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Martina Dukura emocijas pēc pasaules čempiona titula izcīnīšanas 
2011., 2012., 2015. un 2016. gadā

Pasaules meistarsacīkstēs ske -
letonā un bobslejā tika pārrakstīta 
šo sporta veidu vēsture. Martins 
Dukurs izcīnīja ļoti pārliecinošu 
uzvaru skeletonā, tuvākos seko-
tājus krievu Aleksandru Tret ja-
kovu un korejieti Sunbinu Juņu 
četru braucienu summā pārspējot 
par 1,13 sekundēm. Martins kļuva 

Bobsleja un skeletona vēstures pārrakstīšana
meistarsacīkstēs  Oskars Mel bār-
dis ar stūmējiem Daumantu 
Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni 
Strengu titulu izcīnīja drāmatiskā 
manierē. Pēc pirmā brauciena 
latvieši bija devītajā vietā, bet pēc tam 
pakāpās uz septīto un otro poziciju. 
Pēdējā braucienā viņi apsteidza 
vācieša Frančesko Frīd richa eki-

Oskara Melbārža četrinieks

Starptautiska atzinība
latviešu filmai

Berlīnes Starptautiskajā ki  no-
festivālā latviešu filma „Es esmu 
šeit” („Mellow Mud”) saņēmusi 
augstāko novērtējumu katego-
rijā Generation 14plus – balvu 
„Kristalla Lācis”. 

Filma ir režisora Renāra Vim-
bas debijas darbs pilnmetrāžas 
aktieŗu filmā. Šai filmai Renārs 
Vimba ir arī scenārija autors, 

viņš izveidojis ziemeļnieciski 
atturīgu stāstu par Latgales lau-
kos mītošu, bez vecākiem pa -
likušu pusaugu meiteni. Pēc 
vecāsmātes nāves viņai strauji 
jāpieaug, uzņemoties rūpes par 
ģimeni. Filma atklāj režisora 
no  pietno  interesi par cilvē kiem, 
viņu attiecībam un likteņiem. 
Kādā intervijā R. Vimba skaidro 

savu filmas idejas izpratni: „Tas 
ir stāsts par palikšanu, par ne -
mukšanu. Nebaidīties palikt pie 
sava pat tad, ja tas ir šķietami 
necils vai nav modē. Mēģināt 
„atkaŗot” telpu, kuŗā vari sevi 
pieņemt tādu, kāds esi. Nevis 
visu laiku bēgt un mēģināt sevi 
ar kaut ko aizstāt. Es negribēju 
attēlot drūmu sabiedrības sāpi, 

Aktrise Elīna Vaska un režisors Renārs Vimba Berlīnes 
kinofestivālā Skati no filmas "Es esmu šeit" ("Mellow Mud")

runāt par to, kā mums trūkst un 
kas ir slikts. Es stāstu par kon-
krētu cilvēku un viņa dzīvi”. 

Berlīnes kinofestivāla kon-
kursā no 2000 pieteiktajām bija 
izraudzītas 15 pilnmetrāžas fil-
mas. Labākā no tām – Renāra 
Vimbas filma „Es esmu šeit” 
(„Mellow Mud”) ar jauno aktrisi 
Elīnu Vasku galvenajā lomā.

par četrkārtēju pasaules čem-
pionu, apliecinot, ka viņš ir ske-
letona karalis.

Bobsleja četrinieku pasaules 

pāžu un triumfēja sezonas sva rī-
gākajās sacensībās, pir mo reizi 
kļūstot par pasaules čempio niem.

(Vairāk lasiet 20. lpp.)

Piebildīsim, ka filmas pirm-
izrādē, kas notika tieši Berlīnes 
festivāla dienās, piedalījās arī 
Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde.

Apsveicam filmas „Es esmu 
šeit” veidotājus un ar nepacie-
tību gaidām to uz Latvijas ki  no-
ekrāniem!
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LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

(turpināts 4. lpp.)

Kopskats – komandu skulptūras

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273
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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!

PASAULES BRĪNUMI
JELGAVĀ

Uldis Auseklis

Manas gaismas 
tavas gaismas

manas gaismas tavas gaismas
valodiņu nes
tā kā ceļa ceļmalītes
rasas lāses nes

manas pēdas tavas pēdas
valodiņu nes
manas pēdas tavas pēdas
tur pie dzimtenes

manas gaismas tavas gaismas
valodiņu nes
manas gaismas tavas gaismas
nāk no dzimtenes

Šī 2015.-2016. gada ziema 
Latvijā ir visai savāda – rudens 
(lasi: silts laiks) ilga līdz pat 
Ziemsvētkiem, kad beidzot uz -
nāca sals, visas upes iekala ledū 
un pasauli ievīstīja mīkstā snie-
ga tērpā. Skaistā, baltā ziema 

kus. Arī reklāma Latvijā, Lie -
tuvā un Igaunijā sen kā aicina 
ierasties 5.-7. februārī Jelgavā. 
Pirmo četru klašu skolēni no 
visām trim Baltijas valstīm jau 
izgatavojuši un iesūtījuši dar-
bus kollāžu konkursam – galve-

neturpinājās ilgi – tikai līdz 
janvāŗa beigām, kad piepeši 
atkal bija silts un kad sniegu 
strauji izkausēja, atnesot gandrīz 
vai pavasaŗa izjūtu. Diemžēl tas 
notika īsi pirms 18. starptautiskā 
ledus skulptūru festivāla, kad 
no desmit valstīm Jelgavā iera-
dās 30 ledus mākslinieki.

Ko darīt? Atcelt šo notikumu 
nebūtu prātīgi, ja vairāk nekā 
pusgadu strādāts pie festivāla 
rīkošanas un ja ļaudis kā allaž 
ar nepacietību gaida tik jauko 
izklaidi un krāšņos ledus svēt-

nā balva bezmaksas autobuss 
uz festivālu, ielūgumi intere-
san tāko darbu autoriem un arī 
kliņģeŗi. Šogad kollāžas iesūtīja 
(ja runājam par Latviju) 74 dar-
bus. Sevišķi čakli bija Latgales 
skolēni. Galvenā balva tika Lim-
bažu sākumskolas 3.a klasei un 
tās skolotājai Indrai Ābelei.

Tātad festivāls tomēr notika, 
kuŗā mākslinieki no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 
Francijas, Polijas, Bulgārijas, 
Nī  derlandes, Norvēģijas un 
Kanadas veidoja skulptūras no 

vairāk nekā 70 tonnām ledus 
par spīti laika kaprizēm. Tika 
sagādātas īpašas teltis, saldē-
tavas, kurās paslēpt mazos dar-
bus pēc to pagatavošanas (lie-
lajām šādas ērtības nebija sagā-
dātas), un darbi varēja sākties.

Ledus un sniega skulptūru 
festivāli notiek daudzviet pa -
saulē, arī Eiropā, bet bieži vien 
rīkotāji izstrādā koncepciju, 
uzskicē veselas lielas pasaku vai 
grandiozu notikumu ainas un 
nolīgst māksliniekus, kas rea-
lizē šo ideju.
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Sekmīgi 60 gadi
Šajā nedēļā pirms 60 gadiem sāka darboties

Pasaules brīvo latviešu apvienība

Par Gunara Janovska simtgades svinībām

ILZE GAROZA,
PBLA ģenerālsekretāre

SARMĪTE
JANOVSKA-ĒRENPREISS

Bez lielām svinībām un fan-
fārām februāŗa pēdējā nedēļā 
tieši pirms 60 gadiem uz sta -
tūtu projekta pamatiem savu 
darbību uzsāka Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA), to -
laik saukta par Brīvās pasaules 
latviešu apvienību (BPLA). 
Par šīs latviešu centrālo orga-
nizāciju apvienības galvena-
jiem uzdevumiem bija izvir-
zīta cīņa par latviešu tautas 
atbrīvošanu un Latvijas valsts 
un neatkarības atjaunošanu, 
kultūras saglabāšana un jaun-
rade, un palīdzība Otrā pa -
saules kaŗa un Latvijas oku pā-
cijas rezultātā pasaulē izkai-
sītiem latviešiem. Pats svarī-
gākais mērķis – Latvijas neat-
karības atjaunošana – tika sa -
sniegts pirms 25 gadiem, to -
mēr organizācija savu vitālitāti 
nav zaudējusi vēl šodien.

Ideja par vienotu, globāla 
mēroga latviešu organizāciju 
apvienības izveidi „brīvajā“ 
pasaulē pirmo reizi trimdi-
nieku aprindās izskanēja jau 
četrdesmito gadu beigās, bet 
daudz nopietnāka diskusija 

par visas pasaules latviešu 
apvienības veidošanu iesākās 
reizē ar latviešu centrālo ap -
vienību dibināšanu trimdi-
nieku jaunajās mītnes zemēs 
piecdesmito gadu sākumā. Kā 
to savās piezīmēs apraksta pir-
mais Amerikas latviešu ap -
vienības un vēlāk arī BPLA 
priekšsēdis priekšsēdis prof. 
Pēteris Lejiņš, pirmais zinā-
mais mēģinājums globālas lat-
viešu organizāciju apvie nības 
izveidē datējams ar 1951. gada 
pavasari, kad Latviešu Nacio-
nālās padomes prezidijs Vācijā 
izsūtījis latviešu organizāci  -
jām aptaujas lapu par šādas 
apvienības darbības princi piem. 
Tomēr šis mēģinājums palicis 
bez rezultātiem. Gadu vēlāk 
vispasaules latviešu ap  vienības 
izveides iniciatīvu pēc Kanadas 
un Austrālijas latviešu centrālo 
organizāciju pamudinājuma uz -
ņēmās Ame   rikas latviešu ap -
vienība, pa  matojoties uz faktu, 
ka ASV bija apmeties vislie lā-
kais skaits latviešu salīdzinā-
jumā ar citām latviešu trimdi-
nieku mītnes zemēm pasaulē. 

Kā izrādījās, process nebija 
nedz ātrs, nedz viegls. 1952. 
gada pavasarī P. Lejiņš skaid-
roja, ka vispasaules latviešu 
apvienība var tikt radīta tikai 
un vienīgi atsevišķu valstu un 
kontinentu vienošanās ceļā, 
kuras pamatā būtu kompro-
miss, brīdinot, ka kādas gru-
pas atteikšanās no dalības ap -
vienībā novedīs pie tā, ka tā 
vairs nebūs vispasaules apvie-
nība. Kā tas vēlāk tika ap  rak-
stīts trimdas presē, šis izrau-
dzītais uzdevums bija „ciets 
rieksts“, un kompromisa mek-
lējumi vairākkārt „nonāca uz 
sēkļa“. Lai arī organizāciju 
vidū pastāvēja absolūta vien-
prātība par šādas organizācijas 
nepieciešamību un izveides 
steidzamību, par viedokļu sa -
dursmes punktu izvērtās at  šķi-
rīgais skatījums par apvienī-
bas pārvaldes kārtību. Proti, 
diskusiju sākumposmā Latvi-
jas Atjaunošanas Komitejas 
Eiropas centrs, kas apvienoja 
latviešu organizācijas Eiropā, 
pieprasīja, lai šai vispasaules 
latviešu organizācijai būtu divi 

pārvaldes centi, bet sēdeklis at -
rastos Eiropā. Turklāt LAK-EC 
rosināja, ka šādā apvienībā 
tiktu pieaicināti arī polītisko 
partiju pārstāvji, bet tiesības 
tikt ievēlētiem apvienības val dē 
būtu tikai Latvijas pavalst-
niekiem. Tolaik Latviešu ap -
vienība Austrālijā un Latviešu 
Nacionālā apvienība Kanadā, 
kā arī Brazīlijas latviešu ap  vie-
 nība, kas tobrīd runāja vai  rā-
kās Dienvidamerikas valstīs dzī  -
vojošo latviešu vārdā, uz  ska -
tīja, ka organizācijas sēdek lim 
jāatrodas ASV vairāku iemeslu 
pēc. Pirmkārt, ASV bija lab vē-
līgi noskaņota pret nacionālām 
kustībām un orga nizācijām, 
kuŗu mērķis ir tautas atbrī vo-
šana no Padomju Savienības 
jūga. Otrkārt, ASV valdības no -
 stāja un rīcība iepretīm Pa -
domju Savienībai un komū-
nisma aneksijām bija katego-
riski noraidoša, ko ne  esot bijis 
iespējams apgalvot par citām 
lielvalstīm. Treškārt, bruņota 
konflikta gadījumā starp rietu-
mu demokratijām no vienas 
puses un Padomju Savienību 

no otras puses, Lat viešu vis-
pasaules organizācijas vadība 
atrastos tālāk no tie  ša jiem kaŗa 
draudiem un varētu strādāt ne -
traucēti. Gala rezul tātā PBLA 
sēdeklis jeb cen trālais sekre ta-
riāts tika izvei dots Vašingtonā, 
no kuŗienes tikusi koordinēta 
organizāci jas darbība visu, nu 
jau 60 gadu gaŗumā. Pēc Lat-
vijas neatka rības atjaunošanas 
deviņdes mito gadu sākumā Lat-
 vijā tika izveidota PBLA pār-
stāvnie cība, kuŗas atbildībā ir 
PBLA ierosināto projektu īste-
nošana un pārraudzība, infor-
mācijas vākšana un izplatīšana, 
un ārzemēs dzīvojošo latviešu 
interešu aizstāvība.

To, kāda būtu izvērtusies 
PBLA darbība, ja organizācija 
attīstītos uz citiem pamatiem, 
šobrīd varam tikai spekulēt.
Tomēr organizācijas sekmīga 
darbība 60 gadu gaŗumā ir 
apliecinājums kompromisa 
mākslai latviešu sabiedrības 
iekšienē, un bezkompromisa 
cīņai par nospraustiem mēr-
ķiem ārpusē, kas, cerams, tiks 
saglabāta arī turpmāk.

un to izkārtošanu jāpateicas 
daudziem cilvēkiem – gan seni-
em draugiem, gan kollē gām un 
toreiz vēl nepazīs tamiem, tagad 
man jau zi  nāmiem. Pērn, vēlā 
rudenī, runājot ar rakstnieku 
Zig  mundu Skujiņu, viņš man 
jautāja, vai esot jau sākusi 
"mai  sīt gaisu" par apmēram 
šādu vai citāda veida notiku-
mu. Mana atbilde bija – esmu 
to sākusi ar Gunara 99. dzim-
šanas dienu, kad uzdrošinā-
jos, pēc 2 gadu minstināšanās, 
pārtulkot an  gļu valodā romā -
na „Pēc Pastardienas” pirmās 
rindkopas, pēc sava prāta un 
sa  pra  šanas. To paveicu apmē-
ram piecos mēnešos un do -
māju, ka izdošanai laika gana. 
Taču tad, kad tas aizgāja no 
manām rokām, sākās kaut 
kāda mistiska sazvērestība. 
Nezinu tās iniciātorus, bet aiz-
domas krīt uz mūsu archivāri 
šajā krastā Inesi Auziņu-Smith 
un Intu Beijeri pāri divām 
jūrām, Gaismas pilī. Drīz vien 
Inese ar savu vīru Rodžeru 
ieradās „izvandīt” manu māju, 
savācot materiālus gan fiziski, 
gan elektroniski. Viņus intere-
sēja it viss, kas lietots un pa -
veikts cilvēka gaŗajā mūžā. Kā 
gan to visu zibens ātrumā 
izveidot par izstādi?

Bet tas notika – ne tikai 

izstāde; ar atmiņām un Gu -
nara darbu izvērtējumiem 
piedalījās draugi, literāti, arī 
Gunara Konkordijas Valde-
mārija komiltoņi, kas paveica 
ne tikai Gunara, bet arī viņa 
tēva, kapteiņa Andreja Ja -
novska kapa vietas un pie -
minekļu pārkārtošanu un ap -
kopšanu un mūsu senās drau-
dzības atjaunošanu. Pal dies 
arī Latvijas Radio un visiem, 

jumus, veicu ar manu kollēģu 
Anglijā gan elektronisku,  gan 
fizisku palīdzību, lidojot uz 
Rīgu ar vienu un atpakaļ ar 
otru „dižvētru”– lai viņām lie-
lais paldies par to (ne jau par 
vētru, tā bija globāla)!

Visubeidzot, nevaru nepie-
minēt Gunara vēstuļu sarakstes 
ar aizjūras kollēģiem sakopotāju 
archivāri Silviju Sproģi. Šo 
darbu viņa veica pamatīgi un 

veiktais deva dzīvīgu "sulu" 
jubilejas svinībās 4. februārī. 
Deviņdesmitajos gados iepa -
zinu Silviju Sproģi. Tikāmies, 
sarakstījāmies – beidzamo reizi 
nosūtīju viņai šī gada Baznīcas 
kalendāru, jo viņai svarīgi bija 

mājā Nort hamptonšīrā, Silvija 
aizgāja Viņsaulē 3. februārī. 
Cilvēkam, kas nekad nesūdzējās 
par savām daudzām veco dienu 
kaitēm, bet katru vakaru pa -
teicās savam Radītājam par 
viņai doto dienu, tās dienas 

kas rakstīja Brīvā Latvijā. Par 
ziediem un dāvanām, kuŗas 
tagad tikai spēju izbaudīt un 
apbrīnot.

Man bija liegts lidot – bet to, 
apejot visus ārstu brīdinā-

līdz mielēm vairāku gadu 
gaŗumā „Strau mēnu” lielās 
mājas pagrabā, lielā mitrumā 
un neērtībā, pirms es pati iera-
dos šajā vidē un iepazinu gan 
viņu, gan Gunaru. Viņas pa -

ik rītu uzsākt, lasot šai dienai 
veltītos Svēto Rakstu vārdus. 
Zīmīgi, it kā jutusi savu darbu 
padarītu, kaut arī nesagai dī -
jusi sava trešā mazmazbērna 
ierašanos viņas lielģimenes 

ieraksts kalendārā:
„Ja Dievs ir par mums, kas 

būs pret mums?”

Lai viņai paldies un vieglas 
smiltis!
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Deja uz ērģelēm –
Ivetas Apkalnas zelta rokas un kājas

Baibas Skrides
saldās vijoles skaņas Beneroja koncertzālē

Pirmdien 15. februārī pazīs-
tamā Latvijas ērģelniece Iveta 
Apkalna spēlēja solo koncertu 
Sietlas simfoniskā orķestŗa Be -
naroya koncertzālē. Māksliniece 
atskaņoja dažādu komponistu 
darbus, tostarp Aivara Kalēja 
Toccata on the Chorale “All the 
Glory be to God on High”, Op.29. 
Īpaši pārteigums bija austrāliešu 
ērgelnieka-komponista Sir George 
Thalen-Ball “Variations on a 
Theme by Paganini for Organ 
Pedals”, kuŗā ērģeles tiek spēlētas 
tikai ar pedāļiem. Apkalnas kājas, 
viņai speciāli šūtās zelta kurpēs, 
dancoja pa pedāļiem zibenīgi 
ātri. Tikai pašās beigās rokas 
pieskārās taustiņiem. Publika 
bija stāvā sajūsmā. Koncerta bei-
 gās pēc ilgiem aplausiem Ap -
kalna atskaņoja piedevu – S. Pro-
 kofjeva ,,Tokātu, op. 11 klavie-
rēm”, pārlikumā ērģelēm.

Starp skatītājiem bija kupls 

pul ciņš Sietlas latviešu, kas ar 
lielu baudu un lepnumu noklau-
sījās skaisto koncertu un pēc kon -
certa nepacietīgi gaidīja māksli-
nieci. Viņiem laimējās. Tautieši 
pasniedza māksliniecei rozes, 
nodziedāja ,,Lai dzīvo sveiks!” 
un visi kopā nofotografējās. Ap -
kalna bija cerējusi, bet nebija 
gaidījusi, ka tik daudz latviešu 
atnāks viņu klausīties. ,,Šis man 
ir dvēselisks pārdzīvojums,” viņa 
teica. Ar atklātu sirsnību viņa at -
bildēja uz jautājumiem par mū -
ziku, ērģelēm un arī par perso-
nisko dzīvi. Iveta Apkalna dzīvo 
Berlīnē un Rīgā, viņai ir divi 
bērni, 8 un 5 gadu veci, kas ru  -
nājot latviski, vāciski un angliski. 
Jau nākamajā rītā agri viņa lidoja 
uz Berlīni. Māksliniece labu laiku 
kavējās sarunās ar latviešu apbrī-
notājiem, kas vēl ilgi atcerēsies 
burvīgo vakaru ar apdāvināto, 
šarmanto ērģelnieci no Latvijas.

I. M. 

Janvāŗī trīs dienas pēc kārtas 
Beneroja koncertzālē kopā ar 
Sietlas simfonisko orķestri uz -
stājās vijolniece Baiba Skride. 
Orķestris atskaņoja Mocarta 3. 
vijoļkoncertu, bet vijoles solo 
varējām baudīt pasaules slavu 
ieguvušās 34 gadus vecās vijol-
nieces Baibas Skrides izpil dī-
jumā. 

Tiem latviešiem, kas bija ce -
turtdienas vakara koncerta ap -
meklētāji, bija iespēja pēc kon-
certa tikties ar mākslinieci un 
uzdot viņai dažus jautājumus:

Vai ir viegli spēlēt Mocarta 
mūziku? 

Mocarta mūzika klausītājiem 
parasti ir labi pazīstama, tāpēc 
vēl jo lielāka atbildība ir nospē-
lēt to viegli un skaisti.

Mēs labprāt gribētu Bene-
roja koncertzālē kopā ar jums 
redzēt uzstājamies diriģentu 

Andri Nelsonu. Vai varam uz 
to cerēt?

Andŗa Nelsona darba līgums 
ar Bostonas orķestri šobrīd 
neļauj viņam koncertēt kopā ar 
kādu citu Amerikas simfonisko 
orķestri. Par to varētu būt runa 
pēc kādiem dažiem gadiem.

Baibas Skrides vecāki ir mū -
ziķi. Baiba vijoli sāka spēlēt, 
kad viņai bija 4 gadi. Viņa pie-
bilst, ka neesot jau bijis lielas 
izvēles, par ko tagad ir liels 
prieks. Baibas māsas Lauma un 
Linda arī ir mūziķes. Lauma 
Skride ir pianiste, bet Linda 
spēlē altvijoli.

Mūzikas mīļotāji šajā vakarā 
varēja baudīt ne tikai Baibas 
saldās vijoles skaņas, bet arī at -
raktīvā igauņu diriģenta Olari 
Eltsa diriģēšanas mākslu Mo -
carta un Haidna mūzikā. 

I. G.
Sietlas latvieši un draugi ar Baibu Skridi

Iveta Apkalna ar latviešiem Sietlā

Šāda festivāla rīkotāji māk-
sliniekam atstāj tikai izpildītāja 
lomu. Tas ir interesanti, arī 
nauda ir vilinoša, taču lielākā 
daļa tēlnieku labprātāk piedalās 
konkursos, kuŗos izsludina te -
mas un kuŗas ietvaros māksli-
nieki var brīvi ļauties iztēlei un 
radīt mākslas darbus. Ar to arī 
izceļas vienīgais ledus skulptūru 
festivāls Baltijas valstīs Jelgavā, 
ka šeit tēlniekiem ļauj izpausties 
viņu radošajam garam un, ja 
paveicas uzvarot, saņemt vēl 
smuku naudas summu klāt.

Šīgada Jelgavas tema „Pasaules 
brīnumi” pavēra jo plašas „tul-
kojuma” iespējas, un tēlnieki to 
izmantoja, katrs atklājot, kas 

tieši viņam liekas brīnums šajā 
Dieva pasaulē. Lūk, Agnese 
Rudzīte-Kirillova šo temu ri  si-
nāja saistībā ar dabu, atveidojot 
chameleonu, kas spēj pielāgoties 
dzīves apstākļiem un videi, mai-
not krāsu. Tā formas arī saistās 
ar kaut ko aizvēsturisku, gan -
drīz vai fantastisku. Savu kārt tēl-
niece no Magadanas Svetlana 
Verbicka izkala ledū petroglifus 
no Čukotskas, kas brīnumainā 
kārtā saglabājušies no sense-
niem laikiem un apliecina šī 
tālā Sibirijas apgabala vietējo 
tautu kultūru. Vairākkārt kā 
pasaules brīnums tika uzsvērta 
dzīvības, bērna rašanās. Ieprie-
cinoši, ka mākslinieki neienira 
fantazijas pasaulē, tēlojot kādus 
nebūt pārdabiskus spēkus vai 

būtnes, teiksim, monstrus, kas 
neskaitāmās variācijās defilē 
pasaules popkultūrā. Viņi šos 
brīnumus saistīja ar reālo pa -
sauli.

Kā allaž Jelgavā tika vērtētas 
skulptūras divās kategorijās – 
individuālajā un komandu 
(divu mākslinieku) skulptūru 
grupā. Jāteic, ka šogad pārlie-
cinoši savu profesionālismu 
pierādīja lietuviešu tēlnieki. Tā 
individuālajā veikumā 1. vietu 
ieguva leišu mākslinieks Ķēs-
tutis Musteiķis par skulptūru 
„Sniegpārsla saujā”. Viņš kopā 
ar brāli Vitautu Musteiķi iz -
cīnīja arī 1. vietu komandu 
skulptūru grupā par darbu 
„Piedzimšana”. Jāatzīmē, ka 
viņi speciālizējas ledus tēl nie-

cībā, tādēļ panākumi Jel gavā 
(un ne pirmo reizi) ir pelnīti.

Vairākas godalgas saņēma 
arī latviešu tēlnieks Aivars 
Zingniks, kuŗš ieguva 3. vietu 
individuālo darbu grupā par 
„Ciklopu”, bet žūrijas sim pā-
tiju balvu viņš saņēma kopā ar 
latviešu tēlnieci Zīli Ozo liņu-
Šneideri par abu ledū izkalto 
kopskulptūru „Negai dījāt?”. 

Īpaši gribas izcelt 3. vietas 
ieguvējus komandu skulptūru 
grupā leišu tēlnieku Tautvila 
Poviliona un Martina Gaubas 
veikumu „Čaks Noriss pret 
Pizas torni”, kuŗi vienīgie starp 
kollēgām temu risināja hu  mo-
ristiskā garā, vēstīdami fantas-
tisku „brīnumu”, kā slavenais 
kino aktieris ar savu kāju 

PASAULES BRĪNUMI JELGAVĀ
veiklību un spēku nosargā 
slaveno Pizas torni no sa -
brukšanas. 

Vēl jāatzīmē, ka ledus bāru un 
demo skulptūras veidoja divi 
izcili tēlnieki, kuŗi piedalās 
Jelgavā gan smilšu, gan ledus 
skulptūru festivālos, iegūdami 
augstas vietas konkursos – 
Donats Mockus no Lietuvas un 
mūsu pašu Inese Valtere. Viņi 
šogad darināja lielu jo lielu 
ledus bāru, kas stāstīja par 
Valhallu, kuŗu no nevēlamiem 
atnācējiem uzmana divi sargi – 
vikingi. 

Festivālu kuplināja koncerti 
un dažādas atrakcijas, kā arī 
ledus skulptūras veidošanas de -
monstrējumi un izrādes un 
rotaļas bērniem.
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JURIS
ĶENINŠ

Jubilārs Arvīds Purvs

Lietaskoks svešuma mūzikā
Arvīdam Purvam –  90

Ir grūti ticēt, ka pagājuši ve -
seli 60 gadi kopš Arvīds Purvs 
ar ģimeni ieradās Kanadā. Šķiet, 
ka Arvīds Purvs ir vienmēr bijis 
daļa no Kanadas latviešu mūzi-
kālās dzīves, īpaši Toronto. 
Grūti ticēt, cik ātri tie gadi ir 
aizskrējuši; grūti ticēt, cik mil-
zīgs bijis viņa devums latvie-
šiem un Latvijai mūzikā; grūti 
ticēt, ka svinam šim mūzikas 
milzim apaļus 90 gadus.

Jā, 22. martā Arvīds Purvs 
svinēs savu 90. dzimšanas die  nu. 
Toronto latvieši to svinēs ar 
jubilejas sarīkojumu 20. martā 
Toronto Latviešu centrā. Šos 90 
gadus nevar aprakstīt īsā avīzes 
rakstā, bet mēģināšu atgādināt 
ikvienam latvietiem, cik liela ir 
Arvīda Purva ēna pāri visam, 
kas mūzikā noticis Kanadā. 
Katrs, kas  apmeklējis Dziesmu 
svētkus vai dziedājis korī, vai ir 
mūzikas cienītājs, būs vairāk-
kārt sastapis Arvīdu Purvu.

Komponistu – diri-
ģentu – rīkotāju – auto-
ru Arvīdu Purvu pa -
zīstu gandrīz visu savu 
mūžu. Viņš ir bijis mīļš 
viesis manās iesvētībās 
un kāzās, bet pēdējos 
gadus piecpadsmit  prie-
 cājos, ka esam cieši 
sadarbojušies, gatavo-
joties Dziesmu svēt-
kiem Kanadā. Varu 
teikt, ka esmu bijis viņa 
audzēknis, tad kollēģis 
un šobrīd mēģinu se -
kot viņa dziļajās pēdās, 
turpinot viņa iesākto 
un ilgus gadus darīto. 
Kaut Dziesmu svētki 
Kanadā jau skanēja 
pirms Arvīda Purva 
ierašanās Kanadā, viņš 
neapšaubāmi ir šīs 
kustības krusttēvs. Bez 
Arvīda Purva nezinu, 
vai Dziesmu svētki 
Kanadā vispār būtu.

Pats nebiju liecinieks, kā sākās 
Arvīda Purva gandrīz 60 gadu 
darbība mūzikā Kanadā. Par 
laimi, varu griezties pie viszinī-
gākā avota – mana tēva, profe-
sora Tālivalža Ķeniņa, kuŗš 
ievadā Arvīda Purva autobio-
grafijai „Pa skanošu vasaru” 
raksta: 

“Pirmajos lielajos Londonas 
(Anglijā) latviešu Dziesmu svēt-
kos 1951. gadā, kad vēl diriģēja 

Teodors Reiters, (..) Alberts Jē -
rums iepazīstināja ar gaŗu jau-
nekli acenēs, sakot: “Šis, lūk, ir 
Arvīds Purvs, un viņš mums 
būs īsts lietaskoks svešuma 
mūzikā.” Toreiz jau nezinājām, 
ka no zaļoksnējā puiša izaugs 
tik varens ozols mūsu trimdas 
koŗmūzikā. 

Arvīds Purvs dzimis Meņģelē, 
bērnībā spēlējis vijoli, ar Jau nat-
nes Sarkanā Krusta Milzarāja 
bērnu kori viesojies Dānijā un 
15 gadu vecumā diriģēja orķes-
tri baptistu draudzē Rīgā. Kaŗa 
gadi to noved Tornas apkārtnē, 
kur viņš vada arī dubultkvartetu. 
Pēc kaŗa spēlē Bruno Skultes 
Latviešu operas orķestrī Olden-
burgā, tad izceļo uz Angliju, kur 
ir palīgs Viktoram Baštikam, kas 
toreiz vadīja Zuikas vīru kori. 
Anglijā spēlē kamermūziku un 
1950. gadā nodibina Lesteras 
Daugavas Vanagu jaukto kori, 
kuŗu vada līdz 1956. gadam, 
kad ar dzīvesbiedri Mariju un 
meitu Āriju izceļo uz Kanadu 
un ierodas Toronto. 

...Biju dzirdējis par viņa sek-
mīgajām gaitām Anglijā un ne -
biju aizmirsis Alberta Jēruma 
sološo pareģojumu.” (Jērums lai   -
kam piedeva, ka Arvīds Purvs 
bija aizbraucis no Anglijas, jo 
daudz vēlāk viņš Londonas 
Avīzē, pēc 1973. gada Dziesmu 
svētkiem Ķelnē, rakstīja, ka 
Purvs bija “pareizais cilvēks pa -
reizejā vietā”, citējot arī kompo-
nistu Viktoru Baštiku līdzīgās 
domās.)

Pieaugot pienākumiem To -
ron to universitātē un Kanadas 
komponistu savienībā (Canadian 
League of Composers), kur  Tāli-
valdis Ķeniņš bija līdzdibinātājs 
un savā laikā priekšsēdis, mans 
tēvs  uzticēja “jauneklim” viņa 
dibinātā Sv. Andreja ev.-lut drau-
dzes koŗa vadību, un, dažus ga  dus 
vēlāk, arī viņa (kopā ar Marisu 
Vētru un Jāni Cīruli) dibināto 
Toronto Latviešu koncertapvie-
nību. Citēju: „Uzskatīju Arvīda 
ierašanos šeit kurmēt kā bībe-
lisko veģi tuksnesī un bez bažām 
aicināju viņu manu darbu tur-
pināt. Nodevu viņa rokās lielu, 
labi disciplinētu un jaukām bal-
sīm un neierobežotu enerģiju 
apveltītu kori, kuŗa pacietība 
jau vairākkārtīgi bija tikusi pār-
baudīta ar prasīgu jaundarbu 
atskaņojumiem. Arvīds darbu 
turpināja līdzīgā garā, gādājot 
vēl vairāk par pirmatskaņoju-
miem. Attīstījās viņa talants un 
prasme, līdz ar to – koristu un 
klausītāju uzticība viņa darbam.”

Arvīds Purvs palika abos 
ama tos ne mazāk kā 50 gadus 
katrā, uzņemoties arī Toronto 
Latviešu baptistu draudzes koŗa 
vadību un, 1974. gadā, Toronto 
DV sieviešu koŗa Zīle vadību. 
(Zīles ir galvenās 20. marta sa -
rīkojuma rīkotājas, to starpā 
Ausma Miķelsone, kuŗa 1950. ga -
dā dziedāja sieviešu dubult-
kvartetā Arvīda Purva vadībā 
Coventry, Anglijā.) 

Pēc mana tēva rakstītā, Arvīds 

Purvs ir piedalījies ne mazāk kā 
100 dažādos dziesmu svētkos 
un dziesmu dienās visā pasaulē, 
būdams virsdiriģents, tai skaitā  
\XX Vispārējos Dziesmu svēt-
kos Latvijā. Ir bijuši gandriz 100 

darbus, tur arī pāri par 100. Emmy 
balvas laureāte Lolita Ritmane 
atceras, ka Arvīds Purvs lūdzis 
viņu, vēl pajaunu meiteni, kom-
ponēt saviem ansambļiem. Lo -
lita: “Man tas bija liels gods un 

komponists, J. Ķeniņš piemin 
kantātes un a cappella dziesmas: 
“Īpaši izceļas kantāte Pret gaismu 
(Ingridas Vīksnas teksts), kuŗu 
izcili atskaņoja Toronto Mendels-
sohn koris (Elmer Iseler), To  ron   to 
Roy Thomson Hall.. Man perso-
nīgi ļoti īpatas šķiet dažas tau-
tasdziesmu apdares sieviešu 
korim. Rakstībai piemīt ne tikai 
māka, bet personība.”

Es pats pazīstu Arvīdu Purvu 
vislabāk un esmu sadarbojies ar 
viņu visvairāk kā ar rīkotāju: 
Toronto Latviešu koncertapvie-
nībā, kas ir izcilākā tāda veida 
organizācija visā pasaulē, pat 
iecienīta Toronto kanadiešu sa -
biedrībā kā izcilu koncertu rī -
kotāja ar pasaules līmeņa māks-
liniekiem skanīgās koncertzā-
lēs; Latviešu Dziesmu svētku 
biedrībā Kanadā, kur Arvīds 
kādus gadus 40 kalpoja par 
padomes priekšsēdi; neskaitā-
mās Dzies mu svētku rīcības 
komitejās kuŗās viņš ir kalpojis, 
arī uzņemoties vadību; un tik-
pat lielā skaitā svētku mūzikas 
komitejās, kuŗās viņš ir turpi-
nājis dienēt līdz XIV Dziesmu 
svētkiem Kanadā 2014. gadā. 
Viņš vienmēr ir piedāvājis vēr-
tīgus padomus, pielāgojot savas 
idejas moderniem apstākļiem 
un technoloģijai.

Tauta ir atzinusi un 
novērtējusi Arvīda Pur-
  va darbu un talantu. 
Viņš ir saņēmis apbal-
vojumus no vi  sām ie  -
spējamām organizāci-
jām, tostarp PBLA, 
Daugavas Vanagiem, 
un 1997. gadā, Latvijas 
Republikas Triju Zvaig-
žņu ordeņa sudraba 
Goda zīmi.

Visi bijušie koristi, mūzikas 
mīlētāji un Arvīda Purva cienī-
tāji ir mīļi lūgti apmeklēt 20. 
marta sarīkojumu. Tuvāka infor-
mācija meklējama laikrakstā, 
un vietas ir rezervējamas pie 
Aijas Kārkliņas (416 512 7348 
vai aijak@rogers.com). Būs ap -
sveikumi, anekdotes un mīļi 
vārdi, un, dabīgi, mūzika, pie-
dalīsies  Sv. Jāņa draudzes vokā-
lais ansamblis, (diriģente Brigita 
Alka) ar Arvīda Purva a cappel-
la daiļradi.

Kā atzinis Tālivaldis Ķeniņš, 
– “Šī sabiedrība ir izaudzinājusi 
Arvīdu Purvu par vērtīgu tās 
locekli mūzikā.” 

Jubilārs savukārt ziedojis savu 
enerģiju un talantu, rezultāti pār-
 snieguši Toronto robežas, iekļā-
vušies mūžam dzīvā latviešu 
gara dzīvē. Suminām viņu par 
to un vēlam darba prieku visos 
nākamos gados!

koncerti ar Zīlēm un Sv. Andreja 
draudzes kori. Tālivaldis Ķeniņš: 
“Ja mēs šajos novados rēķinātu 
rekordus kā sportā, tad neap-
šaubāms čempions būtu Arvīds 
Purvs – un tālu priekšā citiem.”

Tēvs izceļ arī Purva lomu, 
pasūtinot un atskaņojot jaun-

prieks. Arvīda pozitīvā attieksme 
pret jauniem komponistiem 
tika un tiek ļoti augsti novērtē-
ta. Sākās mūsu sadarbība, kuŗa 
motīvēja mani komponēt „Va -
sa riņa,” „Rozes zem sniega”, un 
vēl citas dziesmas Zīlēm.” 

Diriģents ir arī bijis ražīgs kā 
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(Turpinājums sekos)

JĒKABS ZIEDARS
Baltijas Universitātei septiņdesmit!

Atmiņas un 
filma par to

Austrālijas latviešu presē 2014. 
gada novembrī bija publicēta 
ziņa par žurnālistes un doku men -
tālfilmu režisores Helgas Merits 
filmas projektu par Baltijas Uni-
versitāti (Hamburgā 1946. – 1949.).

Viņa stāstīja, ka 1945. gada va   -
sarā latviešu profesoriem Lībe-
kas bēgļu nometnē esot radusies 
doma atvērt savu universitāti. 
Igauņu un lietuviešu profesori 
esot pievienojušies, un tā tas 
kļuvis par baltiešu pasākumu. 
(1946. gada 9. janvārī Lielbri ta-
nijas Ārlietu ministrija deva at -
ļauju universitāti izveidot.) Plā  no-
šanas komitejas darbs bijis neiz-
sakāmi grūts, jo taču nebijis 
nekā. Bijusi tikai ideja. Kas ticis 
sasniegts trijos mēnešos, bijis 
tiešām iespaidīgi: funkcionējoša 
universitāte ar astoņām fakul-
tātēm, sastāvošām no septiņ pa-
dsmit katedrām. 1946. gada 14. mar-
 tā Baltijas Universitāte atvēra 
dur vis. Taču 1949. gada septembrī 
Unversitātei bijis jāslēdz durvis, 
jo lielākā daļa studentu un mā -
cību spēku bija emigrējuši.

Lai gan šodien pati institūcija 
ir gandrīz aizmirsta, tomēr ne 
pavisam; vēl ir cilvēki, kuŗiem 
atmiņā turas šī sevišķā univer-
sitāte, kuŗiem ir fotografijas, 
dokumenti un stāsti par inte-
resantiem atgadījumiem univer-
sitātē, kuŗa sāka darboties Ham-
burgā. Vēl nav par vēlu jautāt 
aculieciniekiem par šo ievērības 
cienīgo institūciju, par studen-
tiem, par korporācijām. Vēl ir 
iespējams radīt dokumentālu 
filmu...

Manas atmiņas 
par Baltijas 
Universitāti

Kad 1946. gada pavasarī mani 
atbrīvoja no Cēdelgemas gūs-
tekņu nometnes, es nekavējos 
doties uz Saules nometni Gēs-
tachtā, netālu no Hamburgas, jo 
tur bija apmetusies mana māte. 
Es tur tiku uzņemts un pat 
dabūju darbu par nometnes 
elektriķa palīgu, jo biju beidzis 
Liepājas Valsts technikuma elek-
trotechnikas nodaļu.

Nometne sastāvēja no zaļganām 
koka barakām. Mūsu istabā bija 
desmit iemītnieki. Mazliet sa -
spiesti  dzīves apstākļi, toties  es 
atkal biju persona un nevis tikai 
numurs kādā vienībā. Tāpat jutās 
mūsu kaimiņi, kas bija izturējuši 
dažādas okupācijas iestāžu pār-
baudes (skrīningus) un „mājās at -
griešanās” (uz Sibiriju) spiedienu. 
Mūsu nākotni bija grūti zīlēt. Tā 
bija augstu kungu rokās. Man, 22 
gadus vecam vīrietim, bija rē  gu-
lāri danči nometnes zālē un arī 
netālajā Špakenbergas poļu no -
metnē. Un pagaidām  nekā vairāk 
man nevajadzēja!

Tad, kādā jaukā dienā ieradās 
blakus istabā dzīvojošās ģimenes 
meita. Viņa bija atbraukusi mājās 
pie ģimenes, lai tur pavadītu va -
saras brīvdienas pēc studijām 
Baltijas Universitātē, Hamburgā. 
Notika tā, ka viņa kļuva par 
manas dzīves “femme fatale”, un  

pēc viņas brīvdienu beigām es 
aizbraucu viņai līdzi uz Ham-
burgu. Man sākās jauna dzīve ar 
jaunu mērķi!

Baltijas Universitātes adminis-
trācija atradās Zoo nometnē (DP 
Camp Zoo), netālu no Dammtor 
metro stacijas. Tā kā biju paņēmis 
līdzi Liepājas Valsts technikuma 
beigšanas diplomu, man nebija 
grūtību immatrikulēties BU Me -
chanikas fakultātē. Es saņēmu 
matrikulācijas karti Nr. 1106 un 
studiju grāmatiņu ar ierakstiem, 
ka 1946. gada 1. jūlijā es esmu 
pieteicies sešiem studiju priekš-
metiem un sešiem praktiskiem 
darbiem. Kopskaitā divpadsmit 
ierakstu. Viss bija vācu valodā. 
Man tika arī ierādīta dzīves vieta 
vienā no nometnes koka ba  ra-
kām. Tā bija neliela baraciņa ar 
centrālo istabu un trim guļam-
istabām, ar diviem studentiem 
katrā guļamistabā.

profesors atbildēja, ka veste pie-
derot pie kursa un, kad mēs tik 
tālu būšot, tad nākšot arī veste. 
Apjautājoties uzzināju, ka profe-
sors zinot triku, kā apvērst per-
sonas vesti otrādi, nenovelkot šīs 
personas žaketi. Netiku redzējis 
vestes triku lekciju laikā. To re -
dzēju vēlāk, korporāciju sarīko-
jumos, un redzēju arī vienu stu-
dentu, izpildot šo triku ar profe-
sora paša vesti.

Protams, ka pēckaŗa Vācijā 
daudz kas bija grūti dabūjams. 
Bet šķiet, mēs mācējām izpalī-
dzēties. Ja nevarējām dabūt baltu 
papīru, lietojām oranžām līnijām 
svītrotu. Šodien esmu pārsteigts 
fotografijā redzēt, ka es un mans 
istabas biedrs, abi lietojam pilnīgi 
jaunus rasēšanas dēļus un piede-
rumus. Kur mēs tos dabūjām un 
ar ko mēs par tiem maksājām?...

avotu. Lai gan neatceros krāsniņu 
mūsu barakā, labi atceros nak snī-
gos malkas sagādes ceļojumus. 
Kavalieŗi esot šī „avota” produktu 
pasnieguši savām dāmām rožu 
vietā.

Man nav atmiņā, kā mēs sa  ņē-
mām pārtiku un kādas bija mūsu 
labierīcības. Tas, laikam, ir tādēļ, 
ka tas viss saskanēja ar tā laika 
standartiem un apstākļiem. Viens, 
ko es atceros ļoti labi, bija brī-
nišķīgā Mērbekas teātŗa Šekspīra 
“Divpadsmitā nakts” izrāde no -
metnes zālē.  

Ar vienu no barakas kollēģiem 
braucām uz Gēstahtu iepirkt 
melnā tirgus bumbieŗus, ko pār-
dot nometnē. Tā kā bumbieŗi ne -
bija sevišķi nogatavojušies, mēs 
tos sludinājām kā ģipša bum-
bierus (gippsbirnen). Kad bum-
bieŗu sezona izbeidzās, mums 
gadījās iepirkt elektriskās spul-
dzes. Tās mēs sludinājām kā kvēl-
bumbierus (gluebirnen). Tā kā mel-
najā tirgū nauda netika akceptēta, 
tad mums bija jābūt bijušam ci -
tādam maiņas produktam. Mums 
bija jābūt saņēmušiem amerikāņu 
cigaretes kā daļu mūsu pārtikas 
devas.

Dzīve
Pinebergā

 1947. gada janvārī mūs pārcēla 
uz bijušo vācu aviācijas skolu 
vienā no Hamburgas ārējām 
priekšpilsētām, sauktu Pineberga. 
Tur visas ēkas bija celtas no mūŗa 
un bija perfektā kārtībā. BU aiz -
ņēma administrācijas ēku, skolas 
ēku, kuŗai deva vārdu Alma 
Magna, virtuves ēku ar lielu 
sarīkojumu zāli un trīs no sešām 
divstāvu dzīvojamām mājām. 
Bez tam vēl bija milzīgs garāžas 
komplekss un atsevišķa (virs-
nieku) kluba ēka.

tāda pati kā citām sadzīves lietām 
tajā laikā. Bija jāpaciešas! Labi 
atceros elektrības piegādes trau-
cējumus vakaros. Tie bija labs 
iemesls jautrām sesijām ar blakus 
istabas studentēm, bet bija arī 
gaŗas pārrunas ar mācību spē-
kiem par studentu dzīvi korpo-
rācijās un citās studentu orga-
nizācijās.

 Virtuvē gatavoja siltu ēdienu. 
Diemžēl nevaru atcerēties de  ta-
ļas, kā ēdiens tika piegādāts un 
sadalīts. Atminos, ka mūsu apgā-
dātāja organizācija UNNRA, 
acīm redzot, bija lēti iepirkusi 
kukurūzu, jo mēs kādu laiku to 
saņēmām katru dienu servētu 
visdažādākos veidos. Vienu dienu 
to saņēmu kā puskukuli ceptas 
maizes, ko noliku skapī rītdienai. 
Otrā dienā tas puskukulis bija 
caur un cauri sapelējis.

Lielajā zālē virtuves ēkā notika 
deju vakari. Dāmas sastājās rindā 
gar vienu zāles sienu. Kungi sa -
rindojās gar virtuves gala sienu. 
Mūzikai sākoties, kungi ātrā gaitā 
metās pa diagonāli pāri zālei, lai 
paspētu uzlūgt izredzēto dāmu 
uz deju. Zālē notiekošo caur 
logiem vēroja skatītāji, starp 
kuŗiem bija arī mana virtuvē 
strādājošā māte.

Šinī pat zālē tika noturēti arī 
visi svinīgie akti, ieskaitot Baltijas 
Universitātes slēgšanas aktu, 
1949. gada 30. septembrī.

Aula Magna pirmā stāvā bija 
lekciju telpas. Jumta stāvā bija 
speciālistu kabineti. Virs tiem 
bija divi vienistabu dzīvoklīši 
telpu apkopējiem. Aula Magna 
bija būvēta uz paaugstinājuma, 
un uz to veda plašas kāpnes. Tā 
bija laba vieta konferenču un 
svinību dalībnieku lieluzņēmu-
miem.

Mēs visi, studenti, mācību 
spēki un darbinieki, okupācijas 

Zoo nometnes ieeja

Augstākās matemātikas klase uz Aula Magna kāpnēmJaunie rasēšanas piederumi

Lekcijas notika Hamburgas 
kultūras mūzeja telpās. Kad iera-
dos tur uz pirmo lekciju, mani 
pārsteidza lieliskais Baltijas Uni-
versitātes simboliskais glezno-
jums uz trepju telpas aizmugures 

 Dzīve Zoo 
nometnē

Aiz nometnes vārtiem gaŗš, 
asfaltēts ceļš sadalīja nometni 
divās daļās. Barakās, ceļa kreisajā 
pusē, mitinājās vīriešu kārtas 
studenti. Ceļa labajā pusē bija ad -

Dzīvojamos blokos mēs dzī vo-
jām jaukti, mācībspēki, studenti 
un studentes, un visi lietojām tšs 
pašas labierīcības. Tā, mūsu pir mā 
bloka, otrā stāva, gala dzīvokli 
aizņēma Universitātes prezidents 
profesors Gulbis ar kundzi. Is -
tabu blakus trepju telpai aizņēma 
profesors Rozenauers ar kundzi. 
Pārējās istabas aizņēma studen-
tes, studenti un lektori. Studenti 
un studentes dzīvoja pa seši vienā 
istabā. Katram bija gulta un ska-
pis. Citu mēbeļu nebija.

 Labierīcībās bija siltais un auk-
stais ūdens, un dzīvojamās is  ta-
bās bija radiātori. Šo sistēmu 
darbošanās drošība varbūt bija 

iestāžu acīs bijām pārvietotās 
personas, angliski – displaced 
persons, saīsināti – DP’s, mūsu 
valodā vienkārši – dīpīši. Laika 
gaitā atbildība par dīpīšiem mai-
nījās no vienas autoritātes uz citu, 
un katrai bija citāda nostāja pret 
tādu ūnikumu, kāda bija Baltijas 
Universitāte. Cīniņš ar šīm auto-
ritātēm bija jāizcīna BU vadībai. 
Studentu līmenī mēs to redzējām 
vienīgi kā atkal jaunu nosauku-
mu mūsu institūcijai. Mēs par to 
neraizējāmies un turējāmies pie 
savas iemīļotās Baltijas Univer-
sitātes nosaukuma.

sienas. Tas man lika saprast, ka 
notiek neiedomājamais – es eju 
akadēmijā!

Ēkas kreisā puse bija sabum-
bota, un trepju kreisā puse bija 
aizmūrēta. Trepju labā puse ieve-
da mani lekciju telpā.

Pirmā lekcija man bija tēlojošā 
ģeometrija, ko pasniedza profe-
sors Jēkabs Vītols. Tā bija zinātne, 
kā zīmēt ēkas perspektīvo skatu 
no diviem plāna skatiem. Man 
bija laimējies iegādāties oranžām 
līnijām klātu papīru, līneālu un 
zīmuli, ar kuŗiem sekoju profe-
sora mākslas darbam uz tāfeles.

Vēlāk, kursa laikā, lietuvieši 
sāka saukt: “Veste, veste…” Uz to 

  ministrācija, mācību spēku un 
sieviešu kārtas studenšu dzīves 
vietas.

Ceļa galā bija peldbaseins, 
saukts Valdemārs, kuŗš sagādāja 
daudz prieka vasaras laikā. Vienu 
dienu gadījās, ka Valdemārā ar 
visām drēbēm tika izpeldināta 
profesora Kundziņa meita. No -
metnē atskanēja runas par bruņ-
nieciskuma trūkumu mūsdienu 
studentiem.

Ir vērts pieminēt, ka nometni 
dalošais ceļš turpinājās aiz Val de-
māra un izbeidzās pie neap dzī-
votas barakas, pie nometnes ārējā 
žoga. Kad laiks kļuva auksts, šī 
baraka kļuva par malkas piegādes 
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PAR VIŅIEM RUNĀ LATVIJĀ

Sirsnīgas virtuālās 
tikšanās ar Baibu un 

Baņutu Rubess
Aizvadītajā nedēļā Latvijas 

TV populārajā raidījumā „Per-
sonība” atkārtoti varēja tikties 
ar mūsu tautieti Baibu Rubess 
(intervija ar viņu publicēta 
mūsu laikraksta (nr. 3. un 4.) un 
arī ar Baņutu Rubess, kuŗa 
tagad atkal dzīvo Kanadā.

lappuses. Savulaik Benjamiņu 
nama telpās notika Baņutas 
Rubesas režisētās izrādes par 
Emīliju Benjamiņu, kuŗās Indra 
Burkovska spoži atveidoja ti -
tullomu. Bet tovakar aktrise, 
„iegājusi” Emīlijas tēlā, azartiski 
komentēja sava žurnāla temas 

Iveta Vecenāne pie sava darba

No kreisās: Indra Burkovska alias Emīlija Benjamiņa,  Iveta Vecenāne 
un Laila Baumane sūta sveicienus Baņutai // FOTO: Ligita Kovtuna

// FOTO: no žurnāla "Klubs"

Ar Baņutu māsa sarunājās 
Skype, un tā bija sirsnīga, drau-
dzīga māsu saruna. Baibu sa  vu-
kārt iepazinām ne vien kā veik-
smīgu uzņēmēju ar plašu augsta 
līmeņa menedžmenta speciā-
listes pieredzi un rūdījumu, bet 
arī kā sievišķīgu, īstu latvieti, 
kas, par spīti savai aizņemtībai 
darba dzīvē, prot būt ģimeniska, 
gādīga un arī gluži praktiska. 

Bet Baņutu viņas draugi un 
talanta cienītāji atminējās kādā 
nesenā sestdienas pievakarē Rīgā, 
Benjamiņu namā, tagad viesnī-
cas Europe  Royal Hotel grezna-
jās telpās, kur notika savdabīgs 
sarīkojums. Proti, tūristu aģen-
tūra „Jauni rakursi” un tek stil-
māksliniece Iveta Vecenāne te 
sapulcēja tos, kam ir padziļināta 
interese par latviešu sabiedris-
kās dzīves un kultūras norisēm 
pirmskaŗa Latvijā. Kopā ar Emī-
liju Benjamiņu aktrises Indras 
Burkovskas personā tika pār la-
potas veco žurnālu „At  pū ta” 

un rakstus. Sarunas ritēja, 
pārceļoties no sendienām uz 
mūsdienām, asprātīgi un satu-
rīgi. Klātesošie malkoja šam-
panieti un iejutās Benjamiņa 
kundzes salona gaisotnē. Vēlāk 
„salona viesi” devās uz Jauno 
zāli, lai aplūkotu Ivetas darbu 
izstādi. Visilgāk pakavējās pie 
gleznas (skat. attēlā), kas tagad 
atrodas Kijevā, LR vēstniecības 
telpās.

Bet vakara izskaņā trīs dāmas 
– Iveta Vecenāne, Indra Bur-
kovska un pieminētās izrādes 
producente Laila Baumane, stā-
vot pie vēsturiskās Kārļa Bren-
cēna vitrāžas, kuŗā iemūžināta 
Emīlija ar savām māsām, no -
sūtīja videosveicienu Baņutai 
apaļā jubilejā.

Pievienojamies Baņutas svei-
cējiem un vēlam možu, radošu 
garu! Un atkalatgriešanos Lat-
vijā – vismaz ar kādu mākslas 
darbu! 

L.K.

Latvijā populārā „vīriešu” 
žurnāla Klubs februāŗa nu -
murā izlasāma plaša inter-
vija ar PBLA valdes priekš-
sēdi Jāni Kukaini. Žurnāla 
slejās tiek intervētas perso-
nības, kas ir sabiedrībā zi -
nāmas un var lepoties ar 
savā dzīvē sasniegto. Un, 
galvenais, – ir interesanti 
vīrieši. Interviju papildina 
plaša fotosesija, un tās 
virsraksts ir „Latviešu lieta 
can do!” Citējam fragmentus 
no šās intervijas. 

„Man jau no agras bērnī-
bas bija pienākumi, rūpes 
par brāli un māsu, vēlāk 
studijas. Kad apprecējos, 
vajadzēja izskolot trīs bēr-
nus. Savā karjērā biju tik 
veiksmīgs, ka jau 56 gadu 
vecumā varēju aiziet pen-
sijā, un pirmo reizi dzīvē 
kļuvu brīvs. Varēju darīt, ko 
vien vēlos. Tāpēc beidza-
mos 16 gadus daru to, ko 
gribu, esmu pilna laika ne -
atalgots sabiedriskais dar-
binieks un, atklāti runājot, 
šie pienākumi man sniedz 
lielāku gandarījumu nekā 
karjēra, kuŗai biju piesiets.”

Jānis Kukainis:
„Man ir sava – latviešu lieta!”

„Šeit [Latvijā] pilsoņi pā -
rāk daudz gaida no valsts. 
Nav tādas pašiniciātīvas kā 
Amerikā. Tas ir mans no -
vērojums. Protams, ir izņē -
mumi. Ei, starp citu, Latvijā 
ir ļoti izglītoti cilvēki.”

„Man ir laba sieva jau 44 
gadus. Trīs izglītoti bērni. Seši 
mazbērni. Trīs no vi  ņiem 
ļoti labi runā  latviski, mei-
tas vīrs ir amerikānis, un arī 
viņu bērni runā latviski. 
Man nav, par ko sūdzēties.”

„Es reizēm esmu frustrēts, 

jo domāju, ka Latvija varētu 
attīstīties ātrāk. Esmu pie -
dalījies procesos, pazīstu 
cilvēkus, un lietas nenotiek 
tik ātri, kā vajadzētu. (..)

Domāju, ka cilvēki, īpaši 
polītiķi pārāk daudz uz -
traucas par savu karjēru. 
Valdībai bieži vien primārā 
interese nav tauta. Šķiet, 
ārpus kritikas stāv vienīgi 
Ārlietu ministrija un Aiz  sar-
dzības ministrija. Do  mā ju, 
ka es zinu, kāda Latvija 
varētu būt.”

„Agrāk PBLA pārstāvēja 
Latviju visos pasaules foru-
mos. Pēc tam palīdzēja ie -
stā ties NATO un Eiropas 
Savienībā. Tagad mūsu mēr-
ķis ir veicināt ekonomisko 
attīstību, lai cilvēkiem nav 
jāatstāj sava zeme. Tāpat 
mums ir vairāk jāpiestrādā 
pie patriotisma.”

„Latvijā pastāvīgi esmu 
nodzīvojis četrus mēnešus, 
bet, saproti, visi mani draugi 
ir tur, Amerikā. Man retais 
draugs ir amerikānis. Tur ir 
mana sabiedrība, kapi, pazī-
šanās un mazbērni. Lūk, es 
sapratu, ka, darot sabiedrisko 
darbu, varu palīdzēt Latvijai 
daudz vairāk no turienes.”

„Amerika ir – can do, bet 
šeit visi plāno, šaubās. Šeit 
[Latvijā] ir – what can the 
government do for me? Pa -
gātnē man ir  bijusi iespēja 
kandidēt Saeimā. Es attei-
cos. Visdrīzāk, tur strādājot, 
kļūtu traks. Es nevienam 
neko nepārmetu, bet tā nav 
mana vide. Man ir sava, 
latviešu lieta.”
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Grandrapidieši sekoja sense-
nai tradicijai, svinot gadalaiku 
maiņu, pāreju no ziemas uz 
pavasari. 

Meteņu svinēšana Latvijā ir 
viena no senajām tradicijām, ko 
ievēroja arī citas tautas tajā pašā 
gadalaikā, februāŗa vidū. Meti ir 
sens latviešu vārds, kas no  zī mē 
maiņu, pāreju. Senā Romā šīs 
dienas sauca par Saturnalia un 
Lupercalia – ar svinēšanu un ba -
gātīgām maltītēm. Latviešu Me -
tenis ir mistiska būtne, kas tau-
asdziesmās lido pāri Daugavai, 
nesot cilvēkiem dāvanas.

Šinī laikā pagājušos laikos 
Latvijā beidzās budēļu dienas, 
kas sākās ap Ziemassvētkiem. 
Sievietes beidza vērpšanu un 
sāka aušanu, saimnieki salīga 
gājējus (strādniekus) nākamam 
darba gadam. Vizināšanās ka  ma-
nās bija daļa no Meteņu svinē-
šanas, lai augtu gaŗi lini un, 
protams, bagātīga graudu raža.

Ienākot un nostiprinoties kris-
tīgajai ticībai, Metenis pārvērtās 
par kristīgās baznīcas Aizgavēņa 
svinēšanu, dienu pirms Pelnu 
Trešdienas, kas ievadīja Lielo 
Gavēni, tas ilgst 40 dienas. Šīs 40 
dienas simbolizē Jēzus Kristus 
meditējot un gavējot tuksnesī 
pavadītās 40 dienas. Tā nu šinīs 

Grandrapidieši svin
Meteņus un slavē pankūkas

Par tīrību nevajag cīnīties – vajag slaucīt...
Talka Floridā 20. februārī

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

GUNĀRS LIEPIŅŠ

dienās pirms gavēņa cilvēkiem 
bija vēl izdevība baudīt bagātas, 
treknas maltītes un izpriecāties 
pēc sirds patikas, jo nākamā 
dienā Baznīca to visu aizliedza. 
Katrā zemē šīm svinībām bija 
savs nosaukums. Francijā un 
Jaunorleānā, Amerikā, tās sauca 
par Mardi Gras (treknā otrdie-
na), Italijā – Martadi Graso, 
Anglijā – Shrove Tuesday, Krie-
vijā – Masļeņica, Latiņamerikā – 
Karnevāls. Daudzās zemēs, it 
sevišķi Vācijā, Francijā un Dien-
vidamerikā, lielās pilsētās šinī 
dienā notika grandiozas parā-
des, dažādas izdarības, ieskaitot 
bagātīgas maltītes, kuŗu uzma-
nības centrā bija pankūkas.

Arī gavēņa laikā bija savas 
tradīcijas. Tā 8. gs. Romā cilvēki 
stāvēja nonēsātās drēbēs publis-
kos laukumos, kaisot sev pelnus 
uz galvas, tā nožēlojot savus  grē-
kus.  Šī tradīcija apstājās 10.gs., 
bet pelnu lietošana palika. Pelnu 
trešdienā tagad priesteris ar pel-
niem veido krusta zīmi uz ticīgo 
pierēm, tā atgādinot cilvēka mir  -
stību. Pelni nāca no iepriekšējās 
Lieldienās sadedzinātiem palmu 
zariem.

Tā nu svētdien, 7. februārī, Grand-
rapidu latviešu katoļu draudzes 
dāmas jau agri no rīta ieradās 

Latviešu biedrības namā rīvēt 
kartupeļus pankūkām un rau dzēt 
mīklu rauga pankūkām, sakārtot 
un dekorēt maltītes galdus. Pan-
kūku smarža piepildīja visu Bied-
rības namu. Tūlīt pēc svētdienas 
dievkalpojuma pankūku cepējas 
aicināja visus pie galdiem. Tur 
redzēja arī bagātīgas piedevas 
pie pankūkām, kā desiņas, siļ ķes, 

galda lūgšanu. Dalībnieku skaits 
bija neparedzēti liels, vajadzēja 
vēl klāt jaunus galdus. Darba rūķi 
šinī sarīkojumā bija Paulīnes 
Zad vinskis Dāmu komiteja un 
palīdzes: Barkāns Nellija, Cibul-
skis Česa, Daugaviešu pāris – 
Pamela un Andris, Grīnbergs 
Daina, Ragaušs Heidi, Tarbunas 
Lidija, Vāvere Terēze, Visockis 

tagad notiek tūlīt pēc svētdienas 
dievkalpojuma, viss jānodara 
pie vienas reizes !) visi pulcējās 
sarīkojumu zālē, lai piedalītos 
pankūku maltītē. Kā viesi šinī 
luterāņu draudzes pankūku mal-
tītē bija kupls skaits no katoļu 
draudzes, tāpat kā Katoļu drau-
dzes pankūkās bija kupls skaits no 
luterāņu draudzes. Kur katoļu 
dāmu specialitāte bija kartupeļu 
pankūkas, tur luterāņu dāmām 
bija plānās pankūkas ar gaļas 
pildījumu – Komm Morgen wie-
der, protams atkal ar daudzām 
piedevām. Maltītes viesus sveica 
Dāmu komitejas priekšniece 
Dr. Līga Gonzales. Galda lūg-
šanu teica draudzes mācītāja 
prāveste Ilze Larsen. Virtuves 
saimnieces un galdu klājējas 
bija Dr. Līgas Gonzales Dāmu 
komiteja ar palīdzēm – Ander-
sons Ligita, Dāvis Ausma, Dāvid-
sons Vija, Kalņiņš Ilga, Kornets 
Dzintra, Larsen Ilze, Runka Ilze, 
Vanuška Irēne un mūžībā aiz-
gājušo Harija un Irēnes Vungu 
maz- un maz-maz meitiņas 
Bruwer Kristīne, Bruwer Addi-
sone, Veldman Tara un Wilson 
Melissa. Maltītei sekoja bagātīga 
mantu lotereja, ko vadīja Ivars 
Petrovskis un Ingrīda Heinze.

škiņķi, dažādus ievārījumus, 
skābu krējumu. Draudzes admi-
nistrators Zigfrids Zadvinskis 
sveica visus klātesošos, īsi paka-
vējoties pie Meteņu dienu vēs-
tures. Priesteris Eugene Golas teica 

Marija un Wood Elita. Sarīko-
juma beigās notika mantu lot-
erija.

Svētdien, 21. februārī, latviešu 
luterāņu baznīcā tūlīt pēc diev-
kalpojuma (laba daļa sarīkojumu 

Ziemas vidū skaistas un ekso-
tiskas ir Floridas palmas un zaļie 
ozoli un citi mazāk pazīstami 
koki. Tie sevišķi iepriecina zie -

me  ļu „sniegputnus” un arī no ci      -
tām zemēm Floridā iebraukušos 
viesus. Bet kā to zina vietējie tau-
 tieši, palmas aug ātri un vismaz 

reizi gadā tās ir jāaptīra. St. Pē -
tersburgas Latviešu biedrības īpa-
šumā ap namu ir daudz un da -
žādi tropisko zemju koki un, lai 

tos uzturētu pievilcīgus, Biedrība 
katru pavasari, februāŗa mēneša 
beigās, rīko talku. Vienmēr at -
saucas lielāks pulciņš talcinieku 
un ar zāģiem, stangām un grā -
bekļiem aptīra ne tikvien kokus, 
bet arī zālāju un visu īpašuma ap -
kārtni. Nokaltušos zarus un la  pas 
samet lielā, 20 pēdu gaŗā tver tnē. 
Sevišķi daudz vietas aizņem ozola 
zari un, lai visus atkritumus va -
rētu tvertnē ievietot, jāsauc palīgā 
kādi lokanāki talcinieki, kas šā -
dus zarus varētu saspiest zemāk. 
Izrādās, ka visi kungi vai nu maz -
liet par stīviem, vai veciem, vai ar 
citādām vainām, un tādēļ palīgā 
nāk divas enerģiskākās dāmas. 
Šķiet, palmas katru gadu kļūst 
gaŗākas, un labi, ka jaunākā tech-
nika nāk mums paligā: izgudroti 
motorzāģi gaŗa kāta galā, un tie 
slaikākie kungi ar šiem zāģiem 
var aizsniegt arī augstākos nokal-
tušos palmu zarus.

Nama iebrauktuvi sargā divi 

Virtuvi iztīra un sakārto saimnieces Mārīte Rubīna un Aija 
Cimermane

Jātīra arī mājas iekšpuse, ko šeit ar lielu sparu dara Laika 
administrātore Rasma Adams

Enerģiskākās dāmas Ariāna Liepiņa un Dace Kupača-Hohlova. 
Aizmugurē mācītājs Aivars Pelds

Pie bibliotēkas mājas vienmēr 
za   ļojošo koku apstrādā Māris 
Prāvs. Māris sūdzas, ka tas aug 
ātrāk kā nezāles un jāapgriež 
divreiz gadā

spēcīgi Floridas ozoli. Nezināmu 
iemeslu dēļ, tos te sauc par „live 
oaks” – dzīviem ozoliem. Vai tad 
visi ozoli nav dzīvi? Atkal viena 
tropu zemes mistērija. Ozoli skaisti 
un spēcīgi, bet taisni ap šo laiku 
maina lapas. Savākt vecās, nokri-
tušās, ir atkal liels darbs. Uz to 
šoreiz speciālizējās Cimermaņu 
ģimene un arī mācītajs Aivars 
Pelds. Nezin, vai kāds skaitīja, cik 
lielās plastmasas mucas tika ozolu 
lapām piepildītas un aizvāktas uz 
tvertni. Pāris lielāki ozola zari 
nokārušies zemu pie iebraukšanas 
stāvvietā un jau gandrīz skrāpē 
augstāko mašīnu jumtus. Pro -
tams, te darbs Pēterim Ozolam 
– jānozāģē arī tie.  

Tāpat netiek aizmirsta arī na  ma 
iekšpuse, kur dāmas gan mazgā 
un vasko grīdu, gan tīra visus 
virtuves stūrīšus un pārkrāmē ska  -
pīšus. Tur jābūt stingrai kārtībai: 
krūzītes pa labi, apakštases pa 
kreisi un kafijas piederumi pa 
vidu. Protams, kārtību jāievēro, 
vismaz līdz nākamai talkai.

Dažu stundu laikā daudz kas ir 
paveikts, un, kad tuvojas pusdie-
nu laiks, Andris Norbergs ierodas 
ar lielām picas kastēm. Saimnieks 
Juris Epermanis gādā par alu, un 
talcinieki sēžas pie vaigu svied-
riem nopelnītām pusdienām. 
Biedrība ir atkal gatava uzņemt 
viesus. Talka taisni laikā: 5. martā 
Biedrībā Kanaku pēcpusdiena, 
kad floridieši daudzinās visus 
bijušos kaŗavīrus un 19. martā 
Biedrības 50 gadu jubileja. Tal-
cinieki ir gandarīti, ka uz šiem 
sarīkojumiem Biedrības nams 
un visa apkārtne ir uzposta.
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Raksts ar šādu virsrakstu aiz va-
 dītajā nedēļā publicēts Latvi jas 
Avīzē.  Stāsts ir par Irākas kur  du 
ģimeni – Usmānu un Taliju, kuŗi 
kopā ar diviem dēliem aizvadī-
tajā gadā ieradās Latvijā, izman-
tojot cilvēku kontrabandistu 
starp niecību. Saskaņā ar Latvi -
jas tiesas lēmumu viņiem tika 
pie šķirts t. s. alternātīvais statuss, 
kas nozīmē, ka viņiem ir brīvas 
pārvietošanās iespējas pa Šen - 
ge nas līguma valstīm. Kurdu ģi -
me ne pārbraukusi uz Nīderlan-
di, kur esot dabūjuši darbu res-
torānā. Taču – cilvēkiem ar mi -
nē to statusu ik gadu ir jāreģistrē-
jas patvēruma devējas valsts ie   -
st ā dēs. Viņu pašu ziņā ir, kā viņi 
to izdarīs... Latvijā. Nereģistrē-
šanās gadījumā šos cilvēkus sa -
skaņā ar Patvēruma likumu de -
portē uz to valsti, no kuŗas viņš ir 
ieradies.

“Latvija vairs 
nav vajadzīga”

Par iemeslu Latvijas atstāšanai 
Usmāns minēja to, ka nav iz -
devies atrast darbu sev vēlama -
jās jomās – viņš pats autore-
monta jomā, bet Talija – skais-
tum kopšanā. Abi dēli mācīju - 
š ies Rīgas 15. vidusskolā, kas ir...   
t. s. krievu skola.

“Tur, kur varētu būt darbs,   
nav kur dzīvot, bet tur, kur ir 
mā  jokļi, nav darba,” tā situāciju 
komentēja Pašvaldību savienī-
bas pārstāve. Pieredze un aptau-
jas rāda, ka bēgļi nevēlas doties 
uz attālākiem Latvijas lauku 
rajoniem, bet vēlas palikt Rīgā, 
kur ir gan izmitināšanas problē-
mas, gan arī nav iespēju viņus 
nodarbināt, kur nu vēl atbilstoši  
viņu vēlmēm. 

Nav noslēpums, ka patvēru -
ma meklētājus arī “pārsteidz” 
nelielie valsts pabalsti.    

// Foto: Dainis Bušmanis

Piedzimuši trīnīši
22. februāŗa  rītā Vidzemes 

slimnīcā pasaulē nākuši trīnīši – 
brāļi Artūrs, Emīls un Kristaps. 

Illustrējošs attēls. Mazulis
// FOTO: LETA

Trīnīši ģimenē ar deklarēto 
dzīvesvietu Valmieras pagastā ir 
pirmie bērni. Iepriekšējo reizi  
trī nīši – trīs māsiņas – toreizējā 
Val mieras slimnīcā dzimuši 
pirms 11 gadiem, 2005. gada 
februārī.

***
 Filma “Es esmu šeit” saņem 

Kristalla lāci 
Jaunā latviešu filma “Es esmu 

šeit” augstu novērtēta Berlīnes 
ki   nofestivālā un 19. februāŗa va -
karā saņēmusi galveno balvu 
katēgorijā Generation 14plus – 
Kristalla lāci.

Berlināles konkursam Gene-
ration šogad bija pieteiktas vai -
rāk nekā 2000 filmu, program-
mas katēgorijā 14plus kopā ar 
Renāra Vimbas debiju bija ie -
kļautas 15 pilnmetrāžas filmas. 
Konkursā Generation – īpašajā 
jau niešu un bērnu filmu sacen-
sībā, kāda nenotiek citos A klases 
festivālos – , filmu vērtētāji ir vie-
nā vecumā ar filmu varoņiem: 
katēgorijā Generation Kplus fil-
mas vērtē bērnu žūrija, bet ka -
tēgorijā Generation 14plus – jau  - 
n iešu žūrija, šogad septiņu cilvē -
ku sastāvā. Viņu piešķirtā balva 
Kristalla lācis, ir formā tāda pati 
un pēc nozīmes tikpat svarīga kā 
Berlināles galvenie – Zelta un 
Sudraba lāči.

Skats no filmas

Renāra Vimbas spēlfilma “Es 
esmu šeit”, kas starptautiskajā 
arē nā startē ar nosaukumu Mel - 
l ow Mud, pasaules pirmizrādi 
pie dzīvoja 14. februārī Berlīnes 
ki  nofestivāla ietvaros. Filma pro-
ducēta Latvijas studijā Tasse Film, 
to veidojusi starptautiska  ko -
manda – scēnārija autors un 
režisors ir Renārs Vimba, operā-
tors Arnars Torisons (Islande), 
kom ponists Ēriks Ešenvalds, 
māk slinieks Aivars Žukovskis, 
kostīmu māksliniece Līga Krā-
sone, grima māksliniece Stīna 
Skulme, montāžas režisors Jorgs 
Mavropsaridis (Grieķija). Lomās – 
Elīna Vaska, Andžejs Jānis Lilien-
tāls, Edgars Samītis, Ruta Birgere, 
Zane Jančevska, Rēzija Kalniņa, 
Indra Briķe un citi. Latvijas kino 
vēsturē līdz šim bijis tikai viens 
Berlināles Kristalla lācis – 1995. 
ga  dā to konkursa Generation 
Kplus īsfilmu sadaļā saņēma re -

žisors Nils Skapāns par filmiņu 
“Lidojam?!” no seriāla “Munks 
un Lemijs”.

***
Latvija vēlas redzēt spēcīgu 
Apvienoto Karalisti spēcīgā 

Eiropas Savienībā
16. februārī ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs Briselē pieda lī-
jās Eiropas Savienības (ES) Vis-
pā rējo lietu padomes sanāksmē, 
kuŗā tika sagatavota 18. un 19. 
feb ruāŗa Eiropadomes sanāk - 
s me. Eiropadomes galvenais jau-
tā jums būs vienošanās panākša-
na par risinājumiem saistībā ar 
Apvienotās Karalistes ierosinā ta-
jām Eiropas Savienības reform ām. 

Sanāksmes sēžu zālē

Rinkēvičs pauda nostāju, ka 
Apvienotās Karalistes dalība ES 
ir ļoti svarīga. “Latvija vēlas redzēt 
spēcīgu Apvienoto Karalisti spē-
cīgā Eiropas Savienībā. Ir izpro-
tama Apvienotās Karalistes vēl-
me cīnīties ar ļaunprātīgu sociālo 
pabalstu sistēmas izmantošanu, 
tādēļ esam gatavi meklēt kopīgus 
risinājumus, respektējot nedis-
kri minācijas principus. Nav pie-
ļaujama diskriminācija starp Ei -
ropas Savienības dalībvalstu pil-
soņiem neatkarīgi no tā, vai tas 
skartu Vienoto tirgu vai brīvu 
personu kustību,” uzsvēra ārlietu 
ministrs.

***
Panākta vienošanās

Pēc smagām sarunām Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstu līdeŗi 
20. februārī panāca vienošanos 
par Lielbritanijas premjērminis - 
t ra Deivida Kamerona pieprasī-
tajām bloka reformām. 

Deivids Kamerons

Eiropadomes prezidents Do -
nalds Tusks un Eiropas Komisi-
jas (EK) vadītājs Žans Klods 
Junkers galīgo vienošanās vari-
antu dalībvalstu līderiem node -
va darba vakariņu laikā. Neilgi 
pēc tam Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite tviterī pavēstīja, ka 
vienošanās ir noslēgta, ko mirkli 
vēlāk tviterī apstiprināja arī 
Tusks, piebilstot, ka vienošanās 
saņēmusi vienbalsīgu atbalstu.

Vienošanās rosina cerības, ka 
referendumā par Lielbritanijas 
turpmāko dalību ES, kas varētu 
notikt jau 23. jūnijā, briti tomēr 
izšķirsies par palikšanu blokā.

***
Vērtē Baltijas valstu ārpolītiku

Eiropas Ārlietu padome (Euro-
pean Council on Foreign Relations, 
ECFR) veikusi pētījumu “Eiro -
pas ārpolītikas tendences 2016” 

(The European foreign policy 
scorecard 2016). Secināts, ka Lat-
vija pagājušajā gadā Eiropas ār -
polītikā bijusi līdere divas reizes, 
savukārt vienā jautājumā – par 
humānās palīdzības sniegšanu 
Tuvajiem Austrumiem – valsts 
ierindota “slaistu katēgorijā”. Pē -
tījumā atgādināts, ka Latvija pa -
gājušā gada pirmajā pusgadā bija 
prezidējošā valsts Eiropas Savie-
nības (ES) Padomē, kā arī īpaši 
izcēlās ar atbalstu stingrām un 
vienotām sankcijām pret Krie-
viju. 

Ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs diskutē ar ASV Valsts 
sekretāru Džonu Keriju
// FOTO: LETA

Tāpat atzinīgi novērtēti Latvi-
jas centieni uzlabot attiecības ar 
Austrumu partnerības valstīm, 
īpaši izceļot Rīgā notikušo galot-
ņu apspriedi (samitu). Tomēr 
“slaistu katēgorijā” Latvija iekļau -
ta par relatīvi mazo humānās 
pa  līdzības sniegšanu Tuvajiem 
Austrumiem.

Igaunijas pozicija ir līdzīga 
Latvijas novērtētajām darbībām, 
taču tā kritiski novērtēta saistībā 
ar reakciju uz cilvēktiesību pār-
kā pumiem Ķīnā. Lietuva atzinīgi 
novērtēta par sniegto atbalstu 
Ukrainai, Austrumu partnerības 
valstīm, kā arī vienoto un stingro 
nostāju sankciju jautājumā pret 
Krieviju. Tā gan kritiski novērtē-
ta trīs reizes – saistībā ar kaŗavīru 
izvietošanu citās valstīs, saistībā 
ar reakciju uz cilvēktiesību pār-
kā pumiem Ķīnā, kā arī relātīvi 
mazo humānās palīdzības snieg-
šanu Tuvajiem Austrumiem.

***
Ministru prezidents Briselē
Ministru prezidents Māris 

Kučinskis Briselē, tiekoties ar 
Eiropas Parlamenta priekšsēdi 
Martinu Šulcu,  apliecināja, ka 
turpinās iepriekšējās valdības 
kursu, atbalstot ES polītisko un 
ekonomisko vienotību, konku-
rētspēju un efektīvu darbību. 

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis Briselē, tiekoties ar Ei -
ropadomes priekšsēdi Donal -
du Tusku // FOTO: LETA

Par būtiskākajām Latvijas val-
dības darba jomām Kučinskis 
mi  nēja enerģētiku, iekšējo tirgu, 
kā arī migrācijas un patvēruma 
polītiku. Attiecībā uz migrācijas 
jau tājumiem Latvijas valdības 
vadītājs Eiropas Parlamenta 
priekš sēdim uzsvēra, ka priori -

tā tei ir jābūt jau pieņemto lē  mu-
mu īstenošanai, it īpaši ES ārējās 
robežas stiprināšanai, jo “Šenge-
nas zona ir viens no lielākajiem 
Eiropas Savienības sasniegu - 
m iem, un mums jāizmanto visi 
līdzekļi tās nosargāšanā.”

Māris Kučinskis, tiekoties ar Ap  -
vienotās Karalistes premjērmi-
nistru Deividu Kameronu, uz -
svē ra, ka Apvienotā Karaliste ir 
stratēģiski svarīgs partneris Ei -
ropas Savienībā un NATO. 
“Mums ir izcilas divpusējās attie-
cības un sadarbība drošības jo -
mā,” teica Kučinskis. Ministru 
prezidents pateicās Deividam 
Kameronam par atbalstu Balti -
jas valstu drošības stiprināšanā.

***
Māris Kučinskis 
Eiropas polītikā 

Māŗa Kučinska priekšteči Mi -
nistru prezidenta  amatā – Valdis 
Dombrovskis  un Laimdota Strau -
juma (abi Vienotība) – kā Vieno-
tības biedri piederēja Eiropas 
Tautas grupai. Tādējādi viņi va -
rēja piedalīties neoficiālajās šajā 
polītiskajā grupā ietilpstošo val-
dības vadītāju sēdēs. Eiropas 
Parlamenta  (EP) deputāts Kriš-
jānis Kariņš TV raidījumā sacīja, 
ka Latvijas jaunā Ministru pre-
zidenta Māŗa Kučinska (ZZS) 
pārstāvētā polītiskā apvienība un 
to veidojošās partijas nepieder 
nevienai no Eiropas polītiskajām 
grupām, kas pārstāvētas EP. Šis 
fakts Kučinski padara vienu. 

“Eiropas polītiskajā kontekstā 

Kučinskis stāv viens kā pirksts, 
un tas nav labi mums visiem,” 
sacīja Kariņš. Kariņš  paskaidroja, 
lai valdība un polītiķi spētu 
realizēt savas intereses, viņiem ir 
jābūt kādā Eiropas partiju 
polītiskajā grupā. “Šobrīd Latvijas 
jaunais premjērs pieder ZZS, kas 
nepieder nevienai grupai. Man ir 
jautājums, vai jaunais premjērs 
spēs aizstāvēt Latvijas intereses,” 
pauda Kariņš.

***
NATO ģenerālis: Putinam 

nāktos samaksāt...
NATO Apvienoto spēku pa -

vēl niecības stāba Brunsumā ko -
mandieŗa ģenerāļa Hansa Lotāra 
Domrēzes ieskatā Krievijas pre-
zidentam Vladimiram Putinam 
nāktos samaksāt drausmīgu ce -
nu par iebrukumu Baltijas valstīs 
un tāpēc Krievijai nebūtu nekā -
du militāru ieguvumu, šādi rīko-
joties. 

Māris Kučinskis un Eiropas 
Komisija prezidents Žans Klods 
Junkers
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gadus veciem bērniem. Plānots, 
ka nodarbības notiks divas reizes 
mēnesī sestdienās. Nodarbībām 
tiks izmantoti Latviešu valodas 
aģentūras materiāli no interneta 
vietnes www.maciunmacies.lv, 
kuŗus vēstniecība aicina tautiešu 
ģimenes izmantot arī mājās.

***
Režisore Laila Pakalniņa vieso-

jas pie Beļģijas latviešiem
16. februārī režisore Laila Pa -

kalniņa ar filmu “Ausma” viesojās 
pie latviešiem Beļģijā. Sarunā ar 
skatītājiem režisore atzina viņa 
labprāt atsaukusies aicinājumam 
parādīt filmu tautiešiem Beļģijā, 
jo, ņemot vērā visai skarbo sižetu, 
filma neatstāj skatītājus vienal-
dzīgus un raisa karstas diskusijas. 
Viņu pašu interesējis uzzināt, kā 
“Ausmu” uztvers un sapratīs ska-
tītāji, kuŗi nav piedzīvojuši 20. 
gadsimta 50. gadu kolhozu dzīvi 
Padomju Savienībā, un jo īpaši – 
kā šo filmu novērtēs tie, kuŗiem 
dzīve Padomju Savienībā ir sve ša.

Režisore Laila Pakalniņa (trešā 
no kreisās) ar Latvijas vēst nie-
cības Beļģijā un Latviešu bied-
rības Beļģijā pārstāvjiem
// FOTO: Latvijas vēstniecība 
Beļģijā

***
Vēstniecībā Maskavā 

demonstrē filmu 
“Ručs un Norie”

17. februārī Latvijas vēstniecī -
bā Krievijā tika demonstrēta 
dokumentālā filma “Ručs un 
Norie”, kas 2015. gadā saņēma 
nacionālās kinobalvas “Lielais 
Kristaps” apbalvojumus četrās 
katēgorijās. Filmas režisore Inā -
ra Kolmane klātesošajiem pa -
stāstīja par filmas tapšanas gaitu, 
kā arī piedalījās domu apmaiņā 
par filmas sižetu. Vakara turpi-
nājumā īsu koncertu sniedza 
Latviešu skolas Maskavā mūzikas 
skolotāja Zane Rasmane ar vīru 
Aleksandru Klimaševski.

Filma “Ručs un Norie” ir stāsts 
par divu eksotisku pasauļu sa -
stapšanos, kas uzšķiļ pārsteidzo-
šu emocionālu un dvēselisku 
radniecību. Antropoloģijas ma -
ģistratūras studente Norie Tsu-
ruta no Japānas ierodas Latvijā, 
lai pētītu un rakstītu savu ma -
ģistra darbu par suitu novadu. Te 
viņa satiek vienu no vecākajām 
suitu sievām Mariju Steimani, 
sauktu par Ruču, kuŗa nezina    
ne vārda angliski, toties dzied. 
Norie iemācās latviešu valodu, 
un antropoloģiskā interese pa -
mazām pārvēršas patiesā gara 
tuvībā, kas neapdziest pat tad, 
kad Norie ir spiesta atgriezties 
Japānā. Turpmāk Latvija un Ja -
pāna ir saistītas ar neredzamu   
un ļoti personisku pavedienu – 
Ručs raizējas par Norie “tur, 
tālumā”, bet Norie sauc Ruču     
par savu Latvijas vecmāmiņu un 
vēlas atgriezties.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Dzejas vakarā latviešu valodā 
izskanēja Māras Zālītes dzejolis, 
kuŗu vēstniecībai tieši šī sarīko-
juma norises bagātināšanai at -
sūtīja pati dzejniece. Vakara gaitā 
klausītāji iepazinās ar vairāk nekā 
30 dzejas lasījumiem dažādās pa -
saules valodās. Latvijas vēstnie-
cība pateicas dzejniecei Mārai 
Zālītei par radošo atbalstu.

***
Sācies Latvijas Laikmetīgās 

mākslas mūzeja metu konkurss
Ar Latvijas Laikmetīgās māk-

slas mūzeja (LLMM) metu kon-
kursam izvēlēto ārvalstu archi-
tektu ierašanos Rīgā 18. februārī  
(attēlā) sācies mūzeja metu kon-
kurss.

Vizītes laikā architekti iepazi-
nās ar galvaspilsētas architektūru 
un pilsētplānošanas stratēģiju, 
konkursa nolikumu un mūzeja 
koncepciju. Ārvalstu architektus 
interesēja Skanstes apkaimes ko -
pējā attīstība un atsevišķi – tās 
finanču un sabiedriskās daļas, 
New Hanza City, kur atradīsies 
mūzejs, attīstības plāni.

Ārvalstu architekti tikās ar pa -
sūtītāja – Latvijas Laikmetīgās 
mākslas mūzeja fonda – pārstāv-
jiem, kultūras ministres padom-
nieku architektūras jautājumos 
Jāni Dripi, Rīgas pilsētas archi-
tektu Gvido Princi un 29 Latvi -
jas architektu, pilsētplānotāju un 
dizaineru birojiem, kuŗi bija 
pieteikušies sadarbībai, kā arī  ar 
citiem pārstāvjiem no architektu 
kopienas, tostarp no Latvijas Ar -
chitektu savienības.

***
Sanktpēterburgā 

atklāta izstāde 
“Nikolajs Rērichs un Latvija”
Sanktpēterburgas Valsts Rēri-

chu ģimenes mūzejā-institūtā 
tika atklāta izstāde “Nikolajs Rē -
richs un Latvija”.

Mākslinieka, filozofa, domā -
tāja un sabiedriskā darbinieka 
vārds plaši pazīstams visā pasau-
lē. Tomēr tieši Rīgā jautājums: 
“Kā aiziet uz Rēricha ielu?” nevie-
nu nepārsteigs, jo Rīga ir vienīgā 
pilsēta pasaulē, kuŗā atrodama 
mākslinieka vārdā nosaukta iela. 
Kas saista Rērichu ģimeni un 
Latviju? Par to arī stāsta izstāde. 

 ***
Kijevā latviešu bērni attīsta 

dzimtās valodas prasmes
Latvijas vēstniecība Kijevā, Uk -

rainā, uzņēmusies iniciātīvu or -
ganizēt rēgulārus sarīkojumus 
tautiešiem, tostarp rīkot latviešu 
valodas nodarbības trīs līdz 12 

***
Plaša intervija ar vēstnieci 

Ēģiptē Ivetu Šulcu
16. februārī Tuvo Austrumu  

un Ziemeļafrikas reģiona (Middle 
East and North Africa, MENA) 
ziņu aģentūra publicējusi plašu 
interviju ar Latvijas vēstnieci 
Ēģiptē Ivetu Šulcu (attēlā). 

Tajā ar MENA aģentūras žur-
nālisti vēstniece runā par Latvi -
jas un Ēģiptes attiecībām, Ēģipti 
pēc parlamenta vēlēšanām un 
Tuvo Austrumu reģiona drošības 
izaicinājumiem. Intervija guva 
plašu atspoguļojumu, tostarp 
Ēģiptes Nacionālās televīzijas un 
vietējo laikrakstu mājaslapās, kā 
arī sociālos plašsaziņas līdzekļos.

***
Atver Glāzgovas universitātes 

pētnieka grāmatu 
Latvijas Okupācijas mūzeja zā -

lē, Raiņa bulvārī 7,  atvēra Glāz-
govas universitātes Centrālās     
un Austrumeiropas pētnieka 
Ammo na Českina (Ammon 
Cheskin) grāmatu “Russian Spea-
kers in Post-Soviet Latvia. Discur-
sive Identity Strategies” (“Krieviski 
runājošie postpadomju Latvijā. 
Identitātes diskursīvās stratē-
ģijas”). 

Ammons Českins (attēlā) savā 
pētījumā aplūko Latvijas krie-
viski runājošo iedzīvotāju iden-
titāti un šīs sabiedrības daļas 
nostāju pret Latvijas un Krievijas 
īstenoto polītiku. Českina ieskatā 
krieviski runājošie Latvijā ir iz -
veidojuši identitātes, kas vienlai-
kus noraida un pieņem gan lat-
visko, gan krievisko identitāti un 
kas būtībā ir sarežģīts latviskās 
un krieviskās identitātes hibrīds.

Pētījumā Českins pauž uzska-
tu, ka, neraugoties uz Krievijas 
pūlēm, Latvijā daudzi krieviski 
runājošie nejūt ciešas polītiskās 
saites ar Krievijas Federāciju. Tai 
pašā laikā Latvijas plašsaziņas 
līdzekļu un polītiskās telpas ana-
lize rāda, ka krieviski runājošie 
bieži ir attēloti lojālāki Maskavai 
nekā Rīgai.

***
Taškentā lasa Māras Zālītes 

dzejoli
19. februārī Taškentā, Bangla-

dešas vēstnieka Uzbekistānā re -
zidencē, notika dzejas lasījumu 
vakars, veltīts UNESCO Starp-
tau tiskajai dzimtās valodas die-
nai. Tajā  piedalījās Uzbekistānā 
akreditēto ārvalstu vēstniecību 
un starptautisko organizāciju 
pārstāvji (attēlā).

***
Ar Ķīnas pārstāvjiem pārrunā 

sadarbības iespējas
Ārlietu ministrijā bija ieradu-

sies delegācija Ķīnas Nacionālās 
attīstības un reformu komisijas 
(National Development and Re -
form Commission, NDRC) priekš-
sēža vietnieka Ninga Dzjidže 
vadībā, lai pārrunātu gaidāmo 
Centrāleiropas un Austrumei ro-
pas valstu un Ķīnas sadarbības 
(16+1) formāta galotņu apsprie -
di (samitu) un dažādas sadarbī-
bas iespējas.

Komisijas pārstāvji bija iera-
dušies Latvijā, lai rūpīgāk iepa-
zītos ar potenciālām sadarbības 
iespējām, īpaši transporta, lo  ģis-
tikas un investīciju jomā. Ķīnas 
pārstāvis uzsvēra Latvijas nozī-
mīgo lomu ne tikai divpusējā 
sadarbībā, bet arī 16+1 formātā. 

***
Krievijas bruņoto spēku 

lidmašīna Latvijas tuvumā
Nacionālie bruņotie spēki 

(NBS) 19. februārī Latvijas tuvu-
mā konstatējuši Krievijas bru-
ņoto spēku lidmašīnu, fregati un 
zemūdeni. Lidmašīna Il-20 iden-
ti ficēta virs Baltijas jūras neit rā-
lajiem ūdeņiem pie Latvijas terri-
torijas ūdeņu ārējās robežas. Lat-
vijas ekskluzīvi ekonomiskajā 
zonā, 11 jūras jūdzes no valsts 
territoriālajiem ūdeņiem, identi-
ficēta Krievijas bruņoto spēku 
Stereguschiy klases fregate un Kilo 
klases zemūdene.

Krievijas Federācijas Pleskavas 
apgabalā, kas robežojas ar Latviju 
un Igauniju, līdz 20. februārim 
notika plaši desantnieku manev-
ri. Aizsardzības ministrs Rai - 
m onds Bergmanis (ZZS) norādī-
jis, ka šīs mācības ir iepriekš 
plāno tas un Latvija par tām tiku-
si brīdināta.

***
Vašingtonā novērtē 

Latvijas veiksmīgos investīciju 
projektus ASV

Vašingtonā notika ikgadējā 
Lat vijas goda konsulu ASV pa -
valstīs sanāksme. Tās dalībnieki 
apsprieda iepriekšējā gada aktī-
vitātes, kā arī turpmāk darāmo, 
lai veicinātu Latvijas un ASV 
polītisko dialogu, kā arī sadarbī -
bu aizsardzības, militārajā un eko-
 nomikas jomās. Vēstnieks Andris 
Razāns iepazīstināja goda kon-
sulus ar Latvijas jaunizveidotās 
valdības darba prioritātēm un 
vēstniecības plāniem 2016. gadā. 

Viens no sanāksmē apsprie-
žamajiem jautājumiem bija ga -
tavošanās Latvijas valsts simtga-
des svinēšanai 2018. gadā. Ar 
Latvijas jubilejai veltīto sarīko-
jumu koncepciju iepazīstināja 
Latvijas Amerikas Latviešu ap -
vie nības (ALA) pārstāve Līga 
Ejups. Viņa informēja par ASV 
latviešu sabiedrības plāniem 
īstenot Latvijas valsts ievēroja-
mās gadskārtas norises, lai pie-
šķirtu šim notikumam pēc ie -
spējas plašāku uzmanību ASV.  

Mācību Steafast Jazz vadītājs 
Apvienoto spēku pavēlniecības 
Brunsumā komandieris ģe  ne-
rālis Hans Lotārs Domrēze (no 
kr.) un NBS komandieris Rai -
m onds Graube // FOTO: LETA

Sarunā ar žurnālistiem ģene-
rālis norādīja, ka parasti neviens 
militārais komandieris nesaka, 
ka viņa rīcībā ir pietiekams skaits 
kaŗavīru. “Mūsu [NATO dalīb-
valstu] polītisko lēmumu pieņē-
mējiem ir jāizšķiras par to, kam 
viņi grib atvēlēt naudu. Ir jābūt 
izglītības sistēmai, jābūt veselības 
aprūpei, jābūt armijai. Beigu bei-
gās mēs nonākam pie jautāju -  
ma – kas ir pietiekami?” teica 
ģenerālis. Tomēr vienlaikus NATO 
rīcībā ir daudz resursu, lai attu-
rētu Krieviju no iebrukuma Bal-
tijas valstīs. “Tā cena, kuŗu Pu -
tinam nāktos maksāt [par iebru-
kumu Baltijā], ir drausmīgi aug -
s ta. Dalībvalstu robežas ir visas 
alianses robežas. Ja kāds nolem -
tu iebrukt, mēs [NATO] īsteno - 
 s im atbilstošu reakciju,” uzsvēra 
Domrēze.

Komandieris atgādināja prūšu 
ģenerāļa un militārā teorētiķa 
Kārļa fon Klauzevica  sacīto, ka 
svarīgāk ir domāt nevis par to, 
kur tiek uzbrukts, bet gan par     
to – kādus atbildes soļus spert.

***
Tiekas ar Latvijā akreditētiem 

ārvalstu nerezidējošiem 
vēstniekiem

Latvijas vēstniecībā Helsinkos 
vēstnieks Uģis Bambe tikās ar 
Latvijā akreditētajiem ārvalstu 
ne  rezidējošiem vēstniekiem un 
vēstniecību pārstāvjiem. Šobrīd 
rezidences vieta Somijā ir Arģen-
tīnas, Islandes, Kubas, Peru, Ve -
necuēlas, Malaizijas, Nikaragvas, 
Urugvajas un Namībijas diplo-
mātiskajām pārstāvībām, kā arī 
Palestīnas misijai. 

Vēstnieks U. Bambe klātesošos 
informēja par Latvijas iekšpo lī-
tiskajām aktuālitātēm, sniedza 
ieskatu jaunās valdības dekla rā-
cijas pamatnostādnēs, tai skaitā 
attiecībā uz ārpolītikas jomu.      
U. Bambe informēja par Latvijas 
prezidentūras prioritātēm Balti-
jas valstu sadarbības formātos  
un būtisko Baltijas valstu un Zie-
meļvalstu sadarbības jeb NB-8 
ietvaros, ko šogad koordinē Lat-
vija.

Diplomātisko misiju vadītāji 
interesējās par sadarbības pers-
pek tīvām ar viņu pārstāvēto re -
ģionu valstīm, esošo situāciju sai s-
tībā ar reģionālo sadarbību ener-
ģētikas jomā, kā arī Rail Baltica 
projekta attīstību.
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Globāli respektētā vācu nedē-
ļas laikraksta DER SPIEGEL gal-
venā redaktora vietnieks Dirks 
Kurbjuveits savā kārtējā rīta ap -
skatā “Die Lage” (Stāvoklis), kas 
lasāms tīmekļa variantā, jautā, 
vai lasītājam nešķiet, ka Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins ie -
jaucas arī viņa dzīvē – tāpat kā 
gadījies Kurbjuveitam, kuŗš, la - 
s ot ziņas no Sīrijas, jūt, ka Putins 
vēršas “pret mums, Rietumiem, 
Eiropu, Vāciju, tātad arī pret 
mani, kurš piederīgs visiem šiem 
veidojumiem”.

Kurbjuveits uzskata, ka Putins 
liek bombardēt Sīriju, lai vēl vai-
rāk bēgļu dodas uz Eiropu un 
destabilizē turienes polītisko kār-
tību. Putins labprāt konfliktē ar 
Turciju, lai turki reiz vērstos pie 
NATO pēc palīdzības, kas sašķel-

Cilpa ap kaklu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

tu šo Rietumu aliansi, jo ne vi  si 
vēlas palīdzēt. Kurbjuveitam šķiet, 
ka Putins liek saviem iz  nīcinā-
tājiem eskortēt vācu lid mašīnas 
“Tornado”, kas veic iz  lūk lidoju-
mus, lai iebiedētu pa  cifistiskos 
vāciešus. “Brīžiem,” rak sta Kurbju-
veits, “man ir tāda sajūta, it kā 
ma nu kaklu apvij cilpa, ko Putins 
mazliet pēc patikas rausta.” Jā, 
tāda šķērmīga sajūta, vai ne? 

Putins liek nervozēt arī ASV 
prezidentam Barakam Oba - 
m am, kuŗš licis saprast, ka krievu 
uzlidojumi, atbalstot Asada režī-
mu, vērtējami kā stratēģiska kļū-
da. Ja Krievija vēlas ilgstoši oku-
pēt Sīrijas territoriju, tas Krie -
vijai maksātu dārgi, brīdina 
Oba ma un norāda, ka Asada 
režīms arī tagad kontrolē tikai 
vienu ceturtdaļu no Sīrijas.

Vladimirs Putins it visur jauc 
gaisu, tostarp Baltijas pievārtē. 
Šai sakarā duras acīs Jura Paide ra 
komentārs Neatkarīgajā (NRA), 
kam dots virsraksts – “Dzīve Krie-
vijas iebrukuma gaidās”. Pai - 
 ders, kuŗš bija Saskaņas līdeŗa 
Urbanoviča līdzautors, sastādot 
Latvijai ne visai labvēlīgo grāma-
tu “Vēstures melnraksti”, kon  - 
s tatē: kopš brīža, kad Krievija 
anek tēja Krimu, “mēs (Latvija. – 
F. G.) dzīvojam Krievijas uzbru-
kuma gaidās. Propagandas strau-
me, kas plūst no lielākajiem Lat-
vijas plašsaziņas līdzekļiem, uz -
tur nemitīgu spriedzi. Tūlīt, tū - 
līt būs iebrukums,” sarkastiski 
smīk  ņā Paiders.

Viņš kliedē bažas par Krievijas 
kaŗa lidmašīnu aizdomīgo tuvo-
šanos Latvijas territoriālajiem 

ūdeņiem un skaidro: “Par to, kā 
izkļūt no Kaļiņingradas (bij. Kē -
nigsbergas. – F. G.) apgabala,  Krie-
vijas militārās lidmašīnas un ka -
ŗakuģi var tikai pa šauru neitrālo 
ūdeņu koridoru un neizbēgami 
pietuvināties vai nu Latvijas, vai 
arī Zviedrijas territoriālajiem 
ūdeņiem, laiku pa laikam atgādi-
nāja laikam tikai Neatkarīgā.

Tikai NRA jūt līdzi nabaga 
krievu militāristiem, kuŗiem nā -
kas streipuļot  šaurajā koridorā...

Paideraprāt,  par provokāciju 
uz  skatāma ne tikai BBC filma 
“par Latgali”, bet arī RAND zi -
ņojums par NATO militārās spē-
les rezultātiem, “no kuriem iz -
riet, ka Krievijas un NATO mili-
tāra konflikta gadījumā 30 stun-
du laikā Krievijas tanki jau būs 
pie Tallinas rātsnama vai Gogoļa 

ielas Rīgā”. Te būtu jānorāda, ka 
RAND korporācija ik gadu nāk 
klajā ar gana kompetentām ana-
līzēm, ko augstu vērtē daudzu 
valstu stābos.

Juris Paiders apgalvo, ka Krie-
vijai militārs konflikts ar Baltiju 
neesot izdevīgs. Viņš izliekas ne -
zinot, ka vājināt Latviju kā NATO 
dalībvalsti var arī “bez tankiem”, 
ar tādiem kā, piemēram, Illa-
rions Girss. Tādu, var teikt, ir 
vesels slānis.

Paiders spriež, ka “Krievijas ie -
jaukšanās Sīrijas konfliktā mai-
nīja spēku līdzsvaru Tuvajos 
Aust rumos. No Rietumu puses 
visai reālistisks scēnārijs ir sodīt 
Krieviju, aizsākot jaunu auksto 
karu”. Cilpu raustītājam Putinam 
būtu prieks par šādu Paidera 
secinājumu.

Jautājums par sabiedriskā 
plašsaziņas līdzekļa nabadzību 
patiesībā ir jautājums ne tikai 
par financēm, bet arī par saturu 
un attieksmi.

Pagājušajā nedēļā Latvijas Te -
le vīzijā (LTV) notika Nacionālās 
elektronisko plašsaziņas līdzek -
ļu padomes (NEPLP) izbrauku-
ma sēde ar LTV darbinieku pie-
dalīšanos. Kā zināms, padome ir 
elektroniskos plašsaziņas līdzek-
ļus uzraugoša institūcija, un sē -
dei bija vairāki iemesli. Pirm -
kārt, 8. aprīlī beidzas pašreizējās 
LTV valdes pilnvaru termiņš, un 
NEPLP jālemj, kā rīkoties tālāk. 
Otrkārt, LTV ir sākušās financiā-
las problēmas – daļa raidījumu ir 
slēgti, jauni projekti vairs netiek 
attīstīti un programmā ir daudz 
atkārtojumu. Neapšaubāmi, ka ir 
jāvērtē, vai problēmas šogad ir 
samazinātā financējuma dēļ, vai 
arī LTV ir saimniekojis ar pārāk 
plašu vērienu. Starp citu, skaid-
rības īsti nav par finanču sama-
zinājuma apjomu, jo NEPLP un 
LTV katra nosauc atšķirīgus 
skaitļus, bet Budžeta likumā ir 
cita summa.

To, ka ar programmu vairs nav 
labi, droši vien Latvijā pamanī -
jis katrs LTV skatītājs. Protams, 
var strīdēties, kuri raidījumi bija 
jāslēdz, jo skatītāju gaume ir     
tikpat dažāda kā viņi paši. To -
mēr jebkurā gadījumā raidījumu 
mākslinieciskais un informatī-
vais līmenis ir jāvērtē, tāpat kā ir 
jābūt nopietnam LTV saimnie-
ciskās darbības vērtējumam, jo 
tā ir sabiedriskā televīzija, ko 
financē nodokļu maksātāji. Ma -
nu prāt, pēdējo gadu laikā LTV 
bija sasparojusies, un katram, 
kurš vēlējās saprast, kas notiek 
Latvijā un pasaulē, gribēja rast 

Ko rāda Latvijas Televīzijā?
kādu priekšstatu par kultūras 
norisēm vai atpūsties, tas tomēr 
bija iespējams.

Satrauc tas, ka informācija par 
LTV problēmām ir ar nicīgu un 
pat tādu kā ļauna prieka pieska -
ņu un ka atkal sākušās runas par 
pozitīvismu.

Presē par LTV var lasīt rakstus 
ar aptuveni tādu nostāju – trek-
nie gadi ir beigušies, tagad žur-
nālisti vairs nevarēs dzīvot tik 
zaļi. Tā teikt, dzīvojāt pārāk labi, 
tagad nāksies izbaudīt, ko nozī-
mē maza alga un centu skaitīša-
na. Protams, “trekno gadu” pie-
minēšana Latvijā vienmēr ir ar 
negatīvu pieskaņu, jo atgādina 
pēdējos pirmskrīzes gadus ar 
toreizējo premjeru Aigaru Kal-
vīti un viņa nevēlēšanos kaut jel 
kā rīkoties, lai palēninātu nekus-
tamā īpašuma kredītu burbuļa 
augšanu. Tādēļ pietiek vien tos 
pieminēt, un negatīva attieksme 
garantēta. Netiešie pārmetumi, 
ka žurnālistiem ir labas (normā-
las) algas, var likties smieklīgi, 
bet Latvijā tā gluži tas nav. Ne 
rei zi vien esmu brīnījusies par to, 
ka, pēc daudzu domām, ir pro-
fesijas, kuŗās cilvēkiem jādzīvo 
no rokas mutē un kuŗiem ir ne -
pieklājīgi saņemt kaut ko vairāk 
par izdzīvošanas naudiņu. Savu-
laik, kad tika diskutēts par cu -
kura ražošanas slēgšanu Latvijā, 
tāda nicīga un pārmetumu pilna 
pieskaņa bija daudziem materiā-
liem par zemniekiem, kuŗi bei-
dzot varēja labi nopelnīt, audzē-
jot cukurbietes, jo Eiropas Sa -
vienība bija noteikusi, kāda ir to 
iepirkuma zemākā cena. Tagad, 
šķiet, līdzīgi ir ar sabiedriskās 
televīzijas darbiniekiem un žur-
nālistiem. Iespējams, tā ir piec-
desmit “sociālisma” gadu atlie - 

ka – uzskati, ka godīgam cilvē - 
 k am jādzīvo gandrīz vai trūkumā 
un ka nopelnīt ar savu darbu 
nevar, jo nauda ir tikai sliktajiem 
buržujiem un kapitālistiem. 

Otrs jautājums, par kuru ik pa 
laikam ieminas kāds no polīti-
ķiem vai kāda viņu angažēta per-
sona, ir tā sauktais pozitīvisms.

Daudzi polītiķi teica, ka ziņām 
un raidījumiem esot jābūt pozi  - 
tī  v iem, ka nevajagot tik daudz 
runāt un rādīt sliktās lietas un 
problēmas, jo tas ietekmējot sa -
biedrību un tās attieksmi pret val-
sti un tās vadītājiem. Kvēla po -
zitīvisma atbalstītāja ir arī Dace 
Ķezbere no NEPLP – iespē jams, 
tieši kvēlās runas par po  zitīvismu 
palīdzēja viņai iekļūt NEPLP, jo 
Saeimas deputātiem viņas redzē-
jums patika, viņi no  balsoja par 
Ķezberi, un tagad viņa padomē 
atbild par sabied risko LTV.

Dienu pēc NEPLP izbrauku -
ma sēdes Saeimā notika prezen-
tā cija un diskusija “Konstruktī-
vās ziņas – sabiedrisko plašsa - 
zi ņas līdzekļu atbildība”, kuŗā   
sprieda par sabiedrisko raidorga-
nizāciju lomu demokrātiskā sa -
biedrībā. Diskusiju atklājot, Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrniece 
sacīja, ka žurnālista misija ir 
virzīt šo pasauli, nevis veidot pa -
saules spoguļattēlu. Viņa uzsvēra, 
ka diskusija ir ne tikai saruna  
par svarīgu žurnālistikas meto - 
di – konstruktīvo žurnālistiku, 
bet arī saruna par informatīvās 
telpas kvalitāti un drošību. Tātad 
arī par plašsaziņas līdzekļu – īpaši 
sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu – 
atbildību. Saeimas priekšsēde    
arī atgādināja par to, ka dažādas 
technoloģijas informācijas ap -
maiņu ir padarījušas zibenīgu, 
un līdzās profesionālajai žurnā-

listikai savu vietu iekarojusi tā 
sauktā pilsoniskā žurnālistika, 
kas bieži vien atbalsi rod sociā-
lajos tīklos un interneta portā - 
los. Tāpat I. Mūrniece atgādināja, 
ka Latvijā pārmērīgu dominanci 
ieguvuši pārrobežu plašsaziņas 
līdzekļi no Krievijas, kas diem -
žēl pārraida melīgu un Latvijai 
naidīgu informāciju. 

Pirmajā brīdī it kā neko daudz 
Saeimas priekšsēdes sacītajam ne -
varētu iebilst, tomēr bažas rai sa 
ideja par sabiedrības virzīša nu, jo 
virziens var būt uz jebku ru de -
bespusi. Tādēļ drīzāk vaja dzētu 
runāt par pēc iespējami objektī - 
v ā kas un daudzpusīgākas infor-
mā cijas nodošanu sabied rībai, sa -
vā ziņā varbūt arī par sabiedrības 
izglītošanu, lai cil vē ki paši spriestu 
un vērtētu. Pretējā gadījumā tas 
sabiedrisko mediju virziens var 
izrādīties kat ras valdošās koalīci-
jas virziens un ne  vis valsts un sa -
biedrības, un demokratijas iz -
pratne. Manu prāt, šī robeža ir ļoti 
trau sla un, runājot par plašsazi -
ņas līdzekļu misiju un atbildību, 
vār dus jā  izvēlas ļoti rūpīgi.

Ar konstruktīvo ziņu koncep -
tu diskusijas dalībniekus iepazīs-
tināja koncepta autors, Dānijas 
sabiedriskās raidorganizācijas 
vadītājs Ulriks Hāgerups (Ulrik 
Haagerup). Viņa izstrādātais kon-
cepts mainījis Dānijas sabied-
riskās raidorganizācijas redak-
cionālo polītiku attiecībā uz ziņu 
fokusu. Jāpiebilst, ka konstruk-
tīvo ziņu koncepts guvis starp-
tautisku ievērību, nokļūstot dau-
dzu Eiropas valstu plašsaziņas 
līdzekļu ekspertu un plašsaziņas 
līdzekļu polītikas veidotāju uz -
ma nības centrā. Pēc Hāgerupa 
runāja NEPLP priekšsēdes viet-
niece, jau pieminētā Dace Ķez-

bere, kuŗa visu centās pavērst 
po  zitīvisma virzienā, apzināti  
vai neapzināti sajaucot jēdzie -
nus “konstruktīvs” un “pozitīvs”. 
Nav jāieskatās svešvārdu vārd nī-
cā, lai zinātu, ka šie jēdzieni nav 
sinonīmi. Turklāt sabiedriskajos 
plašsaziņas līdzekļos ir daudz 
stāstu par stipriem, gaišiem un 
darīt gribošiem cilvēkiem, kuŗi 
nevis žēlojas, bet izdara.

Protams, kā jau rakstīju, LTV 
saimnieciskā darbība, tāpat kā 
raidījumu kvalitāte, ir nopietni 
jāvērtē. Tomēr nevajadzētu arī 
aizmirst, ka pēdējā laikā daudzi 
fakti, kas tikuši atklāti LTV rai-
dījumos, ir radījuši galvassāpes 
ne vienam vien polītiķim un rai-
sījuši tiesībsargājošo institūciju 
interesi. Nešaubos ne mirkli, ka 
polītiķi un viņu idejiskie domu-
biedri labprāt gribētu ļoti pozi-
tīvi domājošus sabiedriskos plaš-
saziņas līdzekļus, kas neintere-
sējas par viņu darbiem un neat-
risinātām problēmām, bet ap -
dzied vien Latvijas skaistās āres 
un jaukos cilvēkus.

Jāpiebilst, ka Māra Kučinska 
valdības deklarācijas sadaļā 
“Valsts drošība un nacionālā 
iden titāte” rakstīts: “Latvijas dro-
šībai ir būtiska ilgtspējīgas, uz 
demokratijas pamatprincipiem 
un vērtībām balstītas nacionā -
lās informācijas telpas attīstība” 
un “Pieņemsim un īstenosim 
plašsaziņas līdzekļu polītiku. 
Īstenosim Latvijas informācijas 
telpu stiprinošus pasākumus.” 
Pareizs teksts, bet, kas un kā tiks 
darīts, vēl miglā tīts. Jācer, ka, 
vētījot LTV financiālo stāvokli 
un saimniecisko darbību, sabied-
riskā televīzija netiks padarīta 
tikai par ziņu lasītāju un mežs  
aiz kokiem netiks pazaudēts.
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Stokholmas bagāto ļaužu priekš -
pilsēta sešdesmitajos ga  dos: Lau-
 ritam patīk rotaļas kopā ar labā -
ko draugu, patīk gan peldēt, gan 
nirt, taču visvairāk viņam patīk 
klavierstundas pie Andersona 
jaunkundzes. Viņš jūtas labi vi -
sur, tikai ne savas ekstravagantās 
mātes un dominējošā tēva sa -
bied rībā, kurš paredz dēlam me -
diķa karjēru. Kad Lauritam ap  -
rit astoņpadsmit gadu, koncerta 
pianista karjēra viņam šķiet ar 
roku sasniedzama, uzņemšanas 
eksāmenā konservatorijā viņš 
spēlē no sirds.

Taču viss izvēršas citādāk. Lau-
rits kļūst par ārstu – un jūtas lai-
mīgs kopā ar savu lielo mīlestību 
Silju un viņu kopīgo meitu Lisu. 
Tikai pēc vairākiem gadiem kā -
dās ģimenes svinībās viņš uzzi -
na, ka visa viņa dzīve ir balstīta 
smiltīs. Laurits pieņem smagu 
lēmumu…

“Tur skaņas nedrīkst ielauz -
ties, kur valda klusums liels,

Tur ir auksts kaps vai dziļas 
dzelmes miers.”

Tomass Huds, Klusums

“Es biju izvēlējies nepareizo 
bēgšanas ceļu. Pa neērtu apkārt-
ceļu es nonācu tieši tajā punktā, 
kur jau biju bijis, un lielajam 
izbīlim no tā, ka man tur būs 
jādzīvo, pievienojās vēl arī no -
gurums, kas pavada ikvienu šādu 
ceļojumu.”

Fernando Pesoa, Grāmatveža 
palīga Bernardo Suareša nemiera 
grāmata

“Mayday, mayday.”
“Are you calling mayday? What’s 

going on?”
Šņākoņa. Nekādas atbildes.
“Can you replay?” 
“Yes. Good morning. Vai jūs 

runājat manā valodā?”
“Jā. Es runāju jūsu valodā.”
“Labi. Mums ir problēma. Liela 

sānsvere. Man šķiet, būs kādi 20 
vai 30 gradi uz labo bortu. Vai 
varat nākt mums palīgā?”

“Vai varat mums paziņot savu 
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atrašanās vietu?”
Sprakšķi.
“Mums nodzisa gaisma. Mēs 

ne  varam atbildēt precīzi. Es to 
ne  spēju pateikt.” Vīrietis runāja 
ātri. Gandrīz drudžaini.

“Okei. Sapratu. Noteiksim paši.” 
Paiet piecas minūtes.

“Hallo! Vai nāksiet mums 
palīgā?”

“Mums no šejienes ir grūti no -
teikt jūsu atrašanās vietu. Vai jūs 
mūs redzat?”

“Jā. Mēs jūs dzirdam. Mums 
nodzisa gaisma…” Klusums. Tad: 
“Tagad es jums paziņošu mūsu 
atrašanās vietu…” Šņākoņa. 
“Aptuveni 58 grādi ziemeļu 
platumā. Un…”

“Hallo? Vai jūs mani dzirdat?”
“Jā. Tātad. 59 grādi un 22 

minūtes.”
“Sapratām. Un garums?”
Šalkoņa.
“21 grāds 40 minūtes austru-

mos. Mums iet slikti. Ļoti slikti.” 
Vīrietis kliedz.

“Mēs esam ceļā.”
“Jā…”
“Hallo. Vai jūs mūs vēl dzirdat? 

Vai jūs mūs dzirdat?”
Atbilde vairs neseko.
Pēc dažām minūtēm kuģis pa -

zūd no krasta apsardzes radaru 
ekrāniem.

Izdzīvojušie stāsta, ka uz borta 
esot valdījis jautrs noskaņojums, 
kaut gan daudz pasažieru cietuši 
no jūras slimības un atradušies 
savās kajītēs. Neraugoties uz stip-
ro viļņošanos, dejotāji tomēr uz -
stājušies, solists dziedājis vēl pēc 
pusnakts, karaoke bārs bijis labi 
apmeklēts.

Kad jautrība bija sasniegusi 
kulmināciju, nāca pirmais trie-
ciens. Kuģis nodrebēja. Pēc pāris 
minūtēm sekoja vēl viens spēcīgs 
satricinājums. Kāds teica: “Tagad 
mēs esam uzskrējuši aisbergam.” 
Apkārt stāvošie smējās.

Pēkšņi telpa stipri sasvērās uz 
sāniem.

Krēsli aizlidoja pa gaisu, ledus-
skapis sāka slīdēt, glāzes krita no 
plauktiem un bārmene nogāzās 
uz grīdas.

Izcēlās panika.

Nebija vairs ne augšas, ne 
apakšas.

Zem automašīnu klāja ūdens 
ar milzu spēku pa katru atveri, 
kur vien tāda bija radusies, sāka 
gāzties kuģī. Tas aprija gan guļo  -
š os, gan bēgošos. Ja ne saprāts, tad 
instinkts lika tiem, kas meklēja 
glābiņu, mesties augšā uz klāja. 

Gaiteņu durvis aizcirtās uz vi -
s iem laikiem, pārvēršot tos par 
ne  pārvaramām ejām uz bezdi-
beni. Visur bija dzirdami cilvēku 
kliedzieni un raudas.

Spuldzes vēl pāris reižu nozib-
snīja un tad nodzisa. Kliedzieni 
kļuva skaļāki. It kā visas cerības 
būtu saistītas tieši ar gaismu.

Nakts melnumā, trakojošā vēt-
rā, balti zilais kuģis pulksten 01.48 
vēl pēdējo reizi izslēja priekšgalu 
un pēc nepilnas stundas ar skaļu 
nopūtu pazuda dzelmē. Līdzi pa -
ņemot visu to cilvēku vēlēšanās 
un sapņus, ilgas, rūpes, bailes un 
plānus, kas bija palikuši uz borta.

Parādījās pilnmēness, apgais-
mo dams spokaino ainu, kas pa -
vērās kuģa avārijā cietušo acīm, 
atrodoties ledusaukstajā ūdenī. 
Viņi blenza tumsā un brīnījās  
par dīvaino, kliedzošo klusumu, 
kas bija iestājies pēc tērauda ko -
losa pazušanas. 

Garajās stundās nepielūdza-
majā, vēja šaustītajā jūrā daudzi 
no viņiem noslīka, daudzi nosala, 
jo spēki viņus pameta agrāk nekā 
cerība, un tikai dažiem izdevās 
noturēties uz glābšanas plosta. 
Tur viņi turējās cits pie cita, ka -
mēr pāri viņiem skalojās vilnis 
pēc viļņa. Daži no viņiem atceras, 
ka nāve viņiem šķitusi daudz 
vilinošāka nekā atrašanās ledus 
aukstumā.

Pagāja stunda pēc stundas. 
Kliedzieni jau sen bija apklusuši, 
kad beidzot pēdējie izdzīvojušie 
izdzirda hēlikoptera motoru.

Taču astoņsimt piecdesmit pa -
sa žieriem un viņu uz sauszemes 
palikušajām ģimenēm palīdzība 
nāca par vēlu.

 Piektdiena, 15. 10. 1976.
Durvis atvērās, auksta gaisa 

šalts.
“Viktors Aleksandrs Laurentijs 

Simonsens, lūdzu,” kāda sieviete 
teica. Šauru seju ar pārākuma iz -
teiksmi tajā un modru skatienu, 
viņa atgādināja žagatu.

Laurits piecēlās un noslaucīja 
gar biksēm rokas. Viņš jutās tā,  
it kā tikko kā būtu atmodies no 
komas. Galva reiba, smadzenes 
šķita kā vatē ietītas un ausis – 
kaut kas bija noticis ar ausīm. 
Sarunas gaitenī, soļi uz akmens 
grīdas, nepārtrauktā ūdens šal-
koņa, kas nāca no tualetes, – 
starp citu, tieši tā viņu veselu 
stundu bija kaut kā dīvaini no -
mierinājusi –, viss skanēja dobji, 
it kā būtu kilometriem tālu. Uz 
brīdi viņam pat šķita, ka noģībs, 
taču sievietes neatlaidīgais ska-
tiens to nepieļāva.

Viņa pamāja Lauritam ar ro -
ku, nepacietīgi likdama sev 
tuvoties, un, kamēr viņš centās 

atgriezties reālitātē, viņa savilka 
seju smaidā, kas, neraugoties uz 
visām pūlēm izstarot laipnību, 
tomēr izskatījās tā, it kā jau pēc 
brīža viņa gribētu ieknābt Lauri-
tam miega artērijā. Viņas lūpas 
kustējās.

“Nāciet. Tagad ir jūsu kārta.”
Pamazām viņš atpazina gaite-

ni, durvis, uz kurām bija rau dzī-
jies veselu mūžību, un atcerējās, 
kāpēc šeit atradās. Andersona 
jaunkundzes teiktā dēļ: “Laurit, 
tu zini savas robežas. Pārkāp tās.” 

Viņš būs pianists.

Stundā, kas bija aizritējusi, 
kopš viņš pie pakurlā vīrieša re -
ģistrācijā bija aizpildījis pie teik-
šanās veidlapu, uzvilcis laka kur-
pes un ieņēmis vietu priekšna-
mā, viņa sākotnējā, solīdā pašap-
ziņa bija apdzisusi kā svece vējā.

Trīsreiz viņš bija bijis tualetē.
Pēdīgi, lai kaut nedaudz no -

mie rinātos, viņš bija iešļācis sejā 
ūdeni. Tad, atspiedies pret iz -
lietnes malu, spogulī vērojis, kā 
ūdens pilieni tek pa viņa bālo  
seju, bija ieskatījies savās brūna-
jās acīs un ieraudzījis vienu vie-
nīgu nedrošību. Kas bija noticis 
ar viņa pie koncertiem pieradu -
šo nervu sistēmu?

Tumšās matu cirtas lipa viņam 
pie pieres, un viņš nezināja, vai 
tās bija sasvīdušas, vai mitras no 
ūdens. Viņš raudzījās savā neiz-
teiksmīgajā spoguļattēlā. Un tik-
ko spēja sevi atpazīt. Tad samie-
dza acis, cenzdamies notvert 
savu skatienu.

Nu kāpēc viņam bija šie no -
kārušies plakstiņi? Nevienam 
viņa mātes ģimenē šādu piepam-
pušu plakstiņu, kas pazuda it kā 
uz iekšu, nebija, nē, visiem bija 
lielas, skaistas, turklāt gandrīz 
nedabīgi zaļas acis. Tēvam acis 
bija brūnas tāpat kā viņam, taču 
arī tām nebija šī trīsstūrveidīgā 
suņa acu forma. Pirms pāris ga -
diem profesors reiz bija piedā-
vājies likvidēt šo, kā viņš teica, 
Laurita nelielo kosmētisko mi -
sēkli. “Tas būs viens, pavisam 
vienkāršs grieziens, dēls,” viņš 
teica. „Mēs aizvāksim lieko ādu 
un muskulatūru, un no tevis 
iznāks īsts cilvēks.” Taču ķirur-
ģiska iejaukšanās viņam līdz   
šim nebija šķitusi svarīga.

Savukārt Laurita izteiktais  
zods nepārprotami bija manto-
jums no Amijas, tāpat kā šaurā 
augš lūpa, virs kuras līdz pat de -
gunam bija izveidojusies, viņa-
prāt, pārāk dziļa iedobe. Viņam 
šis nelielais padziļinājums ne -
patika. Skujoties tas aizvien sa -
gādāja grūtības un nepatīkami 
dominēja viņa sejā. Laurits no -
raudzījās uz ūdens pilienu, kas 
lēnām tecēja no viņa degungala 
uz lūpu. Viņš to ar mēles galu 
nolaizīja – rūgts.

Viņš ātri pārvilka ar roku pār 
seju, izvilka papīra dvieli no tu -
rētāja un noslaucīja seju.

Tad sāka pētīt rokas. Gari, slai-
di un vienlaikus spēcīgi pirksti, 
tās bija pieauguša vīrieša rokas, 

un tik tīras, ka Andersona jaun-
kundze tās jau kopš pirmās die-
nas bija vēlējusies redzēt. Pus-
mēnestiņi viņa rūpīgi apvīlētajos 
nagos bija pusapaļi un vienādi. 
Viņš izstiepa rokas uz priekšu, 
pakustināja roku locītavas un 
pirkstus un mazliet nomierinā-
jās, kad neredzēja tās trīcam. 
Viņš vēlreiz atgrieza ūdens krā-
nu. Ļaujot karstajam ūdenim te -
cēt uz pulsa un noraugoties, kā 
āda sāk sārtoties.

Laiks bija pagājis.
Un tad žagata nosauca viņa 

uzvārdu.

Viņš paraudzījās uz sievieti un, 
neizlaižot no acīm, paspraucās 
viņai garām uz lielo zāli.

Pirmais, ko viņš manīja, bija 
slik tais gaiss. Tajā jautās viņa 
priekšgājēju baiļu sviedru skā be -
nā smaka, taču šajā brīdī tā vi - 
ņ am pat palīdzēja. Tā bija pa  zīsta-
ma smaka, tās bija labi pa zīs ta -
mas izjūtas. Miers, kurš jau šķita 
pazaudēts, tagad viņu svei cināja 
no kāda tāla smadzeņu stūrīša un 
deva signālu, ka vēl arvien tur ir. 
Durvis ar klusu klikšķi aizvērās 
un noslēdza izeju uz ārpasauli.

Kādu sekundi valdīja pilnīgs 
klusums. Tā bija daudzu pie flī-
ģeļa pavadīto stundu atbalss.

Durvis tika atvērtas vēlreiz. 
Laurits pagriezās atpakaļ. Kāds 
vīrietis palēkā virsvalkā, iespē-
jams sētnieks, ienāca telpā un 
pasniedza sievietei zīmīti. Viņa 
to paņēma un mēģināja klusām 
šķērsot telpu, varbūt tāpēc viņas 
smailie papēži, atsitoties pret grī-
du, radīja vēl jo lielāku troksni.

Ātrs skatiens telpā. Tās vidū 
atradās apgaismots flīģelis. 
Steinway. Labi, arī pie Andersona 
jaunkundzes viņš vienmēr bija 
spēlējis uz Steinway firmas flī-
ģeļa. Un pie logiem, gaismā, kā 
melni stāvi ēnu teātrī, sēdēja 
pieci žūrijas locekļi.

“Vai jūs esat Viktors Aleksandrs 
Laurentijs Simonsens?” vīrieša 
balss jautāja.

Laurits nespēja konstatēt, kurš 
bija runātājs. Žagata sēdēja la bajā 
malā. Viņai uz ceļiem bija vāki ar 
papīra lapām, un viņa tajās izdarī-
ja kaut kādas piezī mes. Pie žūrijas 
viņa acīmredzot nepiederēja.

Laurits noklepojās. “Jā,” viņš 
skanīgā balsī atbildēja.

“Dzimšanas datums?” jautāja 
nedefinējamais vīrietis.

“1958. gada 4. augusts.”
“Simonsena kungs, jūs vēl esat 

ļoti jauns. Tikko astoņpadsmit 
gadu. Vai esat drošs, ka spēsit 
eksāmenu nokārtot?”

“Jā.”
Pēkšņi kāds vientuļš saulesstars 

kā rampas gaisma apspīdēja žū -
rijas solu, atklājot vīriešu sejas. 
Visparastākās sejas, kurās bija 
at  skurbinoša vienaldzība. Tajās 
ne  bija nekādas izteiksmes. Tikai 
viens no viņiem, kailu galvvidu, 
degunu saraucis, caur savām 
raga brillēm noraudzījās viņā tā, 
it kā kaut kas nebūtu kārtībā.

PAR TULKOTĀJU

Silvija Ģibiete (dzim. 1946. g.) ir Latvijā pa -
zīstama tukotāja, Rakstnieku savienības bied re. 
Viņas radošajā biografijā ir aptuveni 30 darbu 
tulkojumi no vācu un ungāru valodas. 

PAR GRĀMATAS AUTORI

Anne fon Kanāla dzimusi 1973. gadā. Pabeigusi 
studijas skan dināvu un vācu valodniecībā, viņa 
desmit gadus darbojusies dažā dās izdevniecī -
bās, un tikai nesen sākusi rakstīt pati. Viņa pe -
riodiski dzīvo vai nu kādā vīna darītavā pie 
Mozeles upes, vai Hamburgā. 

“Iemesls” ir viņas debija literatūrā. Grāmata iznākusi apgādā 
mareverlag GmbH. © oHg Hamburgā.

(Turpinājums sekos)
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Četru bērnu māmiņa Inguna 
Mieze jau desmit gadus ar ģime -
ni dzīvo Īrijā. Pirms pieciem ga -
diem Inguna un viņas vīrs Imants 
saņēma “Latvijas lepnuma”* bal-
vu nominācijā “Cilvēks cilvē - 
k am” – viņi atbalstīja latviešus 
Īrijā, glāba meitenes, kuŗas Īrijā 
nonākušas fiktīvu laulību jūgā. 
Īrijas latvieši toreiz stāstīja, ka visi 
zina – ja uz Īriju ciemos brauc 
latviešu koŗisti vai baznīcas ļau-
dis, Mieži savā mājā izmitinās un 
pabaros vismaz astoņus cilvē kus. 
Rāma, apdomīga, sirdsgudra – tā 
latviešu luterāņu draudzes Īrijā 
cilvēki raksturoja Ingunu.

Imants joprojām ir portāla 
“Baltic-Ireland” līdzīpašnieks,  
bet Inguna strādā portālā, tas ir 
viņas pirmais un vienīgais darbs 
Īrijā. Inguna joprojām arī ir lat-
viešu luterāņu draudzes priekš-
niece Dublinā, un darāmā ne -
trūkst.

Vai jums joprojām nākas  
glābt meitenes no vardarbības, 
ko parasti sev līdzi nes fiktīvās 
laulības?

Manuprāt, fiktīvo laulību prob-
lēma ir aktuāla, bet pēdējā pus-
otra gada laikā mūsu ģimene nav 
ar to saskārusies. Tā tas ir nevis 
tādēļ, ka tā nenotiek, bet gan 
tādēļ, ka pamazām tiek sakārtoti 
Īrijas likumi, ļoti daudz dara 
vēstniecība, viņi izplata daudz 
informācijas, lai sievietes, kas 
pie krīt fiktīvajām laulībām, zi -
nātu, kur meklēt palīdzību. In -
formācija arī aiziet no mutes 
mutē. Kad mēs meitenēm palī-
dzējām, kad viņas meklēja mūs, 
viņas nezināja, ko darīt un kur 
meklēt palīdzību. Pēc pirmā ga -
dījuma, kad palīdzējām kādai 
meitenei, cilvēki to pastāstīja cits 
citam, un no vardarbības cietušās 
sievietes mūs meklēja. Tagad vi -
ņas vēršas policijā, arī vēstniecī-
bā, lūdzot padomu. Domāju, ka 
mūsu sievietes, kas tādās laulī -
bās iesaistās, tagad ir labāk in -
for mētas.

Vai fiktīvo laulību skaits, kas 
tiek slēgtas naudas vai naivuma 
dēļ, ir samazinājies?

Latviešu vidū tādu laulību 
skaits tiešām ir samazinājies. Ne -
varu tā droši apgalvot, ka vie-
nīgais iemesls ir zināšanas par 
savām tiesībām un kur vērsties 
pēc palīdzības, bet tā gribētos 
domāt. Patvērums “Drošā māja” 
Latvijā ir rīkojis vairākas infor-
mātīvas akcijas, viņu interneta 
vietnē var lūgt padomus jebkurš 
cilvēks neatkarīgi no tā, kuŗā 
valstī atrodas. Šobrīd visvairāk 
fiktīvajās laulībās iesaistās por-
tugālietes.

Otrs jautājums, kas jopro - 
jām ir aktuāls, – dažādu iemeslu 
dēļ Latvijas pilsoņiem jopro -
jām no ģimenēm tiek izņemti 
bērni, kuŗi nonāk citas nacio-
nālitātes un svešu tradiciju au -
džuģimenēs. Vai var teikt, ka no 
ģimenēm izņem aizvien vairāk 
bērnu, kuŗiem liegts atgriezties 
pie vecākiem? 

Ļoti grūti precīzi atbildēt, jo 
tikai pavisam nesen Īrijas iestā-
des sāka informēt Latvijas vēst-
niecību par šiem gadījumiem. 
Līdz tam viņi nepildīja Vīnes 
konvenciju, kas paredz, ka diplo-
mātiskajām un konsulārajām 

Latviešu valoda svešumā – smags ikdienas darbs
Īrijas latviete un portāla “Baltic-Ireland” žurnāliste Inguna Mieze intervijā Sallijai Benfeldei

pārstāvniecībām ir tiesības brīvi 
sazināties ar saviem valstspie de-
rīgajiem un tikt informētām par 
ikvienu gadījumu, kad aizbildņa 
iecelšana ir nepilngadīga valsts-
piederīgā interesēs. Līdz ar to 
ne  tika ievērota arī ANO Bērnu 
konvencija, kuŗā rakstīts, ka ik -
vienam bērnam ir tiesības sa -
glabāt savu identitāti, vārdu, pil-
sonību, ģimenes saites, dzimto 
valodu, un ir jāņem vērā bērna 
audzināšanā vēlamā pēctecība, 
viņa etniskā izcelsme, reliģiskā 
un kultūras piederība. Tagad 
ledus ir sakustējies, Saeima ir 
pieņēmusi arī deklarāciju par 
nepilngadīgo Latvijas valstspie-
derīgo aizsardzību ārvalstīs un 
sākusies sadarbība valstu insti-
tūciju līmenī. Mums Īrijā viss 
notiek ļoti lēni, visas izmaiņas 
likumos notiek lēni, jo neviens 
nekur nesteidzas. Pieļauju, ka 
bērnu izņemšanā no ģimenes 
nekas būtiski nemainās, tikai 
tagad sākam saņemt informāciju 
par šiem gadījumiem. 

Latviešu audžuģimenes bēr -
n iem, kuŗus izņem no Latvijas 
pilsoņu ģimenēm, varētu būt 
risinājums, lai pavisam šos bēr-
nus nepazaudētu Latvijai?

Jā, tas varētu būt kā viens no 
risinājumiem, par to runājām arī 
draudzē – vai mēs būtu gatavi 
pieņemt kādu bērnu. Nosprie - 
d ām – kurš gan cits, ja ne mēs!? 
Tādēļ rīkojām vēstniecībā semi-
nāru, kurš nebija pēdējais par šo 
jautājumu. Īrijā ir ļoti sarežģīti 
kļūt par audžuģimeni, salīdzinot 
ar Latviju, šis process Īrijā ir     
tāds siets, kuŗam cauri tiek reti 
kuŗa ģimene. Vēl viena lieta, kas 
jāzina, – ja kļūst par audžuģi - 
me ni, ir jābūt gataviem pieņemt 
ne tikai latviešu bērnus, jo bēr -
nus ģimenēm dod pēc territoriā-
lā principa. Audžuģimene tiek 
mek lē ta pastāvīgās ģimenes, sko-
las tuvumā. Nevar gaidīt, ka au -
džuģimenei Dublinā atvedīs 
bērnu no Galvejas. 

Vai nevar atgādināt par ANO 
Bērnu konvenciju, kas paredz, 
ka bērnam ir tiesības saglabāt 
savu etnisko identitāti?

Protams, tagad tas tiek atgā di-
nāts. Seminārā, par kuŗu mi  nēju, 
piedalījās arī Īrijas Audžuģime -
ņu asociācija. Viņiem nebija in -
formācijas par to, ka bērnu no īru 
audžuģimenes ir iespējams vest 
uz latviešu nedēļas nogales sko-
liņu, jo viņi nezināja, ka tādas 
vispār ir. Informācija par latvie -
šu svētdienas skolām Īrijā ir   
publiski pieejama internetā, bet 
viņi neko tādu pat nebija mek-
lējuši, jo par to neko nezināja, 
viņiem tas nebija aktuāli. Tagad 
viņi to zina.

Seminārā piedalījās arī lat -
viete, kas pieņēmusi audzi-
nāšanā radu bērnus. Vai viņa 
tāda ir vienīgā?

Tas nav zināms. Šī ģimene, 
kārtojot audžuģimenes juridis-
kos jautājumus, vērsās vēstnie-
cībā, tādēļ mēs to zinām. 

Nācies dzirdēt, ka Īrijas lat-
viešiem ir paveicies, jo Latvijas 
vēstniecība vienmēr ir ļoti in -
teresējusies par saviem pilso  - 
ņ iem, tādēļ arī latvieši tik ļoti  
nav ierāvušies katrs savā kak-
tiņā un vairāk darbojas kopā.

Nevaru salīdzināt ar Lielbrita-
niju, jo nezinu, kā latvieši tur 
dzīvo, turklāt latviešu tur ir daudz 
vairāk, jo arī valsts ir daudz lie-
lāka. Bet ar vēstniecību mums 
tiešām ir veicies. Latviešu sabied-
riskajām organizācijām un kat-
ram, kurš kaut ko dara, ir laba 
sadarbība ar vēstniecību. Vēst-
niecība mūs atbalsta, ir klāt visos 
notikumos un aktuālitātēs. Īpa -
šu pateicību pelnījis iepriekšējais 
vēstnieks Pēteris Elferts, viņam 
bija daudz ideju. Piemēram, 3x3 
nometnes notiek, pateicoties vi -
ņa ierosmei. Protams, vēstnie - 
 cībā cilvēki mainās, bet atbalsts 
un sadarbība paliek.

Kāda ir latviešu kopiena Īri -
jā? Vai teicienam par diviem 
latviešiem un trijām partijām ir 
pamats un vai nav tā – kur divi 
latvieši, tur trīs biedrības?

Ir bijis tā, ka biedrība izveido-
jas, tad sašķeļas. Bet tā tas notiek 
ne tikai ar latviešiem un ne tikai 
Īrijā. Šajā jautājumā mēs ne  -  
esam nekas īpašs (smejas).

Cik latviešu šobrīd dzīvo 
Īrijā?

Pēc pagājušās tautas skaitīša -
nas datiem, Īrijā dzīvo vairāk 
nekā divdesmit tūkstoši. Tas nav 
objektīvs skaitlis. Cilvēki no Lat-
vijas emigrēja dažādu iemeslu 
dēļ. Izbrauca arī tādi, kuŗiem ir 
savs “skelets skapī” un kuŗi ne -
grib atklāt savu atrašanās vietu. 
Viņi baidās no jebkuras oficiālas 
iestādes, viņi neatver durvis tau-
tas skaitītājiem. Esmu pietieka -
mi daudz dzirdējusi, ka cilvēki 
negrib, lai kāds kaut nejauši ie -

bāztu degunu viņu dzīvēs. Do -
māju, ka Īrijā bija kādi četrdes -
mit tūkstoši cilvēku no Latvijas. 
Tagad gan ir mazāk, jo cilvēki 
gan brauc atpakaļ uz Latviju, gan 
dodas uz citām valstīm. Tas ne -
notiek masveidā, bet ik pa lai - 
k am dzirdu, ka kāds aizbraucis    
uz Latviju, kāds uz Vāciju vai, 
piemēram, uz Kanadu.

Vai daudzi latvieši domā par 
atgriešanos Latvijā? Vai nav      
tā – jo ilgāk nodzīvo Īrijā, jo 
mazāk gribas atgriezties?

Ir cilvēki, kuŗi joprojām sēž   
“uz čemodāniem”, visu laiku do -
mā, ka te viņi ir pagaidām, ka vēl 
pāris gadu un tad viņi atgriezī - 
s ies, lai gan ir skaidri redzams, ka 
viņi nekad neatgriezīsies. Ļoti 
daudzi te jau ir iejutušies, vi - 
ņ iem ir īpašumi, viņu vecāki, pat 
vecvecāki ir pārcēlušies uz šejieni. 
Ja te dzīvo jau trīs paaudzes, tad 
domāju, ka viņi nekad neaiz-
brauks no Īrijas. Grūti aizbraukt, 
ja ir bērni skolas vecumā, jo iz -
glītības sistēmas Īrijā un Latvijā 
ļoti atšķiras. Piemēram, mūsu 
jaunākais dēls šeit ir no sešu ga -
du vecuma, viņam ir grūti ļoti 
labi sazināties latviešu valodā. Jā, 
viņš runā latviešu valodā, mājās 
mēs angļu valodā nerunājam, 
viņš dzied vokālajā grupā “Ma - 
z ais letiņš”, bet viņam ir aizvien 
grūtāk, jo lielāko savas dzīves 
daļu viņš pavada angļu valodas 
vidē, jo skolā un ar draugiem 
viņš runā tikai angļu valodā. 
Viņam ir ļoti dažādu tautību 
draugi, bet viņu saziņas valoda ir 
angļu.

Kā saglabāt latviešu valodu, 
jo, to zaudējot, cilvēks patiesībā 
pamazām zaudē arī savu pie-
derību Latvijai?

Pēdējos gados notiek ļoti dau-
dzi sarīkojumi – nedēļas nogales 
skolas, nometnes, vēl arī koŗi, 
tautas deju kolektīvi. Patiesībā 
ģimenēm ir ļoti jāgrib, lai sa -
glabātu valodu un piederību lat-
viešiem. Ģimenes bieži domā, ka 
pietiek ar svētdienas skolu nedē-
ļas nogalēs un vasaras nometni 
reizi gadā. 

Varbūt jaunajai emigrācijai   
ir cita attieksme, jo situācija ir 
cita – tagad cilvēki aizbrauc, 
mek lējot iespēju nopelnīt, nevis 
glābj savas dzīvības? Turklāt pa  -
saule kopš Otrā pasaules kaŗa 
savā ziņā ir kļuvusi kā liela mā -
ja ar daudziem dzīvokļiem, kur 
var staigāt iekšā un ārā.

Patiesībā es domāju, ka vēlme 
saglabāt savu identitāti tomēr ir, 
daudzi cilvēki mērķtiecīgi dar-
bojas, lai saglabātu valodu un 
pie derību latviešiem, ieguldot 
laiku, līdzekļus un savu enerģiju. 
Esmu novērojusi, ka par šiem 
jautājumiem nedomā jauni cil-
vēki, kamēr viņiem nav bērnu. 
Kad viņi izveido ģimeni un pie-
dzimst bērni, viņi sāk domāt, kas 
viņu bērns būs? Latvietis? Īrs?

* “Latvijas Lepnums” ir goda no -
 saukums, tā simbols un balva – 
stilizēta Zelta ābele, 2004. gadā   
to ieviesa laikraksts “Diena” un 
telekompānija TV3 par pašaiz  -
lie dzīgu un nesavtīgu palīdzību 
līdzcilvēkiem.

Inguna Mieze: “Pēc pagājušās tautas skaitīšanas datiem, Īrijā dzīvo vairāk 
nekā divdesmit tūkstoši. Tas nav objektīvs skaitlis. Cilvēki no Latvijas emig-
rēja dažādu iemeslu dēļ. Izbrauca arī tādi, kuŗiem ir savs “skelets skapī” un 
kuŗi negrib atklāt savu atrašanās vietu. Viņi baidās no jebkuras oficiālas 
iestādes, viņi neatver durvis tautas skaitītājiem. Esmu pietiekami daudz 
dzirdējusi, ka cilvēki negrib, lai kāds kaut nejauši iebāztu degunu viņu 
dzīvēs.” Attēlā: Inguna un Imants Mieži



LAIKS 2016. ga da 27. februāris – 4. marts14

MĀRIS
BRANCIS

GUNDEGA
 SAULĪTE

10. februāris latviešu māksli-
niekam Zviedrijā Larim Strun-
kem bija īpašs – todien viņš no -
svinēja savus 85. šūpļa svētkus.

Neraugoties uz to, ka viņš dzi-
mis Latvijā, Rīgā, tomēr viņu par 
savējo uzskata gan latvieši, gan 
zviedri, kuŗu zemē mākslinieks 
pa  vadījis mūža lielāko daļu. Kaŗa 
laikā viņš gan apmeklēja Leo 
Svem pa studiju tepat Latvijā, taču 
1944. gadā  kopā ar ģimeni – tēvu 
Niklāvu Strunki, māti Olgu, brāli 
un māsu – devās bēgļu gaitās un 
apmetās Stokholmā.

Viņa talantīgumu pamanīja,   
jau mācoties Stokholmas Mākslas 
aka dēmijā, kuŗu beidza 1959. ga -
dā, saņemot stipendiju un tiesī -
bas papildināties Italijā. Tajā pašā  
1959. gadā Laris Strunke pirmo 
reizi sarīkoja arī pirmo personāl-
izstādi, kopš tā laika to skaits ir 
bijis vairāk nekā 30. Gleznotājs kā 
Zviedrijas mākslinieks reprezen-
tējis šo valsti nozīmīgās izstādēs 
Kanadā, Somijā, Dānijā, Vācijā, 
Ķīnā, Ungārijā, Austrālijā.

1989. gadā viņš pirmo reizi sa -
vu gleznu izstādi atklāja arīdzan 
Latvijā, tolaik mākslas mūzejā 
“Arsenāls”. Pēc tam dzimtenē tās 
notikušas jau vairākkārt, 2004. 

Latvietim Zviedrijā Larim Strunkem – 85
gadā izdota Gundegas Cēberes 
māksliniekam veltīta grāmata, 
Lat vijā uzņemta arī filma par viņu 
(scēnārija autore Laima Slava).

Viņš ir saņēmis rindu apbalvo-
jumu – 1988. gadā Laris Strunke 
bija Latvijas Kultūras fonda sti -
pen diāts, bet 1990. gadā māksli-
nieks kļuva par PBLA Kultūras 
fonda laureātu. 2001. gadā glez-
notājs saņēma Prinča Eižena me -
daļu (Zviedrija), 2002. gadā – Ego-
na Lundgrēna medaļu (Zviedri -
jas Karaliskā Mākslas akadēmija), 
2002. gadā Latvijas Mākslinieku 
savienība pasniedza viņam zelta 
medaļu, bet 2003. gadā augstāko 
mūsu valsts apbalvojumu – Lat -
vi jas Republikas IV pakāpes Triju 
Zvaigžņu ordeni. Viņa darbi gla-
bājas Stokholmas un daudzu 
Zviedrijas mūzeju kollekcijās, kā 
arī Budapeštas Nacionālajā gale-
rijā, Latvijas Nacionālajā mākslas 
mūzejā un Swedbank mūsdienu 
mākslas kollekcijā Rīgā.

Jubilārs ir viens no nedaudza-
jiem Zviedrijas latviešu māksli  -
nie k iem, kurš guvis starptautisku 
ievērību. Viņa veidošanās notika 
zviedru mākslas kontekstā, ko 
viņš pieņēma par savu. Lara 
Strunkes mākslā ir maz latviskā 

(te gan gribas atcerēties Jēkabu 
Kazaku, kurš savulaik teicis, ka 
“tautiskums nav māksla”), ja ne -
skaita ļoti niansēto krāsu izpratni 
un pielietojumu, tāpat pamatī gu-
mu. Un varbūt pietāti pret dabu. 
Viņš pats reiz izteicies, ka viņš 
pieder abām zemēm – Latvijai un 
Zviedrijai.

Mākslinieka daiļradi bieži sa -
saista ar abstrakcionismu, kas   
tuvs amerikāņu abstraktā ekspre-
sionisma ievirzei, pareizāk būtu 
teikt – ka viņa glezniecībā ir saplū-

dušas jaunākas un 
senākas pa  saules 
tendences. Ļoti 
bieži viņa gleznu 
ierosa gūta dabā – 
ceļš, horizonts, 
krēsls, kāp nes, tilts. 
Pēc Lara Strunkes 
ie  skata pamudinā-
jumam nav nozī-
mes, bet gan for-
mai – visa pirmsā-
kums ir for ma jeb 
“viss ir forma”, un 
ne mo  tīvs. Ceļš, 
piemēr am, ir vir-
zība uz priekšu, 
telpā, uz horizontu 
un aiz tā. Tikpat 

nozīmī ga viņam ir gaisma, kas 
trie pienu veidā kustas pa audekla 
virs mu.

Latvijā māksli nie ku galvenokārt 
pazīst kā liela formāta gleznu 
autoru, kurš strādā ar eļļas krāsām 
un kurš bieži vienam darbam 
izmanto vairākus audeklus. Tie,   
ja atceramies, aizņēma “Arsenāla” 
augstās sienas, un Lara Strunkes 
gleznas izteica gan telpas, gan pa -
šu gleznu monumentālismu, svi-
nīgumu. Zviedrijā viņš eksponē -
jis savas gleznas vēl lielākās un 

plašākās telpās. Īpaši tiek piemi-
nēta viņa 2000. gada darbu izstā -
de Gēteborgas ostas rajona biju -
šajā katla mājā “Sarkanais ak -
mens”, kuŗā Laris Strunke iedve s-
mojās no postindustriālās vides:

“Māja bija kā maģija... Galvena-
jos darbos es cenšos izprast telpas 
un gleznas – lietas un vietas attie-
cības. Es cenšos radīt darbus, kas 
notur telpu. Kad telpa bija galīgā 
tumsā, man likās kā baznīcā Ita -
lijā, kur vienmēr sliktas gaismas, 
tik kaut kas nojaušams. Starp pī -
lāriem es radīju it kā jaunu telpu 
ar labi pārdomātu apgaismoju -
mu. Man patika, ka skatītājam ir 
iespēja kaut ko pašam atklāt... 
Man likās, ka viss sāka saskanēt, 
skanēt un bija milzīgi daudz pār-
steigumu, atklājumu.”

Lara Strunkes mākslai tas ir 
raksturīgi, ka viņš sagādā skatī-
tājam pārsteigumus un atklāju-
mus. Tos viņš meklē arīdzan dzī -
vē, bez tiem viņa jaunrade būtu 
neiedomājama. 

Vēlot gleznotājam vēl ilgus ga -
dus rast jaunus pārsteigumus un 
atklājumus kā dzīvē, tā gleznie -
cībā, kuŗā allaž gūstami atklājumi, 
laikraksta Laiks un Brīvā Latvija 
vārdā sveic Māris Brancis.

Prozaiķa Māŗa Bērziņa romāns 
“Svina garša”, kas 2015. gadā nāca 
klajā apgādā “Dienas Grāmata” 
Latvijas vēstures romānu serijā 
“MĒS. Latvija, XX gadsimts” un 
izraisīja plašu lasītāju interesi, 
izpelnījās kritikas atzinību un pat 
saņēma Baltijas Asamblejas bal-
vu. Tagad romāna tēli atdzīvoju -
š ies arī uz Nacionālā teātŗa skatu-
ves, ļaujot dažādu paaudžu ska tī-
tājiem sekot līdzi vairāk nekā 
sep  tiņdesmit gadu veciem noti-
kumiem. 

Romāna darbība aptveŗ 1939., 
1940. un 1941. gada notikumus 
Rīgā, turklāt varoņu dzīves telpa 
galvenokārt ir Pārdaugava, Tor -
ņ akalna apkaime ar tās sīkajām 
ieliņām, privātmājām, dārziņiem. 
Visai kolorīta vide, ko autoram 
izdevies atveidot dzīvu un pievil-
cīgu. M. Bērziņa varoņi ir šīs gal-
vaspilsētas nomales iedzimtie, tā 
saucamie vienkāršie jeb mazie 
cil vēki. Katrs ar savu dzīvesstāstu, 
ar savu raksturu un centieniem. 
Centrā ir krāsotājs Matīss Bir-
kens, viņa krietni vecākais darba 
biedrs un sava veida aizbildnis 
Ko ļa, draugi Rūdis un Kaža, jau-
nās sievietes Sulamīte un Tamāra.

Šie tēli veido arī Nacionālā 
teātŗa iestudējuma kodolu, viņu 
gaitām sekojam līdzi vairāk nekā 
trīs stundu gaŗumā. Drāma ti zē-
juma autors un režisors ir Valters 
Sīlis, un viņš piedāvā paņēmienu, 
ko varētu nosaukt par romāna 
k opīgu lasīšanu. Scēnografa Uģa 
Bērziņa veidotā telpa atgādina 
bibliotēkas lasītavu, kur cits pēc 
cita ierodas izrādes dalībnieki un 
lasa periodiku. Daži vēsturisko 
avīžu un žurnālu rakstu attēli 
projicējas uz ekrāna skatuves 

Ar svina garšu mutē
Māŗa Bērziņa romāna “Svina garša” drāmatizējums Nacionālajā teātrī

dziļumā. Un tad vienā brīdī 
visiem rokās ir labi pazīstamā 
romāna grāmata, un viņi cits caur 
citu sāk lasīt “Svina garšu”. Pa -
mazām prozas teksts pārtop iz -
rādes dialogos, sāk raisīties izrā-
des darbība. Turpat, starp biblio-
tēkas galdiem un plauktiem, 
uzdzirkstī asprātības, jauno cil-
vēku joki. Aktieŗu ansamblis sav-
starpējās attiecībās uzbuŗ kon-
krētā laikmeta gaisotni, tuvās 
vēsturiskās katastrofas nojaus -
mu un nelaimes priekšnojautas. 
Jāpiebilst, ka arī izrādes finālā 
at ainotā ebreju nošaušanas epi-
zode tiek šķietami bezkaislīgi 
“lasīta”, visiem izrādes dalīb nie-
kiem statiski sēžot bibliotēkas 
krēslos. Tā tiek īstenots gredzena 
kompozicijas princips, turklāt šo 
rindu vēstījumu tieši izspēlēt vai 
illustrēt būtu neiespējami. 

Aktieŗu ansamblis darbojas 
precīzi un patiesi, īpaša veiksme 
ir galveno lomu precīzais dalī-
jums un iedzīvinājums. Galve-
najā – Matīsa – lomā Raimonds 
Celms ne tikai pārliecina ar jau-
nību, tiešumu un skatuvisko at -
raisītību, veicot vissarežģītākos 
uzdevumus, bet, šķiet, lielu daļu 
no skatītājiem paņem savā gūstā 
ne tikai uz izrādes laiku vien. Tik 
spoža parādīšanās pirmā lie  la jā 
lomā uz mūsu skatuvēm sen nav 
pieredzēta. Turklāt lomas otrā 
pusē aktieris uz skatuves savu 
attieksmi spiests izpaust pilnīgi 
bez teksta, jo pēc sižeta viņam ir 
ievainots vaigs un laupīta runas 
spēja. 

Arī Matīsa draugs Rūdis–Kas-
pars Dumburs un Koļa – Jānis 
Vimba ir tēli, kas paliek atmiņā, 
tāpat Madaras Botmanes atvei-

dotā Matīsa iemīļotā Tamāra. 
Taču gaŗajai izrādei beidzoties, 
nepamet sajūta, ka par šiem va -
roņiem esam uzzinājuši pārāk 
maz, viņu problēmām pieskā-
rušies tikai virspusēji, gaŗāmslī -
d ot. Un šajā apstāklī arī rodams 
izrādes galvenais trūkums – ne -
spēja prozas tekstu mērķtiecīgi 
pārnest skatuves darba formā. 
Rodas iespaids, ka notikumi ar 
jau pieminētajiem varoņiem ir 
kādas nejaušas epizodes, kuŗās 
pa laikam pazib kādu atsevišķu 
vēsturisku notikumu piemi nē-
jums (piemēram, cilvēkiem pie-
pildītie vagoni 1941. gada 14. jū -
nijā). Taču gaŗāmslīdošās ainas 
neveido drāmatiskās darbības 
mērķtiecību, ne arī apstājas pie 
personu rīcības iekšējās argu-
men tācijas (kas romāna tekstā ir 

nopietni pamatota).
Par ko tad vēsta izrāde? Tā vien 

šķiet, – par gandrīz vai anekdo-
tisku gadījumu, kad apgraizīta 
dzimumlocekļa dēļ latviešu puisi 
notur par ebreju, un viņš līdz ar 
likteņa biedriem nonāk geto un 
vēlāk tiek nošauts. Raitais un 
stip ri virspusējais ainu ritējums 
pie ļauj šādu uztveres iespēju. 

Bet rakstnieka Māŗa Bērziņa 
vēstījums ir par to, kā gribot ne -
gribot kaŗa posts iznīcina “mazā 
cilvēka” dzīvi pat tad, kad tas ne -
ko īpašu nav noziedzies. Matīsa 
vaina ir tikai tā, ka viņš grib dzī  -
v ot, cer piemēroties vienai vai otrai 
varai, bet vēstures rats viņu un 
draugus ierauj iznīcības atvarā. 

Īpaši neveiklas izrādē sanāku -
š as ainas ar “šaudīšanos”, kad da -
žādās uniformās ģērbti aktieŗi 

“spēlē kaŗiņu”. Bet epizodes, kuŗās 
tiek izmantotas videokameras 
projekcijas, lai parādītu aktieŗu 
tuvplānus uz fona ekrāna, tāpat 
darbības lauka paplašināšana 
skatītāju zālē pat kaitina ar pa -
ņēmiena pašmērķību.

Tomēr pievēršanās nopietnām 
vēstures problēmām, turklāt 
literātūrā un it īpaši drāmatur -
ģijā maz tēlotam laikposmam, 
liecina par Nacionālā teātŗa vē -
lēšanos uzrunāt skatītāju prātus 
un rosināt apjēgt lielās dzīves 
likumsakarības. Arī romāna au -
tors izrādes programmiņā uz -
sveŗ: “…cilvēce prātā pieņemas 
gaužām lēni, un tās atmiņa ir 
visai īsa.” Lasot šo sūri patieso 
grā  matu un skatoties Nacionālā 
teātŗa izrādi, mēs taču varam to 
pagaŗināt.

Galvenajā – Matīsa lomā jaunais aktieris Raimonds Celms. Šo vārdu ir vērts atcerēties
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 07) atrisinājums
Līmeniski.  6. Kamejas. 9. La - 

  t ernas. 10. Sakarība. 12. Savan -
na. 14. Fiktīvs. 15. Akvamobilis. 
18. Martinika. 19. Avangards. 20. 
Aso. 22. Pas. 23. Amorfs. 24. 
Debets. 25. ANO. 27. SOS. 30. 
Bareljefs. 32. Referents. 33. Tran s-
misija. 35. Pletnes. 36. Akcijas. 
37. Starteri. 38. Prēmijas. 40. Eta-
lons. 

Stateniski.  1. Taverna. 2. Pa -
ra g vaja. 3. Sen. 4. Malaizija. 5. 
Skārnis. 7. Parazīti. 8. Abatijas. 
11. Tronis. 13. Aktinometrs. 14. 
Filadelfija. 16. Kabatas. 17. Ade-
nīts. 20. Ass. 21. Ods. 26. Sekstets. 
28. Olimps. 29. Lekcijas. 31. Sen-
jorita. 32. Restorāns. 33. Tetrode. 
34. Aktieŗi. 39. Ala.   

Plašsaziņas līdzekļi 18. februārī 
vēstīja, ka mūžībā aizgājis māk-
slinieks Ilmārs Blumbergs, pie-
bilstot, ka, ievērojot aizgājēja vēlē-
šanos, pēc kremācijas apbedīšana 
tiks veikta privāti, šaurākajā radi-
nieku lokā. Radi un ģimene lūdz 
plašāku sabiedrību respektēt šo soli.

Šis aizrādījums vēstī par to, ka 
viņš kārtējo reizi ir visu norežisē -
jis, arīdzan savu aiziešanu un visu 
pārējo, kas notiek pēc nāves vārtu 
aizvēršanās. Tikai ļaužu atmiņas 
par sevi viņš nespēj izdzēst. 

Lai nu kā, Ilmārs Blumbergs nav 
privāta persona, bet gan māk-
slinieks, kuŗš ar savu daiļradi ir 
ierakstījis sevi jo īpaši dziļi lat-
viešu kultūrā, atstājot neizdzē-
šamas pēdas tautas garīgajā pa -
saulē. Gribas pat domāt, ka ar Il -
māra Blumberga aiziešanu mū -
su paaudze ir zaudējusi ļoti būtis-
ku tās garīgā satvara veidotāju un 
izteicēju. Tagad pat šķiet, ka viņš 
savā gaišredzībā bija atklājis to, 
ko mēs nesapratām, nenojautām, 
jo viņš savā kalpošanā redzēja 
tālāk un skaidrāk.

Paaudze, kuŗa dzima pēdējos 
kaŗa gados un pirmajā miera lai-
kā, auga ar smagu pagātnes nas -
tu – tās vecāki bija piedzīvojuši 
brīvās Latvijas ziedu laikus, ko 
pēc tam nokoda nāvējošais sals 
krievu un vāciešu okupācijas iz -
skatā. Tas ilgi pavadīja gan vi   -
ņus, gan viņu bērnus, varbūt pat 
palīdzēja tiem izdzīvot gadsimtu 
gaitā iedibināto un nostabilizēto 
garīgo latvisko vērtību iznīcinā-
šanas periodā. Šī paaudze ar mā -
tes pienu bija iemantojusi godī-
gumu, patiesības mīlestību, vecā-

MĀRIS BRANCIS

Ilmārs Blumbergs
(1943– 2016)

ku ētiskos principus cilvēku sav-
starpējās attiecībās. Tā, lūk, pie-
mēram, mīlestības dēļ Ilmāra 
Blumberga māte ar mazo dēlēnu 
devās uz puisēna tēva nometi-
nājuma vietu Sibirijā.

Pēc atgriešanās dzimtenē seko-
ja Ilmāra Blumberga skolas gadi 
Rīgas Lietiskās mākslas vidus-
skolā un Latvijas Mākslas akadē-
mijā, darbs Dailes, Jaunatnes un 
Valmieras teātrī, arī “Rīgas pan-
tomīmā”. Parallēli bija darboša-
nās stājgrafikā, grāmatu illustrā-
cijā, plakātā, katrā no tām atstā-
dams savu neordināro, neparas -
to, neaizstājamo redzējumu, sa -
ņemdams daudzus apbalvoju-
mus. Kā pēdējos jāatzīmē 1995. 
gadā saņemto ceturtās šķiras Tri-
ju Zvaigžņu ordeni, bet 2009. ga -
dā augstāko apbalvojumu teātŗa 
mākslā – Spēlmaņu nakts balvu 
par mūža ieguldījumu.

Saprotams, ka nekas nerodas 
uzreiz, bet pamatīgā darbā, sevis 
veidošanā. Ilmārs Blumbergs bija 
viens no tiem māksliniekiem, ku -
ŗi veidoja jauno latviešu scē no    -
gra fijas seju – pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajos gados tā radīja 
ne tikai vidi izrādes darbībai, bet 
gan palīdzēja paust iestudējuma 
režisora domu, ideju: gan insce-
nējuma telpiskajam risināju - 
m am, gan vides elementu atlasei  
un tērpu interpretācijai bija filo-
zofiski simboliska slodze. Skatu-
ves iekārtojums ārēji kļuva lako-
nisks, brīžiem pat minimālistisks, 
taču vizuālajā tulkojumā – ārkār-
tīgi daudznozīmīgs, citiem vār - 
d iem sakot, – ik detaļa bija izvē-
lēta ar dziļāku jēgu – vajadzēja   

tik prast lasīt. Scēnografs kļuva 
līdzvērtīgs izrādes veidotājs reži-
soram un aktieŗiem, dažkārt pat 
noteica izrādes ievirzi.

Ilmārs Blumbergs jau ar pir-
majiem soļiem scēnografijā pie-
teica sevi kā ārkārtīgi dziļu drā-
matiskā materiāla interpretu. Šo 
scēnografiju pamanīja ne tikai 
bijušajā PSRS, bet arī aiz tās ro -
bežām. Sekoja daudzi spilgti in -
s cenējumi un dekorācijas izrā - 
d ēm Aleksandra Čaka “Spēlē, 
spēl  mani!”, Ibsena “Brandam” un 
“Pēram Gintam”, Raiņa “Jāzepam 
un viņa brāļiem” un Māras Zālī-
tes dramatiskai poēmai “Pilna 
Māras istabiņa”. Dž. Verdi operas 
“Aīda” iestudējums mūsu Baltajā 
namā kļuva par Ilmāra Blumber-
ga triumfu, kuŗā dekorācija no -
teica visu izrādes risinājumu.

Arī grafikā un grāmatu illustrā-
cijās mākslinieks ienāca ar savu 
skatījumu, saviem tēliem, savu 
te    mas, pagātnes un tagadnes in -
terpretāciju. Zemteksti bija jau-
šami. Bet skaidrs bija viens – 

Il mārs Blumbergs lasa dziļāk, 
varbūt pat ieskatās aiz teksta, 
sevišķi tas attiecināms uz sen-
grieķu poēmu un drāmu, Iman -
ta Ziedoņa un citu autoru darbu 
illustrācijām, ieskatās un redz 
nepateikto.  

Mākslinieka daiļrades pētnie -
ce Anita Vanaga viņu dēvē par 
radītāju. Viņš radīja pasauli tādu, 
kādu viņš to redzēja un saprata. 
Tā bija garīgi uzlādēta, dziļa, pat 
šķita, ka mākslinieks redz to, ko 
citi nepamana. Arī katra izstāde 
bija jaunas pasaules, jaunu ap -
vāršņu atklāšana. Viņš radīja no 
visa kā. Arī sevi izmantoja par 

sa  vu domu vizuālo atveidu – fo -
to grafijās, filmās, sejas nolēju-
mos, kā materiālu, lai vēstītu     
par dzīvi, tā viņa māksla kļuva 
arvien personiskāka. 

2008. gadā Vācijā, Rēgensbur-
gas universitātes klīnikā, Ilmār am 
Blumbergam izņēma audzē ju bez 
ļaundabīgām pazīmēm, tā bija sa -
skare ar nāvi, ar neiz bēga mo. To 
izbaudījis, 2013. gadā māk slinieks 
bija gatavs izstādei “Es nemiršu”. 
Izaicinoši, bet ap  zināti. Tas bija 
stāsts par viņa dzī vi, tapšanu, vei-
došanos, par radī šanu. Tā bija Il -
māra Blumberga apoteoze. 

Pēc tam bija klusums. Pat likās, 
ka Ilmāra Blumberga nav. Bija 
gan, tikai viņš cīnījās ar sevi, par 
sevi, ar ciešanām, lai aizietu. Kur? 
Mūžībā, tukšumā?

Droši vien šobrīd Ilmārs Blum-
bergs ir sasējies ar Visumu.

“Laiks ir ārpus tevis. Lai radītu, 
jāatsakās no laika. Bet to cilvēks 
nevar. Cilvēks dzīvo laikā, tāpēc 
radīšana nav cilvēka spēkos”.

Rodas gan jautājums – kas tad 
Ilmāra Blumberga vietā ir radījis 
šos darbu kalnus, kas palikuši 
pēc viņa, aiz viņa? 

Es tomēr ticu, ka to visu ir ra -
dījis viņš – Ilmārs Blumbergs.

Līmeniski.  1. Otrais Latvijas 
Republikas Ministru prezidents 
pag. gs. 20. gados. 6. Vēžu gru -
pas dzīvnieks. 9. Sievasmāsa. 10. 
Dziļa vieta upē vai ezerā. 11. No -
spiež, ierobežo (polītiski). 12. 
Zelmas Lāgerlēvas novele “..... 
Berlings”. 14. Inde (ģerm.). 15. 
Ka  ŗakuģu kopums. 18. Rotējoša 
vizināšanās ierīce. 20. Populāra 
krievu dziesma. 22. Sabozies. 23. 
Latviešu mākslas vēsturnieks, 

heraldikas, mākslas un archi tek-
tūras pieminekļu restaurēšanas 
speciālists (dz. 1941. g.). 26. Lau-
lības svinības. 28. Lamatas. 29. 
Nav piemērots. 33. Laimēt lote-
rijā. 34. Brilles. 35. Savādnieki. 
36. Nīderlandes galvaspilsēta.   
37. Šaura josla. 

Stateniski. 1. Krievu kompo-
nists (1839-1881). 2. Lībiešu vir-
saitis, kas nogalināja bīskapu 
Bertoldu (1198. g.). 3. ASV skais-

 -tuma karaliene 1963. g. 4. Im -
presijas. 5. Piena produkts. 6. 
In  formācijai piekārtot zīmju 
kopumu. 7. Pazīstams kompo-
nista Ravēla skaņdarbs. 8. Stiprs, 
dedzinošs karstums. 13. Piede-
rība pie kādas nācijas. 16. Ro -
māna “Vilkaču mantiniece” au -
tore. 17. Mutiski aicina. 19. Zēna 
vārds (jūl.). 21. Mazākais Zemes  
kontinents. 24. Lugas “Sidraba 
šķidrauts” autore. 25. Latvijas 
na  cionālais putns. 26. Apģērba 
daļa. 27. Latviešu tenors (1935-
1973). 30. Stādīt. 31. Visās vietās. 
32. Auss iekaisums. 

Ar Latvijas Universitātes (LU) dižmecenāta Kristapa Morberga 
(1844 – 1928) izcilības stipendijām šogad studē 14 izcilnieki LU, 
pieci Rīgas Techniskajā universitātē un viena studente Latvijas Māk-
slas akadēmijā. Pirmo reizi stipendijas tika piešķirtas 2001. gadā. 
Kopš tā laika atbalstu studijām ir saņēmuši jau 625 studenti no LU   
un citām Latvijas augstskolām. 

AS “Valmieras stikla šķiedra” ar teju 1000 darbiniekiem ir lielā-
kais darba devējs Valmierā. Turklāt izveidojis meitas uzņēmumus 
Lielbritanijā un Amerikā. Valmieras technikums izglīto nākamos 
speciālistus programmā “Tekstiliju ražošanas technoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana”, kas norit pēc principa – 40% teorētisko 
zināšanu apguve un 60% praktiskā apmācība darbavietā. Bijuši jau 
divi izlaidumi. Ir iecere to ieviest arī ASV kolledžā Oconee Fall Line 
Technical College. 

Ventspils novada uzņēmumi – Puzes āboli, Usmas tējas, Ziru rīv-
maize, Piltenes sāļie groziņi, Ugāles vīns un Tārgales medus – veik-
smīgi piedalījās Starptautiskajā pārtikas izstādē – gadatirgū Inter na-
tionale Gruene Woche Berlin 2016. 

Daugavpils reģionālās slimnīcas medicīnas māsa Anna Duļke-
viča februārī Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā svinīgajā ceremonijā 
“Gada balva medicīnā 2015” ar pacientu balsojuma lielāko atbalstu 
tika apbalvota nominācijā “Gada māsa 2015”. Viņa kā Daugavpils 
Medicīnas kolledžas absolvente pirms 30 gadiem piedalījās jaunās 
Daugavpils reģionālās slimnīcas svinīgajā atklāšanā un kopš tā laika 
tur strādā. Šobrīd vada medicīnas māsu kopu kardioloģijas nodaļā. 
Slimnīcā strādā gandrīz 600 medmāsas.

Jūrmalā pasniegta Gada balva kultūrā 2015 deviņās nomināci -
jās. Kopumā tika pieteikti 114 populārākie sarīkojumi. Gada balvu 
saņēma aktrise un režisore Dace Umbraško, par Latvijas pirmā 
jauniešu teātŗa festivāla “Rainis un Aspazija – TEV” rīkošanu. Ieguva 
arī “Skatītāju simpatiju balvu”. Nominācijā “Par izcilu kultūras 
pasākumu” par laureātu tika atzīta koncertuzveduma “Tur, kur gars 
ar garu – jūtās satiekas” režisore Rēzija Kalniņa. Nominācijā “Par 
Jūrmalas tēla populārizēšanu” balva tika piešķirta Dzintaru kon-
certzāles direktoram Guntaram Ķirsim. 

Apdrošināšanas sabiedrībā ERGO līdz 1. martam var iesniegt 
pieteikumus studiju stipendijām, ko jau 15. gadu sadarbībā ar “Vītolu 
fondu” piešķirs vairākiem bez vecāku gādības palikušiem jaunie - 
š iem. ERGO, stipendijām ziedojot 200 000 eiro, atbalstījis jau 69 jau-
niešus, kuŗi studējuši Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaim niecī -
bas universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Stradiņa uni-
versitātē, Daugavpils Universitātē un citās augstskolās. 

Liepājas mūzeja ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos” no     
17. februāra līdz 10. martam apskatāma somu fotomākslinieka 
Hen rika Dunkera personālizstāde Studio Kapsēde, kā arī tās pastkar -
šu grāma ta. Fotografs vērojis priekšmetus, kas padomju gados ražoti 
simtiem tūkstošos kopijās, bet nes sevī Kapsēdes ciematā netālu no 
Liepājas konkrēta cilvēka vēsturi, aiz kuŗas nojaušama arī plašāka 
sociāla aina. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Voldemārs Šmidbergs savu unikālo kollekciju glabāja mazā istabiņā Voldemāra Šmidberga mājā, aplūkojot viņa kollekciju. Mārtiņš – pirmais no labās

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

Bet visbiežāk jau tā nav. Ir 
traumas, NHL, AHL  klubos spē-
 lējušajiem hokejistiem tieši pa -
saules meistarsacīkšu laikā ir savi 
svarīgi turnīri, un viņi netiek at -
laisti uz valsts izlasi. Ar to gal ve-
nās komandas vadītājiem jārē ķi-
nās. Četras olimpiadas pēc kārtas 
esam piedalījušies Olimpisko 
spēļu finālsacensībās. Šogad  sep-
tembrī Rīgā notiks kvalifikācijas 
turnīrs par piekto olimpisko 
startu pēc kārtas, tā ka hokeja 
draugiem atkal būs ko pārdzīvot. 
Grupā būs Vācija, Austrija, Italija, 
Polija, Japāna. Piekto reizi tikt uz 
olimpiadu nebūs viegli, jo Vācijas 
un Austrijas vienībās ir vairāk 
hokejistu, kas spēlē NHL. Mums 
tādu ir mazāk. Ja izdosies izlasē 
iekļaut visus labākos spēlētājus 
un mājas sienas palīdzēs, tad va -
rēsim cerēt uz labu rezultātu. 

mājā Augļu ielā ir liela un unikāla 
kollekcija. Vai zini kaut ko par 
to?”. Šādu uzvārdu dzirdēju 
pirmo reizi. Paraustīju tikai ple-
cus, bet Jānis turpināja: „Domāju, 
ka tev kopā ar pārējiem būtu 
jāapciemo šis Šmidbergs un 
obligāti jāiepazīstas ar viņa kol-
lekciju. Varbūt varam izveidot 
rajonā savu sporta mū  zeju. Tel-
pas Auroras sporta namā mums 
ir. Cik zinu, arī sirmajam vīram 
nebūs iebildumu, jo viņa māja 
atrodas ļoti zemā vietā un jau 
vairākas reizes pavasaŗos ir ap  -
plūdusi, tādējādi bojājot arī viņa 
gadiem rūpīgi krātās sporta 
vēstures lietas. Turklāt viņš ir 
gatavs atdot visu kollekciju spor-
ta mūzejam.” 

Kauliņi bija mesti. Kopā ar ci  -
tiem sporta cilvēkiem devāmies 
vizītē pie Voldemāra Šmidberga, 

lai paši savām acīm skatītu viņa 
kollekciju. Tas, ko ieraudzījām, 
simtkārt pārspēja visu to, ko 
pirms tam spējām iztēloties. 
Mājas trīs istabās izskatījās kā īstā 
mūzejā. Gar sienām no griestiem 
līdz grīdai medaļas, vimpeļi, 
kausi, sens sporta inventārs, uz 
galdiem no satura pārbagātības 
uzblīduši albumi... Laipnais na -
matēvs aicināja piesēst un sāka 
celt mums priekšā medaļas, foto-
 grafijas, lielākas un mazākas plan-
šetes, vienlaikus lēnā un pārlie ci-
nošā balsī stāstot par katru lietu.

Vairāk nekā trīs stundas ar iz -
brīnā ieplestām acīm pētījuši, 
puspavērtām mutēm klausījušies 
Voldemārā Šmidbergā, beidzot sa -
pratām, ka pie simpatiskā, laip nā, 
sirsnīgā mājastēva esam ciemo-
jušies nekaunīgi ilgi. Sākām atva-
dīties, bet staltais, sirmais vīrs, ar 
vienu roku vairākkārt pieglaužot 
savu balto ķīļbārdiņu, smaidot 
aicināja mūs nesteigties un doties 
vēl vienā ekskursijā uz nelielu ēku 
krietni mitrā dārza tālākajā stūrī.

Atverot dārza mājas durvis, 
mūsu skatieniem pavērās liela 
smagatlētikas inventāra – svara 
stieņu, ripu, svara bumbu, han-
teļu kollekcija. Līdz šim tikai 
bildēs redzēts velosipēds, kuŗam 
priekšējais ritenis bija liels, bet aiz-
 mugurējais pavisam niecīgs. Sie-
nas bija noklātas ar divdesmito 
un trīsdesmito gadu sporta 
sacensību afišām. Tas bija tikpat 
fantastisks skats kā tas, ko ierau-
dzījām, ieejot dzīvoklī. Propor-

cionāli tam, kā vēlreiz cēlās mūsu 
sajūsmas vilnis, aizvien nopiet-
nāks un drūmāks tapa saimnieka 
vaigs. Aizverot šīs sportisko ba  gā-
tību krātuves durvis, Šmidbergs 
piesardzīgi bilda, vai būtu iespē-
jams, ka visas viņa sakrātās sporta 
lietas pārceltu uz sausāku, dro-
šāku un plašāku vietu, jo pava-
saŗos un rudeņos Šmidberga 
mājas dārzs rēgulāri applūstot. 
Ūdens bojājot senās sporta lietas, 
bet pārcelt tās neesot kur. Arī 
mājā jau sen kļuvis par šauru. 
Varbūt rajona izpildkomiteja 
varētu palīdzēt ar telpām, kuŗās 
izvietot viņa kollekciju.

Vienā pusē Šmidbergs, otrā – 
Urtāns, pa vidu mēs. Sapratām, 
ka esam likteņa ķīlnieki un mums 
nav izvēles, nav cita ceļa, kā ķer ties 
pie darba un sākt veidot rajonā 
sporta mūzeju, pamatā liekot 

Šmidberga kollekciju. Par to, vai 
tas būs rajona, pilsētas, Latvijas 
mēroga mūzejs, tobrīd neviens 
nedomāja. Primārais bija sākt 
kaut ko darīt, lai glābtu unikālo 
kollekciju, kuŗai Augļu ielas mājā 
drīz vien draudēja aiziešana postā.

Igauņi bija mums 
priekšā

Nākamo spēcīgo grūdienu do -
mas par sporta mūzeja nepie cie-
šamību  nostiprināšanā deva ie -
raksts viesu grāmatā. To, tieši 
mēnesi pirms mūsu viesošanās, 
bija atstājuši topošā Igaunijas 
sporta mūzeja direktors Enns 
Mainla un fondu glabātāja Aime 
Pernakivi.

Tikšanās ar Jums atstājusi ne -
izdzēšamus iespaidus. Pateicoties 
Jūsu mīlestībai uz sportu, Jūs spē-
jāt savākt un saglabāt unikālus 
materiālus par sporta attīstību 
Latvijā. Skumji, ka Latvijas 
Sporta komiteja līdz šim nav 
pievērsusi pietiekamu uzmanību 
Šmidberga pūlēm, vācot un gla-
bājot materiālus, saistītus ar 
smag atlētiku. Mēs ceram, ka tu -
vā   kajā nākotnē Rīgā sāksies 
Sporta mūzeja veidošanas darbs 
un vērtīgie kollekcijas materiāli 
nokļūs šajā mūzejā. 

Vairākas reizes, ciemojoties pie 
Šmidberga, viņi ne tikai bija  
pētījuši vecmeistara kollekciju 
un meklējuši tajā materiālus, 
saistītus ar savas valsts sportis-
tiem, bet daļēji arī palīdzējuši 

saskaitīt relikvijas, nosakot to 
skaitu – aptuveni 10 000 ekspo-
nātu. Enna un Aimes vairāk kār-
tējo viesošanos rezultātā, tuvo-
joties Igaunijas sporta mūzeja 
atklāšanas dienai, V. Šmidbergs 
dāvāja Igaunijas sporta mūzejam 
vairākas unikālas savas kollekci-
jas lietas. Piemēram, materiālus, 
saistītus ar izcilo atlētu Alfrēdu 
Neilandu, kuŗa dzīves saknes un 
sporta gaitu sākums meklējams 
Latvijā, materiālus par Latvijas – 
Igaunijas valsts sacīkstēm futbolā, 
senos svaru stieņus. Taču pati vēr-
  tīgākā dāvana igauņiem bija se -
nais velosipēds ar lielo riteni 
priekšā un mazo aizmugurē. Tā 
bija lieta, kuŗas igauņiem nebija, 
un tieši tāpēc šī, kā vēsturiski, tā 
materiāli ļoti vērtīgā dāvana no 
igauņu puses vēlāk tika īpaši 
izcelta. Sākotnēji Šmidberga kol-

gaŗām, kur tikai piefiksēt faktu, 
ko izcelt iecerētājā sporta mūzeja 
ekspozīcijā? Pamazām nācās at -
klāt sev Ameriku, ka mūzejs – tā ir 
īpaša pasaule ar saviem likumiem 
un tradicijām. Tā ir zinātne par 
vēsturi, vienalga – sportā vai kādā 
citā dzīves jomā. Tā ir māksla, 
spēja iecerētajā ekspozicijā ar 
tavā rīcībā esošajiem līdzekļiem 
atspoguļot konkrēto laika posmu 
vai vēstures faktu.

Savas dzīves laikā Voldemārs 
Šmidbergs neskaitāmas reizes bija 
vērsies pie dažāda ranga un lī -
meņa darbiniekiem, personīgi 
pie toreizējās sporta komitejas va -
dības un tikai ar vienu lūgumu – 
palīdzēt ar telpām sporta mūze-
jam, kur varētu glabāt un izlikt 
apskatei (V. Šmidbergs nelietoja 
vārdu eksponēt) viņa sakrātās 
apmēram 10 000 sporta relikvijas. 

Sporta mūzeja 
tapšanas līkloči

Svinot tavu 60 gadu ilgo dar -
bošanos sportā, jāsaka, ka  viens 
no taviem izcilākajiem veiku-
miem ārpus hokeja ir Vol  de mā ra 
Šmidberga sporta relikviju kol-
lekcijas paglābšana no izpu tē-
šanas un piedalīšanās Sporta 
mūzeja nodibināšanā. Pagriez 
laika ratu atpakaļ un iepazīstini  
mūsu laikraksta lasītājus ar to 
dienu notikumiem.

M. P. Gadījums, kuŗu dzīve iz -
vēlējās piespēlēt man, bija uni kāls. 
Tā bija iespēja tikties un tuvāk 
iepazīt cilvēku, kuŗš visu savu 
mūžu veltījis sporta relikviju vāk-
šanai un krāšanai. Ne tikai kol-
lekcionēšanas pēc, bet gan ar 
domu par laiku, kad visu to varēs 
nodot Latvijas Sporta mūzejam. 
Mūsu sadarbība vēlāk pārtapa 
azartā to īstenot, deva iespēju 
palīdzēt Voldemāram Šmid ber-
gam piedzīvot savas dzīves lielākā 
mērķa piepildījuma sākumu. 

Sporta draugs Jānis Urtāns, pēc 
izglītības celtnieks, man reiz jautāja:

“Pagodkin, vai tu zini, cik un 
kādi izcili sporta veterāni dzīvo 
mūsu rajonā?” Zināju vairākus, bet 
neviens no viņiem savulaik ne -
bija guvis pasaules vai Eiropas 
slavu. Ātrumā nosaucu uzvārdus, 
kuŗi pirmie iešāvās prātā. “Pirms 
dažām dienām uzzināju, ka mūsu 
rajonā dzīvo tāds Voldemārs 
Šmidbergs, sporta veterāns un 
kaislīgs sporta lietu krājējs. Viņa 

lekcijā bija divi šādi velosipēdi, 
un tāpēc viens arī tika igauņiem.

1971. gadā Voldemārs Šmid-
bergs tika ielūgts uz Igaunijas 
Sporta mūzeja atklāšanu. Viņš 
mani palūdza par pavadoni, jo 
vecā vīra veselības stāvoklis bija 
diezgan problēmatisks. 25. novem-
bŗa vakarā abi ar Šmidbergu  
kāpām Rīgas – Tallinas vilcienā, 
lai dotos uz Tartu. Gala stacijā 
mūs sagaidīja Enns ar Aimi un 
aizveda uz viesnīcu, kas atradās 
tajā pašā ielā, kur mūzejs. Ielas 
nosaukums - Rīgas iela. Nākamajā 
rītā devāmies uz mūzeju. Pirms 
atklāšanas laipni tikām iepazīs-
tināti ar fondu glabātuvi. Mums 
parādīja to, kā relikvijas tiek re -
ģistrētas, uzskaitītas, sistēmati zē-
tas, noliktas glabāšanai fondos. 
Tobrīd Igaunijas sporta mūzeja 
krājumā bija uzskaitītas 6 000 
vienības. Ar to pietika, lai viņi 
atvērtu sporta mūzeju, mums 
bija daudz vairāk relikviju, bet 
mūzejs tikai sapņu miglā tīts.

Sākām tuvāk iepazīties ar sa -
gla bātajām sporta vēstures lietām 
un faktiem, mēģinājām izprast, 
kas ir mūzejs, kā tas jāveido, ar 
ko jāsāk, kurp jāvirzās. Tūdaļ se  ci-
nājām, ka, uzņemoties šķietami 
vienkāršo darbiņu, nezinot esam 
ieklīduši ne jau kādā nelielā 
Latvijas silā, bet gan nonākuši 
īsta mūžameža vidū, kur mums 
blakus un arī simtiem kilometru 
tālā apkārtnē plešas tikai sporta 
vēstures audzētie lietaskoki. Kam 
pievērst uzmanību, kam paiet 

Zināms, ka ik reizi tika sa  ņemts 
atteikums. Reizēm laip nā kā, rei -
zēm strupākā formā, dažkārt arī 
kaut kas miglaini pasolīts. Pie -
mēram, uzcelsim Sporta pili, tad 
arī telpas atradīsies. Kad pils bija 
gatava, viens no toreizējiem mūsu 
sporta dzīves vadītājiem uz Šmid  -
berga atgādinājumu par telpām 
mūzejam strupi atbildēja, ka jau-
 nās pils bēniņos esot viens tumšs 
būcenis, kuŗā, ja viņš vē  loties, 
tad varot sabērt „savas grabažas”. 

Kā atslēgt šo pasauli? Ar ko 
sākt tās atklāšanu? Jautājumi no -
veda pie vienīgā loģiskā secinā-
juma, ka nepieciešama zinoša 
pavadoņa palīdzība un tāds stei-
dzīgi jāatrod, lai īstenotu ideju 
un nemīņātos uz vietas. Pats par 
sevi saprotams, ka tāds vispirms 
jāmeklē kādā esošajā mūzejā. 
Uzzinājām, ka vairāku Latvijas 
mūzeju fondos glabājas ar sporta 
vēsturi saistītas lietas, piemēram, 
Rīgas Vēstures un kuģniecības 
mūzejā pasaules eksčempiona 
Michaila Tāla lauru vainags, vai -
rāku izcilu sportistu medaļas. 
Taču cilvēka, kuŗš varētu palīdzēt 
gan ar padomu, gan praktiski, 
joprojām nebija. Laiks nepie lū-
dzami ritēja uz priekšu. Par laimi  
iepriekš bijām saņēmuši konsul-
tāciju no Rīgas Vēstures un kuģ-
niecības mūzeja darbinieces, fon-
du glabātājas. Viņa pavēra mums 
priekškaru pirmajam ieskatam 
un izpratnei par mūzeja darbību 
un tā aizkulisēm.

(Turpinājums nākamajā nr.)

(Turpināts no nr.07)
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS

Apaļas un ovālas 
krelles, lielus  kulonus  

un brošas,
lielus dzintara gabalus.

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

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).

13. martā plkst. 13:00,
Bostonas Trimdas draudzes zālē rādīs režisores 
Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Dieva putniņi” 

(2015). Filma ir par latviešiem, kuŗi pēc Otrā 
pasaules kaŗa devās bēgļu gaitās. Oficiāli viņus 
sauca par “Displaced Persons”, tomēr paši bēgļi 
sevi sauca par “dīpīšiem” vai “Dieva putniņiem”. 

Rīko ALTS; ieeja par ziedojumiem.

Meklējam kopēju mūsu 95 gadus vecam tēvam, 
kas ir saistīts pie gultas. Vēlams latviešu valodas 

pratējs/a. Piedāvajam savu guļamistabu un tualetes 
istabu; dzīvošana un uzturs bez maksas; alga pēc 
vienošanās. Vēlama pieredze vecu ļaužu kopšanā 
un atsauksmes. Dzīvojm 30. jūdzes no Baltimoras/

Vašingtonas. Tuvākai informācijai rakstīt uz e-pastu: 
ievabolsteins@gmail.com vai dace@psu.edu.

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Brīvo Latvju biedrības nams 

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

28. februārī 14:30 FBLB gada 
sapulce. Biedrības valde sirsnīgi 
aicina piedalīties atskaitē par 
pēdējā gada notikumiem un 
jaunā kalendāra plānošanā. Lū -
dzam reģistrēties sapulcei un 
sniegt ieteikumus pārrunām 
pirms sapulces, lai tos iekļautu 
dienas kārtībā! Visi biedri laipni 
lūgti piedalīties! Talkas darbu un 
vietu dažādās komitejās ne -
trūkst. Arī viesi gaidīti! Valdes/
revīzijas komisijas vēlēšanas no -
tiks tikai pa pastu. Lūdzam ņemt 
līdzi groziņus!

1. martā 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
saulē, dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Noskatīsimies 
satīrisko filmu par Latvijas pen-
sionāriem „Džimlairūdi ral lal lā’’, 
kuŗā satiksimies ar tautā iemī-
ļotiem aktieŗiem Olgu Dre ģi, 
Uldi Dumpi, Ģirtu Jakovļevu, 
Astrīdu Kairišu, Pēteri Liepiņu, 
Jāni Paukštello, Rūdolfu Plēpi, 
Āri Rozentālu, Juri Strengu, kā 
arī leģionāru un patriotisko 
grām. autoru Visvaldi Lāci. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Draudzes nams (1385 Andrews 

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.cantorinewyork.
com Pieaugušiem $25, senioriem 
$20, studentiem un bērniem $5.

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

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

PRIEDAINE (NJ)
26. februārī 13:00 kino izrāde 

– jauna dokumentālā filma 

„Īvāns’’ par Atmodas laika per-
sonību Daini Īvānu. Pēc tam 
ģimenes filma ’’Mazie Laupītāji’’ 
– labdabīga filma labam gara-
stāvoklim. Lūdzam ņemt līdzi 
groziņus. Ieeja pret ziedojumiem 
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. 

27. februārī 13:00 Biedrības 

pilnsapulce. Valdes atskaites zi -
ņo jums, valdes vēlēšanas, budžeta 
pieņemšana un citu svarīgu jau -
tājumu apspriešana. Aicinām vi -
sus Biedrības biedrus pieda līties!

3. martā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

5. martā 14:00 DV rīkotā 
Kaŗavīru pēcpusdiena – DV 70 
gadu jubilejas atcere. 
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Mūsu mīļā māte, vecmāte un vīramāte aizgājusi mūžīgā atpūtā

INGRIDA JIRGENS
Dzimusi 1925. gada 30. oktobrī,
mirusi 2016. gada 20. februāri 

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Sērās
ERIKS, JULIJA (JULIE) UN JANA 

Programmā priekšlasījums par 
Latvijas 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 bied-
rības Gada svētki – 50 gadu 
jubileja! Par Biedrības dibinā-
šanas vēsturi stāstīs Gundega 
Vilemsone, koncerta daļā uz -
stāsies visi mūsu labākie māk-
slinieki. Pēc koncerta baudīsim 
Mārītes Rubīns aukstajā galdā 
piedāvāto cienastu, iedzeŗot kafi-
ju vai pašu līdznestos stiprākus 
dzērienus. Svētku noslēgumā 
maestro Ilmārs Dzenis un Pē -
teris Ozols gādās par deju mū -
ziku. Vakara gaitā būs iespēja 
izlozēt 5 vērtīgus dāvanu grozus. 
Visi laipni aicināti svinēt mūsu 
Biedrības pusgadsimta jubileju! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $20.

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā  cī-
tāja 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 Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Diev-
kal  pojumu laiks 14:00. Pēc dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 20. 
martā dievk., diak. Abija Vents 
(Deerfield Beach).

• Dienvidkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: baznīca (1927 Riverside 
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 
Kruč kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 28. februārī dievk. 

ar Sv.vak. Seko draudzes gada 
sapulce. 6. martā O.Kalpaka at -
ceres dievk. ar Sv. vak. Seko pus-
dienas studenšu korporācijas 
locekļu izkārtojumā un filma 
„Cēdelgema’’. 12. martā 17:00 
Svētvakara meditācijas dievk., 
viesojas diakone Linda Sniedze 
Taggart. 13. martā 15:00 dievk. 
ar Sv. vak. Vilmingtonā, Good 
Shepherd bazn.(1530 Foulk 
Rd-Rt.261). 20. martā Pūpolu 
svētd. dievk. ar Sv. vak., valdes 
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. aprīlī 
Angļu val. dievk. ar dievg.

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

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

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

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

• Mineapoles St. Paulas dr.: 6. 
martā 11:00 plkv. Oskara Kal-
paka piemiņas dievk., kuŗā pie -
da līsies vīru ansamblis un Ben-
jamiņš Aļļe (trompete). Sadrau-
dzība un 12:30 filma „Cēdel-
gema’’. 13. martā 11:00 dievk., 
kuŗu kuplinās Molly Wilbur-
Cohen (čello). Sadraudzība un 
12:30 Latviešu kredītsabiedrības 
sapulce. 17. martā 11:00 Bībeles 
stunda. 20. martā 11:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar Sv. vak. Bērniem 
būs uzruna un svētd. skola. Dievk. 
kuplinās „Mineapoles Dvē sele’’ 
un Benjamiņš Aļļe (trompete). 
Sadraudzība un māc. Dāga Dei -
mandta prezentācija „Lutera dā -
vana pasaulei – Mazais Kate-
hisms’’. 22. martā 19:00 Bībeles 
stunda. 24. martā 14:00 Zaļās 
cet. dievk. ar Sv. vak. 25. martā 
18:00 Lielās piektd.dievk. ar Sv.
vak. Dievk. kuplinās Tina (vijole) 
un Dzintars (klavieres) Josti. 27. 
martā 8:00 Kristus augšām cel-
šanās svētku dievk. – Lieldienas. 
Dievk. kuplinās koris. Sprediķis 
angļu valodā. Pēc dievk. dr. jauno 
vīru sarūpētas Lieldienu brokas-
tis. Visi mīļi aicināti! 3. aprīlī 10:00 
Baltās svētd. dievk. Sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 

Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. 

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

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

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

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com 28. 
februārī 13:30 Īstbransvikā dievk.

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

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335 

Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 

NY).
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY 10003).
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 Tagg-
art. 6.martā 14:00 Ciešanu laika 
dievk. ar dievg. Sekos plkv. O. 
Kal  paka pieminēšana. 27. martā 
14:00 Kristus augšāmcelšanās 
svētku dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-

598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievkalpojumi notiek 12:00. 26. 
martā Lieldienu dievk. ar dievg.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 28. feb-
ruārī dievk. ar dievg. Draudzes 
padomes sēde.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Dievk. nenotiks februārī. Nā -
kamais dievk. 20. martā.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu Pes-
tītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs pirmās svētdie-
nas dievk. notiks Biedrības 
namā plkst. 14:00. Katrs trešās 
svētdienas dievk. notiks Our 
Savior baznīcā plkst. 14:00. 28. 
februārī Bībeles stunda. 6. martā 
dievk. Biedrības namā. Draudzes 
pilnsapulce.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: baznica@
bellnet.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: ai -
gaide@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. 

pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
416-221-4309, e-pasts: sukse@
sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga 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 Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. 
Kafijas galds. Grāmatu galds. 

28. februārī kārtējā skolas 
diena. Laju vadīts dievk. 12:00 
Latviešu skolas Draudzīgā aici-
nājuma sarīkojums. 13:30 DV 
Vašingtonas apvien. Biedru gada 
sapulce. 2. martā svētbrīdis. Zu  pas 
pusdienas. 6. martā 9:00 LASL, 
9:30 draudzes pilnsapulce, 11:30 
plkv. O.Kalpaka piemiņas dievk.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 5. martā 11:00 dievk., māc. 
Dr. Jānis Keggi.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

vēlākais – svētdienās. 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Mūsu loceklis

Fil! VIDVUDS MEDENIS, Fr. Liv!
Dzimis 1923. gada 31. maijā Praulienas pag., Latvijā,

miris 2016. gada 28. janvārī Mičiganā

Mūžībā aizgājis Lettonia filistrs

RICHARDS KALUNDS, oec., 55. I.
Dzimis 1919. gada 21. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2016. gada 14. februārī Evanston, Illinois

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! RICHARDS KALUNDS
oec., 1955.I

Dzimis 1919. gada 21. jūnijā Rīgā,
miris 2016. gada 14. februārī Evanston, Illinois

Mūsu mīļā 50.c. filistre

RUTA VĪTOLIŅŠ,
dzim. KRŪZE

Dzimusi 1927. gada 30. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 12. februārī, Mount Pleasant, South Carolina, ASV

Dieva mierā aizgājis mūsu Getingenas universitātes kollēga

GUNARS BĒRZZARIŅŠ
Dzimis 1925. gada 1. septembrī Rīgā,

miris 2015. gada 24. novembrī Adelaidē, Austrālijā

No mums šķīries un aizgājis mūžībā
mūsu mīļais

PAULIS KĻAVIŅŠ
Dzimis 1928. gada 1. martā Rugājos, Latvijā,

miris 2016. gada 27. janvārī Gimmersdorf, Vācijā

Aizgājusi mūžībā
mūsu mīļā

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

mirusi 2015. gada 25. novembrī Kanapolis, Ziemeļkarolīnā

FIL! GUNĀRS ROBEŽNIEKS
1927.II.13 – 2016.I.21

FIL! VIDVUDS MEDENIS, DR. MED.
1923.V.31 – 2016.I.28

Viņu mīļā piemiņā atceras:
JĀNIS ĀDAMSONS, LAIMA ĀDAMSONS

NIKOLAJS BALABKINS, ARVIDS BĻODNIEKS
AUSTRA HILDEBRANTS, MIRDZA INVEISS

VELTA LEIMANE, LUDMILLA MELLUPS
ANDRIS RITMANIS, ĀRIJA RUNDELIS

Skumjās un mīlestībā piemin
BRĀLIS JĀNIS AR ĢIMENI 

AMERIKĀ UN LATVIJĀ
UN

BRĀĻA MĀRTIŅA ĢIMENE 
FRANCIJĀ, ZVIEDRIJĀ UN BRAZĪLIJĀ

Skumjās un mīlestībā piemin
KRUSTMĀTE MINJONA UN JĀNIS KĻAVIŅI

AR ĢIMENI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
UN ELAINE UN ANSIS KRŪMIŅI

Sēro
FRATERNITAS LIVONICA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

Ar sērām un vieglas smiltis novēlot,
ČIKĀGAS LETTOŅI

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Zirdziņš mans, arkliņš mans, –
Abi tēva tīrumā.
Arājiņš dusēt gāja
Baltā smilšu kalniņā.

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai,
Kas Dievam ir uz mums.
/Jāņa 1.vēst, 4.nod./

Ir sāpes, ko nespējam dalīt,
Nav vārdu, kas mierināt spētu...

Sit tibi terra levis.

Sit tibi terra levis.
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Oskara Melbārža bobsleja čet-
rinieks

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

Knicks pārtrauc 
septiņu zaudējumu 

seriju
Kristaps Porziņģis sakrāto pie -

zīmju dēļ laukumā pavadīja maz 
laika, taču viņa pārstāvētā Ņu -
jorkas Knicks komanda izbrau-
kumā ar rezultātu 103:95 pārspēja 
Minesotas Timberwolves un pār-
trauca septiņu zaudējumu seriju 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) meistarsacīkstēs.

Porziņģis piezīmju nastas dēļ lau -
kumā pavadīja tikai 11 mi  nū tes 
un 51 sekundi, kas viņam NBA 
debijas sezonā ir mazākais spēles 
laiks vienā spēlē. Latvijas basket-
bolists guva sešus punktus, reāli-
zējot divus no sešiem divpunktu 
metieniem un abus soda metienus, 
izcīnīja divas atlēkušās bumbas, 
pārtvēra vienu bumbu, bloķēja 
vienu pretinieku metienu, pieļāva 
kļūdu un saņēma četras piezī mes.

Latvijas bobslejisti – 
pasaules čempioni 
pārraksta vēsturi!

(Turpināts no 1.lpp)

Latvijas vadošā bobsleja pilota 
Oskara Melbārža vadītā četri-
nieku ekipāža izcīnīja zelta me -
daļu Austrijas trasē Īglsā pasaules 
meistarsacīkstēs. Vēl pirms iz  šķi-
rīgajiem diviem braucieniem Mel -
bārdis atradās tikai septītajā vietā, 
taču viņš kopā ar stūmējiem Dau-
 mantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un 
Jāni Strengu veica lielisku trešo 
braucienu, kas ļāva pakāpties uz -
 reiz uz otro vietu. Pirms beidzamā  
– ceturtā – brauciena latvieši no 
līdera vācieša Frančesko Frīd ri cha 
atpalika 0,17 sekundēm. Arī ce  tur-
tais brauciens Latvijas pirmajai 
ekipāžai izdevās lielisks, kas ļāva 
saglabāt otro vietu un teorētiski 
apdraudēt Frīdricha pirmo po  zi-
 ciju. Tas arī izdevās, jo Vācijas pi -
lots izšķirīgajā braucienā pieļāva 
rupjas kļūdas, kas Melbārdim ar stū -
mējiem ļāva izcīnīt zeltu. Sum  mā 
Frīdrichs tika apsteigts par 0,04 

Oskars Ķibermanis ar stū  mē-
jiem Jāni Jansonu, Matīsu Mikni 
un Vairi Leibomu izcīnīja desmi-
to vietu Vēl pirms izšķirīgajiem 
braucieniem viņi atradās 11. vie  tā, 
taču nobeigumā  Latvijas otrā 
ekipāža pakāpās par vienu vietu, 
no uzvarētājiem atpaliekot 1,30 
sekundes.Trešā Latvijas ekipāža 
– Uģis Žaļims ar stūmējiem Raivi 
Zīrupu, Helviju Lūsi un Intaru 
Dambi izcīnīja 17. vietu. 

Iepriekš divnieku konkurencē 
Melbārdis ar Dreiškenu izcīnīja 

piekto vietu.
Pagājušajā sezonā Latvijas spē-

cī  gākais pilots Melbārdis kļuva 
par Pasaules kausa  izcīņas uzva-
rētāju gan divnieku, gan četri-
nieku, gan neoficiālajā kopējā 
ieskaitē. Viņš ir piektais pilots mūs-
 dienu bobsleja vēsturē, kuŗš vienā 
sezonā Pasaules kausā trium fējis 
gan divnieku, gan četrinieku vēr-
tējumā, sekojot vāciešiem Andrē 
Langem, Kristofam Langenam, 
kanadietim Pjēram Lidēram un 
šveicietim Martinam Annenam.

Martins Dukurs – 
četrkārtējs pasaules 

čempions!
Latvijas skeletonists Martins 

Dukurs Austrijā, Īglsas trasē, kļuva 
par četrkārtējo pasaules čem pio  nu. 
Martins visos četros braucienos 
bija ātrākais, trijos no tiem labo-
jot Īglsas trases rekordu. Četru 
braucienu summā viņš par 1,13 
sekundēm apsteidza krievu Alek-
sandru Tretjakovu un korejieti 
Sunbiņu Juņu, kuŗi dalīja pasaules 
vicečempiona titulu.

Otrs Latvijas skeletonists To -
mass Dukurs četru braucienu 
summā izcīnīja sesto vietu.

Pirmajā braucienā vispirms uz 
starta devās Tomass Dukurs, bet 
kā otrais sacensībās iesaistījās 
Martins Dukurs, kuŗš sasniedza 
trases rekordu (52,14). Olim pis-
kais čempions Aleksandrs Tret-
jakovs startā bija par 0.12 sekun-
dēm ātrāks, taču trasē viņam tik 
labi neveicās: tablo parādīja +0,35 
un otro vietu. Trešais bija dien-
vidkorejietis Sunbins Juns, savu-
kārt Tomass no brāļa atpalika par 
0,76 sekundēm, viņam sestā vieta. 
Otrajā braucienā Soču spēļu čem-
pions startā atkal krietni apsteidza 
mūsu Martinu (4,74 pret 4,86), 
taču braukšanā vēlreiz labāks bija 

latvietis. Tādējādi pirms izšķiro-
šajiem diviem pēdējiem braucie-
niem tika iegūts pietiekams 
handikaps uzvarai.

Ceturtais pasaules čempiona 
tituls skeletonā, kuŗu izcīnīja 
Martins Dukurs, nepieder viņam, 
bet gan visai komandai, uzskata 
pats čempions. „Šī man ir ļoti 
īpaša diena. Pēc tam, kad Štēli 
bija izcīnījis savu trešo titulu, 
viņš teica tāpat. Šī uzvara nepie-
der man, bet gan visai manai 
komandai. Paldies visiem!” 

Pašlaik 31 gadu vecais M.Du -
kurs ir pēdējo gadu pasaules labā-
kais skeletonists. Par pasaules čem-
pionu latvietis kļuvis četras reizes 
– 2011., 2012., 2015. gadā un šo  gad, 
bet 2013. gadā viņš ieguva sudrabu. 
Savukārt 34 gadus vecais Tomass 
Dukurs pasaules meistarsacīkstēs  
ticis pie vienas bronzas godalgas, 
ko ieguva pērn.

Kamaniņu 
braucējiem bronza 
Vinterbergas trasē

Vācijā, Vinterbergas trasē, risi-
nājās Pasaules kausa izcīņas pē -
dējā posma sacensības. Oskara Gud -
ramoviča/Pētera Kalniņa divnieka 
ekipāža izcīnīja bronzas godalgas, 
Andris un Juris Šici ierindojās 
septītajā,  Kristens Putins/Kārlis 
Krišs Matuzels – 18. vietā. Pēc pirmā 
brauciena Gudramovičs/Kalniņš 
bija piektie, tomēr ar trešo re  zul-
tātu otrajā braucienā spēja divu 
braucienu summā iekļūt laureātu 
trijniekā un otro reizi sezonā tika 
uz goda pjedestala. Gudramovičs/
Kalniņš iepriekš šogad izcīnīja 
sudrabu Siguldas posmā. Divu 
braucienu summā ātrākie bija vā -
cieši Toni Egerts/Saša Bene kens. 
Trešo vietu ieguvušie Gudra mo-
vičs/Kalniņš no Egerta/Benekena 
atpalika 0,582 sekundes. Pirmajā 
braucienā brāļi Šici noslēdza 
pirmo desmitu, bet Putins/Matu-
zels ierindojās 15. vietā. Putins/
Matuzels otrajā braucienā nokrita, 
tomēr sasniedza mērķa līniju un 
tika pie ieskaitīta rezultāta, lai gan 
palika pēdējie finišējušo dalīb-
nie  ku konkurencē. Pasaules kau sa 
izcīņas sezonas kopvērtējumā 
Šici saglabāja sesto vietu, turpre-
tim Gudramovičs/Kalniņš ierin-
dojās 11. vietā.

Individuālajās sacensībās otrajā 
braucienā pieļauta kļūda Elīzai 
Caucei liedza tikt augstāk par  
ceturto vietu. Ulla Zirne un Ken-
dija Aparjode sacensībās ieņēma 
vietas  otrajā desmitā..

Diplomātu ziemas 
sporta spēlēs

20. februārī Latvijas vēstniecības 
Krievijā komanda piedalījās 16. 
Diplomātu ziemas sporta spēlēs. 
Spēles notika kompleksā Moscow 
country club. Šogad sporta spēlēs 
piedalījās komandas no vairāk 
nekā 20 diplomātiskajām pārstā-
vībām.

Vēstniecības darbinieki ar pa -
nā kumiem startēja gan komandu, 
gan individuālajās sacensībās – 
futbolā, distanču slēpošanā, biat-
lonā, galda tenisā un biljardā. Div-
desmit divu komandu konku ren-
cē Latvijas vēstniecības futbo la 
komanda ieguva godpilno trešo 
vietu. Savukārt biatlona dis  ciplīnā 
sievietēm tika izcīnītas pirmā un 

otrā vieta, slēpošanā sie  vietēm – 
trešā un ceturtā. vieta, slēpošanā 
vīriešiem – ceturtā vieta. Savukārt 
galda tenisā 50 dalībnieku 
konkurencē tika izcī nītas piektā 
un astotā  vieta.

Latvijas basket-
bolistes zaudē 

Slovēnijai
Eiropas basketbola meistar sa-

cīkšu kvalifikācijas turnīrā Lat vi-
jas vienība iepriekš bija uzvarējusi 
lietuvietes, un viņas savukārt bija 
zaudējušas slovēnietēm. Tādējādi 
situācija mūsu basketbolistēm 
bija izdevīga. Izbraukumā vaja-
dzēja pārspēt Slovēnijas vienību, 
un ceļazīme uz finālu būtu jau 
gandrīz rokā. Taču tas neizde vās.

Slovēnija – Latvija 69:51 
(21:15, 9:7, 20:14, 19:15). Iznāca 
negaidīts pēriens. Neizdevās uz -
varēt nevienā ceturtdaļā un līdz 
ar to pamatīgs zaudējums – 51:69, 
kas krietni sarežģījis stāvokli ta -
bulā. Slovēnietēm tagad ir divas 
uzvaras, latvietēm viena, lietu vie-
tēm – nevienas. Līdz ar to sagai-
dāms, ka 24. februārī, kad sacen-
tīsies Latvijas un Lietuvas vienī bas, 
cīņa būs ļoti sīva. Eiropas meis-
tarsacīkšu finālturnīram kvali fi cē-
 sies grupu uzvarētājas un sešas no 
deviņām otro vietu īpašnie cēm.

Latvijas starta piecinieka spēlē-
tājas trāpīja 11 no 48 metieniem, 
savukārt, neskaitot Aneti Štein-
bergu (5/12), izdevās realizēt ti  kai 
katru sesto mēģinājumu (6/36 jeb 
16,6%). Vēl drāmatiskāks skaitlis 
tālmetienos – perimetrā izdevās 
iemest tikai vienu no 19 metie-
niem... Par vienu no lielākajiem 
zaudējuma iemesliem treneris Mār-
 tiņš Zībarts min to, ka latvie tes 
aizvadītajā spēlē piekāpušās dau-
dzās divcīņās ar pretspēlē tā jām.

Rio kvalifikācijas 
spēles pret Franciju, 

Jaunzēlandi un 
Irānu

Latvijas vīriešu basketbola iz -
lase jūnijā, gatavojoties Riodeža-
neiro olimpiskajam kvalifikācijas 
turnīram, aizvadīs pārbaudes spē-
les pret Francijas, Jaunzēlandes 
un Irānas izlasi, no kuŗām divas 
pēdējās viesosies Rīgā. 

Ainara Bagatska trenētā Lat-
vijas izlase no 4. līdz 9. jūlijam 
Belgradā, kur risināsies viens no 
trim olimpiskajiem kvalifikācijas 
turnīriem, apakšgrupas spēlēs 
tiksies ar Japānu un Čechiju. 
Savukārt otrā apakšgrupā spēlēs 
turnīra saimniece Serbija, kā arī 
Angola un Puertoriko. Katras 
apakšgrupas pirmo divu vietu 
ieguvēji aizvadīs pusfināla spēles, 

kuŗu uzvarētāji finālspēlē no -
skaidros vienīgo komandu, kas 
tiks pie ceļazīmes uz Riodeža-
neiro. Sešu pārbaudes spēļu ciklu 
Latvijas izlase sāks 15. un 16. jū -
nijā viesos pret 2013. gada Eiro-
pas čempioni un pērnā gada 
bronzas medaļnieci Francijas 
valstsvienību, savukārt 27. jūnijā 
Arēnā Rīga uzņems Jaunzēlandes 
izlasi, bet dienu vēlāk turpat mē -
rosies spēkiem ar Irānu.

Jauniešu 
olimpiskajās spēlēs
Latvijas šorttrekists Kārlis 

Krūz bergs Lilehammerē starp-
tautiskas komandas sastāvā izcī-
nīja bronzas medaļu stafetē Jau -
natnes ziemas olimpiskajās spē lēs. 
Krūzbergs jauktajā stafetē startēja 
kopā ar Bulgārijas, Kazachstānas 
un Japānas sportistiem. Galvenajā 
finālā sacentās četras jauktās da -
žādu valstu sportistu komandas. 
Krūzberga pārstāvētais kvartets uz -
varētājiem zaudēja nepilnas trīs 
sekundes un apsteidza sāncenšus, 
kas par pārkāpumu tika diskvali-
ficēti.

Distanču slēpotāja Patrīcija 
Eiduka, kuŗa, būdama viena no 
visjaunākajām, 39 dalībnieču kon-
kurencē 5 km distancē brīvajā stilā 
ar intervāla startu izcīnīja 21. vietu, 
apsteidzot vienīgo Nor vēģijas pār-
stāvi un arī sudraba medaļas ie  gu-
 vēju sprintā no Krievijas. Uzvaru 
izcīnīja krieviete Maija Jakuņina, 
kas Latvijas slēpotāju apsteidza 
par 1:24,6. Jauniešiem 10 km dis-
tancē negaidīti ārpus trīsdes mit-
nieka palika Raimo Vīgants, kurš 
ierindojās 31. vietā un uzvarē tā-
jam Norvēģijā dzīvojošajam Mag-
nusam Kimam no Korejas zau-
dēja trīs ar pusi minūtes.

Latvijas vēstnieks 
vienojas par 
sadarbību ar 

Korejas Olimpisko 
komiteju

Latvijas vēstnieks Korejā Pē -
teris Vaivars iepazīšanās vizītē 
apmeklēja Korejas Olimpisko 
komiteju un tikās ar tās prezi-
dentu Džunhenu Kimu.

Sarunā puses pārrunāja 2018. 
gadā Korejas pilsētā Pjenčanā 
plānotās Ziemas Olimpiskās spē-
 lēs un Latvijas komandas dalību. 
Vēstnieks iepazīstināja ar ziemas 
sporta veidiem, kuŗos Latvija ir 
viena no pasaules vadošajām 
valstīm, kā arī vienojās par ciešu 
sadarbību oficiālo delegāciju 
vizīšu organizēšanā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

sekundēm, bet trešais bija švei-
cietis Riko Peters, kuŗš no Mel-
bārža atpalika  0,22 sekundes.


