starpība ir kādi 60 
gadi. 

Kādu tu saredzi PBLA Kul-
tūras fonda nākotni un tā gal-
venos uzdevumus? 

Neredzu, ka daudz būtu mai-
nījies KF darba uzdevumos kopš 
tā pirmsākumiem. Kad tika no -
dibināts Kultūras fonds 1972. ga -
dā, tā devīze bija “atbalstīt lat-
viešu kultūras saglabāšanu un 
jaunradi, kā arī latviskās izglītī-
bas sarīkojumus, kas veicina mū -
su nacionālo pastāvēšanu trim-
dā”. Protams, kopš 1972. gada 
daudz kas ir mainījies, un šobrīd 
atbalstām projektus gan Latvijā, 
gan visā pasaulē. Septiņdesmita-
jos gados neviens nebūtu iedo-
mājies, kādu lomu datori spēlēs 
nākotnē. Priecājos, ka esam turē-

jušies gadiem līdzi, un technis-
kajā nozarē, piemēram, ir spējīgi 
informācijas technoloģiju noza-
res speciālisti.

Lai Kultūras fonda nākotne 
turpina būt gaiša, ir tīri praktiski 
jānodrošina stabils financējums 
turpmākai fonda darbībai un 
pro jektu atbalstam. Esam iece -
rē juši Latvijas simtgades zīmē 
2019. gadā rīkot konferenci, kas 
sekotu 2014. gadā Latvijā sekmī-
gi noritējušajai konferencei “Lat-
vija ārpus Latvijas”. Konferences 
mērķis būtu turpināt stāstīt tēv-
zemei, ko dara un kāda ir ār  pus 
Latvijas dzīvojošo latviešu ko  p-
iena. Interese par “latviešu dia-
sporu” Latvijā pēdējos gados ir 
ievērojami pieaugusi, un ceram 
turpināt izcilo sadarbību ar part-
neriem tēvzemē. 

 Kas, pēc taviem ieskatiem, ir 
bijuši PBLA Kultūras fonda 
līdzšinējie lielākie sasniegumi?

Kopš 2000. gada PBLA Kultū-
ras fonds ar līdzekļiem ir atbal -
stī jis 190 projektus. Apbrīnoju 
šos dedzīgos un spējīgos māksli-
nie kus, rīkotājus un tautas kultū-
ras veidotājus, un priecājos par 
PBLA Kultūras fonda ieguldīju-
mu šajos projektos. 

Pats biju iesaistīts sasaistē ar 
konferenci “Latvija ārpus Latvijas” 
notikušo koncertu rīkošanā. 

Kā recenzenti to atzina, bijām 
piesaistījuši augstākā līmeņa iz -
pildītājus. Interese par diasporas 
mūziku bija neparedzēti liela, 
daži klausītāji pat bija pārsteigti, 
ka arī ārpus Latvijas darbojas 
latviešu komponisti un ir aug - 
s tas kvalitātes izpildītāji. Gadu 
gaitā mums ir izdevies izveidot 
lielisku sadarbību starp Latvijas 
un ārpus Latvijas māksliniekiem. 
Esmu gandarīts, ka caur kultūru 
varam uzbūvēt un uzturēt divvir-
zienu tiltus starp Latviju un visu 
pasauli. Kultūrā Latvijai tie šām 
nav robežu.

šādu nosaukumu scenogrāfa un 
gleznotāja Osvalda Rožkalna  
(1910-1989) darbu ekspozīcijai, 
kas no 5. februāŗa līdz 5. maijam 
apskatāma Eduarda Smiļģa Teā t-
ra mūzejā, devuši izstādes ku  rā-
tori Ingrīda Burāne un Māris 
Brancis. 

Osvalds Rožkalns ir Latvijā tik-
 pat kā nezināms mākslinieks, jo 
viņa dzīves lielākā daļa pagājusi 
Vācijā, kur viņš vadījis dienas, 
esot Vircburgas teātra izrāžu 
māk slinieciskā ietērpa autors 
(1962 – 1972) un izkopjot savu 
rokrakstu glezniecībā, zīmē jumā.

Katrs viņa dzīves epizods uzbur 
veselu Latvijas kultūrvēstures ai -
nu: Pirmais pasaules kaŗš un tik-
šanās ar jaunajiem latviešu māk-
sliniekiem Penzā, sākuma vingri-
nājumi mākslā pie brālēna Jāņa 
Roberta Tillberga un dekorāciju 
gleznotāja gadi Operā, īstenojot 
Jāņa Kugas, Eduarda Vītola, Nik-
lāva Strunkes ieceres, darboša-
nās mākslinieku apvienībā “Zaļā 
vārna” un draudzība ar trīsdes-
mito gadu Rīgas “zelta jaunatni”, 

INGRĪDA BURĀNE
Trešā atgriešanās –

īpaši ar dzīvē un mākslā mutu-
ļojošo Oskaru Norīti. Ir nodibi-
nāta ģimene ar skaisto Ceļojošā 
teātŗa aktrisi Austru Rozenber -
gu un piedzimuši abi dēli. Dzīve 
ir apsolījumu pilna, līdz sākas 
Otrais pasaules kaŗš, kas būtiski 
maina latviešu likteņus. Arī Os -
valda Rožkalna: leģiona kaŗavīrs 
un Kolbergas ielenkums, britu 
gūsts Putlosā un 169. baraka Cē -
delgemas nometnē, satikšanās ar 
latviešu māksliniekiem – Noru 
Drapči, Margaritu Stīpnieci, Pē -
teri Ērmani, Jāni Siliņu, Stefanu 
Bercu, Zigfrīdu Jurševski jau 
Vircburgas pārvietoto personu 
nometnē, kur tajā laikā ir aptu-
veni četri tūkstoši latviešu. Kad 
sākas lielā izceļošana, Osvalds 
Rožkalns ar vēlāko dzīvesbiedri 
Maiju Kalnieti-Klēbahu paliek 
Vircburgā.

Turpmākie dzīves gadi veltīti 
tikai mākslai. Ar milzīgu neat-
laidību un mērķtiecību māk sli-
nieks meklē savu izteiksmi, at -
klāsmi, piepildījumu. Studē un 
mācās no visa, kas ļauj tuvoties 

izpratnei par pil-
nību zīmēju ma 
līnijā, skatuves 
k o m  p o z ī c i j ā , 
glez  niecības krā-
sainībā. Osvalda 
Rožkalna uzma-
nības lokā aiz -
vien ir El Greko, 
Pikaso, seno ja -
pāņu akvarelis. 
Viņš studē vec-
meistarus un se -
ko mākslas no -
vitātēm, strādā 
rēgulāri un pa -
liekoši, bet... ļoti 
reti rāda savus 
darbus atklātībā, 
kā trimdas māk-
slinieku ekspo zī-
cijās, tā starptau-
tiskās skatēs un 
savas dzīves laikā 
nesarīko nevienu 
personālizstādi. 
Viņš pieder tikai 
pats sev un sa   - 
v iem centieniem 

mākslā. Paau dzes ietvaros Os -
valds Rožkalns ir nozīmīgs ar 
savu pilnīgi savrupo indivi-
duālitāti un to inteliģen ces pa -
kāpi, kuŗu viņam piešķir daudz-
pusīgās intereses, teicamās lite-
rātūras zināšanas, izgudrotāja 
gars.

Izstādes nosaukums, kas pa -
redzēts arī kā topošās grāma -   
tas par Osvaldu Rožkalnu virs-
raksts, ietver domu, ka māksli-
nieks visu dzīvi tiecās atpakaļ uz 
dzimteni. Pirmo reizi atgrieša -
nās notika pēc sirdstriekas 1989. 
gadā, kad pelnu urnu Rīgas Me -
ža kapos svētīja mācītājs Juris 
Rubenis. Otru reizi Osvalds Rož-
kalns atgriezās Rīgā ar nelielu 
darbu skaitu 2013. gada februārī 
Berga bazāra galerijā Arte. Jācer, 
ka “Trešā atgriešanās” Eduarda 
Smiļģa Teātŗa mūzejā dos daudz 
jaunatklāsmes ne tikai mākslas 
interesentiem, glezniecības un 
teātŗa speciālistiem, bet nu jau 
uz laiku laikiem ierakstīs kādu 
gauži mazzināmu vārdu Latvijas 
mākslas vēstures tīstokļos.                  

Osvalds Rožkalns. Mana portreja. 70. gadi. 
papīrs, ogle. 63 x 49.
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Felikss un Maija Cielēni

Rainis un Aspazija jubilejas ga -
dā bijuši ar mums ne tikai kā    
mū  su tautas lielie kultūras diž -
gari, bet arī kā manu vecāku – 
Feliksa un Maijas Cielēnu – perso-
nīgie draugi. Par šo draudzību ir 
liecinājis mans tēvs savā grāma -   
tā “Rainis un Aspazija”, kas izdo - 
ta 1955. gadā  Stokholmā. Atsau-
coties uz šo darbu, raudzīšu atstā s-
tīt tēva atmiņas un pārdomas. 

Atceroties savu pirmo tikšanos 
ar Raini un Aspaziju Šveices trim-
dā,  tēvs raksta: “Ar lielo dzejnieku 
pāri personīgi es iepazinos tikai 
1912. gadā  Kastaņolā. No tā brīža 
sākās mana savdabīgā draudzība 
ar Raini.” Uzturoties trīs dienas 
pie Raiņa un Aspazijas, Felikss 
rada dziļu kontaktu ar viņiem   
pēc personīgas atklāsmes pilnām 
sarunām. “Kad Rainim jautāju, 
vai atrautība no savas tautas tālajā 
trimdā un noslēgtība Kastaņolas 
vientulībā nemazina spēku un 
ierosmes darbam, viņš atbildēja: 
“Taisni otrādi, tikai atšķirtībā no 
sabiedrības es varu nogrimt sevī 
un savā dzejas darbā”. Un tad: “As -
pazija  bija skumja, pat drūma, 
sevī ierāvusies, mazrunīga.” Nāka-
majā dienā,  kad Rainis kaut kur 
izgājis, viņa atklājusi,  kas viņu no -
spiežot. ”Mans senais lielais pie-
nākums nu ir kļuvis lielāks un 
stiprāks par manu pienākumu 
rakstīt pašai savus darbus. Ar sa -
vu garu nu man jāpalīdz tam lie-
lajam garam, ko es reiz atklāju, 
izaijāju un balstīju, un kuŗam vēl 
šodien ir vajadzīgs mans padoms 
un atbalsts.” Kad Felikss par šā - 
d iem Aspazijas upuŗiem jautājis 
pa  šam Rainim, viņš esot atbildē-
jis: “Bez Aspazijas es būtu palicis 
par žurnālistu un nožēlojamu 
advokātu”. 

Sēžot balkonā un noraugoties 
Lugāno ezera zaļganajos ūdeņos, 
Felikss iejautājies: “Vai šis dien-
vidu dabas skaistums dod jums 
daudz ierosmes?” Rainis atbildē-
jis: “Tessinas saulainā daudzvei-
dība – tā vienmēr ir jauna ieros -
me manai dzejai.” Tad sarunas   
ie  virzījušās filozofiskā laukā, un 
Fe  likss konstatē: “Pagājušā gad-
sim ta deviņdesmitajos gados   
Rai nis ir marksists, bet palēnām 
viņš nonāk pie esmes monistiskas 
vienības, kur viss mūžīgi pārmai-
nās – kā spēks dažādos veidos: 
daba, cilvēks un sabiedrība.” Šais 
sarunās Aspazija neesot piedalī-
jusies, bet, citēju, Aspazija pāršķēla 
tikai dažas reizes, iemezdama 
pacilātas Sibillas vārdus: “Mūžī -
gais gars ir visvarens, tas iemīt 
visur, tas nosaka visu.” Vai arī: 
“Sapņi ir īstenāki, spēcīgāki par 
tieši uztverto.”

 It īpaši dzejniecei patika kavē-
ties pie seno ēģiptiešu ticējuma 
par miruša cilvēka pārcelšanos 
dzīvniekos.  Tā,  kad klusi parā dī-
jies viņas melnais kaķis, viņa esot 
teikusi: “Šai kaķī ir tik savdabīgi 
liela gara pasaule, un es esmu pār-
liecināta, ka tajā ir pārvietojusies 
kāda sevišķa cilvēka dvēsele.” 

Sarunbiedri uzsākuši arī pār-
domas par Latvijas nākotnes vei-
došanu. Pēc Raiņa domām: “Mū -
su polītiskās cīņas uzmanības 
centrā liekama Latvijas valstiskās 
autonomijas prasība.” Raksturo -
jot Aspazijas pasaules uzskatus,  
Felikss raksta:  “Viņa paliek ideā-

IZABELLA CIELĒNA

Atmiņas par draugiem
Feliksa Cielēna atmiņās – Rainis un Aspazija

liste, atzīst garu kā patstāvīgu no -
teicēju faktoru.” Bet viņš uzsver  
arī Apazijas cīņu par sievietes tie-
sībām. “Sievietei ir jādod morālā 
brīvība un tiesība pilnīgi disponēt 
par sevi.”

Pabeidzot atmiņas par šo pir  -
mo tikšanos ar mūsu dižgariem,  
Felikss raksta: “Garīgi pacilāts, es 
šķīros no šiem jaunajiem liela j iem 
draugiem, no  Raiņa  un Aspa  zi-
jas. Viņu vientuļā, vienkāršā mīt-
ne bija tik saulaina gara apdvesta, 
tik dziļas aizrautības pilna… No 
šīs pirmās satikšanās es paņēmu 
līdzi dziļu Raiņa gara ietekmi, un 
tā kļuva man liktenīga.” Tā nu 
draugiem iznāca šķirties, turp -
māk sazinoties ar vēstulēm, un tā 
līdz 1916. gadam, kad Rainis ie -
saistījās aktīvā polītiskā darbā,  
kļūstot par priekšsēdi jaundibi -
nā tai “Latviešu komitejai Šveicē”,  
kuŗā piedalījās arī Felikss Cie - 
lēns. Komitejas mērķis bija pacelt 
starptautiskā  līmenī Latvijas val-
stiskās autonomijas projektu. Šai 
darbā Rainim līdzās par sekretāri 
strādāja kāda jauna, skaista, izda-
rīga sieviete -– Anna Krauze. Un 
te nu radās kāds intermezzo dzej-
nieku tik mierīgajā dzīvē: kādu-
dien Felikss saņēmis vēstuli no 
Annas, kuŗā teikts, ka “Austra aiz-
braukusi prom no Kastaņolas,  
līdz ar viņu pazudis arī Rainis.” 
Drīz gan Aspazija atradusi savu 
Raini Lozannā un atvedusi atpa-
kaļ uz Kataņolu, pa ceļam iegrie-
žo ties pie Feliksa un Maijas Ber - 
nē. Laimīgas beigas, bet Aspazija 
bijusi mazrunīga un noskumusi.

Bija pienācis 1918. gads, un 
Latvija ieguvusi savu neatkarīgo 
valsti – trimdinieki nu varēja at -
griezties dzimtenē. “1920. gada 
aprīlī Rainis un Aspazija atstāja 
Šveici. (..) Rainis varēja lepnā paš-
apziņā mest skatu atpakaļ uz 
Šveices trimdā pārlaisto laiku. Šai 
periodā, kas aptver 14 gadus, viņa 
ģēnijs bija radījis gandrīz visus  
augstvērtīgos latviešu dzejas mo -
numentus: septiņas dramas dze - 
jā un piecas dzeju grāmatas.” To 
Felikss sevišķi uzsveŗ jo, kā vēlāk 
izrādīsies,  pēc atgriešanās dzim-
tenē Rainis gribēja kalpot Latvi - 
jai ne tikai garīgā jomā, bet arī 
praktiskā, ieņemot dažādus valsts 
amatus: bija sociāldemokratu par-
tijas deputāts Saeimā, 13 mēne - 
š us – izglītības ministrs sociālde-
mokratu valdībā, bet viņš labprāt 
būtu gribējis kļūt par Valsts pre-
zidentu. Bez tam viņš arī piedalī-
jies Dailes teātŗa dibināšanā, bijis 
kādu laiku tā direktors, pēc tam 
arī Nacionālā teātŗa direktors. Šie 
darbi viņam daudzkārt sagādāja 
sarūgtinājumus un atņēma spēku 
un laiku literārai jaunradei. Bet 
Felikss saka: “Tomēr kā izglītības 
ministrs Rainis pēc visiem sarūg-
tinājumiem jūtas apmierināts, pat 
laimīgs.” 

Tā nu, atgriezušies dzimtenē, 
aizņemti sabiedriskos darbos,  ve -
cie draugi nevarēja pārāk bieži 
privāti tikties. Tomēr kādreiz tas 
gadījies. Felikss saka: “Rakstot šīs 
rindas, patlaban manā priekšā 
iznirst Rainis un Aspazija – tādi, 
kādi viņi kāda 1927. gada beigu 
dienā nostājās pie mūsu dažus 
mē  nešus vecās meitiņas Izabellas. 
Ne vārda nesacīdams, Rainis ap -
brīno jauno dzīvībiņu … “Kad 

mana mā  te nepacietīgi pārtrauca 
Raini šai noslēpumainā kontem-
plācijā, prasot viņam: “Pēc kā tad 
mazā meitiņa izskatās?”,  tad Rai-
nis, it kā atmodies un smaidot 
atbildējis:  “Pēc eņģelīša.”

Lai  gan pašam viņam bērnu 
nebija, Rainis bijis liels bērnu 
draugs: ”Neviens Latvijas izglītī-
bas ministrs nespēja tā iedves mot 
pašus skolotājus savam atbil dī-
gajam darbam, kā to prata lielais 
bērnu draugs Rainis.  Par to lieci-
na arī viņa daudzie dzejoļi, tieši 
veltīti bērniem.”

Tomēr,  kaut nomākts ar sabied-
riskiem darbiem, Rainis paspēj  
arī turpināt savu literāro darbību:  
trīs dzejoļu grāmatas, trīs lugas – 
“Mūsu ķēniņš”,  “Mīla stiprāka par 
nāvi” un “Rīgas ragana”. Bet, pie-
minot agrāk radītos pazīstamos 
Raiņa lielos darbus, kā “Uguns un 
nakts”, “Indulis un Ārija”, “Zelta 
zirgs”, Felikss konstatē: “Latvijas 
laikā Raiņa sarakstītās drāmas 
ne iztur salīdzinājumu ar emigrā-
cijas vientulībā radītajiem liela - 
j iem mākslas darbiem. Dziļais 
traģiskais patoss zudis,  un māk - 
s linieciskais izveids noslīdējis.” 

Par Aspaziju. “Latvijā pilnīgi 
pār grozījās viņas dzīvesveids. Nu 
viņu vairs nesmacēja smagu pie-
nākumu slogs. Labais rūķītis An -
niņa (viņu kalpone) aizslaucīja 
prom visas sīkās ikdienas rūpes. 
Daudzveidīga literāra palīdzība 
Rainim, kas Kastaņolā tā saistīja 
Aspazijas garu, tagad izbeidzās. 
Atguvusi pilnīgi sevi, dzejniece 
izplestiem spārniem varēja atkal 
celties savā lidojumā.” 

Felikss uzskaita šai periodā pub-
licētos darbus: trīs dzejoļu krāju-
mus un četras dzejas drāmas, pa -
zīstamākā – “Boāss un Rute.” “Ša -
jās drāmās nav vairs tās roman-
tiskās dvesmas, kas bija tik rak-
sturīga “Sidraba šķidrautam”. As -
pazija tagad nesaskaras ar laik-

metu, viņa klasiskā izsvērtībā ri -
sināja  morāles problēmas. Tāpēc 
viņas lugām nebija sevišķu panā-
kumu uz skatuves.”

Tad pienāca 1929. gada 12. sep-
tembris,  kad Rainis pēkšņi no -
mira. Iejūtīgi un sīki Felikss ap -
raksta mūsu lielā dzejnieka valsts 
mēroga bēres, kuŗās piedalījušās 
ar atvadu vārdiem sabiedrībā re -
dzamākās personas. Šeit minēšu 
tikai vienu – Kārli Skalbi, kuŗš pa -
beidza savu runu šādi: “Lielais 
mākslinieks pēc savas dabas bija 
dāvinātājs – viņš atdeva visu savai 
tautai. Ar  sirds asinīm viņš rak-
stīja savus darbus, kuŗi dzīvos tik 
ilgi, kamēr vien skanēs latvju va -
loda.” Apbedīšanas akts kapos bijis 
laicīgs, pavadīšanas runa bijusi 
uzticēta Feliksam Cielēnam. Šeit 
pāris citāti: “Mēs šodien pavadām 
Latvijas tautas vadoni, mēs pava-
dām Raini kā latvju tautas na -
cionālo ideologu. Neviens rakst-
nieks nav tik īpatnējā veidā pau -
dis tautai pašnolemšanās ideju, 
neviens tik spilgtā, noteiktā formā 
nav veidojis tautas pašcieņu un 
pašapziņu.” Un tālāk “Mēs šodien 
pavadām Raini kā lielu garu, ģē -
niju. Viņš savos ģeniālajos dar - 
bos ir bijis nacionāls, bet reizē 
dziļi internacionāls gars. Viņš sa - 
vu izglītību smēlis klasiskās kul-
tūras pirmavotos.”

“Aspazija savā vientuļajā vaka -
rā” – tāds virsraksts ir Feliksa Cie-
lēna  atmiņu pēdējai nodaļai. Da -
žos vārdos viņš vēl izceļ Aspazi - 
jas lielo nozīmi mūsu literātūrā. 
“Jau 18 gadu vecumā Aspazija 
uzraksta savu pirmo drāmu (“At -
riebēja”), bet  22 gados viņa sacer 
drāmu dzejā (“Vaidelote”), kas 
tūlīt iekaro skatuvi… Aspazija 
raksta vienu lugu pēc otras,  un    
ar “Sidraba šķidrautu” sasniedz 
Latvijā vēl nepiedzīvotu ietekmi 
sabiedrībā. Pasaules literātūrā sie-
vietes, kas rakstījušas drāmas, ir 

pavisam reti izņēmumi, un tik 
spēcīgas drāmatiķes kā Aspazija 
nav nevienai tautai. ”

Palikusi viena, nu Aspazija dzī-
voja savā Dubultu mājā lielā 
vientulībā,  nodarbodamās ar Rai-
ņa atstāto manuskriptu kārto -
šanu. “Tas bija grūts un atbildīgs 
darbs, kas prasīja daudz laika, viņa 
papīru krātuvēs bija izmētātas 
lapiņas, uz kuŗām viņš bija uzme-
tis savu dzejoļu pirmveidus.” As -
pazijai izdevās šo darbu novest 
līdz galam, un tā tika izdoti četri 
Raiņa nepublicētu dzejoļu krā-
jumi.

Aspazijai  bija atlicis maz laika 
pašai savam darbam, tāpat kā 
agrāk, palīdzot Rainim. Un tomēr 
”dzejnieces gars sakoncentrējās 
pēdējā radītājā liesmā “Zem va -
kara zvaigznes” – tas ir viens no 
visspilgtākajiem dzejnieces sa -
sniegumiem,  kaut ari tas radies 
viņas mūža vakara krēslā.”

Pa retai reizei Aspazija pieņē -
ma pie sevis ciemos kādus senus 
draugus. Tā kādā 1943. gada no -
vembŗa svētdienā mani vecāki, 
paņēmuši arī mani līdzi, apmek-
lēja Aspaziju. Tad man bija 16 ga -
du, un es spilgti atceros šo tik ša - 
nos. Biju satraukta, bet arī lepna,  
apzinoties, kāds man gods iepa-
zīties ar mūsu izcilo dzejnieci. Pil-
nīgi piekrītu manam tēvam, kad 
viņš saka: “Mēs bijām ienākuši 
As  pazijas savdabīgās pasakas pa -
saulē. Pati dzejniece izskatījās kā 
īsta burve. Viņas lielās acis sena, 
noslēpumaina brīnuma pilnas, 
viņas balss it kā runātu no kādas 
nesaredzamas, tikai nojausmas 
tālienes, viens pēc otra pēkšņi iz -
nira trīs melni kaķi, kas viegli kā 
parādības aizglaudās gaŗām bur-
vei.” Tā arī es, sēžot sastingusi, 
izjutu kaut ko pārdabisku šai 
istabā, jo sevišķi vēl tad,  kad saru-
nas bija pārgājušas uz seno ēģip-
tiešu ticību par gara pēcnāves ce -
ļošanu un iemitināšanos kādā 
dzīvniekā.

Tad bija pienācis sirsnīgas at -
vadīšanās laiks, un Aspazijas pē -
dējie vārdi bija: “Neatstājiet mani 
vienu, ņemiet mani līdzi…” Un 
tālāk lasām: “Pēc pāris dienām 
Aspazija iegūla slimības gultā un 
drīz nomira, 1943. gada 5. no -
vembrī.”  Seko dziļi izjusts ap  -
raksts par Aspazijas izvadīšanu. 
“Vācu okupācijas smagajā gaisot-
nē Aspazijas bēres izvērtās par 
lielu nacionālu manifestāciju… 
Zīmīga demonstrācija bija bēŗu 
gājiens, kuŗā piedalījās ap 10 000 
cilvēku.”

Noliekot vainagu, tēvs teicis sa -
vus atvadu vārdus, kaut gan kāds 
vācu virsnieks gribējis viņu at -
turēt. No šīs dziļi izjustās runas 
citēšu: “Mums jābūt gataviem 
pašiem veidot atkal savu likteni.  
Turēsim sevī dzīvus aicinātājus 
vārdus, ko teikusi droša dzejnie - 
ce – “Kad stunda sit, tad visi tie, 
kas zemi, mazi, nepazīti, uz āru 
nāk un kļūst par varoņiem.”  Ja 
mēs visi sapratīsim šo aicināju -
mu, tā augšā celsies mūsu valsts,  
un Dievs svētīs atkal Latviju.” Tad 
dziļā pārdzīvojumā visi dziedā -
juši tik ilgi nedzirdēto valsts 
himnu...

Šai noskaņā vēlos  pabeigt ma -
na tēva atmiņu stāstu par Raini  
un Aspaziju.
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLA

N OVA D U  Z I ŅA S

Sastādījis  KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (Nr. 05) 
atrisinājums

Līmeniski.  2. Bandava. 6. 
Prei ļi. 8. Uganda. 10. Zuntaks. 
12. Masnē. 13. Sader. 14. Kauņa. 
16. Kalt. 18. Alts. 21. Kapri. 22. 
Ina. 24. Ēde. 25. Tālava. 27. 
Baraks. 30. Sēž. 31. Kvīts. 33. 
Skar. 36. Mets. 38. Salna... 39. 
Laiks. 41. Opijs. 42. Kārters. 44. 
Skaida. 45. Trāpīt. 46. Nutrija. 

Stateniski. 1. Trimda. 2. Bizē. 
3. Ala. 4. Auss. 5. Oderēt. 7. Iesit. 
9. Audra. 11. Trusis. 14. Kūp. 15. 
Ahija. 16. Krēmers. 17. Lietuva. 
19. Lapsene. 20. Sudrabs. 21. 
Kults. 22. Abats. 26. Važas. 28. 
Skolot. 32. Īsa. 34. Kulaks. 35. 
Raiti. 36. Maitā. 37. Tusnīt. 40. 
Skan. 41. Osta.    

Līmeniski. 7. Upe ASV un 
Meksikā. 8. Kaķu dzimtas dzīv-
nieks. 10. Nelabi ost. 11. Auksts. 
13. Rasēšanas piederums. 14. 
Vēs turiskas gaŗuma mērvienī -
bas Latvijā. 15. Tebras un Dur -
bes koptekupe. 16. Formas tērpu 
uzšuves. 18. Neticība, šaubas. 20. 
Spīdīga dažu kažokzvēru spal -
va. 23. Priežu mežs. 25. Peru 
galvaspilsēta. 27. Galdnieka dar-
barīks. 28. Rotaļlietas. 29. Gaujas 
pieteka. 30. Intensīvs gaisa pie-
sārņojums. 33. Igauņu rakst -
nieks (1911 – 1983). 34. Iekšējo 
or   ganu izspiešanās zem ādas.   
36. Draiskule. 37. Spilgtas krāsas 
papagaiļi. 38. Reģistrācijas aplie-
cības. 40. Lielās franču revolū -

cijas darbinieks (1743 – 1793). 
43. Galvassega. 45. Ilggadīgs drei-
 fējošs ledus polārajos ūdens ba-
seinos. 47. Darba rati ar augstām 
malām. 48. Bijusī Kurzemes her-
cogistes  kolonija. 49. Galdnieka 
darbarīks. 50. Sīpolaugs ar lie - 
l iem zvanveida ziediem. 51. 
Emitēt. 52. Vingrošanas rīki. 

Stateniski.  1. Tārtiņveidīgo 
kār tas putni. 2. Dabiskas vai 
māk slīgas alas. 3. Ūdens navi gā-
cijas zīmes. 4. Aina. 5. Suņu 
dzim tas dzīvnieki. 6. Apdzīvota 
vieta Kuldīgas novadā. 7. Valsts 
Centrālajā Afrikā. 9. Sakaitināt. 
11. Italiešu aktieris, kinorežisors 
(1901 – 1974). 12. Liela saldūdens 
zivs. 17. Kukaiņēdāju kārtas 

dzīvnieks. 19. Volgas piete-
ka. 21. Mēneša pirmā diena 
senajiem romiešiem. 22. 
Karaliste Dienvidaustru -
mu Āzijā. 23. No kokiem 
brīva taisna josla mežā. 24. 
Vienkāršais mechanisms. 
25. Mugurkaulnieku asins-
rades organs. 26. Mīlestības 
dievs romiešu mītoloģijā. 
31. No neraudzētas  mīklas 
gatavots pārtikas produkts. 
32. Gulēt bezdarbībā (sar. 
val.). 34. Reliģisks aizlie-
gums pirmatnējām tau -
tām. 35. Kurvjziežu dzim-
tas augi. 38. Audums ar 
reljefu rakstu. 39. Sēklis, 
kas sākas no ūdens tilpes 
krasta līnijas. 41. Kūras 
lielākā pieteka. 42. Dažu 
augu vairošanās organi.  43. 
Grīšļu dzimtas augs. 44. 
Upe Vidzemē. 46. Augstas 
amatpersonas  pavadoņu 
grupa.  47. Tēls mākslas fil-
mā “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”.

28. janvārī valdes Rigvir valdes 
priekšsēdis un uzņēmuma dibi-
nātājs Jurģis Auziņš piešķīra sti-
pendijas Dricānu vidusskolas 
jau niešiem. Konkursā kopumā 
piedalījās 15 jaunieši,  un pēc žū -
rijas vērtējuma stipendiju ieguva 
9. klases skolniece Māra Semule, 
10. klases skolniece Renāte Da -
ku le un 12. klases skolniece Ag -
nese Strucka. Svinīgo sarīkoju-
mu atklāja Dricānu vidusskolas 
ansamblis, pēc kuŗa sekoja Rigvir 
dibinātāja Jurģa Auziņa uzruna: 
“Šis ir ilgtermiņa projekts, jo na -
badzība lauku reģionos ir ļoti ak -
tuāla problēma. Ikmēneša stipen-
dijas lielums ir 75 eiro, kuŗa sniegs 
atbalstu iegūt kvalitātīvu izglītību. 
Arī mana vecāmāte Aina Muce-
niece kaŗa un pēckaŗa gados mā -
cījās un strādāja ļoti grūtos ap -
stākļos, tomēr vēlāk kļuva par 
ārsti un zinātnieci, kuŗa atklāja 
pretvēža zāles “Rigvir”. Esmu prie-
cīgs, ka šodien, pateicoties “Rigvir” 
panākumiem, spējam palīdzēt ta -
lantīgiem un centīgiem skolē - 
n iem, iespējams, nākamajiem izci-
l iem zinātniekiem. Mans vēlējums 
visiem Dricānu vidusskolas sko-

Kopā ar Vītolu fondu
Dricānu vidusskolas skolēni saņem uzņēmuma “Rigvir” stipendijas

lēniem būt centīgiem un sasniegt 
iecerētos sapņus!” Stipendijas sa -
ņē mēja 12. klases skolniece Ag -
neses Strucka saņemšanas brīdi 
teica: “Esmu ļoti lepna par to, ka 
tieši mūsu skola ir izvēlēta “Rigvir” 
stipendijām! Mēs paši veidojam 
sa  vas valsts nākotni! Liels paldies  

Starptautiskā Viroterapijas fonda 
dibinātājam Jurģim Auziņam par 
stipendijas piešķiršanu un infor-
mā cijas sniegšanu. Paldies mūsu 
skolas direktorei Skaidrītei Stro -
dei un skolotājiem!”

“Rigvir” holdings apvieno uz -
ņēmumu grupu, kuŗas galvenā 

darbība ir vērsta uz Latvijā iz -
strā dāto unikālo vēža zāļu Rigvir 
ražošanu un attīstību pasaules 
tirgos. Kā zināms, šobrīd pasaulē 
ir reģistrēts tikai viens dzīvs, ģe -
nētiski nemodificēts vīruss, kas 
pārstāv onkolītiskās viroterapijas 
nozari – medikaments Rigvir, 
kuŗš ir viens no ievērojamāka-
jiem Latvijas zinātnes sasniegu-

No kreisās: “Rigvir” valdes priekšsēdis Jurģis Auziņš, 9. klases 
skolniece Māra Semule, 10. klases skolniece Renāte Dakule, 12. 
klases skolniece Agnese Strucka, Dricānu vidusskolas direktore 
Skaidrīte Skrode un Vītolu fonda valdes priekšsēde Vita Diķe

miem onkoloģijas jomā. Šīs zāles 
ir reģistrētas melanomas ārstē ša-
nai, bet klīniskajā praksē plaši 
tiek sekmīgi izmantotas arī vai rā-
ku citu ļaundabīgu audzēju ār  stē-
šanā. Holdinga Rigvir at  balsts 
jau niešiem – ieguldījums Latvijas 
zinātnes attīstībā nākotnē. Vairāk 
informācijas uzņēmuma mājas-
lapā: http://www.virotherapy.eu

Kocēnu pamatskolā 5. februārī notika leģendārajam Vispārējo 
Latviešu Dziesmu svētku Goda virsdiriģentam Robertam Zui  - 
k am (1913 – 2015) veltīta pēcpusdiena. Kocēnu (toreiz Kokmuižas) 
pamatskola bija viņa vienīgā darbavieta Latvijā. Vadījis koŗus un 
bijis arī skolas pārzinis. Prezidenta K. Ulmaņa iedibinātās akcijas 
Dra udzīgais aicinājums laikā pamatskola saņēma īpašu dāvināju - 
mu – lielizmēra kanvas gleznu ar Roberta Zuikas attēlu, kas uzstādī -
ta goda vietā skolas mūzikas kabinetā. Tur atrodas ar viņa financiālu 
atbalstu restaurētais senlaicīgais flīģelis. Katru gadu 9. klases iz  lai-
dumā tiek pasniegta R. Zuikas 1996. gadā iedibinātā Apsīšu Jēkaba 
Goda balva, ko saņem izcilākie absolventi. Ar īpašu ierakstu skolai 
uzdāvinājis savu sakārtoto latviešu tautasdziesmu krājumu “Lak -  
s tī gala”. No savas mītnes zemes Amerikas rēgulāri sūtīja žurnālu 
“Latvju Mūzika”, kuŗam bija redaktors.

Ar Lielbritanijas Latviešu labdarības fonda Giving for Latvia 
financiālo atbalstu Līvānu biedrības “Baltā māja” namā drīzumā 
dur vis vērs bērnu istaba “Mazais ķipars”, kur būs gaidīti vecāki ar 
mazuļiem līdz 7 gadiem. Jau sagatavotas koši iekārtotas telpas ar iz -
glītojošām rotaļlietām un palīglīdzekļiem, kas paredzēti fizisko, 
sensoro un kognitīvo spēju attīstīšanai. Tās darinātas no ekoloģis - 
k iem materiāliem. 

Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), atvērta 
moderna Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija, kas iz -   
vei dota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirto financējumu 
(1 miljons eiro). Tika apvienotas Ūdenssaimniecības un zemes 
zinātniskā institūta un Koksnes materiālu zinātniskā laboratorija,     
tā ievērojami palielinot zinātnisko potenciālu Latvijā. Notika arī 
zinātnieču – I. Grīnfeldes, K. Valujevas un I. Straupes grāmatas 
“Fitoremediācija. Izmantošanas iespējas Latvijā” atvēršana. Fito re-
mediācija ir dabai draudzīga un ekonomiski izdevīga metode, ko 
izmanto, lai attīrītu vidi no piesārņojošām vielām – naftas produk-
tiem, hlorētiem šķīdinātājiem, pesticīdiem, smagiem metāliem un 
radioaktīviem izotopiem.

Pasaules augstskolu zaļās polītikas un ilgtspējas Green Metric 
2015 februārī publicētā reitinga labāko sarakstā iekļautas arī Latvi -
jas augstskolas – Rīgas Techniskā universitāte (170. vieta), Dau gav-
pils universitāte (284.), Rēzeknes augstskola (338.) Latvijas Uni-
versitāte (343.) un Vidzemes augstskola (356. vieta). Savukārt 1. – 
6. vietā ierindojušās Nottingemas universitāte (Lielbritanija), Kon  -
n ektikutas universitāte (ASV), Kalifornijas universitāte (Davis) (ASV), 
Īrijas Nacionālās universitātes Korkas koledža (Īrija), Oksfordas uni-
versitāte (Lielbritanija) un Berklija universitāte Kalifornijā (ASV). Rei-
tingā aiz DU atrodas tādas augstskolas kā Vestminsteres uni versitāte 
(Lielbritanija), Lucernas universitāte (Šveice), Stokholmas universitāte 
(Zviedrija), Ziemeļkarolīnas Centrālā universitāte (ASV) u.c.

Līvānu Sv. Miķeļa Erceņģeļa katoļu Draudzes koris con Amore 
(vadītāja Rita Semeiko) savu trīs gadu jubileju pirms Sveču dienas 
(Ziemas Māras dienas) nosvinēja Aglonas Vissvētākās Jaunavas Ma -
rijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilikā. Tā noritēja garīgā 
sadraudzībā ar Bazilikas Ievas Lazdānes vadīto Koŗa skolu (dibināta 
1992. gadā) un draudzi. Dvēseliskā gaisotnē aizritēja vakara Svētā 
mise un kopīgs tējas vakars Koŗa skolā.

Liepājā 13. februārī no plkst. 11 norisināsies “Stinšu svētki Lie-
pājā”, kas pie Tirdzniecības kanāla, Vecajā ostmalā, jau otro gadu  būs 
viens no ziemas aizraujošākajiem sarīkojumiem ģimenēm un bērniem. 
Ar makšķerēšanas sacensībām un jautrām izdarībām. Jau no 8. feb-
ruāra līdz 21. februārim Liepājas restorāni un kafejnīcas savās ēdien-
kartēs piedāvā dažādus zivju ēdienus. Koncertzālē “Lie lais dzintars” 
notika Rīgas šefpavāra Ērika Dreibanta meistarklase, kuŗas laikā tika 
gatavoti zivju ēdieni un sniegti praktiski padomi to pagatavošanai.

Jēkabpilī no 11. līdz 14. februārim norisināsies gaisa balonu 
ziemas festivāls Love cup 2016, kad tiks uzstādīts Ginesa rekords – 
vislielākais vienlaikus lidojumā gaisa balonā salaulāto 50 pāru skaits. 
Festivālu rīko biedrība Sky Amazons no Rīgas. Rekorda uzstādīšanas 
faktu 14. februārī vērtēs Pasaules Ginesa rekordu centrālā biroja 
tiesneši. Festivāls vienkopus pulcēs 30 vadošos pilotus no Latvijas, 
Baltijas un ārvalstīm. Sky Amazons valdes priekšsēde Inga Ūle in -
formē, ka kopumā uz laulāšanos gaisa balonā bija pieteikušies teju 
100 pāŗu, no kuŗiem izvēlēti 50.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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VIKTORS HAUSMANIS

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS

Apaļas un ovālas 
krelles, lielus  kulonus  

un brošas,
lielus dzintara gabalus.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:

latgalerija@gmail.com

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums

“BALTINAMI”,
LV Reģ. Nr. 40003640547,
piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jums piederošu 
daudzdzīvokļu namu vai

tā daļu Latvijā.
Zvaniet: 845-462-3317 (NY).

Iznākusi jauna grāmata

DIEVA ATSKĀRTA
Dieva dainu sakārtojums un apcere

Marģers Grīns
Cena: $24, ieskaitot pasta izdevumus ASV

M. Grīns 6635 Arbor Way Parma, Ohio 44134
dievaatskarta@gmail.com

Kādā no februāŗa sākuma 
novakarēm Rīgas Latviešu bied-
rības kamīnzālē atskanēja ne -
parasts brīnumputna sauciens: 
“kurrpurrū”, un tā vien likās, ka 
to no debesīm atsūtījis Mārtiņš 
Zīverts, jo viņš pats šāda putna 
balsī esot klausījies, gan ne pie 
mums, ne Stokholmā, bet – tā -
lajā Austrālijā. Uz turieni viņu 
viesoties ielūdza aktīvais žur-
nālists un literāts Aleksandrs 
Zariņš. Ja jau ielūdz, tad nevar 
nebraukt, bet tukšām rokām 
braukt neērti, tādēļ Mārtiņš 
Zīverts sagatavoja līdzi ņemt 
priekšlasījumu un piekrita pie -
dalīties divu savu lugu izrādēs: 
Austrālijā viņš “Lielās Grēci-
nieku ielas” iestudējumā notē-
loja Tētiņa lomu, bet “Pēdējā 
laivā” bija Melnais Žanis. Vizīte 
Austrālijā bija veiksmīga, un, 
aizbraucot no tālās zemes, viņš 
uzrakstīja īsas atvadu rindas: 
“Visā gaŗajā ceļā no Brisbenes 
līdz Pertai mūs sagaidīja sir-
snīga izpalīdzība no tautiešu 
puses.”

Atgriezies Stokholmā, Mār-
tiņš Zīverts atkal stājās savā 
ikdienas darba vietā Tramvaju 
pārvaldes nakts kasē, dienas 
gaišākas darīja kopā ar Ilzi Dziļ-
leju savītais dzīves pavediens, 
tomēr domas reižu reizumis 
lidoja atpakaļ uz ķenguru un 

Brīnumputna sauciens
koalu zemi Austrāliju, gribējās 
vēlreiz ieklausīties smeldzīgajā 
„kurrpurrū” dziesmā, ja ne tieši 
– vismaz kaut iztēlē, un Zīverts 
uzsāka rakstīt neparastu lugu, 
kuŗai lika virsrakstu “Kurr-
purrū”. Tās darbība norisinās 
Austrālijā, taču darbojošās per-
sonas ir mūsu tautieši Abigaila 
un Antijs, Zīverts sāka risināt 
problēmu par cilvēka dzīves 
būtību. Šai pasaulē cilvēki ir 
dažādi: turīgi, bagāti, ir veik-
sminieki, bet ne visiem tā vei-
cas, un Zīvertam tuvs bija tieši 
tas cilvēks, kuŗam veicas mazāk 
un ko dzīvē citi nosauc vienkārši 
par Antiņu. Viņa lugā “Cenzūra” 
tāds ir Janelis, bet lugā “Kurr-
purrū” – Antijs, kādreizējais 
latviešu leģionārs, kam grūti 
iedzīvoties tālās zemes reāli  tātē, 
taču tieši viņš sniedz palīdzīgu 
roku Abigailai, kuŗu māc negan-
ta slimība un šai pasaulē dzīvot 
palikuši tikai pāris mēneši. Ilgus 
gadus Abigaila jutusies viena, 
līdz atrodas cilvēks, kuŗš gatavs 
palīdzēt. Nejauši uzzinājusi, ka 
viņas ceļš drīz aprausies, Abi-
gaila nolemj pati no dzīves 
atvadīties, un, aizmigdama pē -
dējā dusā, viņa pasaka paldies 
Antijam, un tad no debesu tāles 
atskan skumīgais sauciens – 
„kurrpurrū”. Zīverta sāktais, it 
kā vienkāršais stāsts pāraug 
leģendā, lugas beigās viņš vēl-
reiz akcentē mūsdienās nereti 
piemirsto, bet paliekošo galve-
no vērtību: tā ir griba palīdzēt 

otram, vājākam cilvēkam un 
spēja paraudzīties augšup, sa -
skatīt zvaigznes. Bez šīs gaismas 
cilvēka dzīve nav domājama, 
taču Zīverts domu vērš vēl 
plašāk un atgādina: nedrīkst 
nesaskatīt zvaigznes spozmi, 
bet jāprot saskatīt arī tā lies-
miņa, kas iemirdzas cilvēkos, 
kuŗi ir mums līdzās.

Šajām pārdomām klātesošie 
varēja sekot līdzi Mārtiņa Zī -

verta lugas “Kurrpurrū” lasī-
jumā Rīgas Latviešu biedrības 
zālē, ko sarīkoja Teātŗa komi-
sija, taču tas nebija vienkāršs 
teksta lasījums, bet aktieŗi dzī-
voja līdzi saviem tēliem, un 
īpaši uzteicami bija Anita 
Sproģe kā Abigaila un Lauris 
Dzelzītis kā Antijs, bet režisore 
– kā allaž – bija Anna Eižver-
tiņa. Prieku sagādāja arī vēl tas, 
ka klāt bija Silkalnu un Apeļuu 

ģimenes, kas senāk dzīvoja 
Austrālijā un bija tur tikušies ar 
Mārtiņu Zīvertu, viņi palīdzēja 
noskaidrot mūsdienu skatītā-
jiem mazāk zināmus Austrālijas 
sadzīvē lietotos vārdus: buša, 
fridžs vai kukaburra un vēl 
citus.

Gadi iet, bet Mārtiņš Zīverts 
joprojām atgādina par cilvēku 
lielajām, patiesajām vērtībām.



LAIKS 2016. ga da 13. februāris – 19. februāris18

(Turpināts 19. lpp.)

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

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras centrs 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226), tālr.: 303-986-
5337 vai 303-913-8081. Piektdie nās 
19:00 tiekas latviešu deju grupa, 
20:30 notiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
11. februārī 19:00 Latvian 

night at Flyers Wells Fargo Center. 
Zemgus Girgensons plays hock-

ar vien laipni gaidīti!
KLĪVLANDE (OH)
Draudzes nams (1385 Andrews 

Ave, Lakewood OH 44107).
27.februārī 12:30 Draudzīgā 

Aicinājuma atcere.
ŅUJORKA (NY)
12. februārī Metropolītēna 

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

izdziedās lielisks pārsteiguma 
viesis! Pēc koncerta vakara mie-
lastam 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 mū -
zikas ritmos. Kādus laimīgu lote-
rijas biļešu īpašniekus priecēs 
vakara laimesti – trīs dāvanu 

sākot ar $ 15. Visi mīļi aicināti!
19. martā 14:00 Latviešu bied-

rības Gada svētki – 50 gadu 
jubileja! Par biedrības dibinā-
šanas vēsturi stāstīs Gundega 
Vilemsone, koncerta daļā uzstā-
sies visi mūsu labākie mākslinieki. 
Pēc koncerta baudīsim Mārītes 
Rubīns aukstajā galdā piedāvāto 
cienastu, iedzeŗot kafiju vai pašu 
līdznestos stiprākus dzērienus. 
Svētku noslēgumā maestro Il -
mārs Dzenis un Pēteris Ozols 
gādās par deju mūziku. Vakara 
gaitā būs iespēja izlozēt 5 vērtīgus 
dāvanu grozus. Visi laipni aici-
nāti svinēt mūsu biedrības pus-
gadsimta jubileju! Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $20.

22. martā 13:00 videoizrāde – 
2015. gada skolēnu Dziesmu un 
deju svētku Noslēguma koncerts 
Mežaparka Lielajā estrādē. Kafija 
un cepumi. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk.  sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
14. februārī dievk. Latv. Apvien. 
Detroitā gada sapulce. Pankūku 
pēcpusdiena. 28. februārī 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. 
februārī dievk., diak. Indriķis 
Kaņeps (New Jersey). 20. martā 
dievk., diak. Abija Vents (Deer-
field Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039). 28. 
februārī 11:00 dievk., māc. Ai -
vars Ozoliņš.

• 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 
Dzelzgalvis. 

14. februārī dievk. Pankūku 
brokastis pirms dievk. 10:00. 21. 
februārī dievk. 28. februārī dievk. 
ar Sv. vak. Seko draudzes gada 
sapulce. 6. martā O. Kalpaka 

atceres dievk. ar Sv. vak. Seko 
pusdienas studenšu korporācijas 
locekļu izkārtojumā un filma 
’’Cēdelgema’’. 12. martā 17:00 
Svētvakara meditācijas dievk., 
viesojas diakone Linda Sniedze 
Taggart. 13. martā 15:00 dievk. 
ar Sv. vak. Vilmingtonā, Good 
Shepherd bazn. (1530 Foulk 
Rd-Rt. 261). 20. martā Pūpolu 
svētd. dievk. ar Sv. vak., valdes 
ie  vešana amatā. 24. martā 14:00 
Zaļās Ceturtd. dievk. ar Sv.vak. 
25. martā 19:00 Lielās Piektd. 
dievk. ar Sv. vak. 27. artā 8:00 
Lieldienu dievk. Seko Lieldienu 
brokastis groziņu veidā. 3. aprīlī 
Angļu val. dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdie-
nā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 20. februārī 
11:00 dievk. 19. martā 11:00 Pū -
polu sestd. Dievk. ar dievg., diak. 
Linda Sniedze Taggart. Sarīko-
jums Lieldienu ievadam.

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

• Mineapoles St. Paulas dr.: 
14. februārī 11:00 dievk. Sadrau-
dzība un dr.gadskārtējā sapulce. 
18. februārī 11:00 Bībeles stun-
da. 20. februārī 19:00 basketbola 
spēle, kur latvietis Kristaps Por-
ziņģis spēlēs NY Knicks komandā 
pret MN Timberwolves (Target 
centrā Mineapolē). 21. februārī 
11:00 dievk. ar Sv.vak. Draudzes 
darbinieku ievešana amatā. Šajā 
svētdienā būs bērnu uzruna un 
Svētdienas skola. Piedalīsies 
drau dzes koris. Sadraudzība. 23. 
februārī 11:00 dievk. 6. martā 
11:00 plkv. Oskara Kalpaka pie -
miņas dievk. ar Sv. vak. Sadrau-
dzība un 12:30 filma „Cēdel-
gema’’.

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

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

ey on the Buffalo Sabres.$35 per 
ticket in section 217. Info: 856-
905-7543.

20. februārī 18:00 St.John’s 
Latvian Ev.Luth.Church (301 N 
Newtown Street Rd, Newtown 
Square, PA 19073) Alus vakars 
un Čili vakariņas! Ielūdz Fila-
delfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa 
draudze! Ziedojumu atlikums 
par labu draudzes darbam.

Brīvo Latvju biedrības nams 
(531 North 7th St, Philadelphia, 
PA 19123).

28. februārī 14:30 FBLB gada 
sapulce. Biedrības valde sirsnīgi 
aicina piedalīties atskaitē par 
pēdējā gada notikumiem un 
jaunā kalendāra plānošanā. Lū -
dzam reģistrēties sapulcei un 
sniegt ieteikumus pārrunām 
pirms sapulces, lai tos iekļautu 
dienas kārtībā! Visi biedri laipni 
lūgti piedalīties! Talkas darbu un 
vietu dažādās komitejās netrūkst. 
Arī viesi gaidīti! Valdes/revīzijas 
komisijas vēlēšanas notiks tikai 
pa pastu. Lūdzam ņemt līdzi gro-
 ziņus!

1. martā 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
saulē, dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Noskatīsimies 
satīrisko filmu par Latvijas pen-
sionāriem ’’Džimlairūdi ral lallā’’, 
kuŗā ’’satiksimies’’ ar tautā iemī ļo-
tiem aktieriem Olgu Dreģi, Uldi 
Dumpi, Ģirtu Ja  kovļevu, Astrī du 
Kairišu, Pēteri Liepiņu, Jāni 
Paukštello, Rū   dolfu Plēpi, Āri 
Rozentālu, Juri Strengu, kā arī 
leģionāru un patriotisko grām. 
autoru Visvaldi Lāci. Viesi 

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 kompoziciju „At the 
Edge of the Earth”. Biļetes var 
iegādāties: www.cantorinewyork.
com Pieaugušiem $25, senioriem 
$20, studentiem un bērniem $5.

17. martā izcilā latviešu oper-
dziedātāja soprāns Kristīne Opo-
lais uzstāsies MetOpera Dž. Pu -
činī operā „Madama Butterfly”. 
Info: www.metopera.org 

24. martā izcilā latviešu oper-
dziedātāja mecoprāns Elīna Ga -
ranča uzstāsies MetOpera G. 
Doniceti operā „Roberto Dever-
eux”. Info: www.metopera.org 

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

14. februārī 12:00 pēc dievk. 
Draudzes Dāmu komiteja rīko 
zupas pusdienas par labu LELBA 
jaunatnes labdarības projektam 
„Mīlestība mammām’’.

15. februārī 19:30 Ivetas Ap -
kalnas ērģeļmūzikas koncerts 
Benaroya koncertzālē Sietlā.

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 la  sī-
tāju skaita samazināšanos. Par vēlmi 
apmeklēt bibliotēku zvanīt Mārai 
Prāvs, tālr.: 727-851-9414. 

13. februārī 17:00 Sirsniņu 
balle, kuŗā sirdi ielīksmojošu, 
romantisku programmu Vladi-
mira Hohlova pavadījumā 

grozi. Tiem, kuŗi gribēs sirdis sa -
sildīt ar glāzi vīna, par to jāgādā 
pašiem. Lai vakars nebūtu jāpa-
vada kājās stāvot, vēlams līdz 10. 
februārim aizrunāt vietu pie gal -
diņa, zvanot Dacei Hohlovai, 
tālr: 727-479-8026. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $25.

18. februārī 13:00 Marga Zu -
rovska aicina visus uz siltām 
pusdienām! Patērzēsim, paklau-
sīsimies jaukus latviešu mūzikas 
ierakstus un padziedāsim. Visi 
mīļi gaidīti! Ieejas maksa – lab -
prātīgi ziedojumi.

20. februārī 10:00 Lielā talkas 
diena! Sakopsim savu namu un 
tā apkārtni ar saviem darbarīkiem! 
Pēc dūšīga darba cienāsimies ar 
picu un atspirdzinošiem dzērie-
niem.

23. februārī 13:00 videoizrāde 
– 2015. gada skolēnu dziesmu 
un deju svētku Lielkoncerts 
’’Līdz varavīksnei tikt’’. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $3.00.

27. februārī 13:00 Biedrības 
pilnsapulce. Valdes atskaites zi -
ņojums, valdes vēlēšanas, budžeta 
pieņemšana un citu svarīgu jau-
tājumu apspriešana. Aicinām 
visus Biedrības biedrus pieda-
līties!

3. martā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

5. martā 14:00 DV rīkotā Ka -
ŗavīru pēcpusdiena – DV 70 
gadu jubilejas atcere. Program-
mā priekšlasījums par Latvijas 
karoga vēsturi, Kanaku uzstā ša-
nās ar reti dzirdētu repertuāru, 
bijušo kaŗavīru godināšana un 
noslēgumā saviesīga dzīve pie 
silta mielasta. Ieejas ziedojums, 
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Pēc grūtas slimošanas mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

KARINA ELGA KRŪMIŅŠ
Dzimusi 1955. gada 18. februārī Klīvlandē, Ohaijo,

mirusi 2015. gada 25. novembrī Kannapolis, Ziemeļkarolīnā

Mūžībā aizgājusi mana mīļā Zaigiņa

ZAIGA FREIMAN,
dzim. LANKA

Dzimusi 1940. gada 4. aprīlī Liepājā,
mirusi 2015. gada 24. decembrī Manchester, Conn.

Ardievas mūsu draugam!

JĀNIS TAUBE
Dzimis 1927. gada 31. martā Rīgā,

miris 2016. gada 20. janvārī Losandželosā, Kalifornijā

Liels paldies Tev par ilggadīgo, svētīgo darbu Amerikas Rietumkrasta Latviešu
Dziesmu svētku atbalstīšanā un organizēšanā.

Mūsu mīļais vīrs, papiņš, znots

PAULS JURIS BĒRZKALNS
1959.VIII.30 – 2016.I.24

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Skumjās un dziļā mīlestībā viņu piemin
VĪRS JOHN BICKEL

VECĀKI EGONS UN IRINA KRŪMIŅI, MĀSA CHRISTINE KRUMINS
KRUSTTĒVS JĀNIS KRŪMIŅŠ, RADI VALDIS UN MĀRĪTE KRŪMIŅI

PAULS KRUMINS, INTRA GERMANIS UN NILS KRUMINS AR ĢIMENĒM

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS JURIS

DĒLS ĒRIKS AR ĢIMENI
MEITA KRISTĪNA AR ĢIMENI

MEITA ANDRA AR ĢIMENI
MAZBĒRNI JOEY, TIMMY, ANDY, NIKI, ELLA, GIGI,JP

BRĀĻI JURIS UN ERIKS AR ĢIMENĒM

RIETUMKRASTA DZIESMU SVĒTKU PADOME:
PAULS BERKOLDS, ZINTA ZARIŅA, JĀNIS ZOMMERS,

VALDIS PAVLOVSKIS UN ANDRIS RITMANIS

Mīļā piemiņā paturēs
ILGA, ĒRIKS, RAIVIS

JĀNIS, MAIJA, INTA

Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Klausīties dziesmā, ko ziedonis dzied.
Satumsa nakts…

Augšā aiz zvaigznēm, 
Tur tiksies reiz mīļi...

Pūšat taures, bāleliņi,
Lai skan visa pasaulīte!
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ).

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 
14. februārī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 21. februārī 12:30 
Leikvudā 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).

Manhatena Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003).

14. februārī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Sai vars.

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

21. februārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars.

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

13:30 St. Andrew bazn. dievk., 
māc. Saivars.

27. februārī 14:00 Manhatenā 
dievk. ar dievg., māc. Saliņš.

28. februārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. Skautu 
un Gaidu sarīkojums.

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

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 21. februārī 
14:00 Ciešanu 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 
Frank lins. 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. 
Dievkalpojumi notiek 12:00. 26. 
martā Lieldienu dievk. ar dievg.

• 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 14. feb-
ruārī dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
Dāmu komiteja aicina uz Zupas 
pusdienām, atbalstot LELBA jau-
natnes nozares projektu Mīles-
tību mammām. 21. februārī 
angļu val. dievk. ar dievg. Bībeles 
stunda. 28. februārī dievk. ar 
dievg. Draudzes padomes sēde.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Dievk. nenotiks februārī. Nāka-
mais 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. Katrs pirmās svēt-
dienas dievk. notiks Biedrības 
namā plkst. 14:00. Katrs trešās 
svētdienas dievk. notiks Our 
Savior baznīcā plkst. 14:00. 14. 
februārī Bībeles stunda. 21. feb -
ruārī dievk. baznīcā. 28. februārī 
Bībeles stunda. 6. martā dievk. 
Biedrības namā. Draudzes piln-
sapulce.

• 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: ai -
gaide@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr. 
Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-338-
5613, e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur ley 
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. 

14. februārī kārtējā skolas 
diena un Sv. vak. dievk.. 13:30 
LELCHE (pensionāru nama) 
pilnsapulce bibliotēkā. 17. feb-
ruārī svētbrīdis. Zupas pusdie-
nas. 20. februārī 19:00 Dziesmu 
karš! Latviešu dziesmu un gas-
tronomijas sacensību vakars. 
Rīko Latviešu skola. 21. februārī 
kārtējā skolas diena un Sv.vak. 
dievk., kafijas galds, Dāmu ko -
mitejas sapulce. 24. februārī svēt -
brīdis. Zupas pusdienas. 25. feb-
ruārī 19:30 literārais vakars – R. 
Ezeras stāsti. 28. februārī kārtējā 
skolas diena. Laju vadīts dievk. 
12:00 Latviešu skolas Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojums. 13:30 
DV Vašingtonas apvien. Biedru 
gada sapulce. 2. martā svētbrīdis. 
Zupas pusdienas. 6. martā 9:00 
LASL, 9:30 draudzes pilnsapulce, 
11:30 Plkv. O.Kalpaka piemiņas 
dievk.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
13.februārī 11:00 dievk.

• 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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LR goda konsuls 
Ņujorkā sarīko 
latviešu skolas 

skolēnu tikšanos ar 
Kristapu Porziņģi

Svētdien, 7. februārī, Kristaps 
Porziņģis ielūdza uz spēli Ņu -
jorkas un Ņudžersijas latviešu 
skolas skolēnus. Skolēni bija ļoti 
sajūsmināti par iespēju tikties ar 
Kristapu, kas viņiem parakstīja 
t-krekliņus, un pēc tam skatījās 
Kristapu uz laukuma NY Knicks 
spēlē pret Denver Nuggets. Kris -
taps 2016. gada sākumā ir devis 
iespēju 60 latviešu skolēniem 
piedalīties NY Knicks spēlēs “Ma -
disona skvēra dārza” stadionā  
(Madison Square Gardens) Ņu -
jorkas centrā. 
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// FOTO: AP/Scanpix

// FOTO: DELFI

// FOTO: LETA

Baiba Bendika

Leonids Beresņevs

Brīvbiļetes piedāvājumu lat vie šu 
skolēniem un tikšanos ar Kris-
tapu palīdzēja sarīkot LR goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš 
(bildē kreisā pusē ar sarkano šalli).

Consulate of Latvia
in New York

MR. DARIS G. DELINS –
Honorary Consul

Porziņģis aizvada 
savu 50. spēli NBA

Nacionālās basketbola asociā-
cijas spēlē Ņujorkas Knicks ar 
89:97 piekāpās savas līgas kon-
kurentei Bostonas Celtics un tās 
ātrajiem aizsargiem. Kristaps 
Porzinģis, kuram šī bija 50. spēle 
NBA, izcēlās ar desmit gūtiem 
punktiem.

Kristaps Porziņģis laukumā pa -
vadīja 27 minūtes un guva desmit 
punktus. Viņš arī savāca piecas 
atlēkušās bumbas, kā arī pārtvēra 
vienu piespēli un bloķēja vienu 
pretinieku metienu. Porziņģis 
nopelnīja trīs piezīmes, turklāt 
interesanti, ka nevienu no tām 
nesaņēma par spēli aizsardzībā. 

Toms Gaiķis – 
labākais nedēļas 

sportists
Seneca kolledžas Toronto volej-

bola komandas ievēlētais kap tei-
nis Toms Gaiķis janvāŗa trešajā 

nedēļā  tika izvēlēts par kolledžas 
labāko sportistu (Athlete of the Week).

6’2’’ (1,88 m) gaŗais trešā kursa 
finanču students Toms Gaiķis 
savai Sting volejbola komandai 
palīdzēja uzvarēt abas spēles un iz -
virzīties Ontario Kolledžu spor ta 
asociācijas (OCAA) Austrumu di -
vīzijas pirmajā vietā.Toms nedēļu 
pabeidza ar 15 gremdētām bum-
bām (kills), 4 rezultātīvām pie -
spēlēm (assists), 3 serves punktiem 
(aces), 8 izglābtām bumbām (digs) 
un 5 blokiem. Toms komandā 

spēlē ārējā uzbrucēja (outside hit-
ter) pozicijā, un viņa gremdes 
rezultātivitātes  procents pret La 
Cite komandu bija otrais aug stā-
kais šajā sezonā. Seneca Sting 
volejbola komandas palīgtreneris 
ir latviešu sabiedrībā pazīstamais 
Jon Houston.

Brāļi Dukuri 
draudzīgi sadala 

medaļas
Sanktmoricas trasē labi veicās 

skeletonistiem Martinam un To -
masam Dukuriem. Eiropas meis-
tar sacīkšu  ieskaitē brāļi Dukuri 
izcīnīja dalītu zelta medaļu, bet 
Pasaules kausa izcīņas posmā  
viņiem dalīta sudraba godalga.

Pirmajā braucienā Martins Du -
kurs trasi veica 1:09,28 minūtēs, 
kas viņam deva līdeŗpozīciju. 
Tomass Dukurs savā braucienā 
trases augšdaļā no brāļa atpalika 
divas desmitdaļas, bet trases bei  gu 
daļu viņš veica labāk, pietuvo jo-
ties līdz 0,01 sekundei. Otrajā 
brau  cienā ļoti veiksmīgi nobrauca 
Dienvidkorejas sportists Sunbins 
Juņs, kurš summā sasniedza 
laiku 2:18,26 minūtes. Savukārt 
brāļi Dukuri summā sasniedza 
vienādu rezultātu un korejietim 
piekāpās par 0,07 sekundēm.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis apsveica Latvijas skeleto-
nistus Martinu un Tomasu Du -
kurus ar izcīnīto dalīto Eiropas 
čempionu titulu. “Šis Latvijai ir 

unikāls sasniegums – mums vie-
nās sacensībās ir divi Eiropas čem -
pioni! Un tas nozīmē dubult-
prieku Latvijas līdzjutējiem,” sa  cīja 
prezidents Raimonds Vējonis.

Martins Dukurs sezonas kop-
vērtējumā pēc šī posma savu tu -
vāko konkurentu Juņu apsteidz 
par 195 punktiem.

Dāmu sacensībās Lelde Prie-
du lēna Eiropas meistarsacīkstēs 
izcīnīja septīto, Pasaules kausa 
izcīņas  posmā – 10. vietu.

Četriniekos
mums bronza

Eiropas meistarsacīkstēs Sankt-
moricas trasē Šveicē Latvijas 
bobsleja divnieku ekipāža ar 
pilotu Uģi Žaļimu izcīnīja piekto 
vietu. Vienlaikus notika arī Pa -
saules kausa izcīņas septītā pos ma 
sacensības, kur Žaļims ar stūmēju 
Intaru Dambi ieguva septīto vietu. 
Oskars Melbārdis ar Daumantu 
Dreiškenu Pasaules kausa izcīņas 
posmā ierindojās dalītajā desmi-
tajā vietā, sasniedzot vienādu re -
zultātu ar kopvērtējuma līderi 
Frančesko Frīdrichu no Vācijas. 
Abas ekipāžas no šveicieša atpa-
lika 0,68 sekundes. Oskars Ķiber-
manis ar stūmēju Matīsu Mikni 
palika uzreiz aiz viņiem, ieņemot 
12. poziciju. Eiropas meistar sa-
cīkstēs Melbārdis attiecīgi asto-
tajā, Ķibermanis – desmitajā vietā.

Četrinieku konkurencē Lat vi-
jas bobslejisti tika pie medaļas. 
Oskaram Melbārdim ar stūmē-
jiem Daumantu Dreiškenu, Arvi 
Vilkasti un Jāni Strengu Pasaules 
kausa izcīņas posmā visu brau-
ciena laiku sniga, tomēr tas nelie-
dza Latvijas pirmajai ekipāžai 
sasniegt trešo labāko rezultātu. 
Otrajā braucienā viņi saglabāja 
augsto vietu.

Oskars  Ķibermanis ar stūmē-
jiem Jāni Jansonu, Matīsu Mikni 
un Vairi Leibomu pēc pirmā 
brauciena bija sestajā vietā un to 
saglabāja arī otrajā braucienā. Arī 
Eiropas meistarsacīkšu ie  skaitē 
Latvijas ekipāžas ieguva attiecīgi 
tieši trešo un sesto vietu. Uģis 
Žaļims, kā arī stūmēji Helvijs 
Lūsis, Raivis Zīrups un Intars 
Dambis, pēc pirmā brauciena 
bija 18. vietā, bet otrajā sasnie-
dza septīto rezultātu un summā 
pakāpās uz 13. poziciju. Eiropas 
meistarsacīkstēs viņiem 12. vieta.

Baiba Bendika 
pārsteidza

Latvijas labākā biatloniste 
Baiba Bendika sensacionāli izcī-
nīja piekto vietu Kanadā Pasaules 
kausa izcīņas septītā posma 7,5 
km sprinta distancē.

Līdz ar to Bendika ir sasnie-
gusi savu karjēras labāko sasnie-

Līduma Pasaules kausa izcīņas 
posmos nespēja karjēras laikā iz -
cīnīt augstāku vietu par desmito. 
Masu starta sacensībās Bendika 
izcīnīja 22. vietu.

Andrejs Rastorgujevs 10 km 
sprinta distancē izcīnīja 16. vietu, 
kas šajā disciplīnā viņam bija 
otrs labākais rezultāts šosezon. 
Masu starta sacensībās Rastor gu-
jevs pēc pirmās šaušanas nebija 
pirmajā desmitniekā, turpinā ju mā 
viņš atguva izsēto pārsvaru un 
pēc ceturtās ugunslīnijas bija ot -
rais. Tomēr konkurenti pamazām 
sadeldēja līdeŗu pārsvaru un iz -
veidojās vadošais biatlonistu čet-
rinieks, no kuŗa Rastorgujevs pa -
mazām atpalika, zaudējot ātru mu, 
finišā izcīnot piekto vietu.

Andrejs Rastorgujevs un Baiba 
Bendika izcīnīja astoto vietu Ka -
nadā pāru stafetes sacensībās, 
atkārtojot sezonas pirmajā pos mā 
sasniegto rezultātu. Astoņās šau-
šanās Latvijas sportisti izmantoja 
13 rezerves patronas.

Kamaniņās – sestā, 
14. vieta un kritiens

Latvijas kamaniņu braucēja 
Elīza Cauce olimpiskajā trasē 
Sočos Pasaules kausa izcīņas sep-
tītā posma sacensībās izcīnīja 
sesto vietu, Ulla Zirne finišēja 
14. pozicijā. Stafetes sacensībās 
Elīza Cauce piedzīvoja kritienu, 
un komanda, kuŗā bija paredzēts 
startēt arī Rikam Kristenam Ro -
zītim un brāļiem Šiciem, palika 
bez rezultāta.

Latvijas speciālisti 
piedalīsies 

Olimpiskās trases 
sagatavošanā

„Skeletona un bobsleja līdeŗi 
Martins Dukurs un Oskars Mel -
bārdis, kā arī divi Siguldas trases 
darbinieki februāŗa beigās dosies 
uz olimpisko bobsleja un skele-
tona trasi Korejā, lai ar padomiem 
un ieteikumiem palīdzētu vietē-
jiem speciālistiem tās sagatavo-
šanā,” stāsta Siguldas trases di -
rektors Dainis Dukurs. “Uz Ko -
reju dosies divi Siguldas trases 
darbinieki – Mārtiņš Sausais un 
Jānis Skrastiņš, kuŗi strādāja arī 
Sočos. Abi ir tik augsta līmeņa 
profesionāļi, ka viņiem, manu-
prāt, uzticēs taisīt trases profilu, 
kas ir visnopietnākā un atbildī-
gākā lieta, attiecīgos instrumen-
tus viņi ņems līdzi. Tā ir ļoti laba 
motivācija mūsu, Siguldas trases, 
ledus brigādei.”

Kamaniņu braucēji Andris un 
Juris Šici pavasarī būs viena no 
ekipāžām, kuŗa Dienvidkorejā 
piedalīsies 2018. gada Pjenčanas 
Ziemas olimpisko spēļu bobsleja, 
skeletona un kamaniņu trases 
izmēģināšanā.

Latvijas hokeja 
valstsvienību vadīs 
Leonids Beresņevs

Latvijas hokeja vīriešu izlasi va -
dīs Leonīds Beresņevs, Latvijas 
kausa izcīņas fināla laikā intervijā 
ar Latvijas Televīzijas kanāli atzina 
Latvijas Hokeja federācijas (LHF) 
prezidents Kirovs Lipmans.

Iepriekš Lipmans bija sacījis, 
ka atradis valstsvienībai jaunu 
galveno treneri, ar kuŗu gan vēl 
jāparaksta līgums, vārdu neno-

saucot, bet nu tas ir atklāts. 57 
gadus vecajam Beresņevam ir 
liela pieredze darbā gan ar jau-
niešu, junioru, gan ar pieaugušo 
hokeja komandām. No 1995. līdz 
1999., kā arī 2005. un 2006. gadā 
viņš bijis Latvijas valstsvienības 
galvenais treneris. 1996. gadā Be -
resņevs ieveda Latviju augstākajā 
līgā. Viņa vadībā pasaules meis-
tarsacīkstēs  Latvijai viena septītā, 
divas devītās un viena 11. vieta. 
Beresņevs vairākkārt vadījis 
Latvijas U-18 un U-20 izlases.

Apstiprināts Latvijas 
olimpiskās 

delegācijas vadītājs 
Riodežaneiro 

Par Latvijas olimpiskās delegā-
cijas vadītāju 2016. gada Riodeža-
neiro olimpiskajās spēlēs apstipri-
nāts Latvijas Olimpiskās komite-
jas (LOK) ģenerālsekretārs Žoržs 
Tikmers (attēlā).

Tikmers Latvijas delegācijas va   -
dītāja pienākumus olimpiskajās 
spēlēs pildīs jau septīto reizi. Pir  mā 
pieredze viņam šajā amatā bija 
1994. gada Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Lillehammerē, kam sekoja 
arī Ziemas olimpiskās spēles 
Turīnā 2006., Vankuverā 2010. un 
Sočos 2014. gadā. Savukārt Vasa-
ras olimpiskajās spēlēs viņš dele-
gāciju līdz šim vadījis divas reizes – 
2008. gadā Pekinā un 2012. ga  dā 
Londonā. Tikmers olimpiskajās 
spēlēs ir piedalījies arī kā spor-
tists, 1980. gadā Maskavā izcīnot 
sudraba medaļu akadēmiskajā 
airēšanā.

Briedim lieli plāni 
Latvijas bokseris Mairis Brie-

dis sekmīga snieguma gadījumā 
jau pēc nākamajām divām cīņām 
varētu kļūt par obligāto preten-
dentu uz Starptautiskās Boksa 
federācijas (IBF) pasaules čem-
piona jostu. Briedis 21. februārī 
Arēnā Rīga boksēsies ar Dienvid-
afrikas Republikas pārstāvi De -
niju Venteru, cīnoties par pašlaik 
vakanto IBF Interkontinentālo 
čempionu jostu smagajā svarā 
(līdz 90,7 kg).

Brieža menedžera Siestas ie  ska tā 
IBF ir demokratiskākā starp čet -
rām prestižākajām organizācijām. 
Ja citās dominē noteiktas valstis un 
tur ir savi favorīti, IBF katēgorijā 
ir iespējas arī bokseriem no ma  zas 
valsts. Citās katēgorijās Briedim 
pagaidām vēl ir neiespējami ie -
kļūt, kaut gan neoficiālajā boxrec.
com rangā viņš pašlaik ieņem 
piekto vietu starp smagā svara 
bokseriem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

gumu, kvalificējoties šī posma 
masu starta sacensībām. Baiba 
sasniedza visu laiku augstāko 
rezultātu Latvijas sieviešu biatlo-
na vēsturē, jo savulaik veiksmī-
gākā latviešu biatloniste Madara 


