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Māra Kučinska valdībā strādās: (no kreisās) veselības ministrs – Guntis Belēvičs, labklājības mi -
nistrs – Jānis Reirs,  vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs – Kaspars Gerhards, satiksmes 
ministrs – Uldis Augulis, ārlietu ministrs – Edgars Rinkēvičs, finanču ministre – Dana Reizniece-
Ozola, ekonomikas ministrs un Ministru prezidenta biedrs – Arvils Ašeradens, Ministru prezidents 
Māris Kučinskis, zemkopības ministrs – Jānis Dūklavs, tieslietu ministrs – Dzintars Rasnačs, 
iekšlietu ministrs – Richards Kozlovskis, kultūras ministre – Dace Melbārde,  izglītības un zinātnes 
ministrs – Kārlis Šadurskis un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ministru kabineta 
jaunpienācēji ir ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis, līdzšinējos amatus saglabās astoņi ministri, savukārt trīs ministri vadīs citas ministrijas. 

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

PBLA Izglītības 
padome aicina skolu 
jauniešus piedalīties 

tautasdziesmu akcijā
Pasaules brīvo latviešu ap  -

vienības (PBLA) Izglītības pa -
dome, tuvojoties Latvijas valsts 
simtgadei, izsludina akciju 
„Man dziesmiņu nepietrūka“, 
kuŗā aicināti piedalīties latvie-
šu diasporas skolu bērni un 
jaunieši vecumā no septiņiem 
līdz astoņpadsmit gadiem.

Akcija norisināsies trīs posmos, 
sākot ar 2016. gada februāri, un 
beigsies 2018. gada jūlijā. Akcijas 
pirmajā posmā latviešu diaspo-
ras skolu skolēni aicināti veikt 
pētījumus par latviešu tautas dzies-
mām, kas tiek rīkots ar mērķi 
veicināt ārzemēs dzīvojošo lat-
viešu bērnu un jauniešu cieņu 
un mīlestību pret latviešu tautas-
dziesmām, radot iespēju tās pētīt 
un analizēt, kā arī izdziedāt. 
Tālākā akcijas posmā – 2017. un 
2018. gadā – ir paredzēts izvei-
dot dāvanu Latvijas valsts simt-
gadē – mobilo ierīču lietotni ar 
ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu 

un jauniešu mīļākajām tautas-
dziesmām. 

„Tautasdziesma ir nesusi lat-
viešu tautu cauri visādiem lai-
kiem. Tajā koncentrētā veidā ir 
ievīta latviešu tautas dzīvesziņa 
un domāšanas veids. Latviešu 
tauta ar tautasdziesmas palīdzī-
bu ir nonākusi līdz brīvvalstij 
1918. gadā,“ skaidro akcijas rī -
kotāji. „Šī akcija palīdzēs latviešu 
bērniem un jauniešiem saprast 
tautasdziesmu īpašo nozīmi ne 
tikai latviešu kultūrā, bet arī 
Latvijas nācijas izveidē,“ tālāk 
skaidro PBLA Izglītības pado-
mes akcijas rīkotāji. Akcijā var 
piedalīties gan klašu grupas, 
ģimenes vai pat vesela skolas 
saime.

Plašāka informācija par akciju 
atrodama PBLA IP akcijas no -
likumā: www.mandziesminune-
pietruka.lv vai rakstot uz info@
mandziesminunepietruka.lv

Valsts prezidenta Raimonda Vē -
joņa nominētais Ministru prezi-
denta amata kandidāts, “zaļzem-
nieks” Māris Kučinskis un izrau-
dzītie ministru amatu kandidāti 
no Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS), Vienotības un Nacionālās 
apvienības (NA) 11. februārī guva 
12. Saeimas deputātu atbalstu. 

Par jauno valdību nobalsoja 60 
deputāti, pret bija 32.

Saeimas atbalstu savai valdībai 
Kučinskis dēvēja par uzticības 
avansu. Atbildot uz Saeimā paus-
to kritiku, viņš atzina – deklarācijā 
patiesi ir daži lieli mērķi, bet ja 
tādu nebūs, tad arī nevarēs neko 
izdarīt.Viņš solīja jau tūlīt sākt 
runāt ar ministriem par mērķiem 
un darbu termiņiem. Kučinskis 
arī atzina, ka ir jārēķinās – koali-
cijas valdībā katram ir savas do mas. 
Tas jau bija manāms deklarācijas 
veidošanā, taču esot izdevies prio  -
ritātes tajā nepazaudēt.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis jauno valdību apsveica 
videoierakstā no slimnīcas: Vis-
pirms vēlos pateikties Laimdotas 
Straujumas vadītajam Ministru 

Darbu sāk Latvijas 39. Ministru kabinets 
kabinetam. Šīs valdības laikā mēs 
esam saskārušies ar nopietnām 
ģeopolītiskām izmaiņām Eiropā 
un veiksmīgi aizvadījuši pirmo 
Latvijas prezidentūru Eiropas Sa -
vienības Padomē. Esmu gandarīts, 
ka pēc mana aicinājuma Mārim 
Kučinskim ir izdevies izveidot 
jauno valdību. Lai atjaunotu sa -
bied rības uzticību Latvijas valsts 
varai kopumā, ir nepieciešams 
neatlaidīgs darbs jaunās valdības 
deklarācijā ietverto uzdevumu 
īstenošanā. Pašlaik svarīgākie uz -
devumi ir: veikt reformas izglītībā 
un veselības aprūpē, nodrošināt 
taut saimniecības attīstību, uzla-
bot demografisko situāciju, ga -
ran tēt valsts drošību un ilgtspējīgu 
attīstību.Tam ir vajadzīgs smags, 
neatlaidīgs un mērķtiecīgs visas 
komandas darbs. Esmu pārlie ci-
nāts, ka Ministru prezidenta  
Māŗa Kučinska vadībā Ministru 
kabinets spēs strādāt kā saliedēta 
komanda tautas kopējam labu-
mam.Vēlu veiksmi un izturību, 
uzsākot jaunu darba cēlienu un 
vedot Latviju pretī mūsu valsts 
simtgadei!

Grammy ir apbalvojums ar 
aug  stāko prestižu mūzikas paaulē 
par sasniegumiem mūzikas ie -
rakstu jomā, ko pasniedz ASV 
Skaņu ierakstu akadēmija. Šogad 
Grammy balvas pasniegšana 83 
katēgorijās notika 15. februārī 
Losandželosā.

ASV Skaņu ierakstu akadē-
mijas balva Grammy katēgorijā 
“Labākais orķestŗa priekšne-
sums” piešķirta diriģentam An -
drim Nelsonam un Bostonas 
simfoniskajam orķestrim par 
Dmitrija Šostakoviča 10. simfo-
nijas ierakstu.

Apbalvotajā ierakstā piedalījies 
Nelsona vadītais Bostonas sim-
foniskais orķestris, un šo ierakstu 
izdevusi kompānija Deutsche 
Grammophon.

2015. gada 31. jūlijā mūzikas 
izdevniecībā Deutsche Grammo-
phon iznāca pirmais Bostonas sim-
 foniskā orķestra un Andŗa Nel so na 
veiktais ieraksts Shostakovich Under 

Augstākais novērtējums
latviešu mūziķim

Diriģentam Andrim Nelsonam un
Bostonas simfoniskajam orķestrim Grammy balva

Apsveicam Andri Nelsonu! // FOTO: Marco Borggreve

Stalin’s Shadow (Šosta ko vičs Sta-
ļina ēnā). Gramophone Magazine 
šo izdevumu tūlīt nosauca par 
augusta mēneša ierakstu.

Uz Grammy pretendēja arī 
Latvijas dziedātāja Kristīne Opo-
lais. Balvai katēgorijā “Labākais 
klasiskās vokālās mūzikas al -

bums” bija nominēts ieraksts ar 
viņas piedalīšanos Nessun Dorma 
– The Puccini Album. Žūrija gan 
par uzvarētāju izvēlējās citu ie -
rakstu.

ASV Skaņu ierakstu akadēmi-
jas balva Grammy tika piešķirta 
58. reizi.
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Gunārs Astra

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

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!

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!

Kā jau katru gadu pēc Kultū-
ras dienām Jonkeru baznīcā 31. 
janvārī Latviešu Nacionālās 
operas ģilde noturēja savu 
gadskārtējo loteriju, piedāvājot 
daudzveidīgus un interesantus 
laimestus. Laimestus saņēma 
Raimonds Kerno, NY – „Ba -
ņutas” CD; Irma Zālīte, NJ – 
„Hamleta” CD; Arturs Neparts, 
MI – „Vilkaču mantinieces” 
CD; Jānis Cimdiņš, WA – ar 
Ģildes pabalstu izdoto grāmatu 
“Mirklim dzimuši putni”; Kārlis 
Ķirsis, NY – Nella Ulla šoko-
lādes; Laila Bībelniece, NY – 
Jāņa Jēkabsona gleznu; Maiga 
Friess, MI – divas Latvijas Na  -
cionālā teātŗa biļetes; Jānis 

Bībelnieks, NY – divas Latvijas 
Nacionālās operas biļetes; Vija 
Pūrs, FL – $100 Apple dāvanu 
karti, Juris Kalniņš, IL – $100 
Mētropolītēna operas dāvanu 
karti; Jānis un Aradīne Zārdi, 
NY – $200 TicketNetWork dā -
vanu karti; Lauma Zušēvica, 
WI – viena biļete uz LNOĢ 25 
gadu jubilejas balli Ņujorkā 
22. oktobrī; Dzidra J. Knecht, 
MA – lidojumu Ņujorka-Rīga-
Ņujorka. Apsveicam vinnētājus 
un pateicamies visiem atbalstī-
tājiem! Loterija ir viens no 
Ģildes galvenajiem ienākuma 
avotiem un palīdz mūsu mēr-
ķim celt godā latviešu mūzikas 
tēlu pasaulē. 

LNO Ģildes
loterija un 25 gadu 

jubilejas balle
Latviešu Nacionālās operas 

ģilde svinēs savu 25 gadu jubi-
leju šoruden ar balli Ņujorkā. 
Lūdzu jau tagad atzīmējiet 
22. oktobri jūsu kalendārā kā 
“LNOĢ jubilejas vakaru 3 West 
klubā”! Būs pieņemšana, būs 
koncerts, būs vakariņas. Un, 
saprotams, būs polonēze un 
balle! Dāmas, padomājiet par 
vakara tērpiem! Aiciniet drau-
gus! Nosvinēsim ar godu (un ar 
jautrību) 25 pavadītus gadus, 
atbalstot mūsu Balto namu, 
mūsu latviešu mūziku un mūsu 
izcilos latviešu māksliniekus!

LATVIJAS NACIONĀLĀS
OPERAS ĢILDES VALDE

Pagājušajā vasarā Rīgā notika 
sirdsapziņas cietumnieces Lidijas 
Lasmanes 90 gadu jubilejas sa -
rīkojums. Ļaudis vispirms pul-
cējās pie Brīvības pieminekļa. 
Pēc tam kopējā gājienā uz Stūŗa 
māju, kuŗas pagalmā risinājās 
pārrunas vēsturnieka Ritvara 
Jansona vadībā.

Gunārs Astra. Un citi
režīmam. Tātad – noderīgas 
liecības mūsdienu izglītības sa -
turam.

Par visu to plašākas ziņas 
lasāmas tīmekļa vietnē Gunārs 
Astra un citi.  Šo grāmatu var 
iegādāties, pasūtinot  info@dru-
katava.lv.

DV Gunāra Astras piemiņas 
fonds rūpēsies, lai šo grāmatu 
varētu iegādāties arī grāmatnīcās 
un grāmatu galdos gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. 

IMANTS BALODIS

norāde, ka nepieciešams pārlie-
cības un Brīvības cīnītāju stāstus 
saglabāt kultūras atmiņā un ie -
kļaut mūsdienu izglītības saturā. 

Atbildot intervētājas jautāju-
mam, vai viņa atbalstīs šo ini  ciā-
tīvu, L. Straujuma atbildēja: „Jā, 
atbalstu. Lidija Lasmane man šo 
vēstuli iedeva savā jubilejā. Uz -
skatu, ka mums šī attīrīšanās ir 
vajadzīga. Tas ir ļoti sarežģīti, bet 
es saprotu to sāpi, kas ir Lidijai. 
Viņa negrib Linča tiesu, bet grib 
sabiedrības vienotību.„

Demisionējusī Ministru prezi-
dente ir darījusi visu iespējamo, 
lai ar pagājušā gada septembri 
darbu sāktu VDK dokumentu 
izpētes komisija. Tagad tās vadī-
tājs vēsturnieks Kārlis Kangeris 
ir varējis ziņot par trīs mēnešu 
laikā paveikto. Jebkuŗš var ie -
skatīties komisijas vietnē: lu.vdk-
komisija.

Savukārt DV Gunāra Astras 
piemiņas-patiesības fonds, ieva-
dot šā gada 22. oktobrī svinamo 
Gunāra Astras 85 gadu jubileju, 
ir izdevis grāmatu „Gunārs 
Astra un citi”.    

Šo Rakstu krājumu veido la -
bākie Latvijas jauniešu pētniecis-
kie darbi konkursos: Trešā At -
moda Latvijā, Gunāra Astras un 
viņa līdzgaitnieku/laikabiedru 
loma Latvijas neatkarības atjau-
nošanā un Vēstule Gunāram 
Astram.

Grāmatā ir iekļauti arī zināt-
nieku pētījumi un Gunāra Astras 
lēģera laikabiedru un domu-
biedru liecības par nevardarbīgo 
pretošanos padomju okupācijas 

Pēcpusdienā vecās Sv. Ģer trū-
des baznīcā notika aizlūgums 
par Latvijas Brīvības cīnītājiem, 
kas palikuši Sibirijas un Krievijas 
stepēs, cietumos un nometnēs. 

Dažas nedēļas vēlāk žurnālā  
IR bija lasāma intervija ar to  rei-
zējo Ministru prezidenti Laim-
dotu Straujumu. Stāstot par ak -
tuālitātēm, L. Straujuma piemi-
nēja arī Lidijas Lasmanes 90 
gadu jubileju. Viņa tobrīd saņē -
musi vēstuli, kuŗu parakstījusi 
Lidija Lasmane, Knuts Skuje-
nieks, Pāvils Brūveris un citi, 
prasot pieņemt Lustrācijas liku-
mu, kā arī aktīvizēt pretošanās 
veidu apzināšanu PSRS okupā -
cijas režīmam. Tāpat minēta 
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Gaiša cerība izmisumā –
Baltijas universitātes tapšana DP laikā

(turpināts 7. lpp.)

ILZE PĒTERSONE,
Latviešu fonda padomes locekle

Februāŗa sākumā mēs ar 
meitu Annu ieradāmies Igauņu 
namā (Ņujorkas pilsētā) no  ska-
tīties Helgas Merits dokumen-
tālo filmu “Story of the Baltic 
University”. Latviešu fonds ir 
viena no organizācijām, kas at -
balstīja filmas tapšanu; būdama 
LF padomē, es ar lielu interesi 
devos vērtēt pabeigto projektu. 
Filma, kas ilgst 52 minūtes, sa -
kopo oriģinālus Otrā pasaules 
kaŗa filmu segmentus un foto-
grafijas ar rakstiskiem un citiem 
archīvu materiāliem, kā arī in -
tervijas ar BU absolventiem. Tā 
sniedz pārskatu par Baltijas 
Universitātes tapšanu un dar-
bību no 1946. līdz 1949. gadam 
Hamburgā, Vācijā. 

Vispirms ekrānā redzam sa -
bumboto Hamburgas pilsētu – 
nekas nav palicis, tikai grausti 
un ēku čaulas. Ļaudis sildās pie 
ugunskuriem grāvmalēs; turo ties 
pie virvēm, iedzīvotāji šķēr so 
salauztu, sašķobījušos tiltu. Bē -
dīgs skats... Šajos izmisīgajos 
apstākļos 170 latviešu, lietuviešu 
un igauņu profesori sasparojās, 
pielika pūles un neatlaidību, 
līdz UNRRA (United Nations 
Refugee Relief Agency) un angļu 
zonas administrātori negribīgi 
deva atļauju dibināt Baltijas 
Universitāti. Pēckaŗa sabiedroto 
uzskati par Baltijas valstu nā -
kotni komūnisma varā bija ļoti 
naivi. („Jums taču ir pašiem 
savas zemes. Kāpēc gan jums 
vajadzīga augstskola Vācijā? 
Brauciet mājās!”) Polītikas un 
propagandas dēļ Baltijas Uni-
ver sitāte bija spiesta mainīt savu 

nosaukumu vienpadsmit reizes! 
(Baltic University, Displaced 
Persons University of Hamburg, 
Displaced Persons Study Centre 
ir tikai daži piemēri) Bet profe-
soriem un studentiem tā bija un 
palika Baltijas Universitāte.

Pirmās Baltijas Universitātes 
skolas telpas tika ierīkotas pus-
sagruvušā Hamburgas mūzejā, 
vēlāk ēkās Pinebergā. Studenti 
un profesori mitinājās bijušās 
armijas barakās – bez siltuma, bez 
īsta apgaismojuma. Trūka grā-
matu un citu mācību līdzekļu – 
studenti uz lekcijām nāca paši 
ar saviem krēsliem! Tomēr 
Baltijas Universitāte bija skaista 
dāvana baltiešu jauniešiem. Te 
bija vieta, kur satikties, kur 
priecāties, te bija iespēja nopiet-
ni mācīties. Un visnozīmīgāk 
– te bija cerība uz gaišāku 
nākotni. Baltijas Universitātes 
kursi tika augsti novērtēti pa -
saules mācību iestādēs, un stu-
denti no BU tika pieņemti gan 
Vācijas, gan ASV augstskolās. 
Skatoties filmu “Story of the 
Baltic University” Igauņu namā, 
man blakus sēdēja divi Baltijas 
Universitātes absolventi – glez-
notājs un dzejnieks Voldemārs 
Avens un viņa dzīvesbiedre un 
mākslas speciāliste Irēne Avēna. 
Voldemārs tika uzņemts Ko -
lumbijas architektūras fakultātē, 
un Irēnei stipendiju piešķīra 
Moorhead kolledža Mine so tā, 
kur viņa ieguva BA gradu angļu 
valodā un mākslas vēsturē

“Baltic University” filmas re -
žisores Helgas Merits tēvs bija 
apmeklējis Baltijas Universitāti; 

daudz gadus pēc vecāku aiz-
iešanas aizsaulē, viņa sāka par 
to interesēties un vākt mate-

šanos, kā arī neļaut plašākai 
pasaulei aizmirst, ko baltiešu 
bēgļi visu spēja izdarīt. Mana 

latviešu skolās un Gaŗezera 
vasaras vidusskolā. 

Tā nu ir taisnība! Filma “Baltic 
University” saglabā notikumus 
baltiešu, un latviešu, vēsturē, ko 
reti kāds zin gan ārzemēs, gan 
Latvijā! Latviešu fondam ir gan-
darījums, ka tas spēj atbalstīt 
šādu projektu. Mūsu mājas lapā 
– www.latviesufonds.info – jūs 
uzzināsiet daudz vairāk par 
Baltijas Universitāti, kā arī par 
citiem pasākumiem, ar ko Lat-
viešu fonds ir bijis saistīts.

2016. gada Latviešu fonda 
konkursā, vairāk nekā 100 pro-
jektu ir pieteikušies saņemt at -
balstu. Mēs cenšamies sniegt 
roku kam vien varam. Bet lai 
turpinātu šo darbu, lai turpinātu 
celt gaismā vērtīgus kulturālus, 
vēsturiskus un izglītības projek-
tus, kas saudzē un stiprina lat-
viešu identitāti, mums ir vaja-
dzīgi dalībnieki un ziedotāji! 
Lūdzu, iesaistieties arī jūs! 

Lai ziedotu Latviešu Fondam 
elektroniski, skatiet LF majas 
lapu, www.latviesufonds.info, 
vai sazinieties ar lflietvedis1@
gmail.com. Čekus var rakstīt uz 
Latvian Foundation, Inc. vārda, 
un nosūtīt: Latvian Foundation, 
P.O. Box 28696,Oakdale, MN 
55128 USA. Visi ASV ziedotāji 
saņems nodokļu atlaides kvīti.

(Filmu “Story of the Baltic 
University” rādīja Estonian 
House, Ņujorkā 6. februārī; 13. 
februārī, Tartu College, Toronto; 
14. februārī, Carleton Univer-
sity, Otavā; 20. februārī, Bal-
zekas Museum, Čikāgā; un 21. 
februārī, Estonian House, Čikāgā).

Voldemārs Avens, Helga Merits, Irēne Avena

Kursas Draudzīgais aicinājums 2016:
Es esmu Kursa. Es esmu Latvija

Kursas vasaras viduskolai 
veltītais Draudzīgais aicinājums 
šogad norisēja īpaši priecīgā, 
cerību pilnā noskaņojumā, jo 
Kursai ir jauna, spējīga direktore 
Indra Ekmane. Indra patlaban ir 
Latvijā, kur viņa veic pētījumu 
doktora darbam, bet 31. janvārī 
viņa bija kopā ar mums garā un 
uzrunāja Kursas atbalstītājus vi -
deo ierakstā no Rīgas. 

Kā ierasts, Draudzīgais aicinā-
jums sākās ar prāvestes Dairas 
Cilnes vadīto dievkalpjumu. Al -
tāri rotāja ziedi Kursas krāsās, 
dzeltenas narcises un zili īrisi. 
Savā sprediķī prāveste, pati bijusī 
Kursas direktore, pieminēja 
Kursas dibinātājus, kuŗi, iesaistot 
palīgus – skolotājus, jauniešus, 
gan audzinātājus, gan skolnie-
kus, ar mīlestību izveidoja Kursu 
brīvai Latvijai, laikā kad brīva 
Latvija arī vēl bija tikai cerība. 
,,Šodien, Draudzīgā aicinājuma 
dienā – tā ir cerība, ar ko mēs 
lūkojamies uz Kursas nākotni… 
Kursa dod jauniešiem iespēju 
apzināties savu piederību, savu 
tautisko mantojumu – to pie dzī-
vot dziesmās, dejās, arī mācību 

stundās, vakara svecīšu dievkal-
pojumos, pārrunās, un drau dzī-
bās, kas paliek uz visu mūžu.”

Draudzīgā aicinājuma pro-
gramma sākās ar Kursas dzies-
mu, ,,Ai, Kursa, tēvu zemīte”, 
dzejnieka Olafa Stumbra vārdi 
un Lolitas Ritmanes mūzika. 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 
centra priekšsēdētāja vietniece 
Marisa Way-Rogaine nolasīja ap -
sveikuma vēstuli no bijušā Kur-
sas skolotāja Edgara Hess. Edgars 
uzsvēra ģimenes sajūtu un mī  -
lestību, ko piedzīvojis Kursā, – 
viņš to izjūt līdz šai dienai. Viņš 
lūdz visus atbalstīt Kursu un 
ieteikt jauniešiem to apmeklēt.

Savā video sveicienā no 8000 
kilometru attālās Rīgas Indra 
Ekmane pateicās visiem Kursas 
atbalstītājiem un ar degsmi ru -
nāja par Kursas nākotni. Viņa 
tic, ka kopā mēs spēsim stiprināt 
mūsu Rietumkrasta Latviešu iz -
glītības centru un vasaras vidus -
skolu un ietekmēt ne tikai jau-
niešu dzīves Rietumkrastā, bet 
piedāvāt augstas kvalitātes, nozī-
mīgu mācību programmu skol-
niekiem visā Amerikā, kuŗas 

Pirmā, vissva rīgākā prasība ir 
valoda.

No kreisās: Ērika Currier, Ilze Puķīte, Aleksandra Kramēna, Mārcis Rācenis, Jēkabs Kramēns

sekas būtu vērtējāmas ne tikai 
latviešu sabiedrībā, bet, iespē jams, 
arī vidusskolās vai pat augstskolās. 
Šodien vēl vairāk nekā pagātnē 

latviešu izcelsmes jauniešiem ār -
pus Latvijas ir ie  spēja iesaistīties 
Latvijas nā  kotnē. Mums jāsagādā 
viņiem līdzekļi vai rīki to veikt. 

riālus. Helga uzskata, ka ir sva-
rīgi informēt baltiešu jauniešus 
par šo vienreizējo uzdrīk stē-

23 gadus vecā meita ļoti pozi-
tīvi novērtēja filmu, viņa 
izteicās, ka to vajadzētu rādīt 
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Kaļam rotas Latvijai 

Mīļais Dieviņ! Žēlīgais Dieviņ! 
Piedodi, ka Tevi traucēju, bet 
lieta visai nopietna un, kā jau 
mēs abi zinām, pārāk bieži Tevi 
netraucēju. 

lamāšanās, melošana, Kārlīša 
Streipa raksti un vēl daudz kas 
tamlīdzīgs. Dieviņ, Tu taču zini, 
ka esmu vājš. Neesmu stiprs. 
Griežos pie Tevis pēc palīdzības, 

kuŗu tikai Tu 
vari dot. Glāb 
mani no šīm 
vēlēšanu kam-
pa ņām! Stiprini 
mani, palīdzi 
man izturēt līdz 
novembŗa vē -
lēša nām! Nāka-
mie deviņi mē -
neši būs man 
nopietna pār-
baude. Nezinu, 
mīļais Dieviņ, 
cik rei zes varēšu 
izturēt skatīties 
uz Hila riju (Hil-
lary), Berniju 
(Ber nie), Tram-
pu (Trump) un 
tiem pārē jiem. 
Vai tad nevarēja 
būt kāds iz  ska-
tīgāks kandi-
dāts? Nezinu, 
cik ilgi varēšu 
panest dzirdēt 
viņu balsis. Es -
mu tikai trausls 

cilvēks! Apžēlojies par mani, un 
dari, lūdzu, visu iespējamo, lai 
es izturētu šo pārbaudi, kuŗa ir 
neizbēgama daļa no mūsu labās 
demokratijas. Pateicos jau ie  -
priekš par visu, ko darīsi manis 
labā. Uzreiz jau pateikšos par 

to, ka atradu uz savas televīzijas 
pults (remote control) to MUTE 
pogu! Lietoju to ļoti bieži –  
katr reiz, kad kāds no kandi dā-
tiem parādās uz ekrāna, es ar 
veiklu pirkstu spiežu šo dzīvības 
glābšanas pogu, kuŗa apklusina 
skaņu! Paldies, paldies, paldies!

Ja drīkst, mīļais Dieviņ, man 
būtu vēl vieans neliels lūgums 
– varbūt Tu varētu izkārtot to, 
ka pasaulē notiek visādas un 
daudzas citas interesantas lietas 
līdz vēlēšanu dienai novembrī. 
Ne jau ko sliktu, bet kaut ko 
tādu, kas parādītos ziņās, lai mēs 
redzētu arī ko citu, ārpus pirms-
vēlēšanu kampaņām. Tas lai-
kam Tavs pirksts, ka Olimpiada 
iekrīt tieši šajā vasarā. Vai, ku‘ 
labi! Varēsim skatīties, kā citi, 
ne tikai demokrati un repub li-
kāņi skrien un cīnās. 

Nu labi, mīļais Dieviņ. Zinu, 
ka esi aizņemts. Negribu Tevi 
ilgāk kavēt. Zinu, ka kandidāti 
noteikti Tevi bieži traucē ar sa -
vām vajadzībām. Ļoti iespējams, 
ka pirms novembŗa es vēl Tevi 
patraucēšu, ja uznāks man atkal 
liela vajadzība. Līdz novembrim 
Tu būsi gaužām aizņemts, bet ar 
kopīgiem spēkiem, ticu, ka kaut 
kā cauri tiksim. 

Tātad noslēgumā – lūdzu, glāb 
manu trauslo asinsspiedienu un 
manu garīgo līdzsvaru! Būšu 
Tev ļoti, ļoti pateicīgs. Mans 
mīļais, labais, žēlīgais Dieviņ...

Āmen.

„Kopš Donalds Tramps pērn jūnijā paziņoja, ka 

tēmē kļūt par Republikāņu partijas kandidātu 

novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās, 

viņa neiegrožotā retorika ir minusi zem kājām 

pieklājību, gaumi, loģiku un faktus. (..)

Taču „Amerikas Žirinovskis” kopš vasaras pievērsis 

sev milzīgu mediju uzmanību. Viņa izlēcieni pie-

saista ļoti lielu auditoriju, un ar saviem lielīgajiem 

solījumiem „atjaunot Amerikas varenību” viņš 

uzrunā daudzus neapmierinātus vēlētājus. (..)

Ļoti daudzus Amerikā un pasaulē satrauc Trampa 

demagoģija, taču ir vismaz viens cilvēks, kuŗš uz to 

skatījās ar acīmredzamu apbrīnu, varbūt pat nelielu 

skaudību. Krievijas prezidents Putins decembrī 

Trampu nosauca par  izcilu, talantīgu personību”. 

Tramps nepalika diktātoram uzslavu parādā: esot 

„liels gods”  saņemt komplimentu no cilvēka, kuŗu 

„tik ļoti ciena gan paša valstī, gan ārpus tās”, un 

Tramps uzskata, ka ASV un Krievija varētu „ļoti labi 

sadarboties”.”

Spilgts citāts no
Paula Raudsepa

raksta „Pārtrampots”
nedēļrakstā

IR nr.5

Tuvojoties Latvijas 100. dzim-
šanas dienai, arvien biežāk un 
vairāk ir iemesli stāstīt par la -
biem darbiem, ko vēlas veikt lat -
vieši un viņu uzņēmumi Latvijā. 
Var teikt – skaistais svētku gai -
dīšanas laiks ir iestājies! Šoreiz – 
stāsts par to, kas notiek grāmatu 
apgādā „Jumava”, par kuŗas iz  do-
tajām grāmatām mūsu slejās 

nule E. Silkalna  apcerētās Ojāra 
Spārīša „Esejas par Latvijas 
sakrālo kultūru”,  „Latvijas ārpo-
litika un diplomātija 20. gad-
simtā” – četru prominentu Lat-
vijas vēstures speciālistu Ineša 
Feldmaņa, Aivara Strangas, Jāņa 
Taurēna un Antonija Zundas 
kopdarbs. Sparīgi top vēl vismaz 
divi vērienīgi izdevumi par 

ture” – nozares speciālistu veikta 
ekonomisko procesu analize, kas 
būs labs pamats turpmākiem 
pētījumiem un diskusijām.

Un vēl kāda mūsu lasītājiem 
ļoti intriģējoša ziņa – jau drīz, šo -
pavasar, „Jumavas” apgādā klajā 
nāks pazīstamā sabiedriskā dar-
binieka Ulža Gravas grāmata 
„Tālumā, bet ne svešumā”.

rēgulāri stāsta Eduards Silkalns. 
Apgāda vadītājs Juris Visockis 
laipni ļāva mums ielūkoties savās 
tuvākās nākotnes darbu iecerēs, 
kas īstenojas tik ātri, ka, kopš 
mūsu ziemas sākumā notikušās 
sarunas, jau nākušas klajā vai -
rākas interesantas grāmatas – 

...Pirms 735 gadiem virsaitis 
Nameisis ar saviem 100 tūkstoš 
zemgaļiem devās prom no terri-
torijas, kas tagad ir Latvijas valsts, 
un par viņiem nekas turpmāk 
vairs nav dzirdēts... 

Latvijas vēsturi – „Brīvās Latvijas 
prezidenti”, kuŗā būs lasāmas 
mūsu brīvvalsts prezidentu bio-
grafijas un apraksti par viņu po -
lītisko karjeru ar bagātīgu foto-
materiālu un dažādos laikos sa -
cerētu patriotisko dzeju, kā arī 
„Latvijas tautsaimniecības vēs- (Turpināts 5. lpp.)

PAULS 
RAUDSEPS

Man nebūs Tev jāatgādina, ka 
šis ir vēlēšanu gads te, Amerikā. 
Gads, kad mums ikdienā jā  pa-
nes smagas pārbaudes – tele vī-
zijā, radio, presē un sarunās ar 
draugiem un kollēģiem; visur 
sīvas debates, strīdi, mēdīšanās, 
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(Turpināts no 4. lpp.)

MĀRIS
BRANCIS

Ekspozīcija ar portretu un mākslinieka halātu

Kaļam rotas Latvijai 

Vēlreiz Latvijā
Osvalda Rožkalna darbu izstāde Teātŗa mūzejā

Arī šajos gados līdzīgs skaits 
iedzīvotāju atstāj Latviju, un 
mums ir bažas par to, cik daudzi 
no viņiem nākotnē jutīs savu 
piederību Latvijai. Un vēl ir tāda 
īpaša 200 tīkstoš Latvijas iedzī vo-
tāju grupa, kas kaŗa briesmu dēļ 
Otrā pasaules kaŗa laikā atstāja 
Latviju un devās bēgļu gaitās. 
Tās sastāvā bija pašas gudrākās 
Latvijas pilsoņu galvas, mācītāji, 
uzņēmēji, juristi, mācību spēki, 
ārsti, literāti un mākslinieki. Reti 
kuŗš no viņiem izdzīvoja tik ilgi, 
lai piedzīvotu Latvijas valsts 
neatkarības atgūšanu, bet trim-
das laikā šie latvieši un viņu bērni 
un mazbērni nekad neaizmirsa 
savu pienākumu cīnīties par 
savas tautas brīvību un valsts 
neatkarību.

Šis gandrīz 50 gadu gaŗais 
trimdas laiks nav pārāk daudz 
aprakstīts, nedz analizēts. Mēs maz 
ko zinām par šo latviešu trimdi-
nieku darbošanos tālu prom no 
Latvijas, kaut gan mītnes zemēs 
viņi spēja uzburt „mazo Latviju” 
ar savu spējīgu organizātorisko 
struktūru, ar vērā ņemamām po -
lītiskām un kulturālām izpaus-
mēm un sasniegumiem. Kron-
valda Atis, savulaik studējot ār -
pus Latvijas – Tērbatas univer si-
tātē, to nosauca par darbošanos 
tālumā, bet ne svešumā. Šie vārdi 
arī inspirējuši Uldi Gravu uz -
rakstīt savu atmiņu stāstu par 
trimdas polītisko, sabiedrisko un 
arī personisko dzīvi, lai papil di-
nātu trūcīgos materiālus par šo 
nozīmīgo laiku. 

Uldis Grava savā laikā ir vadījis 
vai visas centrālās latviešu or  ga-
nizācijas, kā Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienību, Amerikas 
latviešu apvienību, Ziemeļ ame-
rikas Kultūras fondu, Pasaules 

brīvo latviešu apvienību, Latvijas 
brīvības fondu un Pasaules bal-
tiešu apvienību. Trimdas organi-
zācijās strādāts, ieguldot brīv prā-
tīgu, neatmaksātu darbu, vēl 
vairāk – visus nepieciešamos iz -
devumus sedzot ar sabiedrības 
tikpat brīvprātīgiem un dāsniem 
ziedojumiem. Gandrīz neiedo mā-
jams ir fakts, ka, par spīti oku-
pantu varas neatlaidīgiem mēģi-
nā jumiem un cilvēku pašu jūtī-
gumam, trimdas organizācijas 
nekad nesašķēlās, tās palika vie -
notas un uzticīgas saviem skaid-
rajiem mērķiem. Grāmatā aprak-
stītais organizātoriskais darbs 
varētu būt labs piemērs šodienas 
Latvijas polītiskajām partijām, 
kā panākt sev vēlētāju atbalstu. 
Tāpat grāmata atklāj faktus par 
to vērtīgo palīdzību, ko trimdi-
nieki sniedza Trešās Atmodoas 
centieniem.

Lai grāmatu būtu interesantāk 
lasīt, latviešu organizātoriskais 
darbs ir caurvīts ar autora per -
sonīgo dzīvesstāstu un profesio-
nālo darbību trīs dažādos plaš-
saziņas līdzekļos – laikrakstos 
Amerikas Savienotajās Valstīs, 
Radio Brīvā Eiropa Vācijā un 
Čechijā un Latvijas Televīzijā. 
Grava arī nekautrējas aprakstīt 
dažus labi domātus projektus, 
kas ne vienmēr beidzas ar po -
zitīvu iznākumu. Tā ar labu hu -
mora devu pastāstīts dažs inte-
resants stāsts par autora neveik-
smēm. Ar minchauzenisku pie -
skaņu veidots apraksts, kā poli-
tiskajā pasaulē uzradās tādas 
per sonības kā Tomass Hendriks 
Ilvess un Einars Repše.

Uldis Grava atgriezās Latvijā 
2002. gadā un iespēja vēl strādāt 
piecos dažādos atbildīgos ama-
tos, kļūdams, pēc kārtas, par Lat-
vijas Televīzijas ģenerāldirektoru, 

polītiskās partijas Jaunais laiks ģe -
nerālsekretāru, Liepājas Domes 
deputātu, 9. Saeimas deputātu 
un Lattelecom padomes locekli. 
Par šo laiku arī ir ko stāstīt. 
Grāmata sadalīta 18 nodaļās ar 
bagātīgu foto klāstu un kopā 
aptveŗ 336 lappuses.

***
Latvijas Tautas frontes pirmais 

priekšsēdis (1988-1990), LR AP 
priekšsēža pirmais vietnieks 
(1990-1992) Dainis Īvāns grā -
matas pēcvārdā raksta: 

„1991. gada drāmatiskajās jan-
vāŗa barikāžu dienās, kad ar 
Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes ārkārtējām pilnvarām 
atrados ASV, Ulža Gravas māja 
Ņujorkā uz īsu brīdi kļuva arī par 
manām mājām un viņa kuplā, 
sirsnīgā ģimene gandrīz par 
manis paša ģimeni. Ne pirmo un 
ne pēdējo reizi latvju Trešās 
Atmodas laikā, un ne tiki man 
vien. Esmu pārliecināts, ka bez 
trimdinieku neatlaidīgi uzturē  -
tās latviskās pašapziņas, bez viņu 
dzīves pieredzes demokratiskā 
sabiedrībā, bez viņu nesavtīgā 
garīgā, intelektuālā, polītiskā, kā 
arī materiālā atbalsta mums, 
okupētās Latvijas latviešiem, 
diezin vai sekmētos tik veiksmīgi 
atgūt valsti un tik strauji atgriez-
ties “dzimtajā Eiropā”, kā tas 
notika pagājušā gadsimta nogalē. 
Uldis Grava noteikti ir viens no 
redzamākiem, darbīgākiem, ietek-
mīgākiem trimdas un nu jau 
arīdzan laimīgi apvienotās latvju 
ģimenes pārstāvjiem. No viņa 
dzīvesstāsta manuprāt vērts pār-
mantot apbrīnojamo optimismu, 
apskaužamu humora izjūtu un 
attapību, latvisku spītību un, 
protams, ciešu, uzticīgu pieķer-
šanos mūsu vienīgajai, mūsu 
kopīgajai tēvzemei.”

Latvijas mākslas cienītājiem 
Osvalda Rožkalna (1910-1989) 
vārdam it kā nevajadzētu būt 
svešam, ja jau 2013. gadā viņa 
darbus ar Daiņa Mjartāna un 
Juttas Burhardt rūpi varēja ap -
skatīt Berga bazārā Rīgā, galerijā 
„Arte”. Diemžēl cerības neattais-
nojās, un mākslinieka atraitne 
Maija Rožkalne nāca klajā ar 
jaunu priekšlikumu – sagatavot 
grāmatu par šo ļoti savdabīgo glez-
 notāju, scēnografu un izcilo zī   mē-
tāju. Ierosu Ingrīda Burāne un šo 
rindu autors arīdzan apņēmās īs -
tenot. Kad mēs pagājušajā gadā 
viesojāmies Vircburgā un iepazi-
nāmies ar mākslinieka ārkārtīgi 
bagātīgo radošo mantojumu, sap -
ratām, ka jārīko vēl viena izstāde 
un, protams, jāuzraksta grāmata – 
Osvalds Rožkalns ir to pelnījis, 
lai viņš nepazustu vēstures pu -
tekļu klātajā tuksnesī.

Tas tika arīdzan īstenots – šī 
gada 5. februārī, piedaloties ļoti 
plašam kultūras darbinieku pul-
kam, dzimtenē tika atklāta māk-
slinieka otra darbu izstāde, kas ar 
nosaukumu „Trešā atgriešanās” 
līdz pat maija sākumam skatāma 
Eduarda Smiļģa Teātŗa mūzejā. To 
iekārtojis scēnografs Ivars No  viks, 
piešķirot ekspozīcijai patiesi teat-
rālu, monumentāli pacilājošu for -
mu, kas balstīta uz pārsteigu-
miem, jaunatklāsmi un iedziļi-
nāšanos mākslā.

Izstādes darbu autors Osvalds 
Rožkalns ir patiesi apbrīnas vērts 
cilvēks. Viņš, kā mēdz teikt, nāk no 
tautas, t.i., tas, ar ko viņš ierak-
stāms mūsu mākslas vēsturē, ir 
panākts ārkārtīgi neatlaidīgā, 
ilgstošā un pamatīgā darbā, paš-
disciplīnā, mērķapziņā.

Mākslinieka dzīves stāsts raisa 
pārdomas par mūsu tautas vietu 
pasaules notikumu virtenē pē  dē jo 
gadsimtu laikā. 19. gadsimta ot  rajā 
pusē latvieši it kā sāka mosties no 
miega, reizē ar to pamodās tautas 
radošie spēki. Atcerēsimies, ka jau 
20. gadsimta sākumā Latvijas kul-
 tūrā arvien drošāk un spējāk sevi 
pieteica latvieši, drīz pat aizēnojot 
vāciešus, par krieviem nerunājot, 
kuŗu kultūras pienesums salīdzi-
noši ir ļoti bāls. Latviešu strēl-
nieki, piemēram, kā lasāms, kur 
vien bija iespējams, dibināja koŗus, 
teātŗus, mākslas pulciņus, izdeva 
grāmatas, avīzes un organizēja sim-
  foniskos orķestŗus. Tas pats notika 
40. gadu otrajā pusē, kad leģionāri 
atradās gūstekņu nometnē Cēdel -
gemā, Beļģijā. Arī tur latviešu zēni 
spēlēja teātri, dziedāja, zīmēja, 
gleznoja un, kas ir īpaši apbrī no-
jami, pat izveidoja divus varietē 
ansambļus.

Daudzi no viņiem nebija gājuši 
augstās skolās, mācījušies dziedāt 
vai dejot, taču viņos pulsēja kāds 
gars, kas neļāva nīkt, tas lauzās 
ārā, lai sevi apliecinātu.

Osvalds Rožkalns bija viens no 
viņiem.

Kā zināms no mākslinieka tēva 
atstātās dzimtas vēstures, viņa sak -
nes meklējamas vienkāršos lat-
viešu zemniekos Talsu pusē, Ār -
lavā, kur dzimis un dzīvojis vec -
tēvs un kur vectēvs salaulājies ar, 
kā šķiet, Krišjāņa Valdemāra mā -
sīcu Lizeti. Osvalda tēvs, atklīdis 
uz Rīgu, kādu laiku pat strādājis 
Vācu teātrī par apgaismotāju. 

Dzīves gaitas viņu aizvedušas uz 
Penzu, kur pirmos bērnības ga  dus 
pavadījis arī Osvalds. Tas bija laiks, 
kad šeit mākslas skolā mācījās nā -
kamie latviešu mākslinieki Jēkabs 
Kazaks, Romans Suta, Valdemārs 
Tone, Konrāds Ubāns, Kārlis 
Baltgailis un Kārlis Johansons. 
Kādā reizē viņi viesojušies Rož-
kalnu mājās, un Jēkabs Kazaks 
ieraudzījis piecus sešus gadus 
vecā zēna zīmējumus. Ciemiņš 
viņu paslavējis un rosinājis no -
pietni pievērsties mākslai. 

Vai mākslinieks patiesi pama-
nīja puisēna talantīgumu, tas pa -
liek nezināms, bet šie zīmīgie vēlē-
jumi iegravējās zēna apziņā uz 
visu mūžu. Tie bija kā vadzvaig-
zne, kam sekot. Osvalda Rožkalna 
dzīves ceļš nebija rozēm kaisīts, 
kā varētu domāt, ja spriežam pēc 
uzvārda. Viņš agri zaudēja vecā kus, 
tas apgrūtināja sapņu īstenošanu, 
nevarēja mācīties Latvijas Māk-
slas akadēmijā, taču māksla viņu 
ārkārtīgi piesaistīja, nelaida vaļā. 
Viņš 30. gados Nacionālajā operā 
strādāja par dekorāciju izpildītāju, 
tā sastapdamies ar lielu meistaru 
(Jānis Kuga, Niklāvs Strunke u.c.) 
veikumu. Šajā laikā viņš iestājās 
arīdzan mākslinieku biedrībā „Zaļā 
vārna”, kur rādīja savus pirmos 
patstāvīgos darbus.

1944. gadā Osvaldu Rožkalnu 
iesauca leģionā. Karot īsti neiz-
nāca, taču gūstekņa sūrumu iz -
baudīja gan Putlosā, gan Cēdel-
gemā. Pēc tam viņa ceļi aizveda 
uz Vircburgu, kur pagāja pārējie 
mūža gadi. Kaut arī mākslinieks 
piedalījās latviešu bēgļu nometņu 
kultūras dzīvē un kaut arī desmit 
gadus nostrādāja par dekorātoru 
Vircburgas teātrī (Mainfranken 
Theater Würzburg), tomēr viņa no -
zīmīgākā radošās darbības daļa 
sabiedrībai palika nezināma. Gan 
iedzimtās kautrības, gan augstās 
paškritikas dēļ gleznotāja dzīves 
laikā nenotika neviena viņa 
darbu personālizstāde. 

Kopš 40. gadu beigām un 50. 
gadu sākuma Osvaldu Rožkalnu 
piesaistīja Pablo Pikaso un ar viņu 
saistītais kubisma virziens, taču 
latviešu mākslinieks nebija akls 
sekotājs vai atdarinātājs. Kaut arī 
pēc modernisma parauga viņš ne -
reti pārveidoja cilvēka ķermeni 
līdz nepazīšanai, taču Osvalds 
Rožkalns cienīja katru cilvēku. 
Pietāte neļāva pārspīlētā pašap-
ziņā noniecināt sievieti, bērnu 
vai vīrieti, kā to dažkārt atļāvās 
slavenais priekštecis. Arī Osvalds 
Rožkalns pārvei doja dabas for-
mas, taču mērķis bija cits – vien-
kāršojot un defor mējot formas, 
panākt pārdzī vo juma dziļumu.

1960. gados latviešu māksli-
nieka redzeslokā nonāca un to 
dziļi jo dziļi iespaidoja ķīniešu 
glezniecība. Viņam patika talantī  -
gāko austrumu tautu mākslinieku 
dabas interpretācija, pati technika, 
dzīvais iespaids no attēlojuma. 
Un viņš apņēmīgi vai ik dienas 
trenējās, lai pilnīgotu šo 
gleznošanas techniku. Rožkalns 
darināja ainavas, putnus un zie-
dus vāzē, panākot ļoti augstu 
meistarības līmeni.

Osvalds Rožkalns dzīvoja kā 
eremīts, noslēdzies savā darbnīcā. 
Arī tad, kad strādāja teātrī, pēc 
darba mākslinieks teciņus stei  dzās 

mājās. Viņš bija „mājas cilvēks”. 
Daudz neizgāja sabiedrībā, lai 
gan labprāt uzņēma viesus un 
iedzēra glāzi vīna, taču vēl jo vai  rāk 
viņam gribējās gleznot.

Izstāde Teātŗa mūzejā atklāj šī 
mākslinieka apdāvinātību, par to 
stāstīs arī grāmata, kas top un jau 
tuvākajos mēnešos dosies pie 
lasītāja. Patiesībā viņš bija auto-

didakts, taču gleznās un zīmē ju-
mos pacēlās pasaules meistaru lī -
menī. Osvalds Rožkalns un viņa 
daiļrade apliecina tās potences, 
kas slēpjas mūsu tautā. 
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INESE RAUBIŠĶE

Rīgas Latviešu biedrībā lepojas ar
jaunām tradicijām

Gada sākums – laiks, kad ne 
tikai sākam īstenot jaunas idejas, 
bet arī atceramies nozīmīgākos 
un skaistākos pērnā gada noti-
kumus, izvērtējam tos un izlem-
jam, vai ir vērts … atkārtot. Un, 
lūk, Rīgas Latviešu biedrības 
Līgo zālē notika emocionāli aiz -
kustinošs sarīkojums – svinīga 
pieņemšana sakarā ar IV Lab da-
rības balles rezultātiem. RLB 
valde un Labdarības balles rī  ko-
tāji – sabiedriskās organizācijas 
(klubi), kuŗu statūtos ierakstīts 
mērķis LABDARĪBA – Rotary 
klubi, LIONS klubi, Zonta klubi, 
CLUB 41 un Klubs 33 – tikās ar 
mākslas darbu izsoles māksli nie-
kiem un loterijas sponsoriem, lai 
pateiktos. 

RLB priekšsēdis Guntis Gai-
lītis uzrunāja sarīkojuma dalīb-
niekus:

“Esmu gandarīts, ka Rīgas Lat-
viešu biedrībā dzimusi skaista 
tradicija – jau ceturto gadu pēc 
kārtas biedrības namā notika 
Latvijas sabiedrisko klubu Lab-
darības balle, kuŗas virsuzde-
vums – ziedojumi mūsu namam, 
tā atjaunošanai vai labiekār to-
šanai. Sākumā, kad rotarieši nāca 
ar aicinājumu sarīkot RLB namā 
labdarības balli 17. novembrī un 
tās dalībniekiem kā pirmajiem 
(18. novembra pirmajās stundās) 
apsveikt ar ziediem un dziesmām 
Latviju dzimšanas dienā pie Brī -
vības pieminekļa, nodomāju: 
“Mīļie, jums nekas neizdosies.” 
Taču, kad pirmā balle izdevās un 
par saziedotajiem līdzekļiem uz 
RLB nama fasādes izgaismojās 
Jaņa Rozentāla freskas, radās ti -
cība, ka sarīkojumam ir nā -
kotne… Trīs nākamās balles to 
apliecināja. „Sabiedriskās organi-
zācijas nāca ar reālu mērķi, veica 
milzu darbu (varu apliecināt to 
kā režisors), un rezultāts ir 
apbrīnojams…”

Starp Rīgas Latviešu biedrību 
un Labdarības balles rīkotājiem 

ir noslēgts sadarbības līgums, kas 
paredz, ka līdz 2018. gadam – 
Latvijas simtgadei un Rīgas Lat-
viešu biedrības dibināšanas 150. 
gadskārtai – ik gadu 17. novem-
brī kopā tiks organizēta Latvijas 
klubu Labdarības balle RLB tel-
pās. Svinīgajā pieņemšanā G. Gai-
 lītis un Rīgas Rīdzene Rotary 
kluba priekšsēdis un arī Labda-
rības balles Rīcības komitejas 

izteikta arī kamerkorim Austrums 
par mūzikālajiem priekšnesu-
miem, kuplinot balles program-
mu, un tautas lietišķās mākslas 
studijai Rezēda (vadītāja māksli-
niece Inta Valdena). Un atkal 
tradicija : katrs, kuŗš nāk uz balli, 
atnes baltu vai sarkanu rozi. Sa -
rīkojuma gaitā studijas dalīb-
nieces ziedus sakārto krāšņos 
pušķos, kuŗus 18. novembra pir-

kopā ar balles vadītāju Māri 
Pīlāci. Ojārs Spārītis: “… šāda 
izsole 17. novembrī (valsts svētku 
priekšvakarā) māksliniekiem uz -
liek par pienākumu dot labākos 
darbus; un arī tam, kuŗš izsola 
darbus, ir atbildība par to, ko 
sola … visi ir gandarīti. Reizē 
tiek pacelta arī šī sarīkojuma 
jēga, un sarīkojums šai mājai 
dara godu.” Pagājušās balles iz -

jiem līdzekļiem varējām izgais-
mot vēsturiskās Jaņa Rozentāla 
freskas uz nama fasādes; par ot  rās 
un trešās balles ziedojumiem tika 
izstrādāts konceptuāls projekts 
centrālā vestibila labiekārtošanai 
(arch. Mārtiņš Pīlēns), SIA “Ar  chi-
tektoniskās izpētes grupa” veica 
RLB vestibila architektonisko 
izpēti, SIA “Peslaks Metālap-
strāde” pēc vēsturiskām fotogra-
fijām izgatavoja un uzstādīja me -
talla margas centrālā vestibila 
kāpnēm un metallā kaltus karogu 
mastu turētājus uz ēkas fasādes, 
un vēl – tika iegādāti arī lielizmēra 
(6 m) stiklaplasta karogu masti 
un atbilstoša izmēra Latvijas 
valsts karogi, kas turpmāk nozī-
mīgākajās svētku reizēs rotās 
RLB namu. Jāpiebilst, ka metāl-
meistari mums izrādīja pretim-
nākšanu – domājām, ka finances 
nosegs sakārtot tikai vienu kāpņu 
pusi, bet sanāca abām. Nevar ne -
 pieminēt, ka par vēsturisko mate-
riālu izpēti un projekta īstenošanu 
rūpējās architekts Māris Kārkliņš, 
praktisko un juridisko sadarbības 
pusi, lai darbus veiktu, koordinēja 
RLB valdes locekle Marija Heis-
lere-Celma. Ceturtajā ballē sazie-
dotos līdzekļus (8800 eiro) iz  man-
tosim centrālā vestibila labiekār-
tošanai, liekot akcentu uz infor-
matīvo bloku.”

Stella Līpīte arī uzsveŗ, ka visās 
ballēs saziedotie līdzekļi tikuši 
ieguldīti nama atjaunošanā un 
labiekārtošanā tikai pēc striktas 
vienošanās, saskaņošanas un lī -
gumu noslēgšanas par finanču 
izlietojuma mērķi, darbu norises 
gaitu utt. ar Labdarības balles 
Rīcības komiteju, kuŗu veido 
sabiedrisko klubu izvirzītie pār-
stāvji. Rīcības komitejas darbs 
šajos gados veikts milzīgs, neno-
vērtējams  (faktiski tas norit visa 
gada gaŗumā) – un acīmredzot 
tikai šādi unikālais projekts 
dzīvo, attīstās un nu jau kļuvis arī 
par skaistu tradiciju.

priekšsēdis Jānis Freibergs parak-
stīja vienošanos jau izveidojušos 
tradiciju turpināt vismaz līdz 
2023. gadam. 

Pieņemšanas gaitā Guntis Gai-
lītis RLB vārdā pateicās Labda-
rības balles rīkotājiem un lab-
vēļiem, pasniedzot atzinības rak-
stus un grāmatu par Rīgas Lat-
viešu biedrību. Pateicība tika 

majās stundās balles dalībnieki 
noliek pie Brīvības pieminekļa.

Balles materiālais pienesums 
nāk no mākslas darbu izsoles un 
sponsoru sarūpētās loterijas. Iz -
sole, kuŗā piedalās Latvijas la  -
bākie mākslinieki, vienlaikus ir 
arī ļoti atraktīvs priekšnesums, 
ko izcili katru gadu vada māk slas 
zinātnieks profesors Ojārs Spā  rī tis 

solē piedalījās tādi Latvijas māk-
slinieki kā Artis Bute, Agija 
Audere, Sarmīte Caune, Laima 
Eglīte, Agnija Ģērmane, Juris 
Ģērmanis, Jānis Kalnmalis un 
Roberts Muzis. Par visaugstāko 
cenu tika nosolīta Agijas Auderes 
glezna (4500 eiro). 

RLB Domes locekle Stella 
Līpīte: “Par pirmajā ballē gūta-

G. Gailītis un J. Freibergs parakstījuši vienošanos

Indra ļoti vēlas, lai Kursa kļūtu 
pazīs tama kā latviešu valodas 
apmā cīšanas vieta. Katrs var 
piedalī ties, pat ja pirmajā dienā 
nerunā latviski. Pēc savas pašas 
piere dzes, mācot Baltijas studiju 
va  saras valodas institūtā Pits-
burgas universitātē, Indra zin, ka 
daudz var paveikt vienā vasarā, 
vēl vairāk četrās. 

Kursā ir spēcīga mācību ko -
manda, kas var skolēnus iepazīs-
tināt ar Latvijas vēsturi, kultūru 
un tradicijām. Un skaistā daba 
meža vidū piedāvā jauniešiem 
daudz dažādu iespēju izklaidei. 
Pavadījusi 7 laimīgus gadus 
Kursā, vispirms kā skolniece un 
vēlāk kā audzinātāja, Indra ar 
sajūsmu skatās uz nākamajiem 
gadiem.

kas interesants redzēts un dzir-
dēts, veidotas jaunas draudzības, 
satikti radi Latvijā. Jaunieši ir 
iepazinušies ar Latvijas Valsts 
prezidentu, kuŗš esot ,,patīkams 
un viegli pieejams”. Pasakains 
piedzīvojums Stefanam bijis 
Prāta vētras koncerts. Patika 
Liepāja, kur viņš peldējās jūrā, 
maizes mūzejs Rēzeknē, Run-
dāles pils, Ventspils govju skulp-
tūras, kas izskaisītas pa visu 
pilsētu, piemineklis bēgļiem 
,,Cerību bura” pie Ventspils. 
Neaizmirstamas dienas Latvijā! 
Stefans pateicās radiem un 
organizācijām, kas viņam deva 
iespēju piedalīties šai ceļojumā.

Kursas absolvente un audzi-
nātāja Ilze Puķīte, kuŗa mācīju-
sies kopā ar Indru, sirsnīgi un ar 
humoru, dalījās atmiņās par 
Kursā pavadītajiem gadiem. Kaut 

gan par Latviju un tās kultūru 
viņa jau bija mācījusies mājās no 
mātes, Kursa viņai deva iespēju 
iedziļināties Latvijas vēsturē, tra-
dicijās, garamantās. Ilzes vis  mī-
ļākās atmiņas par Kursu ir 
saistītas ar dziļo draudzību, kas 
izveidojās skolēnu starpā. Tie ir 
grūti aprakstāmi brīži, ko sko -
lēni pavadīja kopā, kādreiz 
stundām ilgi runājot par dzīvi, 
pasauli, mīlestību. Kursā viņi 
uzzinaja daudz ne tikai par lat-
vietību, bet arī par sevi, par citiem 
un par cilvēku savstarpējām at -
tiecībām. Nobeigumā Ilze saka: 
,,Es esmu tik laimīga, ka man ir 
bijusi iespēja pavadīt pasakainas 
vasaras Kursā. Tā ir unikāla vieta, 
kur mūsu senču mantojums, 
iepriekšējās paaudzes sapņi un 
mūsdienu skolēnu dzīvotspēja 
sanāk kopā ar neierobežotu 

potenciālu. Mēs esam Kursa!” 
Iedvesmojošās programmas 

beigās apmeklētāji skatījās video: 
,,Kursa 2015”, ko bija sagatavojis 
Kursas ilggadējās latviešu valo-
das skolotājas Laimdotas Rūses 
mazdēls Māris Bērziņš. Filmā 
bija sakopoti skaisti rudens un 
ziemas dabas skati, kā arī 
Jaungada sagaidīšanas balle Iz -
glī  tības centrā. Draudzīgā aici-
nājuma apmeklētāji, bijušie kur-
sieši un citi viesi, gandarīti, opti-
mistiski par Kursas nākotni, vēl 
ilgi kavējās pārrunās, baudīdami 
pa glāzei vīna un uzkodas no 
bagātā groziņu klāsta.

Sirsnīgs paldies visiem, kas 
atnāca atbalstīt Kursu, gan 
morāli, gan ar ziedojumiem. 
Strādāsim kopā Kursas nā -
kotnei!

I. M.

Kursas Draudzīgais aicinājums 2016:
Es esmu Kursa. Es esmu Latvija

Latvijai ir svarīgs katrs latvietis, 
viņa saka, un Kursai tāpat. 
,,Dosim jauniešiem iespēju iz -
pildīt devīzi: #Es esmu Latvija. 
#Es esmu Kursa.” 

Pēc Indras uzrunas Stefans 
Lūsis pastāstīja par ,,Sveika, Lat-
vija!” ceļojumu, kuŗā viņš pie-
dalījies 2015. gada vasarā. Daudz 
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Pēc vairāku gadu plānošanas  
un pamatīga remonta trīspadsmit  
mēnešu gaŗumā  Straumēnu “lielā 
māja” ir nodota Daugavas Vanagu 
fonda lietošanā un ir gatava pie-
ņemt viesus. Jaunajā viesnīcā  jūs 
sagaida divdesmit  moderni,   ērti 
un gaumīgi iekārtotas  guļamista-
bas jeb “numuriņi”, jauns resto-
rāns un bārs, kā arī ērta viesista - 
ba un sarīkojumu zāles. Katrai 
gu  ļam  istabai ir sava vannasistaba,  
visās ir TV, telefons, fēns,  kafija 
un tēja. Dažām ir arī sava vies-
istaba. 

DVF lauku īpašums Straumēni 
ir viens no Anglijas Daugavas Va -
nagu fondam piederošajiem trīs 
nozīmīgajiem īpašumiem – divi  
ir Anglijā – DVF Londonas nams 
un Straumēni, bet trešais Latvijā – 
viesnīca “Radi un Draugi” Rīgā.  
Visiem trim uzņēmumiem ir jā -
pilda divas svarīgas lomas – būt 
latviešu sabiedrības pulcēšanās 
vietām, kā arī jāpelna, lai DVF 

Straumēni atdzimuši jaunā veidolā
Ver durvis viesnīca Anglijas latviešu īpašumā “Straumēni”

organizācija varētu veikt savu 
palīdzības darbu, ziedojot naudu, 
galvenokārt, leģionāru, pensio-
nāru un izglītības atbalstam.

Kopš atklāšanas 1976. gada 29. 
maijā Straumēni jau četr desmit 
gadus veiksmīgi pildījuši savu sa -
biedrisko misiju – pirmām kār-
tām kā vieta, kur tie, kas bija lat-
viešu sabiedrības veidotāji pēc kaŗa 
Lielbritanijā, varētu te pa va dīt 
vecumdienas. Te rēgulāri no  tikuši 
dievkalpojumi, koncerti, 3x3 
nometnes, koŗa mēģinājumi, 
Straumēni  ir vieta,  kur allaž svi-
nē ti valstssvētki un citas nozīmī -
gās dienas.

 Tomēr daudzus gadus Strau-
mēni  nenesa peļņu. Londo nas 
namam un Rīgas viesnīcai jau 
labu laiku bijis jāpiemaksā, lai 
Straumēni varētu financiāli iz -
dzīvot. 

2013. gada aprīlī jaunievēlētais 
DVF valdes kasieris  Pēteris Pēter-
sons informēja DVF valdi par  

Straumēnu financiālo situāciju  tai 
brīdī. Bija skaidrs, ka nepie cie-
šams uzlabot Straumēnu komer-
ciālo darbību laikā, kad ienāku - 
mi no pastāvīgiem iemītniekiem 
(pensionāriem) strauji kritās. Lai 
gan ienākumi no sarīkojumiem, 
viesiem un bāra bija sākuši pie-
augt, tomēr pelnīšanas iespējas 
bija ierobežotas, jo piedāvātās 
nakstmājas viesiem nebija pie-
ņem amas.  Bija jāmeklē veidi, kā 
iegūt papildu ienākumus no vie-
siem un sarīkojumiem – īpaši 
izmantojot Straumēnus konfe  -
ren cēm nedēļas vidū. Tajā pašā 
laikā Straumēni nedrīkstēja aiz-
mirst savu sabiedrisko un aprū -
pes lomu.

Valde nolēma dibināt darba 
grupu,  lai sāktu virzīt lietas.  

Īpaši sasauktā DVF delegātu 
sapulcē 2013. gada  augustā darba 
grupa sniedza ziņojumu un ietei-
ca pakāpeniski attīstīt Straumē-
nus, lai uzlabotu mūsu piedāvā ju-

mu tirgum. Pirmais solis bija t.s. 
lielā mājā veikt kapitālremontu  – 
pirmo gandrīz 40 gados,  lai izvei-
dotu 20 modernas, ērtas guļam-
istabas ar en-suite ērtībām,  pār-
vietot virtuvi un izveidot  jaunu 
bāru un lielu ēdamistabu/resto-
rānu ar vairāk nekā 50 vietām, kā 
arī atjaunot elektrības, ūdens un 
apkures sistēmas.

Pamatojums saimniecības plā-
nam bija iespēja pēc pārbūves pa -
plašināt tirgus loku, t. i.: 

• turpināt rīkot 50-60 kāzu svi-
nības gadā,  galvenokārt nedēļas 
nogalēs no aprīļa līdz oktobrim 
un iegūt lielāku peļnu no katrām 
svinībām, piedāvājot labas nakts-
mājas; 

• turpināt rīkot 50-60 konfe -
ren ces/sapulces gadā, galveno -
kārt nedēļas vidū no septembŗa 
līdz jūlija sākumam, papildinot 
ienākumus no katras sapulces, 
piedāvājot labas naktsmājas; 

• piedāvāt pārnakšņošanu, t.s. 
Bed & Breakfast caurbraucējiem, 
tūristiem un apkārtnē strādājo-
šajiem. Bet vienlaikus arī neaiz-
mirst  par  savu sabiedrisko misiju, 
tālab svarīgos datumus augustā 
atstāt brīvus, lai latviešu un igau -
ņu 3x3 nometnes varētu turpināt 
darbību  savos ierastajos laikos.

Pirmie aprēķini liecināja, ka   
būs jāiegulda prāvas summas.   
Pag. gs. 70.  gados, kad organizāci -
ja ga  tavojās pirkt un izremontēt 
Strau mēnus, tautieši un Daugavas 
Vanagu organizācijas nodaļas un 
biedri Anglijā un ārzemēs nesav-
tīgi palīdzēja,  ziedojot laiku,  zie-
dojot un aizdodot naudu projekta 
īstenošanai.  Lai īstenotu tagadējo 
projektu, palīdzēja tas, ka orga ni-
zācijai bija prāvas rezerves, kaut 
gan  tomēr  tās nebija tik lielas, lai 
cerēto varētu īstenot bez bankas  
aizdevuma.

Sparīgi sākās priekšdarbi.  2013. 
gada  pilnsapulcē DVF delegāti 
pie ņēma darba grupas ziņojumu, 
un darba grupa varēja turpināt 
iesākto darbu un gatavoties pār-
būvju konkursam, kā arī gatavot 

sīku saimniecības plānu – pamatu 
sarunu sākšanai ar banku. Tā paša 
gada rudenī un ziemā turpinājās 
darbs, pilnveidojot projektu.  Dar-
ba grupa  vairākas reizes tikās ar 
projekta architektu un citiem 
speciālistiem, lai gatavotu Noli-
kumu,  kuŗu  nosūtīt piemērotām 
celtniecības firmām. 2013. gada 
rudenī tika sagatavots biznesa 
plāns un notika sarunas ar divām 
bankām.

Bija svarīgi, lai bankas  saprastu 
mūsu prasības un mūsu cerības, 
kā arī gūtu pārliecību, ka mūsu 
plāns ir reāli īstenojams.  2014. ga -
da pavasarī NatWest banka pie-
aicināja  konsultāciju firmu Chris-
ties, lai veiktu pētījumu par pro-
jektu. 2014. gada maijā Christies 
deva atzinumu, ka projekts ir 
īstenojams, un banka varēja ap -
stiprināt, ka lūgtais aizdevums  
tiks projektam piešķirts  uz 20 
gadiem.

2014. gada vasarā visi nepie-
ciešamie vides pētījumi, tostarp 
arī azbesta pētījums, tika veikti un 
iekļauti projekta Nolikumā.  Šis 
Nolikums jūlijā tika nosūtīts vai-
rākām celtniecības firmām.   Atbil-
des tika izvērtētas augusta bei -   
gās un septembŗa sākumā. Dar - 
ba gru pa informēja 2014. gada 
rudens pilnsapulci, ka izvēlētā 
celtniecības firma ir Steele & Bray 
no Northamptonas.

2014. gada vasarā arī iesākās 
mājas interjera projektēšana An   -
d reja Rītiņa vadībā. Krišs Ligers, 
architekts, kopā ar Straumēnu 
pār zini Deividu Džennings (David 
Jennings) uzņēmās grūto lomu 
visa projekta gaŗumā sadarboties 
ar darbu pārraugiem un būv -     
fir m ām, lai darbs tiktu veiksmīgi 
novests līdz galam.

Darba grupa cerēja, ka celt-
niecības darbi varēs  sākties jau 
2014. gada rudenī,  bet vēl bija 
jānokārto vairākas lietas, tostarp 
jāveic Londonas nama novēr - 
tē jums, ko banka izraudzījās par 
ķīlu.

(Turpinājums 13. lpp.)Jaunajā restorānā
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(Turpināts 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Rīgas Rātsnama zvani skandē 
Raimonda Paula melodijas
Par godu komponista Rai - 

m onda Paula 80. jubilejai Rīgas 
Rātsnama zvani no trešdienas, 
10. februāŗa, sākuši atskaņot 
Maestro melodijas, kuŗas ie  tei-
kuši iedzīvotāji. Melodijas  katru 
dienu visa gada gaŗumā ik stun-
du priecē rīdziniekus un pilsētas 
viesus.

Svinīgajā atklāšanas sarīkoju-
mā piedalījās pats Raimonds 
Pauls, komponists Mārtiņš 
Brauns, kurš Maestro melodi-
jas aranžējis zvanu skanē ju - 
m am, Rīgas domes priekšsēdis 
Nils Ušakovs, kā arī skolēni,   
kas 10. februārī bija Rīgas do -
mes priekšsēža “ēnas”

Iedzīvotāji visvairāk Rātsna -
ma zvanu skaņās vēlējās dzirdēt 
melodiju no kinofilmas “Ilgais 
ceļš kāpās,” “Vella kalpu dziesmu” 
un “Manai dzimtenei”.  Kopumā 
pašvaldībā tika saņemti ieteiku-
mi par 58 Maestro melodijām. 
Paula melodiju pielāgošanu zva-
nu skanējumam veica kompo-
nists Mārtiņš Brauns. Viņš atzi-
na, ka zvanu skanējums ir speci-
fisks, tādēļ tiem nevar pielāgot 
kuŗu katru melodiju. Tomēr 
iedzīvotāju iemīļotāko R. Paula 
dziesmu adaptācijas būs dzir-
damas. Ik dienu plkst. 10 skanēs 
dziesma “Manai dzimtenei”, me -
lodija no filmas “Ilgais ceļš kā -
pās” skanēs plkst. 15,  “Mežro -
zīte” – plkst. 17. No Vācijas at -
vestie un šīs valsts speciālistu 
uzstādītie 30 datorizētie zvani uz 
Rātsnama terases sāka skanēt 
2006. gadā.

***
Lietuva svin valsts 

atjaunošanas 98. gadadienu
Lietuva 2016. gada 16. februārī 

svin Valsts atjaunošanas dienu – 
98. gadskārtu, kopš Lietuvas pa -
dome pieņēma aktu par neat ka-
rības atjaunošanu, proklamējot 
Lietuvas Republiku.

1918. gada 16. februārī Lietu -
vas padome Viļņā parakstīja 
dokumentu, kuŗā pasludināja,  
ka Lietuva atjauno neatkarīgu, 
uz demokratiskiem pamatiem 
balstītu valsti ar galvaspilsētu 
Viļņā un norobežojas no visām 
valstiskajām saitēm, kādas tai 
jebkad bijušas ar citām tautām.

Jau vairākus gadus pēc kārtas 
tiek turpināta tradicija arī Lat -
vijā svinēt Lietuvas valsts atjau-
nošanas gadadienu. Pieminot 

šos svarīgos vēsturiskos notiku-
mus, Lietuvas Republikas vēst-
nie cība un Latvijas lietuviešu 
biedrība sadarbībā ar Rīgas paš-
valdības kultūras iestāžu apvie-
nību rīko izstādi, kuŗa  Latvijas 
iedzīvotājus un viesus iepazīstina 
ar mūsdienu Lietuvas tradici -
jām, mākslu un mūziku. No 10. 
februāra līdz 15. martam Rīgas 
Sv. Pēteŗa baznīcā būs aplūko ja-
mas divas ekspozīcijas apjomīgā 
izstādē, kas veltīta Lietuvas valsts 
atjaunošanas 98. gadadienai.

***
NATO vienojas 

par militārās klātbūtnes 
pastiprināšanu Austrumeiropā

NATO dalībvalstu aizsardzī -
bas ministri vienojušies pastip-
rināt militāro klātbūtni alianses 
austrumu flangā, lai atturētu 
Krieviju no iespējamās agresijas, 
10. februārī paziņoja NATO ģe -
nerālsekretārs Jenss Stoltenbergs 
(attēlā).

Jau iepriekš alianse spērusi so -
ļus, lai vairotu to austrumu da -
lībvalstu pārliecību, kas jūtas 
Krie vijas apdraudētas. Jaunais 
plāns paredz tālāku virzību, ela s-
tīgus sauszemes kontingentus 
kombinējot ar ātrās reaģēšanas 
spēkiem, kuŗus būtu iespējams 
ātri izvērst, lai atturētu jebkuŗu 
agresoru. “Uzbrukums vienam 
sa  biedrotajam ir uzbrukums 
visiem sabiedrotajiem,” atkārtoti 
uzsvēra NATO ģenerālsekretārs, 
piebilstot, ka uz jebkuŗu agresi -
jas aktu reaģēs visas alianses da -
lībvalstis. Rotācijas kārtībā Polijā 
un Baltijas valstīs paredzēts iz -
vietot vairākus tūkstošus kaŗa vī-
ru. NATO paplašinot savu klāt-
būtni Austrumeiropā, Lielbrita-
nija nosūtīs piecus kaŗakuģus uz 
Baltijas jūru, ziņoja laikraksts 
The Guardian.

***
Piedalās diskusijā 

par Baltijas valstu drošību
11. februārī Budapeštā Latvi -

jas vēstnieks Imants Lieģis, Lie-
tuvas vēstniece Rasa Kairiene  un 
Ungārijas Ārlietu un tirdzniecī-
bas ministrijas drošības polītikas 
un kodolieroču neizplatīšanas 
lietu ģenerāldirektors Balogs 
Ištvāns  piedalījās diskusijā “Bal-
tijas drošība no Ungārijas skat-
punkta” (attēlā).

Vēstnieks I. Lieģis uzsvēra, ka 
līdz ar Krimas aneksiju kļuva 
skaidrs par nepieciešamību fo -
ku sēties uz NATO austrumu 
flanga dalībvalstu territoriālo 
aizsardzību. Vienlaikus arvien 
vairāk pieaug hibrīdkaŗa drau -

di, tāpēc nepieciešama koordinē-
ta sadarbība starp ES un NATO 
stratēģiskās komūnikācijas jo -
mā. Lai apliecinātu solidāritāti 
aliansei, Latvijai kā uzticamam 
partnerim arī jāveic savs iegul dī-
 jums. Lietuvas vēstniece R. Kai-
riene savukārt uzsvēra enerģē-
tikas drošību, jo tā tiek izmanto-
ta kā polītisks instruments. 
Krievija paliek nozīmīgs gāzes 
piegādātājs, tomēr sadarbība ar 
Krieviju ir jābalsta uz caurskatā-
mības principu un konkurēt-
spēju.

***
Krievijas mācības
 Latvijas pierobežā

Krievijas Aizsardzības minis - 
t rijas preses dienests paziņojis, 
ka Krievijas Federācijas Pleskavas 
apgabalā, kas robežojas ar Latviju 
un Igauniju, sākušies plaši de -
sant nieku manevri, kas ilgs līdz 
20. februārim. Mācībās iesaistīti 
aptuveni 2500 desantnieku un 
vairāk nekā 300 bruņutechnikas 
vienību, automobiļu un īpašās 
militārās technikas. “Latvija seko 
līdzi Krievijas militārajām aktī-
vitātēm mūsu valsts robežas 
tuvumā. Mācības ir iepriekš plā-
notas. Latvija par tām tika brī-
dināta. Vienlaikus jāuzsver, ka 
šajās mācībās tiek trenētas ofen-
sīvās spējas. Arī iepriekš notiku-
šajās mācībās mūsu valsts pie-
robežā Krievija ir izspēlējusi tā -
dus mācību scēnārijus, kuŗos 
uzsvars tiek likts uz uzbrūkošo 
spēju attīstību,” ar savas padom-
nieces Līgas Krapānes starpnie-
cību aģentūrai LETA sacīja aiz-
sardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis.

***
Sāk apgūt Lielbritanijas 
bruņutechnikas vadību

Ādažu poligonā 15. februārī 
sākušās mācības, kuŗas Nacio-
nālie bruņotie spēki sauc par 
vēsturiskām. Pērn no Lielbrita-
nijas iegādātās bruņutechnikas 
vadību nākamās piecas nedēļas 
apgūs pirmie desmit Latvijas 
kaŗavīri. Pirmais mācību kurss 
apgūs kaujas izlūkošanas kāpur-
ķēžu bruņutechnikas vadīšanu 
un apkopi. Vēlāk tiks apmācīti 
arī ekipāžas komandieŗi un tē -
mētāji.Tā kā no Lielbritanijas 
pērn iepirktā bruņutechnika ir 
pirmā Latvijas bruņoto spēku 
vēsturē, šīs prasmes ir unikālas, 
un, lai varētu organizēt mācības, 
seši karavīri deviņus mēnešus 
paši mācījušies Lielbritanijā. 
“Pirms apmācības Lielbritanijā 
tika atlasīti labākie rotu techni -
ķi, speciālisti, kuŗi ir ieguvuši 
pieredzi 1. kājnieku bataljonā,” 
sacīja Nacionālo bruņoto spēku 
majors Uldis Gūtmanis. Līdz 
2019. gadam ir paredzēts apmā-
cīt tik daudz kaŗavīru, lai būtu 
iespējams izveidot pirmo mecha-
nizēto Latvijas bruņoto spēku 
bataljonu. Tas būs veidots no 
četrām rotām un vairāk nekā    
60 transportlīdzekļiem.

Kopumā Latvija noslēgusi lī -
gumu par vairāk nekā 120 maz-
lietotas Lielbritanijas armijas 
bruņutechnikas vienību iegādi 
par aptuveni 50 miljoniem eiro. 
Pašreiz Ādažu poligonā izvieto-
tās četras bruņu mašīnas pare-
dzētas mācībām, bet pārējās vie-
nības pēc kapitālā remonta uz 
Latviju tiks atgādātas pakāpe-
niski līdz 2020. gadam.

***
Latvijā ierodas ASV kaŗavīri
Latvijā 14. februārī ieradās 

jaunā ASV operācijas Atlantic 
Resolve rotācija – 170 karavīru 
no 2. kavalērijas pulka 3. eskad-
rona, kas trenēsies kopā ar Na -
cionālo bruņoto spēku (NBS) 
karavīriem un piedalīsies starp-
tautiskajās militārajās mācībās.

***
Latvijas kaŗavīri misijā uz Mali

Aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis un Nacionā -
lo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Raimonds Gra u-
be tikās ar Latvijas kontingenta 
kaŗavīriem, kuŗi dosies uz Eiro-
pas Savienības Apmācības misiju 
Mali. Pavadīšanas ceremonija 
notika Aizsardzības ministrijā. 
Latvijas kaŗavīru uzdevums šajā 
misijā būs veikt Mali Bruņoto 
spēku kaŗavīru apmācību. 2013. 
gada 7. martā Saeima apstiprināja 
lēmumu par Latvijas kaŗavīru 
dalību ES apmācības misijā Ma -
li. Latvijas kontingents, kuŗā 
sākotnēji bija iekļauti divi kaŗa-
vīri, bet kopš 2014. gada sāku -
ma – jau septiņi kaŗavīri, die-
nestu Mali sāka 2013. gada 14. 
aprīlī.

***
Humānās palīdzības sūtījums 

Ukrainas kaŗavīriem
Nacionālo bruņoto spēku ka -

ŗa vīri devušies uz Ukrainu, lai 
nogādātu bruņoto spēku Kape-
lānu dienesta sarūpēto humānās 
palīdzības kravu Ukrainas kaŗa-
vīriem. 10. februārī astoņu tonnu 
smagais sūtījums sasniedza Ki -
jevu, kur to palīdzēja izkraut Na -
cionālo bruņoto spēku Sporta 
kluba komanda majora Venta 
Graudiņa vadībā, kas bija iera-
dusies Kijevā uz starptautisko 
minifutbola turnīru. “Esmu gan-
darīts, ka Ukrainai varam sniegt 
ne tikai humāno atbalstu, bet arī 
kopīgi spēlēt futbolu, tādējādi 
veicinot draudzību caur sportu,” 
uzsver aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis. Humānās 
kra vas sūtījumu – ziemas un va -
saras apģērbu – Ukrainas ka  ŗa-
vīriem un viņu ģimenes locek-
ļiem bija sarūpējuši Francijas un 
Zviedrijas iedzīvotāji.

***
Latvija atbalsta Eiropas 

Savienības un Baltkrievijas 
attiecību normalizāciju

15. februārī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs Briselē pieda-
lījās Eiropas Savienības (ES) Ār -
lietu padomes sanāksmē, kuŗas 
darba kārtībā izskatīja vairākus 
jautājumus, tostarp par ES attie-
cībām ar Baltkrieviju, krizi Sīrijā 
un situāciju Moldovā.

Sanāksmē diskutēja par tālāko 
ES un Baltkrievijas attiecību 
attīstību, tai skaitā par ES sank-

cijām pret Baltkrieviju. “Latvija 
kā Baltkrievijas kaimiņvalsts ir 
ieinteresēta Eiropas Savienības 
un Baltkrievijas sadarbības tālā-
kā padziļināšanā un uzskata, ka 
sankciju atcelšana ir nozīmīgs 
solis tās ilgtermiņa attīstībā. Tā -
dēļ Latvija atbalsta Eiropas Sa -
vie nības un Baltkrievijas attiecī-
bu normalizāciju,” sacīja  Rinkē-
vičs.Vienlaikus ministrs vērsa 
uzmanību, ka ir jāturpina mu -
dināt Baltkrieviju spert nāka -
mos soļus starptautisko cilvēk-
tie sību un demokratijas stan-
dartu ieviešanā. Rinkēvičs ai  ci-
nāja atbalstīt Baltkrieviju iestā-
šanās sarunās Pasaules Tirdz nie-
cības organizācijā un readmisi -
jas līguma noslēgšanai.

***
Grieķija, iespējams, apzināti 

ielaiž Eiropā bēgļus
Iespējams, Grieķija apzināti 

ielaiž vairāk bēgļus Eiropā un 
Eiropas Savienībā (ES), tādējādi 
neviļus atriebjoties par tai pērn 
uzspiesto taupības polītiku, in -
ter vijā Latvijas Radio sacīja Ei -
ropas Parlamenta (EP) deputāte 
Inese Vaidere. Viņa norādīja, ka 
no tā, ko Grieķija saka par pa -
tvēruma meklētāju skaitu un 
savām spējām nosargāt savas ro -
bežas, neļaujot iebraucējiem do -
ties tālāk Eiropā, pilnu skaid rību 
nav iespējams gūt. Grieķijas teik-
tajam arī nevar uzticēties, jo reiz 
šīs valsts polītiķi jau meloja par 
Grieķijas financiālo stāvokli, kas 
pēc tam vairākus gadus vēlāk 
noveda valsti bankrotā.

Vienlaikus Vaidere gan atzi - 
na, ka Grieķijai palīdzība ir va -
jadzīga. Tāpēc, lai nosargātu Tur-
 cijas-Grieķijas robežu, plašākas 
pilnvaras ir nepieciešamas aģen-
tūrai Frontex, kas nodarbojas ar 
ES ārējo robežu aizsargāšanu.

***
Emigrējušos iedzīvotājus 

nesauks atpakaļ ar pabalstiem
Latvijas iedzīvotājiem, kas 

emigrējuši uz ārzemēm, ir vaja-
dzīgas darba iespējas un mājok -
ļa pieejamība šeit, bet viņus ne -
var saukt atpakaļ uz pabalstiem, 
intervijā LTV raidījumā  sacīja 
Ministru prezidents Māris Ku -
činskis. “Man nav tiesību viņus 
šobrīd saukt mājās, kamēr mums 
nav piedāvājuma,” tā, komentē - 
j ot reemigrācijas jautājumu, at -
zina Kučinskis. 

Sanāksmes sēžu zālē
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Latvijas dalība tur šogad ir īpaši 
nozīmīga. Pasaules pirmizrādi 
konkursa programmā Genera-
tion piedzīvoja režisora Renāra 
Vimbas debija, pilnmetrāžas 
spēl filma “Es esmu šeit”. 

Kinodarbos līdz šim vairāk 
runāts par tiem, kas aizbrauc no 
Latvijas, bet mazāka uzmanība 
pievērsta tiem, kas paliek šeit – 
tādi ir režisora Renāra Vimbas 
vērojumi. Tas bijis viens no 
iemesliem, kāpēc viņš savā debi-
jas spēlfilmā pievērsies pusau  -
džu dzīvei Latvijas laukos. Filma 
vēsta par septiņpadsmitgadīgo 
meiteni Raju un viņas brāli    
Robi, kuŗi, atstāti vecāsmātes uz -
raudzībā, cīnās par izdzīvošanu 
Latvijas laukos. Viņu tēvs ir mi -
ris, bet māte devusies peļņā uz 
Londonu. Vienā brīdī kāds baiss 
notikums pārvērš māsas un brāļa 
dzīvi, liekot Rajai pieņemt lēmu-
mus, no kādiem vairītos pat pie-
augušie. Lai arī filmā jaušama 
mūsdienu Latvijas problēmāti -
ka, tā tomēr nav sociāla drāma, 
bet gan drīzāk jaunas meitenes 
pie augšanas stāsts, kuŗu caurvij 
vien tulības, vilšanās un pirmās 
mīlestības pārdzīvojums.

Uz Berlināli atbraukuši arī 
daudzi aktīvi Latvijas kinoprofe-
sionāļi, un Eiropas filmu tirgū 
darbojas Latvijas stends. Tā iz -
veidošanā sadarbojās Nacionā-
lais Kino centrs, Latvijas Kino-
pro ducentu asociācija un Rīgas 
Filmu fonds (Rīgas Dome).

***
Ņujorkā skatāmi 

Alekseja Naumova un 
Kristapa Zariņa darbi

Līdz 28. februārim Ņujorkas 
galerijā onetwentyeight skatāma 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) rektora Alekseja Nau mo-
va, prorektora Kristapa Zariņa 
un Floridas Starptautiskās uni-
versitātes asociētā profesora Ja -
ceka Kolasinska izstāde The 
Spirit of Cities, kuŗā eksponētas 
gleznas un objekti, kas radīti, 
izmantojot trīsdimensiju dru-
kāšanas technoloģiju.

Aleksejs Naumovs (pa labi) un 
prorektors Kristaps Zariņš

Izstāde The Spirit of Cities ir 
daļa no mākslas projekta World 
Cities. Live Paintings, kas līdz šim 
tapis, māksliniekiem gleznojot 
un piedaloties izstādēs pasaules 
lielpilsētās – Deli, Vašingtonā, Ma  i-
ami, Honkongā, Abū Dabī, Ņu -
jorkā, Parīzē, Venēcijā, Burano, 
Budapeštā, Vīnē, kā arī Rīgā un 
citviet. Mākslas projektam ar -
vien piebiedrojas jauni māksli-
nieki, un šoreiz līdzās Naumova 
un Zariņa lielformāta gleznām 
skatāmi Kolasinska mākslas 
darbi.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Dalībniekiem bija iespēja vē - 
r ot klātienē LBĪ Limerikas nedē-
ļas nogales skoliņas “Kamenīte” 
latviešu valodas nodarbības. No -
darbības, kā ierasts, sākās ar rīta 
apli, kuŗā bērni nodziedāja dzies-
mu “Labrīt!” un aicināja visus ie  -
pazīties. Pēc iepazīšanās, nu jau 
kopā ar viesiem, vēlreiz tika no -
dziedāta “Labrīt!” dziesma. Tālāk 
visi devās uz latviešu valodas 
nodarbībām.

***
Baltkrievijā atskaņo 

Pēteŗa Vaska skaņdarbu
15. februārī Latvijas vēstnieks 

Baltkrievijā Dr. Mārtiņš Virsis 
tikās ar komponistu Pēteri Vasku 
Latvijas vēstniecībā Minskā, lai 
pārrunātu sadarbības iespējas 
mūzikas jomā starp Latviju un 
Baltkrieviju. Vasks Baltkrievijā 

ieradies, lai piedalītos sava vijoļ-
koncerta “Tālā gaisma” pirmat-
skaņojumā Baltkrievijas Valsts 
filharmonijā. Latviešu kompo-
nista vijoļkoncertu Baltkrievijas 
valsts kameŗorķestris atskaņoja 
14. februārī. Daudzās pasaules 
valstīs izskanējušais skaņdarbs 
Baltkrievijā tika izpildīts pirmo 
reizi. Valsts kamerorķestra diri-
ģents Jevgeņijs Buškovs bija iz -
vēlējis P. Vaska skaņdarbu kon-
certam “Ziemeļblāzma. Baltijas 
nakts”, kuŗā tika atskaņoti arī 
Žana Sibēliusa, Edvarda Grīga, 
Kurta Aterberga un Jūhana 
Svendsena skaņdarbi.

***
Latvijai Berlinālē stends un 

filma konkursā
Berlīnes starptautiskais kino-

festivāls ir iespaidīgs ikgadējs no   -
tikums pasaules kinodzīvē, tur 
katru gadu pulcējas vairāk nekā 
20 000 kinoindustrijas profe-
sionāļu (ieskaitot aptuveni 3700 
žurnālistu) no vairāk nekā 120 
valstīm, taču Berlināle ir arī ki -
noskatītājiem draudzīgs festi -
vāls – pagājušajā gadā tur tika 
pārdotas apmēram 330 000 ki -
nobiļetes vairāk nekā 30 kino-
teātros.

11. februārī Vācijas galvaspil-
sētā Berlīnē sākas 66. Starp tau-
tiskais kinofestivāls – viens no 
pasaules festivālu “lielā trijnieka”. 

tiskos konkursos. Festivālā, kurā 
aici nātas piedalīties stiprākās 
māk s linieku komandas no visas 
pa  saules, apskatāmas vairāk nekā 
200 sniega un ledus skulptūras. 
Šogad prognozētais festivāla 
apmeklētāju skaits ir vairāk nekā 
divi miljoni.

***
Eiropas kultūras mantojuma 

dienas Latvijā
Valsts kultūras pieminekļu aiz-

sardzības inspekcija (VKPAI) šā 
gada Eiropas kultūras mantoju-
ma dienas Latvijā veltīs kultūr-
vēsturiskajai ainavai, lai akcentē-
tu tās īpašo lomu cilvēka dzīves 
kvalitātes veidošanā un ceļā uz 
Latvijas simtgadi aicinātu pie-
vērst uzmanību kultūrvēs turis-
kajai ainavai kā Latvijas ilgter-
miņa attīstībai nozīmīgai tēmai.

Kultūrvēsturiskā ainava ir vei-
dojusies, mijiedarbojoties dažā -
d iem cilvēku darbības un dabas 
faktoriem. Tā illustrē cilvēces 
attīstību laikā un telpā, ir iegu-
vusi sociāli atzītu vērtību un ar 
ainavā esošajām fiziskajām lie-
cībām atspoguļo noteiktas tra di-
cijas, vēsturiskus notikumus vai 
to attēlojumu literātūras un māk-
slas darbā, aģentūru LETA in -
formēja VKPAI Klientu un do -
kumentu pārvaldības daļas spe-
ciāliste Alma Kaurāte-Java.

***
Spriež par latviešu valodas 

apguvi un izglītības iespējām 
Limerikā notika Latviešu bied-

rības Īrijā (LBĪ) rīkotā diasporas 
skolotāju pieredzes apmaiņas 
diena un izglītības konference, 
kuŗu atbalstīja Latviešu valodas 
aģentūra (LVA) un Eiropas Lat-
viešu apvienība (ELA) no Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
(IZM) budžeta programmas 
“Valsts valodas polītika un pār-
valde”. Konference norisinājās 
LBĪ Limerikas latviešu nedēļas 
nogales skoliņas “Kamenīte” tel-
pās. Tika rīkota arī ekskursija   
uz King John’s pili. Uz pieredzes 
apmaiņu un konferenci bija 
uzaicināti skolotāji un orga ni-
zāciju pārstāvji no Latvijas, Liel-
britanijas un Īrijas. Kopumā ie -
radās 42 dalībnieki. Pieredzes 
apmaiņas dienas un konferen -
ces mērķis bija apmainīties ar 
praksi, vadot latviešu valodas 
nodarbības, sniegt aktuālo infor-
māciju par dažādiem atbalsta 
veidiem un plāniem diasporas 
skolās, kā arī sniegt ieteikumus 
un praktiskus padomus skolo-
tājiem darbā ar bērniem, skolo-
tāju profesionālo izdegšanu un 
izglītības iespējām e-vidē.

Andris Lācis (VL/TB/LNNK) 
pauda neizpratni par šāda pētī-
juma nepieciešamību, sakot, ka 
šī informācija jau sen sakopota 
un pieejama dažādās vēsturiskās 
grāmatās. Savukārt opozicijas 
de  putāts Olafs Pulks (Vienotība) 
šo projektu saistīja ar Okupāci -
jas mūzeja pārbūves ieceri. “Es 
saprotu, ka tā būs vēl viena at -
runa Okupācijas mūzeja pār-
būves bremzēšanai. Un tad attie-
cīgi vēl dažus mēnešus ar šā pē -
tījuma izstrādi varēs aizbildinā-
ties, ka nevar turpināt Okupāci-
jas mūzeja rekonstrukciju,” sacīja 
Pulks.

***
Par aicinājumu Latviju 

pievienot Krievijai prasa 
piespriest cietumsodu

Rīgas pilsētas Kurzemes rajo -
na tiesā prokurore tiesu debatēs 
lūdza piespriest sešus mēnešus 
cie tumā Maksimam Koptelo - 
v am, kuŗš apsūdzēts par aicinā-
jumu parakstīties par Latvijas 
pievienošanos Krievijai.

Prokurore lūdza apsūdzēta -
jam piemērot probācijas uzrau-
dzību uz diviem gadiem. Lieta 
tiek iztiesāta saistībā ar tīmekļa 
vietnē www.avaaz.org publicēto 
petīciju, kuŗā pausts aicinājums 
parakstīties par Latvijas pievie-
nošanos Krievijai. Apsūdzētais 
savu vainu viņam inkriminēta -
jos noziegumos neatzīst.

***
Latvijas komandas 

uzvara Starptautiskajā sniega 
skulptūru festivālā

No 4. līdz 8. februārim Japānas 
pilsētā Saporo 67. reizi  notika 
sniega un ledus skulptūru festi-
vāls, kas  ir viens no senākajiem 
un prestižākajiem šāda veida 
festivāliem pasaulē, Latvijas ko -
manda ieguva galveno balvu. 
Lat viešu mākslinieki no Jelga -
vas – Kārlis Īle, Maija Puncule 
un Mintauts Buškevics –  balvu 
izcīnīja 12 mākslinieku koman-
du konkurencē no visas pasau -
les. Viņu dalību festivālā atbalstī -
ja Latvijas vēstniecība Japānā, 
Latvijas goda konsuls Asahikavā 
Jošikazu Inošita un Higašikavas 
pilsētas dome.

Mākslinieku veidotā skulptūra 
“Tilts” savieno divas pasaules – 
vīrišķo un sievišķo, kas katra pati 
par sevi šķiet neatkarīga un paš-
pietiekama, taču patiesībā tās ir 
tikai puses no kaut kā lielāka un 
pilnīgāka. Eksistēt tās var tikai 
kopā. Skulptūra veidota lakonis-
kā stilā, uzsverot formu tīrību un 
domas skaidrību.

Latvijas mākslinieki Saporo 
sniega skulptūru konkursā bija 
aicināti piedalīties pirmo reizi,  
šo godu izpelnoties, pateicoties 
sa  viem pēdējo gadu panāku - 
m iem vairākos lielos starptau-

Viņš norādīja, ka šis jautā jums 
ir pakārtots demo grafijas pro  -
blē mu risināšanai, kuŗai nepie-
ciešamas darba iespē jas un mā -
jokļa pieejamība. Tas pats vaja-
dzīgs, lai aicinātu aiz braukušos 
iedzīvotājus atgriezties. “Zinot, 
ka būs darba iespē jas, nevis pa -
balsti. Es nekad ne  saukšu mājās 
cilvēkus, sakot, ka mums būs la -
ba pabalstu sistēma. Tas būtu 
absurdi,” sacīja  Kučin skis.

***
“Ēnas” iepazīstas ar vēstnieka 

un vēstniecības darbu
10. februārī Londonā “Ēnu 

dienas 2016” ietvaros Latvijas 
vēstnieku Apvienotajā Karalistē 
Andri Teikmani “ēnoja” trīs jau -
n ieši: skolēns no Rīgas un stu-
denti, kas Londonā studē starp-
tautiskās attiecības (attēlā).

Piedaloties vēstniecības rīta 
sanāksmē, “ēnas” guva priekš sta-
tu, kā tiek plānota vēstniecības 
ikdiena, sarunā ar vēstnieku uz -
zi nāja, kas ir diplomāts un kā - 
d ām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu 
par diplomātu un vēstnieku. 
Apmeklējot vēstniecības Kon su-
lāro nodaļu,  jaunieši guva priekš-
statu par nodaļas plašo darba 
apjomu un dažādo jautājumu 
loku, ar ko ikdienā saskaras vēst-
niecības darbinieki.

***
Ātrgaitas dzelzceļa līnijas 

Rail Baltica būvdarbi varētu 
sākties 2018. gadā

Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail 
Baltica būvniecības sagatavoša-
nas darbus Latvijā un Igaunijā 
plānots uzsākt 2018. gadā, bet 
reāla dzelzceļa līnijas izbūve 
varētu sākties 2019.-2020. gadā, 
to intervijā Latvijas Radio pieļā-
va triju Baltijas valstu kopuzņē-
muma RB Rail valdes priekšsēde 
Baiba Rubesa. “Būvniecība plā-
nota, sākot no 2019. gada, bet es 
domāju, ka reāli tas būs 2020. 
gads. Sagatavošanas darbus šur 
tur Igaunijā un Latvijā jau ma -
nīs, jādomā, 2018. gadā.” 

***
Projekti Okupācijas mūzeja 

pārbūves bremzēšanai
Rīgas domes opozicija Pilsētas 

attīstības komitejas sēdē pauda 
bažas, ka daži Rīgas pilsētas ar -
chitekta biroja šogad iecerētie 
projekti varētu būt “vēl viens ie -
gansts Okupācijas mūzeja pār -
bū  ves projekta īstenošanas  
brem zēšanai”. Starp šiem pro-
jektiem iekļauta arī “Rātslauku-
ma priekš izpēte”, tam atvēlot 
2000 eiro. Opozicijas deputāti 
interesējās, ko tieši šis projekts 
paredz. Rīgas pilsētas architekts 
Gvido Princis skaidroja, ka pa -
redzēts pētījums par šajā terri-
torijā zudušo apbūvi kaŗadarbī-
bu laikā – pārsvarā Otrā pasaules 
kaŗa laikā. Opozicijas deputāts 

Aina no filmas “Es esmu šeit”

(Turpināts no 8. lpp.)
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Staļingradas lielkauja faktiski 
izšķīra vācu-padomju kaŗa un 
reizē arī Otrā pasaules kaŗa iz  nā-
kumu Eiropā. Hitlera un Staļina 
lielvaru spēkošanās krievu likteņ-
upes Volgas līkumā iezīmēja pa -
vērsienu pasaules vēsturē.

Tagad par šāda vēsturiska pa  vēr-
siena punktu var kļūt Sīrijas lielā -
kā pilsēta Alepo jeb Halepa, kur 
2011. gadā mita pāri par div iem 
miljoniem iedzīvotāju, bet tagad 
300 tūkstoši, kas palikuši sabum-
botās pilsētas kvartālos, var palikt 
bez ūdens, pārtikas un me  dika-
mentiem. 

Alepo izsenis bija Damaskas 
sāncense gan saimnieciskā, gan 
polītiskā jomā. Pirmoreiz šī pilsē - 
ta pieminēta aptuveni 3000 g. 
pirms mūsu ēras senajos ķīļrak - 
s tos. Šo pilsētu bija iekārojuši un 
ie karojuši – uzskaite, baidos, ne -
pilnīga – Asīrija, Bābele jeb Babi-
lona, persieši no Achemenīdu di  -
nastijas, hellenistiskā Seleukidu 
valsts, Armenijas valdnieka Tig  ra-

Alepo nav Staļingrada, bet...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

na Lielā kaŗapulki, Romas impe-
rija, bizantieši, persieši no Sasani -
du dinastijas, 637. gadā tajā ienāca 
arabi, ieviešot islamu, tad iebrā -  
zās mongoļu orda, kuŗai se  k oja 
mamluki, Timura jeb Tamer lana 
karapulki, un no 1516. līdz 1918. 
gadam Alepo bija Osmanu impe-
rijas otrā lielākā pilsēta pēc Kon-
stantinopoles. Starp Pirmo un Ot -
ro pasaules kaŗu tajā saimniekoja 
Francija kā Sīrijas man dāta terri-
torijas pārvaldniece, kādu laiku pat 
ierīkojot autono mu “Alepo valsti” 
kā pretstatu “Damaskas valstij”. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa neatka-
rīgajā Sīrijā apvērsums sekoja 
apvērsumam, kamēr 1970. gadā 
pie varas nāca brutālais diktators 
Hafezs Asads, kam 2000. gadā 
sekoja viņa dēls Bašars.

2011. gadā Sīrijā uzliesmoja 
pilsoņkaŗš, un 2012. gada 19. jūlijā 
sākās kauja par Alepo starp Baša-
ra Asada režīmu un tā pretinie - 
k iem. Nu jau trīsarpus gadus Asada 
armija un tās pretinieku vienības 

cīnās par katru no daudzajiem 
pilsētas kvartāliem. Par drupu 
kaudzi pārvērsta Alepo vecpilsēta 
un sagrauta daudzinātā, majestā-
tiskā Alepo citadele, kas pārdzī-
voja gandrīz gadu tūkstoti. 

Pēdējā laikā Krievijas kaŗa 
aviācija bez žēlastības bumbo tos 
Alepo kvartālus, kur cenšas notu-
rēties Asada režīma pretinieki. 
Krievu bumbas krīt uz skolām un 
slimnīcām, un “putinskije sokoli” 
(Putina vanagi) apber civiliedzī-
votāju mājas ar t.s. kasetes bum-
bām, ko starptautiskas konven-
cijas aizliedz. 

Krievija ir cieši apņēmusies tur-
pināt barbariskos uzlidojumus   
un novadā, kas Alepo šķir no 
Turcijas robežas, sūtīt savas “spec-
vienības”, kamēr šī pilsēta būs 
“iztīrīta” no Asada režīma preti-
niekiem un viņu ģimenēm. 

Attiecības starp Krieviju un 
Turciju patlaban nokaitētas līdz 
baltkvēlei, un prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans kategoriski pazi-

ņojis, ka Turcija nepieļaušot Ale-
po krišanu. Turcija nevar pieļaut, 
lai Asada režīms, kas kļuvis par 
paklausīgu Kremļa vasalu, no  spi-
rinātos visgarām Turcijas robežai, 
kur izmisīgi cenšas noturēt dzim-
to novadu etniskie turkmēņi – 
turku brāļu tauta. Prezidents 
Erdogans, kuŗš 2013. gadā Gazas 
dēļ sastrīdējās ar Izraēlu, tagad 
dara visu, lai atjaunotu stratēģisko 
partnerību ar šo valsti, kas plau -
ka, kamēr Ankarā pie varas bija 
sekulārā republikāņu partija.

Te jāatzīmē, ka Alepo pievārtē 
plecu pie pleca ar Asada armiju 
un krievu interventiem cīnās   kau-
  jinieki no šiītu grupējuma “Hiz-
boillah”, kas kontrolē Libā nas 
dienvidus un kuŗa programmā 
rakstīts, ka Izraēlai jāpazūd.

ASV un Anglija patlaban atbal-
sta Asada pretinieku koalicijas 
prasību – ievadot sarunas par kaut 
kādu noregulējumu Sīrijā, nelaist 
klāt Bašaru Asadu. Par Turcijas 
sabiedroto cīņā pret Asada režīmu 

tagad kļuvusi Sauda Arabija, kas 
grasās sūtīt arī savus kaŗavīrus 
palīgā Asada pretiniekiem Alepo 
austrumu pievārtē. 

Turcijai šai reģionā ir problē -
mas ar kurdiem, kas kontrolē vai-
rākas joslas Sīrijas ziemeļos. Kur - 
di gan ir pret Asada režīmu, taču 
sim patizē kurdu kaujiniekiem,  
kas Turcijas dienvidaustrumos 
cīnās pret Erdogana kaŗaspēku, 
un Kremlis savukārt koķetē ar 
šiem kurdiem, kaitinot Turciju.

Kamēr Minchenē un Ženēvā 
velkas bezgalīgas rietumvalstu un 
Krievijas sarunas par Sīrijas mez -
gla atšķetināšanu, Kremlis prasa 
izbeigt kaŗadarbību tikai pēc              
1. marta – Putins acīmredzot cer 
līdz šim datumam pakļaut dumpī-
go Alepo Asada režīmam un nostādīt 
pasauli “notikušā fakta” priekšā. 

Kas nu tagad būs, to nezinām, 
bet tā vien šķiet, ka Alepo, tāpat kā 
Staļingrada, var kļūt par vēstures 
pagrieziena punktu. Pavērsiens uz 
kuŗu pusi? 

Nu, ko,  bija vajadzīgi gandrīz 
trīs mēneši, un esam tikuši pie 
jaunas valdības ar “zaļo zemnieku” 
pārstāvi Māri Kučinski priekš -
galā. Pagājušajā ceturtdienā Saei-
mas deputāti jauno Ministru ka -
binetu apstiprināja ar 60 balsīm 
par, 32 – pret. Acīmredzot astoņas 
“gudrās galvas” procesā nepieda-
lījās. Līdz pēdējam brīdim vērpās 
intrigas par to, vai Vienotības da -
žādo spārnu un frakciju starpā 
būs kāda, kas iespītēsies, bet galu 
galā par M. Kučinska valdību no -
balsoja visi līdzšinējās valdošās 
partijas deputāti.

Patiesībā pats process īpaši va -
jadzīgs nebija. Līdz pat šai dienai 
neviens nav nācis klajā ar pārlie-
cinošu skaidrojumu par to, kāpēc 
bija jāgāž Laimdotas Straujumas 
vadītā valdība, ja nu vien Vieno-
tības līderes Solvitas Āboltiņas  
ne  izmērojamās ambīcijas. Mi  nis  - 
t ru kabineta vadītājas kurpēs vi -
ņai neiznāca iekāpt. Un rezultātā   
es am nonākuši pie valdības, kuŗa 
no iepriekšējās atšķiras tikai maz-
liet. Proti, ekonomikas ministre 
Dana Reizniece-Ozola pārceļas  
uz Finanču ministriju, finanču 
mi  nistrs Jānis Reirs – uz Labklā-
jības ministriju. Mārītes Seiles 
vietā Izglītības ministrijas vadībā 
stājas Kārlis Šadurskis, kuŗš iz  glī-
tības ministra pienākumus jau 
pildīja pirms desmit gadiem. Jaun-
ienācējs valdībā ir ekonomikas 
ministrs Arvils Ašeradens, Satik - 
s mes ministrijā pēc trīsarpus ga - 
du pārtraukuma atgriežas līdzši-
nējais labklājības ministrs Uldis 
Augulis. Savukārt amatu jaunajā 
valdībā saglabā ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, aizsardzības 
mi   nistrs Raimonds Bergmanis, 
veselības ministrs Guntis Belē -
vičs, iekšlietu ministrs Richards 

Jauna, veca valdība
Kozlovskis, zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, kultūras ministre 
Dace Melbārde, vides aizsardzī -
bas un reģionālās attīstības mi -
nistrs Kaspars Gerhards, kā arī 
tieslietu ministrs Dzintars Ras-
načs. Tātad – astoņi no 14 minis - 
t riem. Plus vēl divi, kuŗi iepriek - 
š ējā MK kontrolēja citas minis -  
t rijas. Nekā īpaši jauna šajā, pēc 
skaita divdesmitajā Ministru ka -
binetā kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas, nav.

Galvenais, protams, ir tas, ko 
jaunā valdība padarīs. Valdības 
deklarācija ir visnotaļ izplūdis do -
kuments, sākumā Māris Ku  čin-
skis vēlējās lakoniskāku variantu, 
taču partijas nāca ar visādiem 
dek larācijā iekļaujamiem dar - 
b iem un darbiņiem, un galu galā 
sanāca 135 solījumi katēgorijās 
“izvērtēsim,” “sekmēsim,” “izstrā-
dāsim,” “īstenosim,” “aktīvizēsim” 
u.tml. Galvenās prioritātes: “Taut-
saimniecības stiprināšana, refor-
mas izglītībā un zinātnē, refor -
mas veselības aprūpē, valsts dro-
šība un nacionālā identitāte, de -
mo grafiskās situācijas uzlabo -
šana, ģimenes dzīves kvalitāte un 
sociālais nodrošinājums.”

Laiks rādīs, ko no tā visa minis-
tri pagūs izdarīt. Tautsaimniecī -
bas stiprināšanas jomā runa būs 
par ēnu ekonomikas un korup-
cijas izskaušanu, lai arī šajā ziņā 
nepārprotama problēma ir Ko -
rup cijas novēršanas un apka ro-
šanas biroja ilgstošā stagnācija ne 
īpaši piemērota direktora vadībā. 
Izglītības jomā pa pusei sarunā -
tas iepriekšējās valdības krišanas 
brīdī bija reformas skolotāju atal-
gojuma jautājumā, taču tur vēl ir 
daudz darāmā. Atkal sākuši ak -
tīvizēties “krievu skolu” aizstāvji, 
uzzinot, ka patlaban plāns ir     

2018. gadā no 60 procentiem sa -
tura latviešu valodā pāriet uz 80 
procentiem satura visās skolās  
pēc kārtas. Vai  likteņa ironija, ka 
tieši Kārlis Šadurskis bija izglītī -
bas ministrs, kuŗš savulaik ieviesa 
pirmo reformu, t. i., 60 procentus, 
līdz ar ko no krievu “aktīvistiem” 
izpelnījās palamu “melnais Kār lis.”

Veselības ministrs  G. Belēvičs   
ir bijis ļoti aktīvs ministrs, tajā 
skaitā domājot par ēdināšanu 
skolās un citiem jautājumiem, 
taču chroniskais naudas trūkums 
veselības aprūpē nekur nav pazu-
dis, un joprojām būtībā Latvijā ir 
maksas medicīna.

Valsts drošību noteikti veicina 
tas, ka 2016. gada valsts budžetā 
financējums aizsardzībai un dro-
šībai paaugstināts krietni. Lieki 
teikt, tas ir būtiski laikā, kad 
kaimiņvalsts Krievija kļūst arvien 
neprognozējamāka un agresī -
vāka, tostarp domājot arī par to, 
ka Latvija joprojām aizsardzības 
vajadzībām nenodrošina NATO 
paģērētos divus procentus no   
IKP. Pārfrazējot senu parunu,  
“sargi sevi un arī NATO tevi 
sargās.” Ir labi, ka Latvija vismaz 
tuvojas minētajiem diviem pro-
centiem.

Pārējās valdības prioritātes ir 
miglainākas. Piemēram, aizejo -
šajā valdībā  daudz tika runāts par 
Latvijas valsts simtgades sagata-
vošanu. Nevar saprast, ko tieši 
da  rīt, lai uzlabotu demografisko 
situāciju. Arī “ģimenes dzīves 
kvalitāte un sociālais nodro ši-
nājums” ir jautājums, kas galve-
nokārt saistīts ar  naudas lietām – 
bērnu, maternitātes un paterni-
tātes pabalsti u.tml. 

No Laimdotas Straujumas ka -
bineta jaunā valdība ir iemanto-
jusi virkni  sarežģītu jautājumu, 

tajā skaitā – ko darīt ar valsts 
aviokompaniju airBaltic, kurai it 
kā ir atrasts investors, bet, man 
rakstot šīs rindas, investors vēl   
nav pārskaitījis solītos līdzekļus. 
Tā lāk jāattīsta starptautiskais     
Rail Baltic dzelzceļa projekts. Ir 
jautājums par kompaniju Latte le-
com un Latvijas Mobilais telefons 
nākotni. Daudz aktīvāk jādomā 
par Eiropas Savienības līdzekļu 
izmantošanu, ir jomas, kuŗās ar    
to gājis  klupšus krišus.

Vēl jākonstatē, ka valdībā šķiet 
ieprogrammētas vairākas iespē-
jamas dziļumbumbas. Pirmkārt, 
te jārunā par Vienotību, kuŗai val-
došās partijas statusa zaudēšana 
pēc piecarpus gadiem var būt grū-
ti  norijams krupis. Partijai,  loģis -
kā kārtā,  šajā Ministru kabinetā  
ir mazāk portfeļu nekā iepriek-
šējā, jautājums nav tik daudz par 
attiecīgajiem ministriem – vairāk 
par partijas frakciju Saeimā, kur 
mudž no iekšējām pretrunām. 
Patlaban rādās, ka Vienotība itin 
spītīgi turas pie domas, ka nā -
kamais partijas kongress, kuŗā 
varētu spriest par partijas līderes 
nomaiņu, būtu rīkojams tikai         
šā gada beigās. Tas nozīmē, ka ar 
Solvitas Āboltiņas vadības stilu 
neapmierinātie partijas bied ri 
turpinās gruzdēt, un ne bez pa -
mata. 

Jautājumus rada arī tas, ka 
Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS) ir pie teikšanas pirmo rei-
zi kopš chaotiskās Induļa Emša 
deviņu mēnešu “premjerēša -
nas” salī dzi noši tālajā 2004. ga -
dā. Lasītāji zinās, ka ZZS veido 
ne tikai Zaļā partija un Zemnie-
ku savienība, bet arī mazākas 
partijas, tajā skai  tā pats Māris 
Kučinskis Saeimā tika ievēlēts 
no Liepājas partijas. Tepat jau ir 

arī odiozais līderis Aivars Lem-
bergs nu atkal netiešā veidā būs 
pie valdības svirām.

Nacionālā apvienība (NA), sa -
vu kārt, allaž bijusi visai savrupa 
ceļa gājēja. Tas ir minētās partijas 
pirksts, kas nodrošināja, ka Māŗa 
Kučinska valdības deklarācijā ir 
punkts par papildu bēgļu neuz-
ņemšanu, lai arī pats premjers 
no  teikti zina, ka tas nav jautājums, 
kas Latvijai ir lemjams vienai. Tas 
ir Eiropas jautājums. Starp citu, 
M. Kučinskis ir atzinies, ka viņš 
nav pārliecināts, ka viņa angļu 
valodas līmenis ir tāds, ka viņš  
bez problēmām varēs piedalīties 
Eiropas līmeņa sarunās. Pirmais 
pārbaudījums ir jau šonedēļ, kad 
premjērs dodas uz Briseli, lai pie-
dalītos Eiropadomes sēdē par 
Lielbritanijas prasībām attiecībā 
uz reformām, kā arī par bēgļu 
krizi un tās risinājumiem. Pro-
tams, var jau izlīdzēties ar tul - 
 k iem, bet labāk, protams, ir saru-
nāties, tā teikt, pa tiešo. Jācer, ka 
Māris Kučinskis atradīs laiku, lai 
savas angļu valodas zināšanas 
uz labotu līdz nepieciešamajam 
līmenim.

Kopumā ņemot, ir iemesls ce -
rēt, ka šī valdība noturēsies līdz 
2018. gada oktobrī paredzama -
jām Saeimas vēlēšanām, lai arī,  
tām tuvojoties (un neaizmirstot, 
ka vēl pirms tam 2017. gada pa -
va sarī būs arī pašvaldību vēlē-
šanas), pilnīgi noteikti pieaugs 
partiju, tajā skaitā to partiju, kuŗas 
ir valdošajā koalicijā, vēlēšanās 
izcelties arī uz citu polītisko spēku 
rēķina. 20 valdības 25 gadu laikā 
tomēr ir visai liels skaits, par sta-
bilitāti tas neliecina un nelie cinās. 
Vēlēsim Māra Kučinska val dībai 
veiksmi, jo viegli jau nebūs.
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Ņemot vērā pašreizējo ģeo-
polītisko situāciju, ir pienācis 
īstais laiks atkal celt gaismā vie-
nu no latviešu tautas dzīvāka -
jām leģendām – stāstu par lat-
viešu strēlniekiem. To sapratuši 
arī Saeimas deputāti un piešķī-
ruši 935 000 eiro no valsts bu -
džeta filmas “Dvēseļu putenis” 
uzņemšanai. Filmas kopējās iz -
maksas tiek plānotas 2,1 miljo -
na eiro apmērā, tāpēc pārējā 
nau das summa būs jāsavāc zie-
dojumu veidā gan no Latvijas 
uz  ņēmumiem, gan arī citiem 
lab dariem, kuriem ir svarīgi, lai 
šī filma taptu un uz ekrāniem 
nokļūtu līdz Latvijas valsts simt-
gadei.

Filmas veidotāji aizvadītā ga -
da 17. novembrī Latvijas sabied-
rībai parādīja filmas tīzeri jeb 
pieteikumu. Filmēšanas proves 
kauju ainu epizodēm, kuŗu re - 
z ultātā tapis filmas video rullītis, 
notika 2015. gada pavasarī Āda-
žu poligonā. Režisors Dzintars 
Dreibergs un operators Valdis 
Celmiņš šajā procesā iesaistīja 
lielu komandu, tostarp jaunsar-
gus, Nacionālo bruņoto spēku 
pārstāvjus, aktierus un specefek-
tu speciālistus. Video materiālā 
ieskaņoto mūziku radījusi ASV 
dzīvojošā latviešu komponiste 
un “Emmy” balvu ieguvēja Loli -
ta Ritmane. Tas ir emocionāls 
skaņdarbs, kuŗā mūsdienīgas 
no  krāsas savijas ar oriģinālu lat-
viešu strēlnieka Jāņa Friša ie -
dziedātu tautasdziesmas ierak - 
s tu, ko saglabājis vīru kopas “Vil-
ki” vadītājs Andris Balcers. “Ar 
Jāni Frišu, kādreizējo 7. Bauskas 
pulka strēlnieku, kurš pieredzē -
jis Ziemassvētku kaujas, tikā - 
m ies 1982. gadā mazā dārza na -
miņā Gaujā. Viņam tolaik bija 
gandrīz 90 gadu, taču atceros 
viņu kā kolorītu un dzīvesprie-
cīgu vīru, kurš dalījās savās at -
miņās un dziedāja dziesmas,” 
pastāstīja Balcers. 

Režisors Dzintars Dreibergs, 
kurš ieguvis maģistra grādu ki -
no režijā Baltijas kino skolā 
Tallinā un kurš ir ieguldījis lielu 
darbu pie filmas “Sapņu koman-
da 1935” par Latvijas basketbo-
listu izlasi, uzsvēra, ka galvenais 
mērķis, uzņemot mākslas filmu 
“Dvēseļu putenis” pēc rakstnieka 
Aleksandra Grīna romāna mo -
tī viem, ir izstāstīt vēsturiski no -
zīmīgu, personīgu stāstu mūs-
dienu kino valodā. No gandrīz 
800 lappušu romāna iecerēts 
izveidot filmu, kas attēlo galvenā 
varoņa Artura Vanaga pieredzi 
Pirmā pasaules kaŗa laikā, aiz -
vedot līdz apziņai par neatkarī-
gas valsts ideju. 

Veidojot filmu, iecerēts maksi-
māli saglabāt Grīna spilgto, po -
ētisko un dokumentāli precīzo 
valodu. Strēlnieki pārsvarā bija 
sešpadsmit, septiņpadsmit ga -
dus veci zēni. Vieni no laukiem, 
citi – no Rīgas. Kāds ir zemnieka 
dēls, kuŗu interesē tikai atgrie-
šanās savā lauku sētā, kāds cits – 
īstens Grīziņkalna puika. Visi 
ie mesti vienā kaŗa putrā, bet 
mērķis visiem viens – atgrieša-
nās mājās un brīva Latvija. Filma 
palīdzēs latviešiem apzināties 

“Dvēseļu putenis” visvairāk 
vajadzīgs mums pašiemMĀRA LIBEKA

savas saknes un apjaust, cik 
daudz ir ziedots, lai mums būtu 
sava valsts.

Dz. Dreibergs: ““Dvēseļu pu -
tenim” jābūt svarīgam vispirms 
mums pašiem, vienlaikus apzi-
noties, ka filmas veiksmes gadī-
jumā tā būs interesanta filma arī 
pasaules mērogā. Sākot darbu 
pie mūsu veidotās spēlfilmas 
projekta, komandā aicināju ra -
doš as personības ar latviskām 
saknēm, kuŗas dzīvo un strādā 
ārzemēs un kuras sevi pierādī-
jušas, īstenojot liela mēroga pro-
jektus pasaulē. Latviešu izcel - 
s mes komponiste Lolita Ritma -
ne, kura dzīvo ASV, jau pēc pir-
mās mūsu sarunas bija ar mieru 
uzsākt darbu pie mūzikas kom-
ponēšanas “Dvēseļu putenim”. 
Tas mums ir liels gods, jo Loli -
tas komponētā mūzika skan    
gan Holivudas seriālos un ani-
mācijas filmās, gan arī vairākās 
Holivudas lielbudžeta filmās. 

Komandā ir iesaistījies arī bi -
jušais rīdzinieks, režisors un Ņu -
jorkas universitātes profesors 
Boriss Frumins, kurš strādājis 
gan ar “Oskara”, gan citu pasau-
les kino festivālu nominantiem. 
Viņš turpina darbu pie rakst-
nieces Māras Svīres uzrakstītā 
scenārija, kas iztulkots angļu 
valodā. Mūsu komandā ir ie -
saistīts arī ASV dzīvojošais lat-
viešu producents Kriss Mat hurs, 
kurš ieguvis “MTV” balvas.

“Dvēseļu putenis” ir stāsts par 
ļoti sarežģītiem laikiem – latvie ši 
ir cara armijā, cīnās pret vā  cie - 
š iem, vienā brīdī latvieši ir sarka-
nie, vēlāk kļūst baltie... Šo vēstu-
risko fonu nav viegli iz  skaidrot 
visiem saprotamā valo dā, tādēļ 
mums ar savu pado mu palīdz 
radošas personības no ārpuses.

Lai aplam netiktu parādīti 
vēsturiskie fakti, filmas veidotā-
jus konsultē vēsturnieks Dagnis 
Dedumietis, kurš ir arī Zie mas-

svētku kauju mūzeja direktors.”
Komandā ir iekļauts arī Na -

cionālo bruņoto spēku virsser-
žants Ziedonis Ločmelis, kurš 
daļu savas dzīves pavadījis kaŗa 
apstākļos, dienot divas reizes 
Afganistānā un arī misijā Irā -  
kā, bijis ievainots un labi saprot, 
kas ir kaŗa šausmas. Ziedonis 
aizvadītajā gadā atteicās no fil-
mēšanās lielā Krievijas piln -  
met rāžas filmā polītisku motīvu 
dēļ. Viņam pieticis ar īsu brīdi 
Krimā, lai atskārstu, kas tur 
notiek. 

“Viņš ir cilvēks, kuŗā ir vērts 
ieklausīties. Ziedonim ir skaidra 
nostāja, ka dzīvē nav nekas drau s-
mīgāks par kaŗu,” atzīst Drei bergs.

Savukārt rakstniece Svīre uz -
skata, ka miera laikā, kad cil   - 
vē ki cenšas sasniegt materiālos 
labumus, pēkšņi pārslēgt savas 
do -mas uz kaŗu ir pārāk sarež-
ģīti.

M. Svīre: “Šodien droši vien 

lielākā daļa jauniešu neuzskatītu 
sevi par strēlnieku mantinie-
kiem. Turpretim, ja, nedod Dievs, 
mums uzbruktu nelabvēlīgie 
kaimiņi, tad domāšana ļoti mai-
nītos un galu galā daudziem pat 
nebūtu izredžu nepiedalīties, jo 
viņus iesauktu armijā.

Lasot grāmatas par kaŗu, īpaši 
“Dvēseļu puteni”, jūtams, ka cil-
vēkus kaŗā pārņem kas līdzīgs 
patriotiskam trakumam un viņi 
vairs nedomā par savu dzīvību, 
nedomā augstās kategorijās, jo 
pati vīrieša būtība ierauj kaŗā. 
Vīrietis ir dēkainis, un kaŗa jau-
tājumā arī dēkai ir sava nozīme. 
Ikviens puika taču grib šaut. Ma -
nuprāt, tādā brīdī mūsu puiši ne 
ar ko neatšķirtos no Grīna attē-
lotajiem strēlniekiem.” 

Filmas tapšana ir likusi dau-
dziem atšķirt “Dvēseļu puteni” 
un beidzot to izlasīt. Vairākās 
bib liotēkās, kopš par filmu sāka 
runāt un kopš parādīts filmas 
pieteikuma video rullītis, Grīna 
romāns ir izķerts un dažās bib-
liotēkās pat veidojas rindas pēc 
šīs grāmatas. 

Dz. Dreibergs: “Pēdējā laikā 
draugu un paziņu lokā ir sanā-
kušas biežākas diskusijas par 
tēmu –, “kā būtu, ja būtu”. Esmu 
patīkami pārsteigts, dzirdot, ka 
lielākā daļa atzīst – nebaltā dienā 
nevis emigrēs, bet cīnīsies par 
savu valsti. Arī plintes jau esot 
sarunātas. Tas apliecina, ka valsts 
kā vērtība nekur nav pazudusi. 
Grīns “Dvēseļu putenī” raksta, 
ka nav aizraujošākas spēles par 
kaŗu, bet, nedod Dievs, līdz tam 
nokļūt.”

Filmu paredzēts rādīt arī sko-
lās, jo mūsdienās, kad bērni un 
jaunieši maz lasa grāmatas, tieši 
ar kino palīdzību viņiem tiek 
dota iespēja uzzināt vairāk par 
Latvijas sarežģīto vēsturi.

Prieks, ka jau tagad ir daudz 
entuziastu, kuŗi no sirds palīdz 
tikai tāpēc, ka vēlas, lai šī filma 
būtu. Tas attiecas gan uz tērpu 
un rekvizītu ziedošanu filmas 
vajadzībām, gan filmēšanos ma -
su skatos. Piemēram, nesen re -
žisoru uzmeklējis kāds cilvēks, 
kurš mājās atradis divas senas 
pūralādes no Pirmā pasaules 
kaŗa laikiem, bet mazbērni tās 
uzskatījuši par nekam nederīgām. 
Radošā komanda priecājas par 
šādiem atradumiem un, tuvo-
joties filmēšanas brīdim, publis-
ki izziņos rekvizītu pieņemšanu.

Drīzumā tiks uzsākta arī ak -
tieru atlase un filmēšanas vietu 
sagatavošana un tiks veikti arī 
citi darbi, kas nepieciešami, lai 
filmēšana varētu notikt bez aiz-
ķeršanās.

Tiem cilvēkiem, kuŗi vēlas 
pa  līdzēt, lai “Dvēseļu putenis” 
tap tu līdz valsts simtgadei, 
lūgums ziedojumus ieskaitīt 

Swedbanka 
LV36HABA0551041185860 
no  di binājums “3 āboli”
Reģ.nr. 40008178689

Visi ziedotāji, kuŗi būs fin-
an ciāli palīdzējuši, tiks pub-
liskoti filmas titros.

Kadri no filmas uzņemšanas
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Pagājušā gada decembrī Latvi-
ju pārsteidza ziņa, ka fonda The 
Varkey Foundation konkursā par 
Pasaules izcilāko skolotāju piec-
desmit labāko vidū iekļuvusi arī 
latviete Dana Narvaiša. Pasaules 
skolotāja balva tika izveidota, lai 
izrādītu atzinību vienam īpašam 
skolotājam, kas sniedzis izcilu ie -
guldījumu profesijā, un lai izceltu 
skolotāju svarīgo lomu sabiedrī-
bā. Tas notiek katru otro gadu, tā 
ir lielākā šāda veida balva un tiek 
salīdzināta pat ar Nobela prēmi-
ju, un uzvarētājs balvā saņem vie-
nu miljonu dolāru. Pieteikumu 
konkursā, kurā valmieriete un 
Cē su skolotāja Dana tika izrau-
dzī ta par vienu no piecdesmit iz -
cilākajiem, piedalījās 8000 skolo-
tāju no 148 valstīm. Jāpiebilst, ka 
žūrijā ir gan Organisation for 
Economic Co-operation and De -
ve lopment (OECD) pārstāvji, gan 
Bils Geitss un viņa sieva Melinda 
Geitsa, Bils Klintons, Apvienotās 
Karalistes karaļpāris un princis 
Viljams, Holivudas zvaigzne Ke -
vins Speisijs, organizācijas Teach 
for America dibinātāja Vendija 
Ko  pa un vēl daudzi pazīstami un 
izcili cilvēki.

Trīsdesmitgadniece Dana Nar-
vaiša Cēsu Jauno sākumskolu 
vada kopš tās dibināšanas 2013. 
gadā, viņai ir bakalaura grads 
tūrisma vadībā un maģistra grads 
sociā la jās zināt nēs. Studiju laikā 
Dana gadu ir mācījusies Francijā 
un Norvēģijā, strādājusi vairākos 
starptautiskos projektos gan kā 
brīvprātīgā, gan arī vadot darba 
grupas Teach for All izglītības se -
minārā. Vaicāta par Cēsu sākum-
skolas ideju, Da  na saka: “Bērnība 
un jaunība ir tas laiks, kad ne 
tikai drīkst, bet arī vajag pētīt, 
izzināt un arī eksperimentēt, lai 
iepazītu sevi un pasauli pēc ie -
spējas vairāk un plašāk. Un tieši 
šo laiku cilvēks lielākoties pavada 
skolā. Es ceru, ka kopā mēs spē - 
s im izveidot tā du mācību vidi, 
kuŗa katru rītu mo  tivē celties un 
apgūt arvien vairāk. Lai skola  
nav izdzīvoša nas, bet gan kvali-
tatīvas dzīvo šanas pieredze.”

Kā uzzinājāt par konkursu  
un nolēmāt tajā piedalīties? 

Par konkursu uzzināju no 
“Iespējamās misijas”* mājaslapas, 
jo esmu tās absolvente un tā ir 
partneris starptautiskajā orga ni-
zācijā Teach for All. Par konkur su 
zināju jau agrāk, bet man vēl 
nebija tādas pieredzes un pada-
rīto darbu, lai piedalītos. Tas, ka 
esmu iekļuvusi labāko piec des-
mitniekā, tomēr bija pārstei -
gums, jo konkurss nav dažu cil-
vēku sarīkojums, atlase notika 
vairākās kārtās. Mans ie  guvums 
ir ne tikai pieredze, ko dod tāds 
konkurss un tas, ka mans vārds  
ir izskanējis izglītī bas pasaulē,  
bet arī tas, ka ir iz  ska nējis Latvi -
jas vārds. No Balti jas esmu vie-
nīgā konkursa dalīb niece. Zinu, 
ka esmu viena no jaunākajām, bet 
jaunākā gan ne – piemēram, kon-
kursā piedalās puisis no Indijas, 
kuŗam ir tikai deviņpadsmit un 
kurš jau ir uz  rakstījis grāmatu 
par matēmāti kas mācīšanu skolā. 
Martā notiks labākā skolotāja 
apbal vošana Dubaijā.

“Ejiet un dariet!”
Cēsu Jaunās sākumskolas direktore, viena no pasaules 50 labākajām skolotājām 

Dana Narvaiša intervijā Sallijai Benfeldei

Konkursa mērķis droši vien  
ir ne tikai atrast labus skolotā-
jus, bet arī jaunas un radošas 
metodes, kā mācīt?

Jā, bet ar pedagoga profesiju 
viegli un vienkārši nav nevienā 
valstī, profesija pamazām ir zau-
dējusi savu augsto prestižu. Kād-
reiz skolotājs bija gudrākais un 
cienījamākais cilvēks, pie kuŗa 
gāja pēc padoma. Laikam ejot, šī 
profesija nonākusi līdz visai kri-
tiskai robežai.

Kāpēc, jūsuprāt, tā notiek? 
Vai tiešām nelielās algas dēļ?

Latvijā, iespējams, to ietekmē 
arī algas lielums. Agrāk pedagogs 
savā ziņā gāja visiem pa priekšu, 
viņš bija gudrākais. Šodien tā 
vairs nav, pedagogam ir jāmācās 
kopā ar bērniem, ir lietas, kuŗās 
jaunieši ir gudrāki. Man bija ļoti 
in  teresanta pieredze diskusijā In -
dijā, kur skolotājs joprojām ir ja 
ne Dieva vietā, tad ļoti cienījams 
un ievērojams cilvēks. Ja Indijā 
cilvēks prot vienkāršākos arit  -
mē tiskos aprēķinus, jau ir iespēja 
sākt savu biznesu, var kaut ko 
tirgot. Ja ir angļu valodas zinā ša-
nas, ceļš uz vidēji pārtikušo slā  - 
ni jau ir vaļā. Katra klase, kuŗu 
cil vēks pabeidz, ir zelta vērta. 
Augs t skolas izglītība nozīmē, ka 
esi cienījams cilvēks, vari būt 
skolotājs. Latvijā augstākā izglī-
tība ne vienmēr nozīmē atvērtus 
ceļus un ne vienmēr nozīmē in -
teliģentāko sabiedrības daļu. Al -
ga nav vienīgais, tas ir viens no 
jautājumiem, kas neceļ pedagoga 
prestižu, bet tā tas ir ne tikai Lat-
vijā. 

Jūs esat sākumskolas direk-
tore – ko tas nozīmē, ko māca 
sākumskolā?

Latvijā ir iespējams veidot pri-
vātās skolas. Mēs esam privātā 
sko la, ko izveidojusi biedrība, 
es am bezpeļņas organizācija. Pār -
maiņas prasa ilgu laiku, un sko -
las ir kā milzīgs kuģis, kuŗu pa -
griezt citā virzienā ir ļoti grū ti, 
bet bērni aug ātri. Tādēļ tika 
izveidota privātā sākumskola, 
kurā var dot to, kas nepiecie š ams, 
lai bērns kļūtu par personību.   
Lai arī mūsu mācību metodes un 
pieeja daudzos jautājumos at  šķi-
ras, mums ir tās pašās valsts ap -
stiprinātās mācību programmas 
zināšanām un prasmēm katra 
vecuma bērniem, kas citās Lat-
vijas skolās. Sākumā mums bija 
piecgadīgie un sešgadīgie bērni, 
kuŗi pēc tam mācītos arī pirma jā, 
otrajā un tālākajās klasēs, bet bija 
pieprasījums atvērt arī grupiņu 
bērniem no pusotra gada vecu-
ma. Šobrīd mums ir bērni no 
pus otra gada vecuma līdz cetur-
tajai klasei. Pavisam sākumsko - 
lā pašlaik ir 60 bērnu. 

Esam priecīgi par to, ka mūsu 
skolas dēļ uz Cēsīm ir pār cēlušās 
div desmit ģimenes no dažādām 
pusēm, bet visvairāk no Rīgas. 
Tas ir svarīgi, jo šīs ģi  menes ir da -
rītāji, viņi grib, lai arī viņu bēr -   
ni būtu patstāvīgas per sonības, 
un mēs sadarbojamies ar viņiem, 
viņi iesaistās skolas norisēs. 

Mēs nesaņemam pilnu valsts 
financējumu, kā tas pašval dībā 
pienākas citiem bērniem. Mēs 
nemaz nesaņemam pašval dības 

līdzfinancējumu. Skolu uz  tur 
ziedotāji, projekti un vecāku 
maksājumi. Pirmsskolas bērn iem, 
esam pa  nākuši, ka pašvaldī ba 
līdzfinan cēs Cēsīs deklarēto 
bērnu audzi nāšanu un mācīša -
nu. Vecāki maksā 135 eiro mēne-
sī – Rīgai tā nav ļoti liela nauda, 
bet Cēsīs tas ir daudz, tādēļ da - 
r ām visu, lai šo maksā jumu ar 
lai ku samazinātu. 

Cik cilvēku strādā skolā? 
Skolā strādā 25 cilvēki, tas ir 

diezgan daudz, kaut gan daļa ir 
brīvprātīgo, kas atalgojumu ne -
saņem. Viņi lielākoties nodar bo-
jas ar financējuma piesaistīša nu. 

Ar ko atšķiras jūsu un citu 
skolu pieeja bērnu mācīšanā?

Uzreiz gribu teikt, ka mūsu pie-
eja ir alternatīva Latvijas izglī tī-
bas sistēmā, bet ne vienmēr mūsu 
pieeja atšķiras no citu valstu pie-
ejas. Esam ļoti līdzīgi ar Somiju, 
daudzas lietas viņi dara tieši tā -
pat, mēs neesam “citplanētieši”. 
Mēs maksimāli mācām bēr -  
n iem būt patstāvīgiem, radīt, da -
rīt un progresu mērīt pēc sevis, 
nevis raugoties, kurš ir labākais, 
gud rākais un kā kļūt tieši tādam 
pašam. Svarīgi ir, ko katrs pats 
var sasniegt un nevis domāt par 
to, kurš ir labāks. Tas nav viegli, 
bērni cenšas salīdzināties savā 
starpā, jo mēs dzīvojam sabied-
rībā, kur ir pieņemts skatīties, kā 
ir kaimiņam. Daudzi vaicā, vai 
mēs neesam radījuši kaut kādu 
īpašo vidi un kā bērns spēs dzī - 
v ot ārpus skolas. Mēs neradām 
sil tumnīcas gaisotni, tieši otrādi – 
mēs cenšamies mācīt prasmi ie -
kļauties sabiedrībā. Mēs mudi - 
n ām bērnus darboties Jauniešu 
centrā, sadarboties ar citiem bēr-
niem citā vidē. Skolas nodarbī -
bas notiek gan bibliotēkā, gan 
pil sētā, gan Zinātnes centrā. Vi - 

ņ iem pašiem ir daudz jādara, jo 
mēs mācām – ja kaut kas nepa -
tīk, tad nesūdzies, bet izdomā, kā 
to mainīt, kā vari kaut ko izdarīt. 
Jā, zinu, ka mums var teikt, ka ar 
tik mazu bērnu skaitu var izda - 
rīt daudz, bet es vienmēr saku: 
“Mīļie, tad cīnieties, lai pirmajās 
klasēs nav trīsdesmit un vairāk 
skolēnu! Nemetiet akmeni mūsu 
dārziņā, celieties, ejiet un dariet!” 
Protams, ar tādu skolēnu skaitu 
klasē kvalitatīvu izglītību nevar 
nodrošināt, un laba izglītība 
mak sā dārgāk. Domāšana, spēja 
vērtēt, redzēt kopumu un darīt 
jāmāca bērnam, ne jaunietim, 
bet bērnu var sabojāt gada laikā. 
Tādēļ mums ir sava skola un mēs 
smagi cīnāmies, lai izdzīvotu.

Kā vērtējat kaislības, kas sa -
celtas ap tikumības un patrio-
tisma jautājumiem?

Mani satrauc tas, kādēļ cilvēki 
tik viegli pakļaujas kūdīšanai. 
Nesaprotu, kā daži cilvēki tik 
vienkārši citus var “izsist” no 
līdz svara, kādēļ cilvēki tam pa -
kļaujas, kā var sajaukt svarīgākās 
lietas ar populistiskiem sauk - 
ļiem par tikumību, kuŗi aizņem 
tik daudz laika dienaskārtībā. Ir 
redzams, ka darbojas kaimiņ-
valsts propaganda, kas patiesībā 
vērsta pret mums. Esmu daudz 
arī domājusi par patriotismu, par 
to, kādēļ gribam dzīvot tikai pa -
gātnē. Būt latvietim – šodien tas 
nozīmē vairāk, tas ir sarežģītāk 
nekā pirms simt gadiem. Ko no -
zīmē būt patriotam? Atcerēties 
Lāčplēša dienu un 18. novembri, 
zināt vēsturi? Nēsāt krekliņu ar 
uzrakstu “Es mīlu Latviju”? Vai 
ar to pietiek? Viss, kas tiek uz -
spiests, mākslīgi uzturēts, īstenī-
bā rada pretēju efektu. Jo vairāk 
kaut kas tiek mākslīgi sargāts, jo 
lielāks kaitējums tiek nodarīts. 

Man brīžam šķiet, ka es dzīvoju 
citā gadsimtā un citā reālitātē, jo 
nesaprotu, kā var aizvērt acis, 
skandēt saukļus, bet neko neda-
rīt. 

Vai dēls arī mācās jūsu vadī-
tajā skolā un vai vīrs arī ir 
skolotājs?

Jā, dēliņam ir trīsarpus gadu, 
viņš mācās mūsu jaunajā sākum-
skolā. Ar vīru iepazināmies “Ie -
spē jamā misijā”, viņš ir fiziķis,  
bet šobrīd skolā nestrādā, bet ar 
izglītības lietām ir saistīts. Misija 
mūs abus bija nosūtījusi strādāt 
Dobeles skolā, tur arī satikāmies. 
Ir jautri atcerēties, kāds man kād-
reiz bija priekšstats par to, kā sa -
tiekas divi lauku skolotāji lauku 
skolā un apprecas. Tas likās tāds 
romantisks un sens, tomēr gar-
laicīgs stāsts (smejas). Dzīve izrā-
dījās pavisam citāda!

Vai sirds mazliet trīc, gaidot 
labāko desmit skolotāju saraks tu?

Mazliet trīc gan, lai gan es zinu, 
ka piecdesmit skolotāju vidū ir 
izcili cilvēki, kas izdarījuši daudz 
vairāk nekā es, viņi ir labāki un 
zinošāki. Es vēl neesmu nopelnī-
jusi uzvaru šajā konkursā. Bet 
man vēl viss priekšā.

*”Iespējamā misija” (IM) ir 
radīta, balstoties uz līdzīgu orga-
nizāciju pieredzi dažādās pasau-
les valstīs – Teach for America 
(ASV) un Teach First (Lielbrita-
nija). IM ir partneris starptau-
tiskā organizāciju tīklā Teach for 
All, kas apvieno jau minētās un 
vēl citas līdzīgas organizācijas 
visā pasaulē – pašlaik vairāk nekā 
35 pasaules valstīs, kas risina ar 
izglītību un tās kvalitāti saistītas 
problēmas, piesaistot darbam 
sko lās mērķtiecīgākos un zino šā-
kos augstskolu absolventus un 
jaunos profesionāļus.

Dana Narvaiša: “Mani satrauc tas, kādēļ cilvēki tik viegli pakļaujas 
kūdīšanai. Nesaprotu, kā daži cilvēki tik vienkārši citus var “izsist” no 
līdz svara, kādēļ cilvēki tam pa  kļaujas, kā var sajaukt svarīgākās lietas    
ar populistiskiem sauk ļiem par tikumību, kuŗi aizņem tik daudz laika 
dienaskārtībā.”
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Straumēni atdzimuši jaunā veidolā
Ver durvis viesnīca Anglijas latviešu īpašumā “Straumēni”(Turpināts no 7. lpp.)

Divdesmit sešu nedēļu gaŗais 
projekts beidzot iesākās 2015. ga -
da janvārī!  Bija plānots, ka lielā 
māja tiks  nodota DVF jūlija sā -
kumā.  Viens no projekta pirma-
jiem darbiem bija “azbesta lietas” 
nokārtošana, ņemot vērā 2014. ga -
da  pētījumu. Šo darbu iesāka 
2015. gada janvārī, bet februārī 
celtnieki atklāja, ka mājā  vēl ir 
daudz azbesta, kas acīmredzot 
netika piefiksēts 2014. gada  pē  tī-
jumā.  Tika izsaukta valsts vese lī-
bas un drošības pārvalde (Health 

and Safety Executive),  un darbs 
apstājās. Azbests tika atrasts vi -
sur! To atrada sienās, ap siltuma 
vadiem, zem grīdām un virs gries-
tiem. “Azbesta lieta” nozīmēja, ka 
projekts aizkavējas par vairākiem 
mēnešiem,  turklāt  krietni sadār-
dzinās. DVF cer piedzīt kom pen-
sāciju par pirmo kļūdaino az   - 
besta pētījumu,  lai vismaz daļēji 
segtu papildu izdevumus, bet 
starplaikā bija jāmeklē papildu 
līdzekļi, ko piešķīra Latviešu Na -
cionālā padome Lielbritanijā.

Visas šīs grūtības pārvarēt  ne -
bija viegli, bet, pateicoties darba 
grupas un Straumēnu darbinie - 
ku neatlaidīgam darbam,  viesnīca 
ir gatava! Laipni gaidām  viesus! 
Daugavas Vanagu fonda valde cer, 
ka tautieši varēs justies lepni par 
padarīto un būt droši, ka orga ni-
zācijas financiālā nākotne ir uz 
stingriem  pamatiem.  Tagad visi 

trīs īpašumi varēs nest peļņu un  
turpināt pildīt savus sabiedriskos 
un labdarības pienākumus.

DVF valde gaida jūs Strau mē-
nos (www.straumeni.co.uk vai 
www.catthorpemanor.co.uk/lv), 
kā arī  uz jaunās viesnīcas atklā-
šanu un iesvētīšanu 2016. gada 
30. maijā, kad arī svinēsim Dau-
gavas Vanagu organizācijas 70 

gadu  jubileju un Straumēnu 40 
gadu jubileju.

DVF valde izsaka lielu patei -
cību LNPL par financiālo atbalstu 
projektam,  kā arī  no sirds patei-
cas par lielo darbu  visai projekta 
darba gupai – Uldim, Krišam, 
And rejam, Ilzei, Pēterim, Deivi - 
d am, Helēnei un Džodijai. 

DVF Informācijas daļa
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Toreiz vēl Straumēnu nebija, bija 
Kaķu muiža. Bija Roking ha mas 
dāmas, kā mūs skaisti no  kristīja 
rakstnieks Gunars Ja  no vs kis. 
Dzī  vojām līdzās Roking hamas 
(Rockingham) pilij. Vai rakstnieks 
maz pats to atceras? Mēs gan! Jā, 
toreiz, pirms divdesmit pieciem 
gadiem, mēs vēl bijām varenas 
gan Kursas, gan Zemgales, gan 
Vidzemes un Latgales sievas.

Tā toreiz 1975. gada 19. maijā 
Korbijas Vanadžu sanāksmē pie-
dalījās 10 Vanadzes. Pirmās pār-
ru nas par Catthorpe Manor īpa-
šuma iegādi. Vai traks! Kā gan to 
muižu nopirks?! Kas uzturēs? 
Kas tur ies dzīvot? Pēc gaŗām de -
batēm šīs Rokinghamas sievas 
tomēr nolemj kādu nieku ziedot. 
Sākas skriešana, braukšana uz 
“Kaķu muižu”, kā pirmsākumā 
visi to saucām. Nu, vienkārši: 
“Cat” nozīmē kaķi, un vienīgā 
iemītniece muižā tai laikā bija 
kaķene Lūcija.

Jā, jaunais īpašums mums vi - 
s ām patika. Pat kaimiņu pagasta 
Ruta Parrisa kļuva dzejniece: “Ak, 
tu, skaistā kaķu muiža. Vai tu 
mū  su būsi?” Apdomīgās sirdis 
ti  ka lauztas, atsaucīgie Korbijas 
ļaudis cits pēc cita nodeva ziedo-
jumos dažādas naudas summas.

Bija pavasaris, tūlīt būs vasara. 
Katorpes muižā skaisti dārzi, la -
ba zeme. Korbijas dārznieki – 
Arvīds Āre un Alfrēds Štrauss – 
ziedo izaudzētos kāpostu un kā  -
ļu stādus, pāri par 400 stādu. At -
radās arī maiss sēklas kartupeļu, 
un talka gatava! Alvīne Āre, Her-
ta Štrausa, Vera Joksta un Her-
mīne Rītiņa rok, stāda un laista. 

HERMĪNE RĪTIŅA Kā mēs vilkām, stiepām, stādījām
Stādiņi ļoti priecīgi, aug griez-
damies dārza lejasdaļā. Kalna 
daļā, blakus siltumnīcai, sparģeļu 
dobes. Bet vai nabaga pensionāri 
tādu kungu sakni prot ēst? Nez 
pa kuŗu laiku tie no kalngala no -
zuda?

Stādītājas nevarēja būt katru 
dienu, ne nedēļu pie tālākas stā -
du laistīšanas. Laistīja Ričards 
Pureniņš un pirmie mājas iedzī-
votāji. Vietējā laikrakstā parā -
dījās ziņa, ka Ričards tās saknes 
stādījis. Pat muižas kungs to ap -
galvoja. Nu, vilks ar ārā! Izroc 
bedrīti, ielej tajā pliku ūdeni. Vai 
tur izaugs kāpostgalva?

Nu, kas bijis, bijis. – Un dāvi-
nājumi turpināja ceļot uz jauno 
īpašumu. Nopirkts par skaidru 
naudu! Viss samaksāts! Tā dūšīgā 
Milda Kalniņa ziedo ledusskapi, 
Hermīne – dārza solu, Emmīte 
Vītola – divus dārza krēslus un 
vēl citas, sīkākas lietas.

Zentiņa Lazdiņa, Vidusanglijas 
Vanadžu pārstāve, 1976. gada 15. 
februārī uzaicina piedalīties dar-
ba talkā. Piedalīties? Nē! Ne mēs 
šūsim aizkarus, nedz vilksim mē -
beļdrānas. Mēs kaut ko citādāku. 
Un atkal skrienam uz kaķu mui-
žu. Tas bija 1976. gada 29. feb ruā-
rī. Hermīne ar Anitu Sīli ilgi stā-
vēja muižas priekštelpā – trepju 
telpā. Tā tumši zaļa, kā mežs 
naktī. “Kādā krāsā to krāsot?” 
jau tā Anita? “Zini, Anita, atstāsim 
šo tumšzaļo krāsu uz sienām. 
Dod korbijietēm šī stūrīša iekār-
tošanu! Viņas ir čaklas darba da -
rītājas, gan jau kaut kas iznāks!” 
Anita tādam ierosinājumam 
piekrita.

Te nu sākās īstais darbs. Sprie-
šana, skriešana, meklēšana un  
lem šana. Gatavosim savai muižai 
priekš telpas iekārtu, nolēmām 
vien balsīgi, lielā sajūsmā. Her mī  -
ne tūlīt aizstiepa savu viesistabas 
iekārtu – dīvānu ar diviem dīvān-
krēsliem – pie Dzidras Krūmiņas, 
ātrāk pati tiks pie jaunas. Tie nu 
jāpārvelk un jāuzpopē. Dzidra 
steigā brauca audumu meklēt. 
Neteica, cik pilsētās bijusi, bet at -
rada iecerēto, gaiši zaļu drānu, no -
pirka, pārveda mājās un darbs 
sākās. Bet kas par darbu! Dzid ras 
pirtiņa, kur darbs darījās, bija lejā, 
māja – kalnā. Nu skriešana no 
kalna lejā un atkal kalnā. Mēs, ci -
tas, sēdējām un šuvām spilvenus, 
pavisam septiņus. Veriņa iz  šuva 
sienas segu, Elziņa uzšuva un pār-
vilka trim krēsliem raks tainus 
sēdekļus. Krēsli tagad stāv gaŗajā 
gaitenī uz ēdamistabu. Her mīne 

tiem noauda desmit metru prie-
vītes, kā arī saktai un stāvlampai 
jostiņas. Herta pie runāja amat-
nieku Jāni Vikmani, lai uztaisa 
kafijas galdiņu pie dīvāna. Jēkabs 
Krūmiņš ziedoja celmu un puķu 
kasti un no sava veikala tepiķi. 
Dzidra sastādīja puķu kastē puķes. 
Artis Ludeks gleznoja tautumei -
tas, un Ernests Lūris grieza un vir-
poja lielu koka saktu, lampas kāju 
un greznu kroņlukturi. Tikai pāris 
mēnešu vēl atlicis, tad darbiem 
jābūt ga  taviem. Traka steiga! Strā-
dājošie amatnieki šos darbus vei - 
ca nakts stundās.

Lai nu kā, atklāšanas priekš-
vakarā noīrētā minibusiņā visas 
Vanadzes, Jēkabs un Ernests jo -
ņojām uz jauno lauku īpašumu. 
Solītais bija izpildīts. Priekštel -  
pa lielajā mājā iekārtota. Pašām 
pa  lika prieks par padarīto. Arī 
muiž kungs priecīgs. Bet atklā ša-

nas dienā svētku daudzajos su -
minājumos – neviena vārda par 
Korbijas Vanadžu klapatām. Vēl 
ilgi, ilgi sirds sāpēja!

Sāpju rētas atkal tika uzplēstas, 
izlasot Straumēnu 10 gadu jubile-
jas grāmatu, kur mūsu skaistais 
stūrītis bija nosaukts par “fojē -
ru”! Kas tas par zvēru? Neredzē-
jām gan tur nekā aizdomīga, bet     
saprast nesapratām. Nē, tas nu     
ir jāizdeldē, tas nesaprotamais 
zvērs. Jātaisa atkal talka. Laikam 
jau Oļģerts Mierīgs sadrukāja 
tūkstošiem tādu šauru strēme-
līšu, nu kā smilgu lapiņas, ar iz -
rakstu: “Korbijas Vanadžu iekār-
totā trepju telpa.” Tas jau mūsu 
ausīm un acīm tīri labi patika. 
Braucām atkal – Aija, Dzidra, 
Her ta un Hermīne – uz Straumēn-
iem. Tur uz galda bija sakrauts 
grāma tu kalns: “Straumēni 1975 – 
1985”. Visās grāmatās pāri “fojē -
r am” uzlīmējām strēmelīti ar lat-
visko uzrakstu. Bijām gandarītas.

Tagad, pēc divdesmit pieciem 
gadiem, “Kaķu muižas” vārds ir 
gluži izzudis. Ir Straumēni. Grūti 
tos salīdzināt ar Edvarda Virzas 
Straumēniem, bet arī te straujas 
straumes gaŗām plūst un ļaužu 
straumes iekšā plūst. Mūsu Kor-
bijas stūrītis vēl vienmēr tumši 
zaļā krāsā. Šis tas ir izgaisis. Viesi 
paņēmuši piemiņai jostiņas pie 
saktas un stāvlampas. Arī daži 
spilveni paguva izgaist, varbūt 
pagurušiem līgotājiem kur galvu 
uzlikt. Dīvāns un krēsli ir ap  mai-
nīti. Puķes kastēs kļuvušas “ilg-
gadīgas”. Bet pat pēc divdesmit 
pieciem gadiem tas vēl ir Korbi-
jas Vanadžu stūrītis.

Korbijas Vanadzes 1985. gadā. No kr.: Herta Štrausa, atmiņu 
autore Hermīne Rītiņa, Dzidra Krūmiņa, Aija Auere  
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Aizvien biežāk plašsaziņas lī - 
dz ekļos parādās ziņas par Latvijas 
pa  valstnieku bērniem, kuŗi iz -
ņemti no ģimenēm Apvienotajā 
Karalistē, Īrijā, arī Norvēģijā. Lat-
vijas vēstniecība Lielbritanijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalis -
tē informē, ka 2013. gadā no Lat-
vijas pavalstnieku ģimenēm iz -
ņemti 40 bērni, 2014. gadā – 89, 
bet pagājušajā gadā vēstniecībai   
ir informācija par 61 bērnu. Sa  -
vu kārt Latvijas vēstniecībai Īrijā ir 
zināms, ka šobrīd ārpusģimenes 
aprūpē ir vairāk nekā simt Latvi -
jas valstspiederīgo bērnu. Jāteic,  
ka sabiedrībā un arī plašsaziņas 
līdzekļos bieži vien skan nolem-
tības nots – sak, viņiem ārzemēs 
pavisam citi likumi, birokrātija ir 
nepārvarama un vispār jau viņi 
par to vien sapņo, kā citu valstu 
pilsoņiem atņemt bērnus.

Vai viss ir tik vienkārši?
Bērni no ģimenēm tiek izņemti 

gadījumos, kad skolotājiem, kai-
mi ņiem vai paziņām rodas aizdo-
mas, ka ģimenē netiek ievērotas 
bērna tiesības, ka viņš ir pamests 
novārtā vai arī viņš ir cietis no 
vardarbības. Inguna Mieze, Īrijas 
latviešu ziņu portāla Baltic – Ire-
land žurnāliste, kuŗa Īrijā dzīvo 
jau desmit gadus, skaidro: “Par ģi -
menēm, kuŗām atņem bērnus, 
situācijas ir ļoti dažādas un nevar 
apgalvot, ka vienīgā problēma ir 
vietējo likumu un tradiciju nezi-
nāšana, kaut gan šī nezināšana 
daž kārt var problēmas izraisīt. 
Tāpat kā Latvijā, arī šeit dzīvo da -
žādi cilvēki un, protams, ir gan 
tādi, kuŗi nespēj tikt galā ar at -
karībām, gan tādi, kuŗiem bērni 
vienkārši nerūp. Situāciju bieži 
vien pasliktina grūtībās nonāku -
šo vecāku uzskats, ka sociālie dar-
binieki ir viņu ienaidnieki, un ne -
vēlēšanās ar tiem sadarboties.” 

Pagājušā gada novembrī inter-
vijā I. Miezei Latvijas vēstniecības 
Īrijā Konsulārās daļas vadītāja Vija 
Buša sacīja, ka nepilnu piecu ga -
du laikā vēstniecībā sniegta p a - 
lī dzība 220 bērniem un lielākā 
da ļa gadījumu bijuši saistīti ar    
ār  pusģimenes aprūpi: “Pieaugusi 
iz  pratne par to, ka informācijas 
ap  maiņas process starp valstīm ir 
jāuzlabo, jāapkopo arī statistika, 
un gadījumi, kuŗos iesaistīti citu 
nacionalitāšu un citas pilsonības 
bērni, ir jāizskata nedaudz citā - 
d āk. Tiesa parasti šos gadījumus 
iz vērtē tikai pēc viena galvenā 
kritērija – bērna labākās intereses. 
Pret to iebildumu nevar būt ne -
vienam, arī vēstniecībai ne mirkli 
nav radušās šaubas par to, ka tiesa 
šīs intereses nebūtu ņēmusi vērā. 
Arī mūsu pieredze un prakse 
liecina, ka šie bērnu izņemšanas 
gadījumi parasti ir pamatoti.” In -
tervijā V. Buša gan arī atzīst, ka 
diemžēl Īrijas sociālie darbinieki 
bieži vien neizprot kultūras un tra-
 diciju atšķirības un pieņem vien-
kāršotus lēmumus: “Tiek sa  ņemta 
informācija pat par tādiem gadī-
jumiem, kad vecākiem tikša nās 
reizēs ar no ģimenes izņemtiem 
bērniem tiek aizliegts sarunāties 
dzimtajā valodā, pieprasot lietot 
angļu valodu.” 

Īsi sakot, citās valstīs dzīvojošie 

Kā nezaudēt valstspiederīgos bērnus?

Latvijas pavalstnieki pret saviem 
bērniem izturas tikpat dažādi, kā 
Latvijā dzīvojošie, un ne vienmēr 
laikus lūdz palīdzību savas valsts 
vēstniecībā.

Likumi un deklarācijas
Šī gada janvārī Saeima pieņēma 

deklarāciju par nepilngadīgo Lat-
vijas valstspiederīgo aizsardzību 
ārvalstīs. Deklarācija aicina tās ār -
valstu institūcijas, kas nodarbojas 
ar bērnu jautājumiem, respektēt 
Latvijas valsts pienākumu aiz-
sargāt savas valsts valstspiederīgo 
tiesības ārzemēs un bez kavēšanās 
informēt Latvijas diplomātisko  
un konsulāro pārstāvniecību par 
ikvienu gadījumu, kad bērna in -
teresēs būtu aizbildņa iecelšana. 
Kā zināms, 1963. gada Vīnes kon-
vencija par konsulārajiem saka-
riem 36. un 37. pantā nosaka, ka 
diplomātiskajām un konsulāra-
jām pārstāvniecībām ir tiesības 
brīvi sazināties ar saviem valsts-
piederīgajiem un tikt informētām 
par ikvienu gadījumu, kad aiz-
bildņa iecelšana ir nepilngadīga 
valstspiederīgā interesēs. Pro -
tams, šī Konvencija attiecas arī uz 
Latvijas valsti. Ja šī Konvencija ne -
tiek ievērota, tas var novest pie 
Apvienoto Nāciju organizācijas 
(ANO) 1989. gada 20. novembra 
Bērnu tiesību konvencijas pārkā-
puma – šīs Konvencijas 8. un 20. 
pants paredz, ka ikvienam bēr - 
n am ir tiesības saglabāt savu iden-
titāti, cita starpā, vārdu, pilsonību, 
ģimenes saites, dzimto valodu, un 
ir jāņem vērā bērna audzināšanā 
vēlamā pēctecība, viņa etniskā iz -
celsme, reliģiskā un kultūras pie-
derība. 

Saeimā pieņemtā Deklarācija 
uz  dod arī par pienākumu Minis -
t ru kabinetam (MK) informēt par 
šo deklarāciju Eiropas Savienī -
bas, Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstis un citas valstis, kuŗās 
konstatēti attiecīgie Vīnes konven-
cijas pārkāpumi, tāpat arī MK jā -
sagatavo informācija par ārvalstu 
juridiskajām normām, prasībām 
un tradicijām bērnu tiesību jomā 
un jānodrošina tās izplatīšana    
ār  valstīs dzīvojošajām Latvijas 
val stspiederīgo ģimenēm. 

Jau izskanējis viedoklis, ka Dek-
larācija ir saistoša Latvijas, bet ne 
ārvalstu institūcijām, tāpēc tai  
esot vien tāds dekorātīvs raksturs. 
Patiesībā tā tas nav, jo Deklarācija 
liek dažādām Latvijas institūcijām 
sekot tam, lai mūsu valsts jautā-
jumā par ārvalstīs dzīvojošajiem 
bērniem īstenotu tās tiesības, ko 

paredz Vīnes un ANO Bērnu kon-
vencija. Savukārt citām val stīm 
bei dzot ir jāatgādina par Latvijas 
un tās valstspiederīgo tie sī  bām,  
ko paredz abas minētās kon ven-
cijas. Tāpat pozitīvi ir arī tas, ka 
tiks sagatavoti informatī vie mate-
riāli par citu valstu lik um iem un 
tradicijām ārvalstīs dzīvo jošajām 
ģimenēm no Latvijas. Piemēram, 
Īrijā dzīvojošie jau var iepazīties  
ar informatīvo materiālu “Kas jā -
zina vecākiem un bērniem, dzī-
vojot Īrijā”, ko sagatavojusi vēst-
niecība sadarbībā ar Īrijas bērnu 
un ģimenes lietu aģentūru.

Risinājums – audžuģimenes
Lai Latvija nezaudētu savus 

valstpiederīgos bērnus, kuŗus no 
ģimenēm tiešām ir jāizņem, risi-
nājums ir latviešu audžuģimenes. 
Latvijas vēstniecība Apvienotajā 
Karalistē savā mājaslapā ir ievie-
tojusi aicinājumu Latvijas pil so - 
 ņ iem pieteikties par audžuvecāk-
iem Lielbritanijā, lai bērni nebūtu 
zuduši sabiedrībai un Latvijas val-
stij, lai viņi nezaudētu iespēju 
drošā un latviskā vidē sazināties 
latviešu valodā. Savukārt vēstnie-
cība Īrijā pagājušajā mēnesī bija 
sarīkojusi informātīvu semināru 
par audžuģimenēm Īrijā. Tajā ti -
ka pārrunāti audžuģimeņu atla - 
s es kritēriji, vērtēšanas un izveides 
nosacījumi, kā arī iespējas latviešu 
audžuģimenēs audzināt nepiln-
gadīgos Latvijas valstspiederīgos, 
kas šajā valstī palikuši bez vecāku 
aprūpes. Īrijas Audžuģimeņu aso-
ciācijas Atbalsta dienesta pārstā -
vis Pīters O’Tūls (Peter O‘Toole) 
iepa zīstināja klātesošos ar bērnu 
ap rū pes sistēmu, pamatprasībām 

au  džuģimenēm un iespējamām 
problēmām audžuģimenes vei -
do šanā. P. O’Tūls uzsvēra, ka tieši 
šobrīd Īrijā notiek plaša infor ma-
tīvā kampaņa, lai iespējami vairāk 
ģimenes un arī individuālas per-
sonas piesaistītu bērnu audzi nā-
šanai ārpusģimenes aprūpē. Savu-
kārt Īrijas Audžuģimeņu asociā-
cija tika iepazīstināta ar infor - 
mā ciju par latviešu kopienu Īrijā, 
tās organizācijām, nedēļas noga -
les skolām un bērniem pieejamo 
iz  glītību latviešu valodā. Asociāci -
jas pārstāvji vērtēja iegūto infor-
mā ciju kā īpaši noderīgu savā 
darbā, sniedzot konsultācijas un 
atbalstu potenciālajām audžuģi-
menēm, un Bērnu un ģimenes 
lietu aģentūrai Īrijā. 

Vaicāta par semināra norisi, 
Inguna Mieze pastāstīja, ka bija 
pieteikušies 12 cilvēki, bet pieci 

dažādu iemeslu dēļ nevarēja ie -
rasties, tātad praktiski piedalījās 
septiņi. “Šī bija pirmā reize, kad 
tika organizēts skaidrojošs semi-
nārs par audžuģimeņu sistēmu 
Īrijā un var uzskatīt, ka atsaucība 
bija pat necerēti laba. Audžuģime-
ņu sistēma Īrijā ir ļoti specifiska, 
un stingrā atlase ļoti bieži atbaida 
cilvēkus. Pastāv arī pavisam prak-
tiski iemesli, kas liedz daudzām 
ģimenēm, kas to vēlētos, pieņemt 
audzināšanā bērnus, piemēram, 
audžubērnam ir jānodrošina at -
sevišķa guļamistaba. Seminārs pa -
līdzēja klātesošajiem gan sagraut 
kādus mītus, gan saprast, cik no -
pietnai atlasei nākas iet cauri 

potenciālajām audžuģimenēm. 
Pieredzē dalījās latviešu ģimene, 
kuŗa Īrijā kļuva par audžuģimeni 
radu bērniem, un arī īru sieviete, 
kura jau astoņus gadus nodrošina 
aprūpi bērniem, kas tiek izņemti 
no ģimenēm”, vērtēja Mieze.

Kad iejaucas polītiskās inte-
reses

Pagājušajā vasarā, kad Cēsīs no -
tika Pasaules latviešu diasporas 
konference “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai un savam no -
vadam”, par bērnu izņemšanu no 
Latvijas pilsoņu ģimenēm runāju 
ar Elitu Cakuli, kuŗa pēc appre-
cēšanās Norvēģijā dzīvo kopš 
1996. gada. Elita strādā Norvēģi-
jas Pašvaldību asociācijā un vada 
nodaļu, kas strādā ar starptau-
tiskiem projektiem, viņa darbojas 
“Norvēģijas – Latvijas” kultūras 
biedrībā, arī “Latvijas – Norvēģi-
jas” biedrībā. Vaicāta, vai Norvē-
ģijas valsts iestādes tiešām pret ie -
braucējiem izturas stingrāk nekā 
pret saviem tautiešiem, Elita sa -
cīja, ka, viņasprāt, tas esot infor-
matīvais kaŗš ar nolūku parādīt 
Norvēģiju sliktā gaismā. “Ir nācies 
pat dzirdēt, ka Norvēģija ir maza 
valsts, cilvēki savā starpā cieši sa -
radojušies un ir vajadzīgas jau nas 
asinis, lai varētu dzimt bērni, tādēļ 
bērni no citām valstīm lab prāt 
tiekot adoptēti. Tā nav tais nī ba! Jā, 
protams, Norvēģijā bērnus ne  -
drīkst pērt, nedrīkst uz viņiem 
kliegt, un ir gadījumi, kad iejaucas 
varas iestādes. Tomēr apgalvot, ka 
tā notiek masveidā un ka latvieši 
nevar būt droši par saviem bēr - 
n iem, ir melīgi. Nesen ar paziņām 
pārrunājām to, ka pašlaik tāda vei-
da informācija par latviešiem, ku - 
ŗ iem atņem bērnus, pieaug la  vīn-
veidīgi. Pirms tam tādas ziņas iz -
skanēja Lietuvā par lietuviešu ģi -
menēm, tagad kārta Latvijai. In -
teresanti, ka Norvēģijā, piemēr am, 
poļu ir daudz vairāk nekā lat vie -  
šu, tātad tādiem gadījumiem poļu 
ģimenēs vajadzētu būt pro por-
cionāli vairāk, bet tā tas nav. Do -

māju, ka tā ir apzināta dezin-
formācijas kampaņa, lai iebaidītu 
latviešus un iestāstītu, ka Norvē ģija 
ir bīstama valsts ģimenēm   no ci - 
t ām valstīm,” sacīja Elita. Jāpiebilst, 
ka dažādi video “šaus mu stāsti” par 
Norvēģiju interneta vietnēs bija ska-
tāmi jau pirms vairākiem gadiem – 
tur dzīvojoš ās krievietes stā stīja,   
kā viņām  grib atņemt bērnus, ka 
Norvēģijā likumi pret citu valstu 
pilsoņiem netiek ievēroti u. tml. 

Jā, birokratijas Lielbritanijā, tā - 
  pat arī Īrijā un citviet, netrūkst, 
izpratne par to, ka citu valstu bēr ni 
nāk no citas likumu un tradi ciju 
vides, vēl tikai veidojas, bet stāsti 
par to, ka “ļaunie” Rietumi to vien 

kāro, kā sagraut viesstrād nieku ģi -
menes, neapšaubāmi ir daļa no 
Krievijas informatīvā ka ŗa, kuŗa  
t.s. “tikumības cīnītāji” aktīvi dar-
bojas arī Latvijā. Tādēļ grūti sa -
prast, kāpēc Nacionālā ap  vienība 
(NA), kas sakās esam vie nīgā ģi -
meņu un bērnu tiesību sargātāja 
Latvijā, neiesaistās šī jau tājuma ri -
si nāšanā. Tieslietu mi  nistrs Dzin-
tars Rasnačs (NA), Londonā tieko-
ties ar tautiešiem, jau ir paudis sa -
vu nostāju – paši vainīgi, vajag 
ievērot tās valsts likumus, kuŗā 
dzīvo. Vēl nesen Labklājības mi -
nistrija, pēc NA lū  guma, ir apturē-
jusi Eiropas Pado mes Stambulas 
konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un var darbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu. Kā zi -
nāms, pētījumi liecina, ka Latvijā 
pieaug vardar bība ģimenēs, to  -
starp pret bērn iem. Konvencijai 
šobrīd ir pievie nojušās visas Eiro-
pas Savienības valstis, izņemot Lat-
viju, Čehiju un Bulgāriju. Kon-
vencija esot jāizpē ta Tieslietu mi -
nistrijā – laikam NA uzskata, ka 
“izvirtušie” Rie tumi var piedāvāt 
kaut ko tādu, kas tikumīgajai un 
īpa šajai Lat vijai varētu būt nepie-
ņemams! Patiesībā arī iepriekš 
minētās Sa  eimas pieņemtās Dek -
la rācijas li  kumprojektu sākotnēji 
iesniedza lielā tikumības sludinā-
tāja Jūlija Stepaņenko un daži viņas 
biedri no frakcijas Saskaņa un do -
mubiedri no NA frakcijas, kā arī 
pā ris No sirds Latvijai deputāti. 
Tie sa gan, Saeimas Cilvēktiesību 
un sa  biedrisko lietu komisija šo 
projektu noraidīja un iesniedza 
alter natīvo likumprojektu, kas tad 
Sa  ei mā arī tika pieņemts. Par spīti 
“tikumības cīnītājiem”, viņu izpla-
tītajiem meliem un šķēršļiem, Lat-
vija ir atgādinājusi sev un citiem 
par Vīnes un Bērnu tiesību konven-
ciju, un tagad arī ārzemēs dzīvo-
jošajiem Latvijas pilsoņiem pienā-
cis laiks apzināties, ka ir jāsadarbo-
jas ar vēstniecībām, tau tiešu ne  val-
stiskajām organizācijām un jā -
meklē ceļš, kā nepazaudēt savus 
Latvijas bērnus.

Konvencijas 8. un 20. pants paredz, 
ka ikvienam bērnam ir tiesības saglabāt savu 

identitāti, cita starpā, vārdu, pilsonību, ģimenes 
saites, dzimto valodu, un ir jāņem vērā bērna 
audzināšanā vēlamā pēctecība, viņa etniskā 

izcelsme, reliģiskā un kultūras piederība. 

Norvēģijā bērnus nedrīkst pērt, nedrīkst uz viņiem 
kliegt, un ir gadījumi, kad iejaucas varas iestādes. 

Tomēr apgalvot, ka tā notiek masveidā un ka 
latvieši nevar būt droši par saviem bērniem, ir 
melīgi. Nesen ar paziņām pārrunājām to, ka 

pašlaik tāda veida informācija par latviešiem, 
kuŗiem atņem bērnus, pieaug lavīnveidīgi. Pirms 
tam tādas ziņas izskanēja Lietuvā par lietuviešu 

ģimenēm, tagad kārta Latvijai. 
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Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis  KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīk-
las (BL Nr. 06) atri-
sinājums

Līmeniski.  7. Ko -
lo rado. 8. Karakals. 
10. Smakot. 11. Salts. 
13. Sliede. 14. Asis. 
15. Saka. 16. Treses. 

18. Skepse.  20. Akots. 23. Sils. 25. 
Lima. 27. Kalts. 28. Vilciņi. 29. 
Amata. 30. Smogs. 33. Rannets. 
34. Trūce. 36. Auša. 37. Aras. 38. 
Pases. 40. Ma  rats. 43. Ausene. 45. 
Paks. 47. Ores. 48. Tobago. 49. 
Ēvele. 50. Lilija. 51. Izstarot. 52. 
Trapeces. 

Stateniski.  1. Slokas. 2. Grotas. 
3. Bojas. 4. Skats. 5. Lapsas. 6. K a-
bile. 7. Kamerūna. 9. Sadusmot. 11. 
Sika. 12. Sams. 17. Ezis. 19. Ka  ma. 
21. Kalenda. 22. Taizeme. 23. Stiga. 
24. Svira. 25. Liesa. 26. Amors. 31. 
Makaroni. 32. Sust. 34. Tabu. 35. 
Cinnijas. 38. Pikē. 39. Sēre. 41. 
Araksa. 42. Sporas. 43. Aslape. 44. 
Salaca. 46. Svīta. 47. Olita.

Līmeniski.  6. Apstrādāti dārg-
akmeņi ar reljefu attēlu. 9. Ap -
gaismošanas ierīces. 10. Saikne. 
12. Plašs tropu līdzenums. 14. Iz -
domāts, neīsts. 15. Ierīce, ar kuŗas 
palīdzību viegli ekipēti ūdenslī -
dē ji pārvietojas zem ūdens. 18. 
Sala Vidusamerikā. 19. Priekš-
pulks. 20. Divu sportistu treniņa 
cīņa boksā un paukošanā. 22. 
Termins kāršu spēlē. 23. Bez no -
teiktas formas, bezveidīgs. 24. 
Grā matvedības kontu kreisā pu -
se. 25. Starptautiska organizācija 
(abrev.). 27. Starptautisks bries -
mu signāls. 30. Zemcilnis. 32. Per-
sona, kas lasa publisku priekšla-
sījumu. 33. Sistēma griezes kus-

tības pārnesei no motora uz ma -
šīnas darba mechanismu. 35. Rīki 
pēršanai. 36. Vērtspapīri. 37. Ie -
rīces iekšdedzes motoru iedarbi-
nāšanai. 38. Apbalvojumi par se -
višķiem sasniegumiem. 40. Rūpī -
gi izgatavots mēra paraugs. 

Stateniski. 1. Krodziņš Italijā.   
2. Valsts Dienvidamerikā. 3. Pirms 
ilga laika. 4. Valsts Āzijas Dien - 
vid austrumos. 5. Gaļas veikals 
(no  vec.). 7. Vienas sugas pārstāvis,  
kas  izmanto citas sugas  resur - 
s us. 8. Katoļu klosteŗi kopā ar     
tiem piederošiem īpašumiem. 11. 
Grezns monarha sēdeklis. 13. 
Apa rāts saules staru  enerģijas mē -
rīšanai. 14. Pilsēta ASV Aust ru-

mos. 16. Apģērba 
detaļas. 17. Limf-
mezgla iekaisums. 
20. Sena gaŗuma 
mērvienība. 21. 
Asins sū cējs kukai -
nis. 26. Kompozīcija 
sešām balsīm. 28. 
Kalns Grieķijā, kur 
pēc sengrieķu reli-
ģijas priekšstatiem 
mājoja dievi. 29. 
Publiski priekšlasī-
jumi. 31. Jaunkundze 
Spānijā. 32. Sabied-
riskās ēdināšanas 
uz  ņēmums. 33. Elek-
 tronu lampa ar čet-
riem elektro d iem. 
34. Profesionāļi, lo -
mu tēlotāji teātŗa iz -
rādēs, kinofilmās. 
39. Apakšzemes eja.        

Ir cilvēki, kuri, ilgus gadus 
dzīvojot svešā zemē, nekad ne -
aizmirst savu Tēvzemi un dara 
visu, lai stiprinātu tās nākotni. 
Tāds bija arī Jānis Imants Jente, 
kurš savā testamentā novēlēja 
200 000 CAD Latvijas jauniešu 
izglītībai. Šo ziedojumu uzticēts 
pārvaldīt Vītolu fondam, un tas 
nozīmē, ka daudziem mūsu ze -
mes jauniešiem būs lemts pie-
pildīt savu sapni – iegūt augstāko 
izglītību. Stipendijas novēlētas 
jauniešiem, kas studēs Māszinī-
bas un Biznesa administrāciju. 

Jānis Imants Jente dzimis Liel-
aucē, Latvijā, 1923. gada 23. jū -
nijā. Drīz ģimene pārcēlās dzī - 
v ot tuvāk Tērvetei. Jānis Imants 
Jente pabeidza Rīgā vidusskolu, 
tad tika iesaukts Valsts meža 
dienestā. 1944. gada beigās Jānis 
kopā ar tēvu un divām māsām 
pameta kaŗa postīto Latviju un 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju – ģi -
mene nokļuva bēgļu (DP) no -
metnē angļu zonā. Te Jānis sāka 
studijas Baltijas universitātē Pin-
nebergā biznesa administrācijas 
jomā un vienlaikus strādāja no -
metnē. Tālāk ceļš aizveda uz Ang-
liju, uz Īstbornu (Eastbourne), 

Jāņa Imanta Jentes testamentārais novēlējums 
200 000 CAD Latvijas jauniešu izglītībai

kur viņš tupināja studijas – šo -
reiz medicīnas māsu skolā Prin-
cess slimnīcā, tad uz Kanadu, On -
tario. Jānis strādāja slimnī cā, tad 
birojā, lai iegūtu vērtīgu pie redzi 
administratīvajā darbā. Nopel - 
nī to naudu viņš krāja un izman-
toja, lai segtu izdevumus Rie-
tum on tario Universitātē (Uni  -
ver sity of Western Ontario) baka-
laura prog rammas studijām Biz-
nesa administrācijā. Tad Jānis 
Imants Jente dabūja darbu To -
ronto Union Carbide uzņēmumā 
finanču nozarē, kur viņš strā -
dāja līdz pat aiziešanai pensijā. 
Viņš ieguva grāmatveža augstā-
ko pakāpi (Chartered accountant – 
Bilancspējīgs grāmatvedis), strā-
dāja par grāmatvedi un pensio-
nējās kā Union Carbide uzņēm u-
ma Linde nodaļas finanču kont-
rolieris (menedžeris). 1962. gadā 
Jānis panāca savas mātes pārcel-
šanos no okupētās Latvijas uz 
Kanadu, tā pēc 18 gadiem bei-
dzot apvienojot visu ģimeni.

Dzīvojot Toronto, Jānis appre cē -
jās ar Ausmu Lapiņu, un līdz 1967. 
gadam viņi jau bija iegā dā jušies 
māju un savu ģimeni kup li nājuši 
ar dēlu un meitu – Ritu un Juri. 

 Jānis sāka aktīvi darboties arī 
latviešu sabiedrībā. 1964. gadā 
Jānis tika ievēlēts Latviešu kre -
dīt sabiedrības valdē, un šo pie-
nā kumu viņš veica 40 gadus, 
gandrīz desmit gadus Jānis bija 
valdes priekšsēdis. Jānis bija lat-
viešu korporācijas Fraternitas 
La  taviensis biedrs. Korporācijā 
viņš darbojās vairāk nekā 50 ga -
du, ieņemot dažādus amatus, pār-
skatot finances un korporācijas 
darbību. 1984. gadā Jānis pievie-
nojās Toronto latviešu evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas Austrumu 
draudzes valdei, kalpojot gan  
par draudzes priekšnieku, gan 
priekšnieka vietnieku. Jānis ga -
du gaitā ir darbojies arī veco ļau-
žu nama “Kristus Dārzs” valdē, 
Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) valdē un To -
ronto Latviešu pensionāru ap -
vienības revīzijas komisijā. Savu 
pieredzi grāmatvedībā Jānis ne -
liedza arī Daugavas Vanagu or -
ganizācijai. 

Jānis Imants Jente nežēloja 
laiku arī savas dzimtenes labā. 
2005. gadā viņš brīvprātīgi strā-
dāja vienu semestri Latvijas Uni-
versitātē, mācot biznesa admi-

nistrāciju. Novērtējot Jāņa dar bī-
bu latviešu labā Latvijā un ārze-
mēs, 2006. gadā Latvijas valdība 
piešķīra viņam Triju Zvaigžņu 
ordeni.

Pēdējos dzīves gadus Jānis bau-
dīja, pavasarī un vasarā rosoties 
dārzā, rudenī un ziemā apmek-
lējot pensionāru saietus un diev-
kalpojumus, lasot grāmatas un 
klausoties mūziku. Jānis Imants 
Jente aizgāja mūžībā 2015. gada 
2. februārī Toronto, Ontario.

Ar dzīvesbiedri Ausmu kopā 
pavadīti daudzi laimīgi gadi. 
Ausma Jente (dzimusi Lapiņa) 
dzimusi 1923. gada 12. septembrī 
Krimuldas pagastā. Ausma stu -
dējusi mājturību vidusskolā Za -
ļeniekos, bet to nepabeidza kaŗa 
dēļ. 1944. gada 8. novembrī viņa 
devās ar kuģi uz Dancingas ostu 
Vācijā. Vācijā Ausma uzturējās 
vairākās vietās, beidzot apstājo-
ties Bedlines ciemā. No Vācijas 
1947. gada aprīlī Ausma devās 
uz Leičesteru Anglijā, kur sāka 
mācīties slimnīcas skolā par 
med māsu. To viņa absolvēja ar 
vispārējās aprūpes medicīniskās 
māsas sertifikātu (Certificate of 
proficiency in general nursing). 
Drīz pēc tam Ausma devās uz 
Ka  nadu, Toronto, kur sāka dar -
bu Women’s College slimnīcā. 
Aus ma darbojās arī Toronto 
Latviešu medicīnas māsu orga-
nizācijā.

Kad pasaulē ieradās dēls, Aus-

ma beidza strādāt un pavadīja 
laiku, audzinot bērnus. Viņa no -
darbojās ar savu vaļasprieku, šū -
šanu, un citiem rokdarbiem, kā 
arī iesaistījās latviešu sabied rī -
bas notikumos. 

Kopš 1970. gadu vidus Ausma 
reizi nedēļā brīvprātīgi strādāja 
Women’s College slimnīcā neat-
lie kamās palīdzības nodaļā. Brīv-
prātīgo darbu viņa beidza 1988. 
gadā.

Ausma Jente aizgāja mūžībā 
2006. gada 6. jūnijā.

Jānis Imants un Ausma Jentes 
allaž augstu vērtējuši izglītības 
lomu cilvēka dzīvē. Jāņa Imanta 
Jentes lēmumu testamentā atvē-
lēt līdzekļus Latvijas jauniešu iz -
glītībai atbalsta arī viņa tuvinie -
ki dēls Juris un meita Rita. Sa -
vukārt lielu palīdzību dokumen-
tu kārtošanā Jentes ģimenei un 
Vītolu fondam sniegusi Palīdzī-
bas un Attīstības fonds Latvijai 
/LRDF/ valde. Bet īpaša pateicī-
ba Mārim Pauderam, kurš allaž 
konsultē un atbalsta visus Ka -
nadas latviešus, kuŗi vēlas dibināt 
stipendijas Latvijas jauniešu at -
balstam izglītības iegūšanā.

Šī stipendija – nozīmīgs atbalsts 
Jāņa Imanta Jentes Tēvzemes 
jauniešiem – mūsu zemes nākot-
nei, un vienlaikus tā ir aplie ci-
nājums īstena latvieša dzimte -
nes mīlestībai.

www.vitolufonds.lv
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Mārtiņš Pagodkins (no kr.) kopā ar Latvijas Hokeja federācijas 
prezidentu Kirovu Lipmanu preses konferencē

(Turpināts nākamajā numurā)

Aizvadītajā gadā sporta sabied-
rība atcerējās notikumus, kuŗi at -
stājuši pēdas mūsu sporta vēsturē. 
Pirms 60 gadiem – 1955. gada 4. 
oktobrī bija iznācis populārā lai-
kraksta Sports pirmais numurs, kā 
arī Sporta mūzejs svinēja 25 gadu 
jubileju. Šo un citu norišu epi-
centrā allaž bijis īsts sporta draugs 
Mārtiņš Pagodkins, kuŗš savās 
aktīvitātēs arī ierakstījis zī  mīgus 
skaitļus – 60 gadi aizvadīti sporta 
darbā un 40 – hokejā. Tāpēc arī 
aicināju viņu uz sarunu.

***
Agrāk tevi pazinām kā āt  r -

slidošanas entuziastu, pēc tam 
kā sporta darbinieku, tagad esi 
saistīts ar hokeju un žurnālis-
tiku. Kad atdevi sportam mazo 
pirkstiņu un kad tas paņēma 
visu roku?

M.P.: Ātrslidošana bija tikai 
viens no nelieliem posmiem 
manā sportam veltītajā mūžā,  
un aizrāvos ar to, ka pratu labi 
slidot. Bet to dienu labi atceros 
– tas bija 1955. gada 4. oktobrī. 
Pirmo reizi, klasesbiedru uzaici-
nāts, aizgāju vecajā Dinamo sta-
dionā uz futbola treniņu. Ievē ro ju, 
ka pie avīžu kioska sastā ju sies 
paliela rinda – cilvēki ieinteresēti 
šķirstīja  jauniznākušo avīzi. 

Tas ir zīmīgs datums Latvijas 
sporta presē – bija iznācis avīzes 
Sports vai, kā sporta draugi 
saka, Sportiņa,  pirmais numurs. 
Tātad tevi varam apsveikt ar 
divkāršu jubileju – pašam 60 
gadi sportā un tikpat arī avīzei, 
kuŗas darbinieki abi bijām.  
Sports joprojām turpina iznākt 
ar agrāko nosaukumu, bet žur-
nāla  formātā.

Paldies! Kopš tā laika mana 
dzīve saistīta ar sportu. Sportists, 
sporta organizātors, treneris, sko -
lotājs, žurnālists… Tā tas laiks 
aizgājis. No tiem sešdesmit četr-
desmit gadus esmu vairāk vai 
mazāk saistīts ar hokeju, organi-
zējis, rakstījis. Jaunībā jau bija tā, 
ka vasarā spēlējām futbolu, ziemā 
– hokeju. Sportiņā katram darbi-
niekam bija jāpārzin savi sporta 
veidi, man „krita” hokejs, un tā tas 
viss turpinājās. Nācās sīki iepazīt 
populāro sporta veidu no A  līdz 
Z. Pēc Sportiņa pārgāju uz Ne -
atkarīgo Rīta Avīzi, vēlāk – uz 
Latvijas Hokeja federāciju, kur 
rit jau septiņpadsmitais gads.         

Hokeja federācijā tavs amats 
saucas sporta direktors. Kādi 
pienākumi saistīti ar to?

Esmu atbildīgs par visām sa  cen-
sībām hokejā, kuŗas aptveŗ Ho -
keja federācija, izņemot Pasaules 
meistarsacīkstes elites grupā 
(2006. gadā tās notika Rīgā). Tajā 
skaitā arī pasaules meistar a cīk-
stes U-18, U-20 grupās un sie -
vietēm, ja tās notiek Latvijā.  Sa -
censību skaits ir milzīgs. Pagā-
jušajā sezonā Latvijas meistar sa -
cīkstēs visās vecuma grupās 
spēlēja simt komandu, kuŗas  ko -
pumā aizvadīja vairāk nekā tūk -
stoti spēļu. Jānodrošina sacen-
sību normāla norise. Tas ir viens 
manas darbības virziens.

Varētu teikt, ka stāvi pie 
Latvijas hokeja piramīdas pa -
matiem un rūpējies par tās 
stiprību no apakšas līdz augšai.

Jā, no astoņus, deviņus gadus 
veciem bērniem līdz virslīgai. 

Kad sportam atdota visa roka
Latvijas Hokeja federācijas sporta direktora Mārtiņa Pagodkina intervija Pēterim Karlsonam  

Pēc statistikas datiem, Latvijā ir 
ap 5000 reģistrētu hokejistu. Lai 
gūtu pilnīgu pārskatu par visiem, 
šo gadu laikā reorganizēta uz -

skaites sistēmu – viss datorizēts. 
Sistēma ietver divas daļas – 

Latvijā spēlējošie hokejisti un 
ārzemnieki Latvijā, kuŗi iekļauti 
mūsu komandu sastāvos. Dato-
rizētā sistēma darbojas kopš 
2000. gada, vairākkārt uzlabota, 
un tas viss tikai ar mūsu pašu 
valsts programmētāju līdzdalību. 
Precīza uzskaite nepieciešama arī 
starptautiskajiem transferiem jeb 
hokejistu pāriešanai no kluba uz 
klubu uzskaitei. Minēšu piemēru. 
Ja kāds Latvijas hokejists grib 
pāriet uz Zviedrijas klubu, tad 
viņš aizpilda pārejas karti. Ja 
viņam nav vēl 18 gadu, tad arī 
vecāki paraksta dokumentu un 
iesniedz to Zviedrijas federācijā. 
Zviedri apstiprina, ka puisi ņem 
pretī,  paraksta  karti un atsūta to 
mums, mēs arī parakstām. Kad 
zviedri karti saņēmuši atpakaļ, 
uzskatāms, ka jautājums ir no -
kār  tots. Līdz 18 gadiem par karti 
nav jāmaksā, pēc tam jāatveŗ 
naudas maks. Futbolā pērk spē  lē -
tājus, hokejā tā nav. Ja ir sasnieg ti 
18 gadi un kādu mūsu spēlētāju 
vēlas cita valsts, vai arī mūsu 
klubi grib kādu ārzemnieku, tad 
jāpērk šis starptautiskais trans-
fers. Tā cena ir 300 Šveices franku. 
Plūs vēl tai valstij, kuŗa ņem ār  zem-
 nieku, jāmaksā 500 Šveices franki 
par pakalpojumu. Tas arī viss.

Kādas ir mūsu hokeja rezer-
ves? Vai pietiek „materiāla” pi -
ra mīdas stabilitātei?

Katru gadu februārī beidzas 
pāreju logs un līdz jūlijam  ne  kā-
das kustības pasaules hokejā ne -
notiek. Tad arī varam inventari-
zēt savu saimniecību. Pagājušajā 
sezonā kopumā mums sacensībās 
piedalījās 5841 hokejists, tajā 
skaitā 5739 vīrieši, 1769 jaunieši 
un 102 sievietes. Amatieŗu līgās 
spēlēja 3500. Uzskaite sākas jau 
no brīža, kad topošais hokejists 
tiek pieteikts startam Latvijas 
meistarsacīkstēm, parasti astoņu 
deviņu gadu vecumā.

Vidēji katrā (dzimšanas) gadā 
hokeju sāk spēlēt 160 – 180 bēr nu. 
Līdz pilngadībai apmēram 100 no 
viņiem ir jau paspējuši teikt ar -
dievas lielajam sportam un labā-
kajā gadījumā papildinājuši ama-
tieŗu hokejistu rindas. Pēdējā lai  kā 
ir fiksēti patīkami izņēmumi, pie -
mēram, no 2001. gadā piedzi mu-
šajiem bērniem 203 reģistrēti par 
hokejistiem, 2003. – 217, 2005. 
– 207. Tas ir vislielākais hokejā 

iesaistīto bērnu kopskaits līdz 
šim. Saprotams, ka mūsu situācijā 
par kaut kādu atlasi jeb selekciju 
runāt nevaram. Mums jābūt prie -

cīgiem un jānodarbojas ar ikvienu, 
kuŗam radusies vēlme iepazīt 
hokeju no iekšpuses.

Hokejs ir maksas sporta veids.
Latvijā, jā. Maksu par apmā-

cībām nosaka klubi vai sporta 
skolas, kuŗu paspārnē darbojas 
hokejs. Rīgā tā ir 100 – 150 eiro 
mēnesī. Es par sava mazdēla ap -
mācību maksāju 110 eiro mēnesī. 
Maksas apmēru nosaka ledus 
cena, kas ir apmēram līdz 200  
eiro stundā, plūs treneŗa darbs. 
Lielākie hokeja centri ārpus Rīgas 
ir Liepāja, Ventspils, Valmiera, 
Daugavpils, Tukums. Tiesa, tur 
maksa par bērnu hokeja apmā-
cību ir krietni vien mazāka nekā 
Rīgā, jo liela palīdzība tiek sa -
ņem ta no pašvaldībām un sastā da 
apmēram trešo daļu no galvas-
pilsētas cenām.

Būtībā hokeja apmācību bēr-
niem var nodrošināt tikai labi 
situēti vecāki? 

Pirmajā acu uzmetienā tā va -
rētu likties, bet tā nav, jo katram 
klubam, sporta skolai ir iespējas, 
un tās arī tiek izmantotas, dodot 
bērnu vecākiem dalības maksas 
atlaides uz kādu laiku vai visu se -
zonu. Zinu, ka vairākās vietās ir 
atlaides daudzbērnu ģimenēm.       

Vai mums ir pietiekami daudz 
hokeja treneŗu?

Nevaru teikt, ka viņu ir daudz. 
Drīzāk viņu nepietiek, jo Latvijā 
ir stingra likumdošana attiecībā 
uz treneŗu sertifikāciju, jo, lai strā-
 dātu par treneri, jābūt derī gam 
sertifikātam. Citu variantu nav. 
Taču treneŗa darbs šķiet pievilcīgs 
un  hokejisti piesakās uz mācībām 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, 
kaut arī ar treneŗa darbu lielā-
koties nopelnīt var tikai iztikai.

– bērnu fizisko un technisko sa -
gatavotību un citām detaļām. 
Cik treneŗu, tik gudrību. Taču 
vislielākais traucēklis un visgud-
rākie cilvēki hokejā, lai arī cik 
paradoksāli tas izklausītos, ir... 
bērnu vecāki. Bet šī „slimība” 
ieperinājusies arī citos sporta 
veidos un ne tikai Latvijā vien.. 
Tēvs vēro dēla treniņu vai spēli, 
bet mājās saka, ka treneris nepa-
reizi viņu mācījis. Piemēram, 
kāpēc atdevi piespēli, tev pašam 
vajadzēja turpināt vest ripu un 
mest pa vārtiem. Uz ko bērns 
atbild, ka tā liek darīt treneris. 
Šāda vecāku pārgudrība ne pie 
kā laba nenoved, jo bērns vairs 
nesaprot, kuŗam tad paklausīt. 
Skan anekdotiski, bet ļoti bieži 
gadās, ka pēc sacensībām, jo 
īpaši desmitgadīgo grupā, otrā 
rītā, jau īsi pēc pulksten deviņiem, 
zvana kāds no bērna vecākiem 
un žēlojas, ka viņu lolojumam 
nav iedota piespēle vai ka viņa 
gūtie vārti pierakstīti citam ko -

organizātoriem ir Miks Kovtuns. 
Starptautiskajā apritē ir Lat-

vijas jaunie U-18 un U-20 hoke-
jisti. Vienu gadu pasaules meis-
tarsa cīkstēs izkrītam no aug stā-
kās lī  gas, nākamajā reizē tiekam 
at  pakaļ, tad atkal izkrītam, un 
tā tas iet. Pērn U-18 hokejisti 
palika devītie, saglabājot vietu 
elites grupā. Šķiet, ir tādas kā 
hokeja šūpoles.

Jā, patiesi tās ir hokeja šūpoles. 
Līdzīgi jau iet arī dāņiem, nor-
vēģiem, baltkrieviem, pat vācie-
šiem. Apskatot vairāku gadu re -
zultātus starptautiskajā arēnā, 
mūsu komandu (U-18, U-20) 
spēju vieta pasaules meistarsa-
cīkšu augstākajā  līgā reāli  ir no 
7. līdz 10. Ja mēs nostabilizētos 
piektajā, sestajā vietā, tad nešū-
potos. U-16 un U-17 grupām nav 
pasaules meistarsacīkšu, bet tās 
aktīvi spēlē starptautiskos turnīros.

Hokeja klubs Rīga piedalās 
Krievijas jaunatnes līgas mei-
tarsacīkstēs.  

mandas biedram... Vecāki mājās 
veido statistiku par sava bērna 
treniņiem un sacensībām un tad 
ar šo „bagāžu” nāk pie mums 
sūdzēties, izkratīt sirdi, – cik gan 
slikti ir hokeja onkuļi, kuŗiem 
nerūp viņa bērna rezultātivitāte, 
un tie „aklie” tiesneši, kas no ho -
keja nekā nesaprot. Daudz nav 
ko viņiem pārmest, jo vecāki jau 
vēlas redzēt savā bērnā izaugam 
meistarīgu sportistu, taču aiz mirst, 
ka galvenais ceļā uz patiesi aug-
stu meistarību ir ne jau gūtie 
vārti un piespēles, bet gan sis tē -
matisks, neatlaidīgs treniņu darbs.

Ik gadus notiek „Rīgas kausa” 
izcīņa jauniešiem Riga Cup. 
Cik liels ir šo sacensību piene-
sums kopējā hokeja ainavā? 

„Rīgas kausi” ir visai sens un 
tradicijām bagāts jauno hokejistu 
turnīrs ar plašu ārzemju klubu 
pārstāvību. Sacensības rēgulāri 
katru gadu notiek aprīļa mēnesī, 

Latvijas U-20 hokejisti treneŗa Leonida Beresņeva vadībā  Pasaules 
meistarsacīšu pirmās līgas A grupas turnīrā  izcīnīja pirmo vietu 

Jāsaka – tas ir koks ar diviem 
galiem. No vienas puses ir labi, 
ka viņi tur piedalās, gūst pieredzi 
un rūdījumu, veido U-18 un 
U-20 izlases kodolu. Bet, ja pa -
skatāmies no otras puses, – cik 
no Rīgas tiek uz Dinamo un 
iekļaujas šī kluba sastāvā? Ne -
daudzi. Būtu jāstiprina saikne 
starp Rīgu un Dinamo. 

Līdzīgi nākas spriest par Di -
namo un valstsvienību?

Noteikti nē. KHL meistarsa-
cīkstēs dinamieši gūst pieredzi. 
Bet sezona ir ļoti gaŗa, spēlētāji 
nogurst, gūst savainojumus, un 
kad pienāk pavasaris un jāsāk 
domāt par startu valsts izlasē, tad 
ne visi dinamieši traumu, ģime-
nes apstākļu vai citu iemeslu dēļ 
var spēlēt izlasē. Tomēr  ko  pu mā 
katru gadu vismaz viena maiņa 
(pieci, seši hokejisti) no dina mie-
šiem izlasei iznāk. 

Valsts izlasei rēgulāri iznāk 
kreņķi ar treneŗiem, vieta aug-
stākajā līgā ir nestabila.

Jau tas vien, ka mazās Latvijas 
hokeja izlase pasaules meistar sa-
cīkstēs augstākajā līgā turas jau 
astoņpadsmit gadu, ir milzīgs 
sasniegums. Arī vietas tur ir sta-
bilas – no 8. līdz 12., ar retiem 
izņēmumiem. 

Divas reizes izdevies izcīnīt sep -
tīto vietu. Lai varētu pacelties vēl 
augstāk, jābūt dažādu apstākļu 
labvēlīgai sakritībai. Ja uz sezo-
nas svarīgāko turnīru izdodas 
kopā savākt visus vai gandrīz 
visus labākos spēlētājus, kā tas 
bija Soču Olimpisko spēļu laikā, 
tad jau varam nospēlēt izcili.

Latvijas hokeja sasniegumi 
pasaulē liecina, ka darbs tiek 
veikts labā līmenī. Protams, kā 
jau katrā sporta veidā,  notiek 
strīdi un diskusijas par apmācību 

un federācija, sastādot sacensību 
kalendārus, ar šo turnīru rēķinās. 
Katras nedēļas nogalē spēles no -
tiek kādai no vecuma grupām. 
Viens no labākajiem šā turnīra 
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VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

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).

PĒRK
latviešu mākslinieku – S.Vidberga, L.Liberta, 
Voldemāra Skultes, J.Tīdemaņa, N.Strunkes,

V.Tones, R.Sutas, V.Purvīša, J.Rozentāla,
Skulmes u.c. gleznas. Interesē arī citi latviski 

mākslas darbi un senlietas.
Tālr.: 727-421-9658

E-pasts: latgalerija@gmail.com

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, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
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 at   skaitē par 
pēdējā gada notikumiem un 
jaunā kalendāra plānošanā. 
Lūdzam reģistrēties sapulcei 
un sniegt ieteikumus pār-
runām pirms sapulces, lai tos 
iekļautu dienas kārtībā! Visi 
biedri laipni lūgti piedalīties! 
Talkas darbu un vietu dažādās 
komitejās netrūkst. Arī viesi 
gaidīti! Valdes/revīzijas komi -
sijas 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 
pensionāriem ’’Džimlairūdi 
rallallā’’, kuŗā satiksimies ar 
tautā iemīļotiem aktieriem Olgu 
Dreģi, Uldi Dumpi, Ģirtu Ja -
kovļevu, Astrīdu Kairišu, Pē -
teri Liepiņu, Jāni Paukštello, 
Rūdolfu Plēpi, Āri Rozentālu, 
Juri Strengu, kā arī leģionāru 
un patriotisko grām. autoru 
Visvaldi Lāci. Viesi arvien laip-
ni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Draudzes nams (1385 An -

drews Ave, Lakewood OH 
44107).

27. februārī 12:30 Draudzīgā 
Aicinājuma atcere.

ŅUJORKA (NY)
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.cantorinewy-
ork.com Pieaugušiem $25, se -
nioriem $20, studentiem un 
bērniem $5.

17. martā izcilā latviešu oper-
dziedātāja soprāns Kristīne 
Opolais uzstāsies MetOpera 
Dž. Pučinī operā „Madama 
Butterfly”. Info: www.met-
opera.org 

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

PRIEDAINE (NJ)
26. februārī 13:00 kino iz  rāde 

– jauna dokumentālā filma 
’’Īvāns’’ par Atmodas laika per-
sonību Daini Īvānu. Pēc tam 

ģimenes filma ’’Mazie lau pī-
tāji’’ – labdabīga filma labam 
garastāvoklim. Lūdzam ņemt 
līdzi groziņus. Ieeja pret ziedo-
jumiem filmas producentiem.

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

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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

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

18. februārī 13:00 Marga Zu -
rovska aicina visus uz siltām 
pusdienām! Patērzēsim, pa -
klau  sīsimies jaukus latviešu 
mūzikas ierakstus un padzie-
dāsim. Visi mīļi gaidīti! Ieejas 
maksa – labprātīgi ziedojumi.

20. februārī 10:00 Lielā tal-
kas diena! Sakopsim savu namu 
un tā apkārtni ar saviem 
darbarīkiem! Pēc dūšīga darba 
cienāsimies ar picu un at  spir-
dzinošiem dzērieniem.

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 
ziņojums, valdes vēlēšanas, bu -
džeta pieņemšana un citu sva -
rīgu jautājumu apspriešana. 
Aicinām visus Biedrības bied-
rus piedalīties!

3. martā 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

5. martā 14:00 DV rīkotā 
Kaŗavīru pēcpusdiena – DV 
70 gadu jubilejas atcere. Pro -
grammā priekšlasījums par Lat-
vijas karoga vēsturi, Kanaku 
uzstāšanās ar reti dzirdētu re -
pertuāru, bijušo kaŗavīru godi-
nāšana un noslēgumā saviesīga 
dzīve pie silta mielasta. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 15. Visi 
mīļi aicināti!

19. martā 14:00 Latviešu 
biedrības Gada svētki – 50 
gadu jubileja! Par Biedrības 
dibināšanas vēsturi stāstīs Gun-
dega Vilemsone, koncerta daļā 
uzstāsies visi mūsu labākie 
mākslinieki. Pēc koncerta bau -
dīsim Mārītes Rubīns aukstajā 
galdā piedāvāto cienastu, ie  dze-
ŗot kafiju vai pašu līdznestos 
stiprākus dzērienus. Svētku no -
slēgumā maestro Ilmārs Dze -
nis un Pēteris Ozols gādās par 
deju mūziku. Vakara gaitā būs 
iespēja izlozēt 5 vērtīgus dā -
vanu grozus. Visi laipni aicināti 
svinēt mūsu Biedrības pusgad-
simta jubileju! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $20.

22. martā 13:00 videoizrāde 
– 2015. gada skolēnu Dziesmu 
un deju svētku Noslēguma kon-
certs Mežaparka Lielajā estrādē. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $3.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -

lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
28. februārī dievk.

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

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Ave, Los Angeles CA 
90039). 28. februārī 11:00 
dievk., māc. Aivars 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 Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

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

21. februārī dievk. 28. feb -
ruārī dievk. ar Sv. vak. Seko 
draudzes gada sapulce. 6. martā 
O.Kalpaka atceres dievk. ar Sv.
vak. Seko pusdienas studenšu 

korporācijas locekļu izkārto-
jumā un filma ’’Cēdelgema’’. 
12. martā 17:00 Svētvakara me -
ditācijas dievk., viesojas dia-
kone 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 ievešana 
amatā. 24. martā 14:00 Zaļās 
Ceturtd. dievk. ar Sv. vak. 25. 
martā 19:00 Lielās Piektd. 
dievk. ar Sv.vak. 27. martā 8:00 
Lieldienu dievk. Seko Lieldienu 
brokastis groziņu veidā. 3. ap -
rīlī 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 treš-
dienā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville 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: zie-
donis@ptd.net

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek katru svētdienu10:00. 

• Mineapoles St. Paulas dr.: 
18. februārī 11:00 Bībeles stun-
da. 20. februārī 19:00 basket-
bola spēle, kur latvietis Kristaps 

Porziņģis spēlēs NY Knicks 
komandā pret MN Timber-
wolves (Target centrā Minea-
polē). 21. februārī 11:00 dievk. 
ar Sv.vak. Draudzes darbinieku 
ievešana amatā. Šajā svētdienā 
būs bērnu uzruna un Svētdie-
nas skola. Piedalīsies draudzes 
koris. Sadraudzība. 23. februārī 
11:00 dievk. 6. martā 11:00 
plkv. Oskara Kalpaka piemiņas 
dievk. ar Sv.vak. Sadraudzība 
un 12:30 filma „Cēdelgema’’.

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

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

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

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

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 21. februārī 12:30 Leikvudā 
dievk. 28. februārī 13:30 Īst-
bransvikā 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).
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D I E V K A L P O J U M I

Dzīves gaitas 2016. gada 28. 
janvārī beidzis Dr. med. Vidvuds 
Medenis. Viņš dzimis 1923. ga -
da 31. maijā Madonas apriņķa 
Prauliens pagasta Lejasješkās kā 
jaunākais no sešiem brāļiem 
lauksaimnieku tēva Pēteŗa un 
mātes Ievas (dz. Elksnīte) ģi  me-
nē. Viņa vecākais brālis, ievē-
rojamais dzejnieks Jānis (1903-
1961), bijis mazā Vidvuda men-
tors un viņam veltījis dažus 
dzejoļus. Jāņa ietekmē Vidvuds 
Medenis kļuvis par eruditu ne 
tikai latviešu, bet arī sengrieķu 
un romiešu literātūras pārzi-
nātāju un, apveltīts ar feno me-
nālu atmiņu, arvien no galvas 
teicis brāļa Jāņa dzejoļus. Tikpat 
spēcīgi bija arī viņa latīņu va -
lodā teiktie seno klasiķu citāti. 
Kopā ar brāļiem Arnoldu un 
Arti sakopojuši un izdevuši 
Jāņa Medeņa Kopotus rakstus 5 
sējumos. Pēc Praulienes pamat-
skolas un Madonas pilsētas ģim-
nazijas beigšanas 1940. gadā 
iestājies LU Filologijas fakultā-
tē, bet jau 1941. gadā pārgājis 
uz medicīnas fakultāti. Pēc 3. 
kursa sekmīgas izpildes, 1944. ga -
da vasarā dabūjis ārsta/asistenta 
darbu Liepājas slimnīcā. No šī 
gada sācies Dr. med. V. Medeņa 
augšupceļš mediķa profesijā, ko 
nespēja apturēt bēgšana no 
komūnistu otrreizējās okupā-
cijas uz Vāciju. Pēc Otrā pasau-
les kaŗa gadu dzīvojis vairākās 
DP nometnēs, bet jau 1946. ga -
dā turpinājis medicīnas studijas 
Diseldorfas Medicīnas akadē-
mijā, kuŗu ar cum laude beidzis 
1950. gadā, iegūdams Dr. med. 
gradu. Tūlīt sācis strādāt IRO/
ANO angļu pārvaldītajā zonā 
par medicīnas virsnieku vai-

JA KĀDU BRĀLI VED UZ KAPU KLUSU...
Dr. med. VIDVUDS MEDENIS veļu pulkā

rākās DP nomtnēs. Dzīvodams 
Diseldorfas Medicīnas akadē-
mijas studentu nometnē, iepa-
zinies ar studenti Ruti Širaku-
Gruzīti un 1949. gadā abi slēguši 
laulību. Ģimenē dzimuši trīs 
bērni – meita Ismene un dēli 
Jānis un Pēteris. Gadiem ejot, šī 

laulība izira, un 1984. gadā Vid-
vuds devās laulībā ar Dr. dent. 
Aiju Liepiņu, līdzi iegūdams 
divas pameitas Baibu un Inesi. 
DP nometnēm likvidējoties, 
Medeņi emigrējuši uz ASV un 
1951. gadā Dr. Vidvuds sācis 
ārsta interna darbu Čikāgas 

priekšpilsētas Melrose Park 
Westlake slimnīcā. 1953. gadā 
ieguvis ārsta /chirurga licenci 
Illinojas pavalstī. 1955.–1956.g. 
turpinājis speciālizēšanos iek-
šķīgās slimībās, tajā pašā laikā 
būdams medicīnas māsu skolas 
medicīniskais direktors. No 
1957. līdz 1971. gadam uzsācis 
privātpraksi iekšķīgās slimībās, 
dažus gadus bijis arī medicīnas 
direktors Fair veikalu uzņē-
mumā, pēc tam līdz 1977. ga -
dam medicīniskais konsultants 
Federālās valdības Sociālās ap -
drošināšanas sistēmā. No 1971. 
līdz  1986.g. Universitātes Vese-
lības departamenta direktors 
Illinojas universitātē. Pēc pār-
celšanās uz dzīvi Mičiganā uz -
cēlis savu māju ciemā Latvija 
pie Gaŗezera Trejupēs (Three 
Rivers, MI), 1984. gadā bijis 
licencēts ārsts Mičiganas pa -
valstī. 1987. gadā izgājis pelnītā 
pensijā, tomēr savas sabiedris-
kās aktīvitātes, būdams vairā-
kās, biedrībās kur ieņēmis va -
došus posteņus, turpinājis gan 
amerikāņu, gan latviešu vidē. 
Būdams aizņemts gan profe-
sionālā, gan sabiedriskā darbā, 
aizgājējs, mīlēdams un cienī-
dams mūziku, atradis laiku ap -
meklēt simfoniskos koncertus 
un operu izrādes, pašam mājās 
arī bijis bagātīgs ieskaņojumu 
klāsts. Par sava mūža brālību ar 
sirdsdedzi izvēlējies korporāciju 
Fraternitas Livonica, kuŗas de -
vīzei „Lūzti, bet neliecies” 
nešaubīgi ticējis un sekojis katrā 
elpas vilcienā. Arī šeit ieņēmis 
augstākos vadības posteņus, it 
īpaši rūpējies par Fraternitas 
Livonica nama Rīgā, Veru ielā, 
atgūšanu. Plašā draugu lokā un 

pie viesību galdiem un konventā 
atmiņās arvien skanēs Vidvuda 
spēcīgā balss gan dziesmās, gan 
skandējot dzejas, un rokās pa   liks 
draudzīgi sniegtais sveiciens. 
Sērās par aizgājēju nolīkst Fra -
ternitas Livonica zils-violets-
zelts karogs un galvas liec drau-
gu un paziņu loks. Requiem 
aetrenam dona, Domine.

Piemiņas brīdi Kalamazū lat -
viešu Apvienotās draudzes diev  -
namā vadīja draudzes mā  cītāja 
Aija Greiema (Graham), sēru ko -
rāļus pavadīja draudzes ērģel-
niece Dace Koplande (Copeland). 
Mācītāja Greiema V. Medeni ie -
pazinusi kā dziļi ticīgu Dievam 
un mūžībai, kaut arī vecākais 
brālis vairāk cienījis sentēvu 
dievticību un līdz ar to veļu 
valstību. Vidvuda ticība sakņo-
jusies Jāņa 5:24 „kas tic, tam ir 
mūžīgā dzīvība.” Vectēva dzīves 
stāstu lasīja mazdēls Evans Munčs 
(Evan Munch) un J. Medeņa 
dzejoli „Pureņu ziedā” lasīja 
mazdēls Andis Bērziņš. Atvadas 
teica Kala mazū latviešu Apvie-
notās drau dzes pārstāvis Ro  berts 
Ķeņgis (Tal.!), ciema Latvija 
valdes loceklis R. Kalnmals, no 
Gaŗ ezera saimes J. Bērzkalns, no 
brāļiem Fraternitas Livonica 
A. Cers, F!L!,F!B!Ā sen.! nola-
sīdams arī Latvijas livoniķu 
I. Auziņa un filistŗu biedrības 
priekšnieka A. Gaiļa atvadu vēs -
tules. Pēc buršu atvadu dzies-
mas vēl atvadījās I.Vilciņš (Sel.!) 
un J. Eizis (Fr. Livonica). Pēc 
ērģelnieces atskaņotā „Dievs, 
svētī Latviju!” sēru viesi defilēja 
gar aizgājēja urnu un pēc tam 
devās draudzes sa  biedriskās 
telpās uz atvadu mielastu.

ILZE ŠĪMANE

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.
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 21. feb-
ruārī 13:00 dievk., māc. Roberts 
Franklins. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Katrs 
pirmās svētdienas dievk. no -
tiks Biedrības namā plkst. 
14:00. Katrs trešās svētdienas 
dievk. notiks Our Savior baz-
nīcā plkst. 14:00. 21. februārī 
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: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Dia kone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 

kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola. 10:00 Za -
ķīši. 11:00 dievkalpojums. Kafi-
jas galds. Grāmatu galds. 

20. februārī 19:00 Dziesmu 
kaŗš! 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 
svētbrīdis. Zupas pusdienas. 25. 
februārī 19:30 literārais vakars 
– R. Ezeras stāsti. 28. februārī 
kārtējā skolas diena. Laju vadīts 
dievk. 12:00 Latviešu skolas 
Draudzīgā aicinājuma sarī-
kojums. 13:30 DV Vašingtonas 

apvien. Biedru gada sapulce. 2. 
martā svētbrīdi\s. Zupas pus-
dienas. 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. 

• 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 numu-
ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Māc. Mār  -
tiņš Rubenis. Dievkalpojumi 
notiek 12:00. 26. martā Liel-
dienu 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.seattlelatvian -
church.org 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 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Dievk. nenotiks feb-
ruārī. Nākamais dievk. 20. 
martā.
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Mūžībā aizsauktas mūsu kopas mīļās filistres

VIJA LEJNIEKS KĀRKLIŅA
16.04.1929.‒10.09.2014.

MARUTA RUDZIS KĀRKLE
11.01.1940.‒2.09.2015.

EDĪTE ĀBOLIŅA
28.05.1945.‒7.11.2015.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa

ARIADNE DAGMĀRA DZINTARE,
dzim. ORLEĀNE

Dzimusi 1920. gada 2. decembrī Tjumeņā, Sibirijā,
mirusi 2016. gada 22. janvārī Rapidsitijā, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! JĀNIS TAUBE
Dzimis 1929. gada 31. martā Rīgā,

miris 2016. gada 20. janvārī Los Angeles, ASV

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

LAURIS KUKSIS, M. Arch.
Dzimis 1958. gada 2. oktobrī Kingston, Ontario,

miris 2016. gada 4. janvārī Toronto, Ontario

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais vīrs un tēvs

FRICIS LIEPIŅŠ
Dzimis 1929. gada 10. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2015. gada 22. novembrī Queensbury, NY

Mūžībā aizgājusi
mūsu draudzene un sporta biedre

EDĪTE ĀBOLIŅŠ
Dzimusi 1945. gada 28. maijā Tīringā, Vācijā,
mirusi 2015. gada 7. novembrī Manteo N.C.

Mīļā piemiņā viņu vienmēr paturēs
DZĪVES BIEDRE MAIRA, DĒLS MARKUS UN MEITA ALIJA

VECĀKI ARNIS UN INESE
MĀSAS ANDA UN INGA, BRĀLIS DĀVIS AR ĢIMENĒM

RADI KANADĀ, ASV, AUSTRĀLIJĀ UN LATVIJĀ

Par viņu sēro 
SIEVA SARMĪTE ZĒBERGS-LIEPIŅŠ, MEITA ASTRĪDA HAMMILL

ZNOTS JAMES UN MAZDĒLI CHRISTOPHER UN GREGORY

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BIJUŠĀS VAŠINGTONAS, DC, 

DV SPORTA KOPAS „SIGULDA” VOLEJBOLISTES

Draudzībā un sērās
KORP! DZINTRA KOPA VAŠINGTONĀ, DC

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA IRĒNE, KANADĀ,

UN BRĀLIS OĻĢERTS, ASV,
AR ĢIMENĒM

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA 

Ai, vējiņ, kam nolauzi
Rakstīto ozoliņu?
Ai, Dieviņ, kam paņēmi
Mīlamo bālēliņu?
/T. dz./

Viņš nožāvēs visas asaras
no viņu acīm, nāves vairs
nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu,
nedz sāpju vairs nebūs,
jo, kas bija, ir pagājis.
/Jāņa atkl. gr. 21:4/

Katra diena ir kā puķe,
Kas vijas dzīves vainagā.
Puķes novīst, vainags izirst;
Mūžam paliek atmiņas.

Vēl vienu sārtu rožu ziedu...

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi, 
Tie palika šai saulē.

2016. gada 16. janvārī 95 gadu 
vecumā tālajā Rapidsitijā, 
Dienviddakotas Melno kalnu 
pakājē, uz mūžu no mums 
atvadījās Ariadne Dagmāra 
Dzintare, dz. Orleāne. Ariadne, 
Jāņa un Zojas, dz. Kaidalovas, 
vecākā meita, ir dzimusi 1920. 
gadā 2. decembrī Sibirijā, Tju -
meņas pilsētā. 1921. gada pa -
vasarī, kopā ar vecākiem at  grie-
žoties Latvijā, ģimene apmetās 
uz dzīvi Sarkandaugavā, pēc 
tam nelielās lauku mājās, Vil-
dogas pagasta “Rožkalnos”. Tur 
viņa pavadīja savu bērnību un 
iesāka skolas gaitas. 1932. gadā 
ģimene pārceļas uz dzīvi Rīgā, 
kur Ariadne pabeidz Rīgas pil-
sētas 8. pamatskolu un pēc tam, 
tieši Padomju okupācijas dienā, 
1940. gadā 17. jūnijā, arī 2. Rī -
gas pilsētas ģimnaziju.

Otrā pasaules kaŗa laikā viņa 
strādāja par sekretāri. 1943. ga -
dā viņa satika savu dzīvesbied-

Ardievas Ariadnei Dzintarei
ru, otrā kursa medicīnas stu-
dentu, tobrīd leģionāru Pauli 
Dzintaru, ar kuru viņa salaulājās 
1944. gada 24. decembrī Sofien-
valdē, Rietumprūsijā.

Otram pasaules kaŗam bei -
dzoties, Ariadne ar Pauli neat-
griežas Padomju Savienības 
okupētajā Latvijā, bet atrod pa -
jumti Ziemeļvācijā, pārvietoto 
personu (DP) nometnēs. 1951. 
gadā, kad pārvietoto personu 
izceļošana no nometnēm ritēja 
pilnā spēkā, Īstportas Menas 
Baptistu baznīca (First Baptist 
Church of Eastport, Maine) sa -
gādāja Dzintaru ģimenei galvo-
jumu izceļošanai uz Mēnas 
pavalsti, ASV, kur Dr. med. 
Paulis Dzintars atrada darbu 
tuberkulozes sanatorijā. 1954. 
ga  dā, ģimene ar 8 gadīgo dēlu 
Valdi pārceļas uz Dienvidda-
kotu, vispirms apmetoties Sū -
folsā, tad Filipā, pēc tam Fēsā 
(Faith) un beidzot Rapidsitijā.

Ariadne bija ļoti uzņēmīga, 
spējīga, inteliģenta un dzīves-
gudra, ar ļoti plašu interešu 
loku, kā arī izdomu. Viņai 
padevās galdniecība, dārznie-
cība, un viņa bija meistars ir 
aušanā, ir šūšanā, kā arī dau-
dzās citās rokdarbu jomās, kaut 
arī viņai ar vīru bija jāizaudzina 
un jāizskolo četri dēli.

Ariadne ar Pauli savās mājās 
ļoti mīlēja tuvu draugu sa -
biedrību. Arī citādi viņa bija 
sabiedriski aktīva: Luterāņu 
draudzes locekle, darbojās me -
dicīnas palīggrupā, Kos mopolos 
u.c. pašdarbības pulciņos.

Pēc Ridas sēro dēli Valdis ar 
Lindu, Gunārs ar Sūzanu, Egons 
ar Ritu, Viktors ar Lezliju, 11 
mazbērni, 6 mazmazbērni, kā 
arī māsa Irēne un brālis Oļģerts 
ar ģimenēm ASV un Kanadā un 
brāļa meita Indra Latvijā. 
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Elīza Cauce

Kristers Aparjods uz goda pje -
destala

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

4. februārī, Detroitā iepūta 
Liepājas vējš un ātri arī aizdrāzās 
tālāk. Mēs – apmēram 40 lat-
vieši no dažādām Mičiganas 
pil  sētām bijām sanākuši kopā, 
lai noskatītos un baudītu Ņu -
jorkas baskebola komandas 
(Knicks) spēli pret Detroitas 
komandu (Pistons). 

No kr.: Ērika D’Aousta, Tomass D’Aousts, Vija Markovs, un 
Aleksandra D’Aousta

Kad Kristapa mestā bumba iekrīt grozā...

Mēs bijām tērpti gan Ņujorkas 
komandas kreklos, gan arī tau-
tiskos T-kreklos un džemperos. 
Dalībnieki un jūsmotāji bija gan 
bērni, gan arī pieaugušie. Mēs 
visi bijām jau mēnešus iepriekš 
nopirkuši biļetes un ar lielu ne -
pacietību gaidījām šo spēli. Mums 
galvenais bija atbalstīt Latvijas 
basketbolistu Kristapu Porziņģi, 
kas nesen, 2015. gada rudenī kā  
ceturtais numurs tika izvēlēts 
par jauno sportistu Amerikas 
Nacionālā basketbola asociācijas 
draftā.  Mēs visi arī ļoti cerējām 
uz labu spēles rezultātu un tu  rē-
jām  īkšķi par Kristapu. Žēl, ka 
viņu mums neizdevās sastapt.  

Toties spēli gan mēs baudījām. 
Tie, kuŗi ir apmeklējuši profe-
sionālās basketbola spēles Ame-

rikā, labi zina, cik skaļi un lus  tīgi 
var iet spēles laikā. Skaļa mūzika 
skanēja no skaļruņiem, skatītāji 
karsētāji dejoja starp metieniem, 
un uz lieliem ekrā niem virs spē-
 les laukuma rādīja spēlētājus un 
skatītājus. Tieši tajā brīdī, kad 
nosauca Kristapa vārdu un viņa 
komandas nu  muru, uz ekrāna 

parādījāmies arī mēs! Rādīja, kā 
mēs stāvējām un turējām divus 
lielus Latvijas karogus (Patiesībā 
mums bija trīs lieli karogi, bet uz 
ekrāna rādīja divus). Visspilgtāk 
man paliek atmiņā novērojums, 
pirms spēles sākuma. Tad, kad 
visi spēlētāji tikko bija uznākuši 
uz laukuma, viens puisītis inva-
lidu ratiņos tika novietots pie 
laukuma. Profesionālie spēlētāji 
skraidīja, lēkāja, un meta bum-
bas grozā. Vienīgi Kristaps ie  vē-
roja puisīti pie laukuma un aiz -
staigāja pie viņa. Gaŗais sportists 
mazliet notupās un sasveicinājās 
ar puiku pēc sportistu paražas 
– ar maigu rokas piesitienu. Tas 

Porziņģim 30 punk-
tu NBA Uzlecošo 

zvaigžņu spēlē
Kristaps Porziņģis Toronto bija 

viens no rezultātīvākajiem spēlē-
tājiem un guva 30 punktus Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) Uzlecošo zvaigžņu spēlē. 
Ņujorkas Knicks latvieša pār  stā-
vētā Pasaules komanda ar 154:157 
zaudēja ASV basketbolistu vienī-
bai. Spēlē, kurā abas komandas 
daudz nedomāja par aizsardzību, 
Porziņģis meta ar augstu precī-
zitāti, trāpot septiņus no astoņiem 

Latviešu emocijas Kristapa 
Porziņģa spēlēDAIRA MORUSA

man paliks atmiņā visvairāk par 
Kristapu. Basketbolists, jā, bet 
latvietis pirmām kārtām!

divpunktu metieniem, piecus no 
astoņiem trīspunktniekiem un 
vienu no diviem soda metieniem. 
Laukumā Kristaps bija gandrīz 
28 minūtes (27:39), izcīnot arī 
piecas atlēkušās bumbas un vei-
cot četras rezultātīvas piespēles.

Porziņģis pēc spēles ar žurnā -
listiem runāja angliski, spāniski 
un latviski, pastāstot, ka spēlē 
nebija daudz aizsardzības, taču 
spēlētājiem izdevās gūt prieku 
no spēles. Latvijas basketbolists 
pavēstīja, ka kopā ar ģimeni iz -
mantos Zvaigžņu spēles pārtrau-
kumu, lai aizbrauktu “kaut kur, 
kur ir silts”. Zvaigžņu spēles pār-

traukums ļaus Porziņģim atpūs-
ties, un viņš atzina, ka dažbrīd 
sezonā jutās paguris. Latvijas 
basketbolists arī uzskata, ka se -
zonas spēļu sākumā viņa kāju 
darbība nebija gana laba, un tas 
ietekmējis metienu precīzitāti.

Porziņģis noslēdz 
līgumu

Latvijas jaunais basketbola ta -
lants Kristaps Porziņģis, kuŗš 
Nacionālajā basketbola asociācijā 
(NBA) debijas sezonu aizvada 
Ņujorkas Knicks rindās, noslēdzis 
līgumu ar banku Citadele.

Porziņģis dos Citadelei tiesības 
izmantot savu vārdu un tēlu ban-
kas komūnikācijā ar sabiedrību 
un reklāmā. Vienošanās paredz 
arī vairākus citus veidus, kā 
populārizēt basketbolista panā-
kumus Ņujorkā, un iesaistīt tajā 
gan aktīvākos fanus, gan visus 
līdzjutējus, kas lepojas ar Latvijas 
jauno talantu.

“Es priecājos uzsākt sadarbību 
ar Citadeli par tās zīmola vēst-
nieku. Banka Citadele ir lieliska 
un daudzās lietās atšķirīga, un 
man patīk sadarboties ar tādu 
augošu un uz attīstību orientētu 
uzņēmumu. Esmu noskaņots uz 
ilgstošu sadarbību,” Citadeles pa -
ziņojumā citēts sportists.

Elīzai Caucei un 
komandai sudrabs 

Eiropas 
meistarsacīkstēs

Latvijas kamaniņu braucēja 
Elīza Cauce Altenbergas trasē 
Vācijā Pasaules kausa izcīņas  
astotajā posmā, kas vienlaicīgi ir 
Eiropas meistarsacīkstes (EM), 
izcīnīja sudraba medaļu, pirmo 
reizi sezonā individuālajās sacen-
sībās kāpjot uz goda pjedestala. 

Cauce pēc lieliska pirmā brau -
ciena ierindojās līderpozīcijā, bet 
0,056 sekundes no viņas atpalika 
Krievijas sportiste Tatjana Iva-
nova, kamēr vēl divas sekundes 
simtdaļas lēnāka bija vāciete Tat-
jana Hifnere. Otrajā braucienā 
Cauce sasniedza ceturto rezul-
tātu, kas ļāva ierindoties otrajā 
pozīcijā. Par čempioni tika kro-
nēta Hifnere, kuŗa divu brau-
cienu summā Cauci apsteidza 
par 0,211 sekundēm.

Kendija Aparjode otrajā brau-
cienā sasniedza 16. rezultātu un 
no čempiones atpalika par 1,459 
sekundēm, kas viņai Pasaules 
kausa izcīņas  ieskaitē deva 18., 
EM – 13. vietu. Ulla Zirne kva-
lifikācijas sacensībās palika 16. 

vietā un pamatsacensībām ne  kva-
lificējās. Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā līdere ar 810 pun-
ktiem ir vāciete Natālija Geizen-
bergere, Caucei ir 523 punkti un 
septītā vieta.

Vīriešu konkurencē Latviju 
pārstāvēja Inārs Kivlenieks, Riks 
Kristens Rozītis, Kristaps Mau-
riņš un Artūrs Dārznieks. Par 
Eiropas čempionu kļuva vācietis 
Fēlikss Lochs, no Latvijas spor-
tistiem labākais bija Dārznieks, 
kas izcīnīja 14. vietu. 

Divnieku sacensībās Andris 
un Juris Šici izcīnīja sesto vietu, 
EM ieskaitē viņiem piektā vieta. 
Oskaram Gudramovičam/Pēte-
rim Kalniņam nācās piedzīvot 
kritienu.

Lieliski veicās mūsu kamaniņu 
braucējiem stafetes sacensībās. 
Eiropas meistarsacīkstēs viņi iz -
cīnīja sudraba godalgu, savukārt 
Pasaules kausa ieskaitē tika pie 
trešās vietas. Latvijas komandu 
pār  stāvēja brāļi Elīza Cauce, Ar  -
tūrs Dārznieks un Andris un 
Juris Šici. Eiropas čempiona titu-
lu izcīnīja Vācijas braucēji, kuŗi 
trasi veica divās minūtēs un 
24,204 sekundēs. Latvijas vienība 
no līderiem atpalika 0,778 se  kun-
des. Pasaules kausa izcīņas  kop-
vērtējumā šobrīd Latvijas ko -
manda ir otrajā pozicijā.

Valsts prezidenta 
apsveikums

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis apsveica Latvijas kama-
niņu sporta komandu un īpaši 
Elīzu Cauci ar lieliskajiem pa   nā-
kumiem Eiropas meistarsacīkstēs 
kamaniņu sportā Altenbergas 
trasē. “Elīzas Cauces vicečem pio-
nes tituls individuālajās sacensī-
bās, kas ir mūsu sportistu augstā-
kais šāda veida sasniegums kopš 
neatkarības atgūšanas, un ko -
man das – Elīzas Cauces, Artūra 
Dārznieka, Andŗa un Jura Šicu – 
izcīnītā sudraba godalga aplieci-
na mūsu sportistu iespējas pār-
varēt grūtības, viņu mērķtiecību un 
darbaspējas! Šodien vēlreiz esam 
guvuši apliecinājumu tam, ka 
Latvijas un mūsu cilvēku panā-
kumiem nav robežu un mēs ar 
pamatīgu darbu un talantu va  ram 
būt starp pasaules līde riem. Esmu 
pārliecināts, ka šodien daudzi 
Latvijas sporta līdzjutēji lepojas 
ar mūsu kamaniņu braucējiem,” 
teikts prezidenta apsveikumā. 
Valsts prezidents norāda, ka pal-
dies par panākumu Eiropas meis-
tar sacīkstēs jāsaka arī visai kama-
niņu komandai, kas ilgstoši ar 
lielu neatlaidību un patiesu deg-
smi ir strādājuši, lai Latvijas vārds 
pasaulē izskanētu iespējami plaši.

70 pasaules valstīm. Latvija uz šīm 
sacensībām deleģējusi 16 sportis-
tus, kuŗi startē daiļslidošanā, šort-
trekā, distanču slēpošanā, kalnu 
slēpošanā, kamaniņu sportā, ske-
 letonā un biatlonā. Atklāšanas pa -
  rādē Latvijas karogu nesa pa  sau les 
vicečempions junioriem, Pa  saules 
kausa kopvērtējuma otrās vietas 
īpašnieks un Eiropas junioru 
meistarsacīkšu bronzas godalgas 
ieguvējs – kamaniņu braucējs 
Kristers Aparjods. Pēc svinīgās 
ceremonijas viņš devās uz trasi 
un izcīnīja Latvijai pirmo medaļu!

Aparjods sacensību vadībā no -
nāca jau pēc pirmā brauciena, 
kurā par 0,288 sekundēm ap  stei-
dza krievu sportistu Jevgeņiju 
Petrovu, bet par 0,308 sekundēm 
vācieti Paulu-Lūkasu Heideru. 
Arī otrajā Latvijas sportists sas-
niedza ātrāko rezultātu, un kļuva 
par jauniešu olimpisko čem pionu.

Denisam
Vasiļjevam – sudrabs

Talantīgais Latvijas daiļslidotājs 
Deniss Vasiļjevs izcīnīja otro vie  tu 
Norvēģijā Pasaules Jaunatnes zie -
mas olimpiskajās spēlēs. Īsajā pro-
 grammā Vasiļjevs ar 70,16 punk-
tiem sasniedza trešo labāko rezul -
tātu, bet izvēles programmā 16 
gadus vecais Latvijas sportists 
sasniedza labāko rezultātu, kas 
summā vien pavisam nedaudz 
lika zaudēt čempionam.

Ikauniece-
Admidiņa noslēdz 

līgumu ar kom-
paniju Red Bull

2015. gada Latvijas labākā 
sportiste Laura Ikauniece-Admi-
diņa (attēlā) noslēgusi līgumu ar 
enerģijas dzērienu kompaniju 
Red Bull, informē Red Bull Lat-
vijas pārstāvība.

Kristens Aparjods – 
jauniešu olim-

piskais čempions 
Norvēģijas pilsētā Lilleham-

merē ar svinīgu ceremoniju tika 
atklātas II Pasaules Jaunatnes 
ziemas Olimpiskās spēles, kuŗās 
piedalās 1100 jauno sportistu no 

Tādējādi Ikauniece-Admidiņa 
kļuvusi par ceturto Latvijas spor-
tisti, kuŗai ir līgums ar Red Bull 
saimi. Līgumi ar Red Bull no 
Latvijas ir arī motosportistam 
Paulam Jonasam, parkūra atlē-
tam Pāvelam Petkunam, kā arī 
skeitbordistam Madaram Apsem. 
“Jūtos fantastiski, ka tik liela un 
pasaulē pazīstama kompanija 
mani pamanīja. Red Bull ģimenē 
ir tikai mazliet vairāk par 750 
atlētiem, un man ir liels gods būt 
daļai no tās. Paldies Red Bull – 
tagad man ir spārni, lai sasniegtu 
manus mērķus,” paziņojumā no -
rāda septiņcīņniece.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


