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ALAs delegācija un ASV Valsts departamenta pārstāvji tikšanās laikā
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PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus 
Pasaules brīvo latviešu apvie-

nības Kultūras fonds (PBLA KF) 
aicina līdz šī gada 1. aprīlim 
pieteikt kandidātus 2016. gada 
PBLA Kultūras fonda apbalvo-
jumiem humanitāro un sociālo 
zinātņu, lietiskās mākslas, mū -
zi kas, paidagoģijas, preses, rak-
st nie cības, deju, teātŗa un tēlo-
tāj mākslas nozarē. Tāpat pietei-
kumi tiek pieņemti apbalvo-
jumiem tech  nisko un dabas 
zinātņu nozarē. 

PBLA Kultūras fonda uzde-
vums ir atbalstīt latviešu kul tū -
ras sag labāšanu un jaunradi un 
godalgot izcilus latviešu kultūras 
sasniegumus un darbiniekus, 
kā arī veicināt nacionālo pastā-
vēšanu, atbalstot skolas un lat-
visko audzi nāšanu. Par PBLA 
Kultūras fon da godalgas kandi-
dātiem izvirzāmi ārpus Latvijas 
dzīvojoši, panāku miem bagāti 
latviešu autori, māk slinieki, 
komponisti, kultūras, iz  glītības 
un jaunatnes darbinieki, kā arī 
cittautieši, kuŗi veicina latviešu 
kultūras atpazīstamību ārpus 
Latvijas. Atsevišķos gadī jumos 
kandidāti var arī būt Lat vijā 
dzīvojošas personas par īpašu 

ieguldījumu latviešu diasporas 
kultūras dzīvē. Tāpat PBLA KF 
godalgas tiek piešķirtas arī par 
zinātniskiem darbiem, daiļlite-
rā tūras un preses publikācijām, 
tē  lotājmākslas darbiem, daiļ-
amat   niecības un lietiskās māk-
slas dar   biem, kā arī veikumiem 
skaņu, teātŗa un deju mākslā, 
skolu un jaunatnes audzināša-
nas darbā. 

“PBLA Kultūras fonda godal-
gas nodrošina iespēju izcelt un 
slavēt mūsu izcilākos darbus un 
to autorus, gan pateikties ilgga-
dējiem darbiniekiem, kuŗi tālu 
prom no mājām uz latviešu va -
lodas un kultūras pamatak-
meņiem cēla un turpina celt 
latviskās kul  tūras pilis,” skaidro 
PBLA Kul tūras fonda priekšsēdis 
Juris Ķe  niņš, mudinot latviešu 
centrus pasaulē pieteikt savus 
kandidātus apbalvojumiem. 

PBLA Kultūras fonds piešķiŗ 
apbalvojumus četrās kategorijās. 
Visaugstākais apbalvojums ir 
PBLA Kultūras fonda Goda 
balva un Goda diploms, kas ir 
vien lī dzīgas pirmās pakāpes 
godalgai. Vienīgā būtiskā atšķ-
rība ir tāda, ka Goda balvas 

laureāti bez goda raksta saņem 
arī naudas balvu $2000 apmērā. 
Tāpat PBLA KF valde, vadoties 
pēc iesūtītajiem pieteikumiem, 
lemj par Kr. Ba  rona prēmijas 
($1000) un At  zi nī bas rakstu 
piešķiršanu. God al gu pieteiku-
mi jāiesūta attiecīgās nozares 
vadītājam, sniedzot rakstisku 
pamatojumu par šī kandi dāta 
sasniegumiem un pievienojot 
trīs atsauksmes vēstules. PBLA 
KF noteikumi paredz, ka viena 
autora darbus vai veikumus tajā 
pašā nozarē var godalgot ne 
agrāk kā pēc trim (3) ga  diem, 
bet otru balvu citā nozarē var 
piešķirt ne ātrāk kā pēc di  viem 
(2) gadiem. Detalizēts iz  klāsts 
par apbalvojumu katego ri jām 
un pieteikumu iesniegšanas 
kārtību atrodams PBLA mājas 
lapā Kultūras fonda sadaļā: 
http://www.pbla.lv/kulturas-
fonds/
KF nozaru vadītāju saraksts: 
HUMĀNITĀRO UN
SOCIĀLO ZINĀTŅU NOZARE
Priekšsēdis Guntis Šmidchens
University of Washington, 
Scandinavian Department Baltic 
Studies Program 

Box 353420 Seattle WA 98195-
3420 USA
E-pasts: guntiss@uw.edu

LIETISKĀS MĀKSLAS 
NOZARE
Priekšsēde Lilita Spure
05230 Church St.
Winfield, IL 60190 USA
E-pasts: lilitaspuris@ymail.com

MŪZIKAS NOZARE 
Priekšsēdētāja p.i. Juris Ķeniņš
35 Foxmeadow Road
Toronto, ON M9R 1E3
CANADA
E-pasts: gkenins@rogers.com

PAIDAGOĢIJAS NOZARE 
Priekšsēde Elita Pētersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 CANADA  
E-pasts: elitapetersons@sympa-
tico.ca

PRESES NOZARE 
Priekšsēdis Gunārs Nāgels
Latvijas Okupācijas muzejs
Raiņa bulvāris 7
Rīga, LV 1050, LATVIJA
E-pasts: gunars.nagels@omf.lv

RAKSTNIECĪBAS NOZARE
Priekšsēdis Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011  USA
E-pasts: rekmanis@gmail.com

TAUTAS UN MĀKSLAS DEJU 
NOZARE
Priekšsēde Iveta Rone
4 Wilona Ave.
Greenwich NSW 2065  AUSTRALIA
E-pasts: Iveta.Ronis@tafensw.edu.au

TEĀTŖA NOZARE
Priekšsēde Inta Purva
65 High Park Ave , Suite 2103
Toronto, ON  M6P 2R7 CANADA
E-pasts: IntaPurvs@rogers.com

TECHNISKO UN DABAS 
ZINĀTŅU NOZARE
Priekšsēdis Arnis Gross 
27 Gissing St.
Blackburn VIC 3130  AUSTRALIA
E-pasts: arnis.gross@deksoft.com

TĒLOTĀJAS
MĀKSLAS NOZARE 
Priekšsēde Guna Mundheim
131 East 69th St.  Apt. 9B
New York, NY 10021  USA
E-pasts: gsmhome@aol.com

Februāŗa trešajā nedēļā Ame -
rikas latviešu apvienības (ALA) 
delegācija ar ALA priekšsēdi 
Pēteri Blumbergu priekšgalā 
viesojās ASV Valsts departa-
mentā un tikās ar Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu biroja vadītāju 
Nathaniel P. Dean, kā arī ar 
Valsts departamenta amatper-
sonām, kas atbildīgas par Lie -
tuvas un Igaunijas jautāju miem.

ALA priekšsēdis Pēteris Blum-
bergs, kuŗš šogad rotācijas kār-
tībā pilda arī Apvienotās baltiešu 
komitejas (ABK) priekšsēža pienā  -
kumus, abu organizāciju vārdā 
pateicās Valsts departamentam 
par ASV atbalstu Baltijas valstīm, 
īpaši izceļot ASV valdības pausto 
apņemšanos arī turpmāk atbalstīt 
kollektīvās aizsardzības stiprinā-
šanas pasākumus Eiropā, tostarp 
financējuma palielinājumu Eiro-
pas atbalsta iniciātīvai (European 
Reassurance Initiative). Jāatgā di na, 
ka februāŗa sākumā Vašingtonā 
ASV aizsardzības sekretārs Eš -
tons Kārters (Ashton Carter) pa -
ziņoja par plānu budžeta projektā 
ASV Kongresam pieprasīt 3,4 

ILZE GAROZA,
PBLA ģenerālsekretāre

ALA pārrunā Baltijas drošības jautājumus ar 
ASV Valsts departamenta pārstāvjiem

miljardus ASV dolaru Eiropas 
atbalsta iniciātīvai 2017. gadā. Ja 
ASV Kongress to apstiprinās, tad 
tas būs četrkārtīgs financējuma 
palielinājums salīdzinājumā ar 
789,3 miljoniem ASV dolaru, ko 
ASV valdība piešķīrusi Eiropas 
atbalsta iniciātīvai 2016. gadā. 

ALA mudina ASV dzīvojošos 
baltiešus sazināties ar saviem 

pārstāvjiem Kongresā un aicināt 
tos atbalstīt ASV bruņojuma un 
kaŗavīru izvietošanu Baltijas val-
stīs un Austrumeiropā Eiropas at -
balsta iniciātīvas ietvaros. “Mums 
ir jāatgādina ASV valstsvīriem, ka 
Vladimirs Putins šobrīd ir vis lie-
lākais drauds Eiropas un starp-
tautiskajai drošībai un ka atbalsts 
Eiropas atbalsta iniciātīvai ir sva-

 rīgs mums visiem,” norāda P. Blum-
 bergs, kuŗa vadītā ALA un ABK 
atkārtoti vērsusies pie ASV varas 
iestādēm, aicinot ASV val dību uz 
daudz noteiktāku rīcību iepretim 
Krievijas demonstrētajai agresijai 
Eiropā. “Mēs pateicamies ASV val -
dībai par līdzšinējo at  bal stu, kā arī 
par solījumu to pa  lie  lināt. Šobrīd 
ļoti būtiski ir panākt, ka šis fi  nan-

cējums tiek ieguldīts pēc iespējas 
tuvāk NATO dalīb valstu Aus tru-
mu robežai, tajā skai tā Baltijas 
valstīs,” uzsveŗ P. Blum bergs.

Atbildot uz baltiešu paustajām 
bažām par Krievijas agresijas pie -
augumu Austrumeiropā, ASV 
Valsts departamenta amatperso-
nas paskaidroja, ka ASV valdība 
rūpīgi seko līdzi notiekošajam Ei -
ropā un ļoti nopietni attiecas pret 
NATO līguma 5. pantā noteik ta-
jām kollektīvās drošības garan ti-
jām, kam kā piemērs kalpo arī iero-
sinātais financējuma palielinā-
jums. Tajā pašā laikā ASV Valsts 
departamenta pārstāvji atgādi nā ja 
par nepieciešamību stiprināt sa -
darbību Baltijas valstu starpā un 
turpināt cīņu pret korupciju un 
Krievijas “netīrās” naudas ietek-
mi uz reģiona polītiku. Baltiešu 
organizāciju pārstāvji bija vienis-
prātis, ka šobrīd ļoti svarīgi pa -
nākt, lai Krievijai noteiktās san-
kcijas, ja tā nepildīs Minskā pa -
nākto vienošanos par konflikta 
deeskalāciju Ukrainā, tiktu tur-
pi nātas arī pēc šobrīd noteiktā 
termiņa šī gada jūlijā. 
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Vēstule
Lai gan Ziemassvētki sen aiz -

vadīti, vēlos pievienoties Jurim 
Petričekam, lai pateiktos Andrim 
Ritmanim par brīnišķīgo Ziemas- 
svētku stāstu „Laimīgais sudraba 
dolars”. Man to lasot, nobira pa 
asarai, laikam jau prieka asarai. 
Ir tik labi lasīt ko pozitīvu, lab-
dabīgu mūsu šodienas sajauktajā 
pasaulē.

LASĪTĀJA
Stony Brook N.Y.

Es jūs saprotu!

Vispirms izsaku līdzjūtību 
Edgara Galiņa un Andŗa Grīn-
berga tuviniekiem! Tomēr Laika 
lasītājiem gribu pievienot pāris 
piezīmju. Alkoholisms ir skāris 
arī manu ģimeni, bet ar lai mī gā-
kiem rezultātiem. Ar Anonīmo 
Alkoholiķu biedrības program-
mu abi manējie ir izārstējušies 
līdz tam punktam, ka spēj dzīvot 
un strādāt laimīgi. Viegli nebija. 
Bija grūti. Bij dienas, varbūt ne -
dēļas, kad neko vairāk nespēja, 

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, tiekoties ar ASV 
Tirdzniecības ministra vietnieku Brūsu Endrjūsu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

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

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

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

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Aicina ASV
veicināt 

tirdzniecību un 
investīciju piesaisti 

Latvijai
Ārlietu ministrs Edgars Rin-

kēvičs 25. februārī Vašingtonā 
tikās ar ASV Tirdzniecības mi -
nistra vietnieku Brūsu End-
rjūsu, lai pārrunātu Latvijas un 
ASV divpusējās ekonomiskās 
attiecības, tostarp ASV inves-
tīciju piesaisti Latvijai, iestāša-
nās sarunu gaitu Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības orga-
nizācijā (OECD), Latvijas ener-
ģētikas tirgus liberalizāciju un 
ASV tirgus apguves iespējas 
Latvijas zivsaimniekiem.

„Latvijai un ASV ir veiksmī-
gas ekonomiskās attiecības, jo 
Latvijas uzņēmēju interese par 

LATVIJAS SADARBĪBA AR ASV
ASV investoru Latvijā,” uzsvēra 
ārlietu ministrs. E. Rinkēvičs 
informēja B. Endrjūsu, ka pēc 
Krievijas embargo Latvijas ziv-
rūpnieki turpina diversificēt 
tir gus. Ministrs aicināja atbalstīt 
Latvijas zivrūpniecības produk-
cijas noieta veicināšanu ASV.

B. Endrjūss apliecināja ASV 
uzņēmēju interesi par Latvijas 
ekonomiku un rosināja tuvākajā 
laikā organizēt ASV un Latvijas 
uzņēmēju un investoru div pu-
sējās vizītes, kas sniegs prak-
tisku ieguvumu abu valstu 
ekonomikai „Komercdepar ta-
ments ir ieinteresēts, lai uz -
ņēmēji un investori aktīvizētu 
abu valstu ekonomiskās saites, 
tādēļ esam atvērti Latvijas uz -
ņēmējiem,” pauda B. Endrjūss.   
Amatpersonas bija vienisprātis, 
ka Eiropas Savienības – ASV 
Transatlantiskās tirdzniecības 
un investīciju partnerības nolī-

Ārlietu ministrs 
pārrunā sadarbību 

stratēģiskās 
komūnikācijas jomā

Ārlietu ministrs Edgars Rin  kē-
vičs 25. februārī Vašingtonā tikās 
ar ASV Pārstāvju palātas Ārlietu 
komitejas priekšsēdi Edu Roisu 
(Ed Royce), lai pārrunātu drošības 
polītikas un stratēģiskās komūni-
kācijas jautājumus.

Ministrs atzina, ka ASV ir Lat-
 vijas svarīgākais stratēģiskais part-
neris un sabiedrotais aizsardzības 
un drošības polītikas jautājumos, 
un šāda sadarbība būtu jāpap la-
šina. E. Rinkēvičs arī pateicās par 
līdzšinējo ASV Pārstāvju palātas 
Ārlietu komitejas atbalstu Lat-
vijai. E. Roiss pauda atbalstu Lat-
vijas drošības stiprināšanā, kas 
ietveŗ arī NATO spēku ilgtermiņa 
klātbūtni Baltijas valstu reģionā.

Abas amatpersonas bija vienis-
prātis par nepieciešamību stip ri-
nāt stratēģisko komūnikāciju, kas 
pašreizējos ģeopolītiskajos ap  stāk-
 ļos ir vitāli svarīgs priekš notei -
kums, lai cīnītos pret in  formā tīvo 
kaŗu un propagandu. „Dažādās 
pasaules valstīs var spilgti redzēt, 
kā ar propagandu notiek cīņa par 
cilvēku prātiem. Tā ir nopietna in -
formātīvā kaŗa sastāvdaļa, tādēļ 
mums ir jāatrod veids, kā ar 
stratēģiskās komū nikācijas in  stru-
mentiem radīt pretdarbību šai 
propagandai,” uzsvēra E. Roiss.

„Teju katru dienu jauni izai-
cinājumi un krizes veido starp-
tautiskās polītikas dienaskārtību, 
kas ir kļuvis par 21. gadsimta po -
lītikas neatņemamu sastāvdaļu. 
Diemžēl arvien grūtāk ir stāties 
pretī un rast atbildes šiem križu 
cēloņiem. Mums ir jārod atbildes, 
lai pašreizējās krizes nepāraug 
vēl nopietnākos satricinājumos 
pasaulē,” tikšanās nobeigumā 
sacīja ASV Pārstāvju palātas Ār -
lietu komitejas priekšsēdis.

kā sēdēt krēslā un cerēt, ka prātā 
nesajuks.

Nevainoju tos, kas nav izār stē-
jušies, tikai gribu pasvītrot to, ka 
izārstēšanās ir iespējama. Izār stē-
šanās no alkoholisma nav gluži 
tāda kā izārstēšanās no kādas pa -
 rastas slimības. Jāatturas 100% no 
alkohola uz visu dienu, un tā katru 
jaunu dienu. Nav jādomā ne par 
rītdienu, ne par visu mūžu. 

Iesaku ģimenes locekļiem ap -
meklēt un iepazīties ar viņiem 
domāto programmu Alanon.

Anonīmo alkoholiķu sanāk-
smes notiek katru vakaru katrā 

īstā pilsētā. Reizēm pa dienas 
laiku arī. Iespējams, ka var ziedot 
dolaru vai divus par kafiju vai 
saldumu.

Vienīgā prasība ir būt100% 
godīgam pret sevi un citiem. Viss 
nav jāatklāj. Jāklusē, ja pilnīga 
atklātība nodarītu pāri otram.

 Ceru, ka jums arī laimējās 
noklausīties neseno BBC nakts 
raidījumu par šo temu.

DAUMANTS ŠŅORE,
Pensilvānijā

ASV tirgu, kā arī stabilas ASV 
investīcijas norāda uz drošu 
investīciju vidi un uzticamiem 
sadarbības partneriem. Tomēr 
uzskatu, ka vēl joprojām ir neiz-
mantots sadarbības potenciāls, 
tādēļ aicinu veidot kopējus sa -
darbības projektus arī zinātnes 
jomā. Vēlamies redzēt vairāk 

guma (TTIP) ekonomiskie un 
ģeopolītiskie apsvērumi ir vien-
līdz būtiski, tādēļ ir atbalstā ma 
sarunu intensificēšana gan tech-
niskā, gan polītiskā līmenī, ne -
zaudējot apņemšanos noslēgt 
ambiciozu nolīgumu, panākot 
maksimālu progresu sarunās 
2016. gadā.
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Vīrs ar  karstu sirdi

Andris Ritmanis kopā ar savu mīļo Magitu

Ārstam, latviešu sabiedriskam 
darbiniekam, Triju Zvaigžņu or -
deņa virsniekam, bijušam Rie tum-
krasta Dziesmu svētku ilgga dī-
gam padomes priekšsēdim, Port-
landes jauniešu patriotiskā an -
sambļa “DZINTARS” koncertu 
organizētājam Amerikā, Kana-
dā, Jaunzēlandē, Austrālijā un 
Gotlandes salā Zviedrijā, vienam 
no 2x2 organizētājiem, mūziklu 

90 gadus atzīmēt klusi, manējie 
bija izdomājuši, ka tā nevar: ar 
lielu mīlestību mūsu bērni, maz-
bērni, mazmazbērni, znoti un tuvi 
ģimenes draugi – visi sadevās ro  kās, 
lai iepriecētu savu “tēti,” “papa-
dakteri,” draugu. Pāris dienas pēc 
īstās jubilejas dienas jaunākās mei -
tas Lolitas un viņas vīra Marka 
māja bija tērpta svētku rotā. 
Smar žoja garšīgie ēdieni, dzirk-

vien reizēji labs gars! Vecais An -
dris bija ļoti aizkustināts. 

Bija skumji, ka viesu pulciņā 
iztrūka daudz mīļu draugu, kuŗi 
vairs nav šajā pasaulē, taču bija 
liels prieks, ka mani mīļi sveica 
mūsu jaunieši, ar kuŗiem kopā 
esam paveikuši daudz skaistu lat-
visku darbu, galvenokārt, mūzi-
kālā jomā. Tie bija veltīti mūsu 
Latvijai un latvietī bas stiprinā-

kuŗa, starp citu, prot sagatavot 
garšīgus latviskus ēdienus. Mīļi 
bērni! Domāt labas domas un 
mēģināt paveikt labus darbus.

Ko pats sev sirsnīgi novēlētu?
Paturēt gaišu galvu un labu 

prātu, lai varētu dzīvot turpmāk 
arī tā, kā to esmu mēģinājis darīt 
visu mūžu – “Dzīvot tā, lai pats 
varētu ar sevi sadzīvot un nebūtu 
jābēdājas, ka esmu nodarījis 
kādam pāri!”

Kāds, tavuprāt, ir ilgas lau-
lības noslēpums?

Vispirms,  “nelēkt ugunī”,  tikko 
ierauga seksīgu, glītu skuķi un 
gribas viņu tūlīt vest pie altāŗa. Ir 
tik jauki dzīvot, ja laulātiem 
draugiem jau pirms laulībām ir 
vismaz kaudzīte kopēju interešu 
un dzīves mērķu. Un priecāties 
par skaisto dāvanu, ka ir izdevies 
uzaudzināt mīļus, labus bērnus 
Nekad neiet gulēt, kad esi par 
kaut ko dusmīgs. Visu nejauko 
taču var atrisināt, ja dziļi ieelpo 
–  un padomā,  nereti tikai pats 
esi pie visa vainīgs.

Kas jauns uz tava rakstām-
galda, un vai to drīz redzēs arī 
Laika lasītāji?

Bija liels prieks lasīt Laikā, ka 
Juris Petričeks “Lasītāju balsīs” 
izteica prieku un atzinību par 
manu 2015. gada Ziemsvētku 
stāstu. Ceru, ka arī citiem lasī-
tājiem tas patika. Tā kā ar Magitu 
vismaz trīs reizes nedēļā, spēlē-
jam vārdu spēli “SCRABBLE” un 
jūtam, ka mums galvas, par laimi, 
vēl strādā labi, tad būs jāmēģina 
uzrakstīt kaut ko vieg lāku – 
varbūt ar parakstu “Smai diņš”, 
kuŗš bijis neaktīvs jau labu laiku 
un par to saņēmis bārienu 
no draugiem.

Kad posies uz Latviju? Un ko 
vēli Latvijai – īpaši šajā laikā, 
kad pošamies savas valsts simt-
gadei?

Būtu ļoti laimīgs, ja varētu bez 
pūlēm uzkāpt Gaiziņa kalnā vai 
Ķīšezerā iemest makšķeri, kā reiz 

jaunības gados, kad dzīvojām 
skaistajā Mežaparkā ar skatu uz šo 
man mīļo ezeru. Starp citu – Me -
žaparka otrā galā agros jaunī bas 
gadus pavadīja arī mana mīļā 
Magita. Varēju toreiz aizskriet 
līdz viņas mājām 14 mi  nūtēs. Šo -
dien paietu drusciņ vairāk…

Šā vai tā, ja nedzīvotu pasaules 
lodes otrā pusē, būtu viegli šajā 
pavasarī atkal aizšaut uz mīļo 
dzimteni – Latviju. Esam ar Ma -
gitu laimīgi, ka mums ir bijis ie -
spējams piedzimt Latvijā, iz  bau-
dīt tās pirmos un otros neat ka-
rības gadus. Esam mēģinājuši pa -
līdzēt, lai mūsu Latvijai ietu vieg-
lāk un labāk.

Pasaulē rodas visādi technikas 
brīnumi. Ja varētu uzsēsties uz 
kāda “drona” vai iekāpt “kādā brī -
numputnā,” kas aizlidotu uz Rīgu 
vienas vai divu stundu laikā, tas 
būtu “super,” kā Latvijā saka. Ja 
patiešām būtu tāda iespēja, lido-
tu drīz vien. Taču – pavadīt ceļā 
turpat vai 24 stundas – mūsu ve -
cumā jau nav neiespējami, taču 
mazliet pagrūti. Esam laimīgi, ka 
mums ir bijusi iespēja izbaudīt 
brīvo Latviju un tās skaistumu 
jau daudz reižu. Žēl, ka pienācis 
laiks, kad mazdrusciņ jāpie-
bremzē…

Latvijai simtgadē vēlam visu, 
visu to labāko, ko esam mēģinā-
juši dot mūsu bērniem, bērnu 
bēr niem un bērnubērnu bēr-
niem. Būt patiesiem, domāt labas 
domas un darīt labus darbus, un 
neaizmirst, ka mums ir tikai 
viena latviešu valoda un viena 
Latvija, par kuŗu ir jārūpējas un 
jāgādā, lai tā varētu vienmēr 
dzīvot gaismā un mīlestībā.

Dievs, mana tauta tik maza
Pie Daugavas gadsimtiem dzied.
Ļauj tai mūžīgi mūžos
Bez vagariem ceļu iet.
Lai netrūkst tai dēlu un meitu,
Kas karogu augsti cels.
Ar karstām sirdīm un darbiem
Mūsu tauta ziedēs un zels…

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2016. gada krāsainajā Lieldienu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 18. martam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

“Tas vakars piektdienā”, “Vēstule 
no Losas” un “Eslingena” auto-
ram un līdzautoram, dzejniekam, 
Latvijas likteņdziesmas “Manai 
Tautai” (Palīdzi, Dievs…) vārdu 
autoram Andrim Ritmanim 
2016. g. 16. februārī palika 90 gadi.

Andris ir mūsu laikraksta Laiks 
ilggadīgais draugs, kas bieži dalī-
jies ar saviem stāstiem, rakstiem, 
dzejām. Atzīmējot šo lielo jubileju, 
domājām, ka būtu jauki no  gai dīt 
ar apsveikumiem un drīzāk pa -
jautāt Andrim dažus jautājumus 
pēc šīs lielās jubilejas svinēšanas.

Ligita Kovtuna: Kā tu nosvi-
nēji savu nozīmīgo jubileju?

Andris Ritmanis: Jūtu, ka jau 
vairākas nedēļas svinu savu dzim-
šanas dienu. Jau pirms īstās die-
nas sāku saņemt jaukus apsvei-
kumus pastā, jaukus telefona zva-
nus. Katru dienu pienāca ziedi, 
dāvanu kurvji, internetā Face-
book sveicieni. Mana mīļā Magita, 
mūsu bērni un mazbērni mani 
lutināja. Vēl tagad saņemu mīļus 
sveicienus, kā arī telefona zvanus 
no draugiem Latvijā un citur.

Lai arī būtu bijis laimīgs manus 

stīja jauki vārdi, laba vēlējumi, 
skanēja skaistas dziesmas un val-
dīja mīlestība. Tiku apsveikts gan 
ar krāšņiem ziediem, gan nozī-
mīgiem vārdiem, dzejām, pat ar 
īsu „teātri” (kur varēju kārtīgi iz -
smieties), kupleju-dziesmu virkni 
ar īpaši sacerētiem vārdiem par 
mani kā “dakteri,” kuŗš prot diag-
nozēt visas vainas! Ikviens bija 
kaut ko ļoti personisku sagata-
vojis – daži dziedāja dziesmas ar 
maniem vārdiem, cits lasīja dzeju, 
stāstīja par kādu nozīmīgu noti-
kumu mūsu dzīvēs utt. No  bira 
asariņa, bet, visvairāk, smēlu spēku 
no šiem jaukajiem vēlējumiem. 
Dēls Alberts kopā ar mūsu meitu 
Brigitu dzimšanas dienas svinīgo 
posmu oficiāli atklāja ar pirmo 
tostu, kam sekoja dziļi aizkus ti-
noši apsveikumi meitas Brigitas 
vadībā. Blakus man visu pēcpus-
dienu sēdēja mana mīļā Magita. 
Abi sēdējām kā ziedu jūrā. Viesi 
ieradās ar žāvētu lasi, speciāli man 
ceptu kliņģeri, maizi no divām 
vislabākām latviešu rupjmaizes 
un saldskābmaizes cepējām. Bija 
dāvanas, atmiņas, smaidi un 

šanai. Gan jāpiemin, ka pa šiem 
ilgajiem gadiem vairāki mani 
mīļie jaunieši jau ieceļojuši gan 
četrdesmitos, gan piecdesmitos 
un pat sešdesmitos gados, taču 
esmu ļoti laimīgs, ka ir arī vesels 
bariņš divdesmitgadnieku. Bija 
ļoti jauki dzirdēt viņus stāstām 
par daudziem projektiem, kuŗus 
gadu plūsmā vadīju.

Ko uzskati par savu lielāko 
veikumu dzīvē un ko vēl gribētu 
paveikt?

1944. gada augustā, kaŗa laikā, 
mani ar varu izšķīra no manas 
mīļās Mežaparka meitenes Asjas-
Magitas Meļķes un aizveda uz 
svešu zemi. Man laimējās viņu 
uz brīdi atrast un apprecēties 
Gotenhafenā 1944. gada 29. no -
vembrī. Pateicoties viņai, mums 
ir mīļi bērni, mazbērni un maz-
mazbērni un 71 gadu jauka lau -
lība. Centīšos vēl “noraut kādus 
gadiņus,” lai varētu kaut cik labā 
veselībā priecāties par visu labo, 
kas vēl eksistē šajā pasaulē, kā arī 
sēt labestību, kur spētu.

Tava recepte gaŗam mūžam?
Mīļa, laba dzīves draudzene, 
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Sarma Muižniece Liepiņa

Sarma Muižniece Liepiņa – Ērika Raistera 
piemiņas fonda 2016. gada laureāte

Jaunās Gaitas pavasaŗa numurs

Ērika Raistera piemiņas fonda 
valde ar gandarījumu vēlas pa  -
vēstīt, ka savā 46. pastāvēšanas 
gadā ir atkal piešķirta gads-
kārtējā piemiņas balva – šogad 
dzejniecei, māksliniecei un sa -
biedriskai darbiniecei Sarmai 
Muižniecei Liepiņai.

Dzejnieka, žurnālista un jau 
67 gadus pastāvošā laikraksta 
Laiks kādreizējā redaktora 
Ērika Raistera (1905-1967) 
piemiņas balvas mērķis – ap -
liecināt atzinību par nozīmīgu 
devumu latviešu kultūras jomā, 
it sevišķi nozarēs, kuŗās Ēriks 
Raisters pats bija darbojies, 
proti, literātūrā un žurnālistikā, 
akcentējot arī viņa degsmīgo 
sekošanu latviešu kulturāli sa -
biedriskās dzīves norisēm. Sar-
mas Muižnieces Liepiņas kupli 
sazarotais devums latviešu kul-
tūrai – dzejā, literātūrā, vizuā-
lajās mākslās, kā arī publicis -
tikā kulturāli sabiedriskā darba 
vadībā – atliku likām atbilst 
balvas piešķīruma vadlīnijām. 
Priecē arī, ka laureāte pārstāv 
arī to aktīvo paaudzi, kuŗu 
šķietami pavisam nesen dēvē-
jām par „jaunajiem”, kas ar 
jaunu enerģiju un pārmantotu 
latviskās apziņas mērķu skaid-
rību stājas „veco” vietā un pār-
ņem mūsu savpatnīgās kultūras 
un sabiedriskās dzīves vadību.

Lai tikai pieminam daļu no 
Sarmas Muižnieces Liepiņas 
veikumiem: 1980 gadā iznāk 

dzejoļu krājums „Izģērbies”, 
atsevišķi dzejoļi un vesela vir-
tene rakstu, literāru apceŗu Jau-
 najā Gaitā un mākslas iz  vēr-
tējumu Latvju mākslā, kā arī 

Kultūras fondu un darbojusies 
ALA Kultūras nozarē; pašlaik ir 
Amerikas Latviešu tautiskās 
sa vienības (ALTS) Bostonā 
priekšnieces vietniece un vada 

niecības centram „Latvieši Pa -
saulē” (LaPa) Latvijā; par no -
pelniem latviešu kultūras laukā 
2007. gadā saņēmusi Jāņa Bie -
riņa piemiņas balvu; vairakkārt 

tā amerikāņu kopizstādēs; ap -
vienojot literāros un vizuālās 
mākslas dotumus, – Raiņa 150 
gadu jubilejas zīmē – 2015. gadā 
sadarbība ar Raiņa „Zelta zirga” 
tulkotāju (angliski) Vili Indi un 
mākslinieci Lindu Treiju noor-
ganizējusi „avangardisko” noti-
kumu „Dau ga va/Ter lin gua” 
Rietumteksasas tuksnesī Marfā, 
Teksasā.

Sarma Muižniece Liepiņa 
dzimusi 1960. gadā Kalamazū, 
Mičiganā, dzejnieces, filoloģes 
Lalitas Muižnieces un sabied-
riskā darbinieka Dr. Valža 
Muiž nieka ģimenē. Līdztekus 
izglītībai amerikāņu skolās (Ba -
kalaura grads mākslā un po -
lītekonomiskajās zinībās) mā  cī-
jusies Kalamazū latviešu skolā, 
Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidusskolā „Kursa” un Minste-
res latviešu ģimnazijā Vācijā. 
Precējusies ar Jāni Liepiņu, ģi -
menē izaudzināti divi dēli.

ERPF balvas saņēmējas 
Sarmas Muižnieces Liepiņas 
godināšana un balvas pa -
sniegšana notiks 17. aprīlī 
plkst. 2.00 Priedainē, Ņudžer-
sijā, tradicionālajā literāri mū -
zikālajā pavasaŗa sarīkojumā, 
kur literārās daļas degpunktā 
būs pašas laureātes līdzdalība. 
Sekos pakavēšanās pie cienasta. 
Uz tikšanos Priedainē svētdien, 
17. aprīlī!
ERPF valdes vārdā sirsnīgi  aicina

ELEONORA ŠTURMA

periodikā; jau vairākus gadus ir 
žurnāla Jaunā Gaita redakcijas 
kollēģijas locekle; Amerikas 
Lat viešu mākslinieku apvienī-
bas (ALMA) valdes sekretāre; 
septiņus gadus vadījusi ALA 

neformālo Bostonas latviešu 
grāmatu pulciņu; turpina vadīt 
ALA ietvaros savulaik pašas 
iedzīvināto „Latviešu mākslas 
inventūras projektu”, kuŗā daļa 
no jau paveiktā ir nodota pēt-

bijusi lektore 2x2 un 3x3 no -
metnēs un vadījusi Dziesmu 
svētku Rakstnieku cēlienus. 
Mākslinieces gleznotājas kapa-
citātē vairākas solo izstādes, kā 
arī aktīva līdzdalība kā latviešu, 

Krāšņā kaklarota uz vāka ir 
no rotkales Elizabetes Ludvikas 
kristallisko elementāršūnu – 
kubu/četrskaldņu kollekcijas. 
Palīgredaktore Linda Treija gan 
vārdos, gan attēlos iepazīstina 
ar mākslinieci un viņas vei-
kumiem. Vēl arī šī numura 
mākslas nodaļā Māris Brancis 
apraksta gleznotājas Ievas Blū-
mas personālizstādi Rīgā, “Ma -
ģiskais ceļojums starp sapņiem 
un realitāti”.

Rakstu mākslinieks Uldis 
Bēr  ziņš uzstājas ar dzeju un 
atdzeju, kā arī ar referātu par 
cilvēcisko apgaismību, secinā-
dams “Skola un mīla, tās abas 
liek bērnību aizmirst”. Savukārt 
Leons Briedis dzejiski attēlo 
jauneklīgu mednieku, kas ve -
cumā pārtop par medījumu. 
Aināra Želča vēsturiskās fan-
tazijas romāna turpinājumā 
tūrisms Abrenē sit augstu vilni, 
kamēr pāri robežai PSRS pie 
varas nāk Leonīds Brežņevs. 
Vlada Spāres stāstā no cikla 
“Vecrīgā aizmirstas sarunas” 
divi veči Daugavmalā bauda 
saldu heresu un atskatās uz 
dzīvi un mīlu.

Neatkarīgā žurnāliste Sanita 
Upleja trīs īsesejās uzrunā tautu, 
aicinādama ieklausīties dainās, 
aizdomāties par līdzsvaru starp 
cilvēcisko un polītisko, un 

neaizmirst savu priekšteču 
vērtības.

Laikrakstu Laiks un Brīvā Lat -
vija redaktore Ligita Kovtuna 
apraksta Jaunās Gaitas 60 gadu 
jubilejas svinības Latvijas Na -
cionālajā bibliotēkā, kamēr 
Lalita Muižniece, Guntis Šmid-
chens un Uldis Grava katrs no 
sava viedokļa izgaismo Jaunās 
Gaitas agro gadu vēsturi.

Tallinas universitātes profe-
sors Mihails Lotmans raksta 
par 1964. gadā Maskavā noti-
kušo ironiskā kārtā vienlaicīgo 
Šekspīra 400 gadu jubilejas 
svinēšanu un dzejnieka/disi-
denta, vēlāk Nobela prēmijas 
laureāta Josifa Brodska tiesā-
šanu. 

Raganu pētnieks Sandis Lai -
me liecina, ka senajos laikos 
tauta ticējusi, ka raganas bijušas 
ne tik vien meža gari, bet arī 
mājas gari.

Vēstures nodaļā par Raiņa 
lomu zinātņu attīstībā raksta 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis. Juris 
Šlesers ieskatās “lielās pasaules” 
autora William Prigge pētījumā 
par Latvijas nacionālkomu nis-
tiem. Franks Gordons stāsta par 
savu paša jaunības pieredzi, 
strādājot Latvijas PSR telegrafa 
aģentūrā. Lilitas Zaļkalnes refe-
rāts, nolasīts oktobŗa konfe-

rencē, “Piemini Uldi Ģērmani”, 
ir par Ģērmaņa darbību iz -
devniecībā “Memento”. Mūžilgo 
draudzību starp literātēm/fi -
loloģēm Skaidrīti Sirsoni un 
Liju Švābi apraksta Jānis 
Liepiņš.

Nodaļā “Dažos vārdos”, kā 
vienmēr, kodolīgas ziņas par 
kultūras un sociopolītiskām 
aktuālitātēm Latvijā, Latvijas 
diasporā, Krievijā un arī citur 
Krievijas tuvējā ārienē.

Grāmatu apskatu nodaļā 
Anda Kubuliņa raksta par Il -
goņa Bērsona “Segvārdiem un 
segburtiem”, un Kristīne Ilziņa 
– par Vlada Spāres romānu “Tu 
nevari dabūt visu, ko gribi”.

Viena gada Jaunās Gaitas 
abonements uz jebkuŗu adresi 
visā pasaulē maksā USD 39, 
attiecīgi citās valūtās pēc pa  stā-
vošā kursa. Atsevišķs numurs 
maksā USD 10. Zvaniet Jurim 
Žagariņam (413)732-3803 vai 
rakstiet <juris.zagarins@gmail.
com>. Abonementu varat pie-
teikt mūsu pārstāvjiem Aus-
trālijā un Eirozonā vai ar “Pay-
Pal” starpniecību, kā norādīts 
mājas lapā <jaunagaita.net>. 

Turpat varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas rakstu krājuma 
e-archīvā no 1955. gada līdz pat 
šim gadam.
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Andrejs Požarnovs

Uz Katskiļiem!

Ziņojam jums par 2016. 
gada Ņujorkas draudzes No -
metnes kalendāru un nomet-
nieku reģistrāciju, kā arī par 
Nometnes 60. jubileju, ko 
šogad svinēsim ar sešiem 
pasākumiem. Tie veidoti ar 
domu svinēt un paplašināt 
latvisko un draudzības garu, 
kā arī novērtēt skaisto Kat -
skiļu kalnu vidi, ko mums 
piedāvā draudzes īpašums-

ANITA
 BATARAGA

viskā teiku un iztēles pasaulē. 
Otrā perioda otro nedēļu, 
Īkšķīši 2, un visu Heritage pe -
riodu ar savu enerģijas pilno 
sajūsmu bagā tinās mūziķes no 
Latvijas Imanta un Di  man ta 
(Imanta Nīgale un Katrīna Di -
manta) ar folkloras, mūzi kas 
un danču programmu. Sir snīgi 
aicinām jau laikus pie  teikt 
bērnus, it sevišķi uz 2. periodu. 

Apraksts un informācija par 

Nometne. Lūdzu, apskatiet 
klāt pielikto pārskatu. Pir-
mais pasākums būs jau aprīļa 
beigās Jonkeru telpās; kā ie -
vadu jubilejas programmai 
apskatīsim ietekmes Ņujorkas 
latviešu sabiedrības attīstībai, 
ar sevišķu uzsvaru uz lomu, 
ko spēlējusi Ņujorkas latviešu 
draudze, bet arī – no kultūras 
viedokļa – Elles ķēķa feno-
mens. Kāds cits no sešiem 
pasākumiem, kas veidots ar 
Latvijas sabiedrības integ-
rācijas fonda financiālo atbal-
stu, tieši bērnu nometnes 
programmai ar nolūku ba -
gātināt latvisko audzināšanu 
2. perioda un Heritage perio-
da programmā. Interaktīvā 
teātŗa programma ar aktri-
sēm no Latvijas – Laumu Ba -
 lodi un Ingu Tropu – iesaistīs 
2. perioda bērnus radošā lat -

katru Nometnes jubilejas sa -
rī kojumu būs pieejami turp-
māk laikrakstā Laiks, kā arī 
Nometnes un draudzes (ny -
draudze.org) mājas lapā.

Visa bērnu nometnes un 
Īkšķīšu reģistrācija notiks 
elektroniski Nometnes mājas 
lapā: katskilunometne.org. No -
metnes reģistrācija sāksies 
no 15. marta. Īkšķīšu ģime-
nēm pieteikšanās uz istabām 
notiks elektroniski līdz 1. mai -
jam. Sākot ar 2. maiju, Īkšķī-
šiem pieteikšanās būs jākārto, 
sazinoties ar Veru un Saulius 
Atpūtas namā; ar 2. maiju 
varēs pieteikties uz nakts 
mājām visiem Nometnes 
6/60 vasaras pasākumiem.

Gatavojamies un gaidām 
jūsu līdzdalību kuplā 2016. 
gada Nometnes 60. jubilejas 
programmā! 

Nupat tapusi vēl viena, jau 
73. partija Latvijā. Tās dibinā-
tājs un priekšsēdis Andrejs 
Požarnovs nav jaunpienācējs 
Latvijas polītikā. Ārsts, Tēvzemei 
un Brīvībai biedrs, no partijas 
saraksta ievēlēts 6. un 7. Saeimā, 
labklājības ministrs no 2000. 
līdz 2002. gadam, arī Rīgas 
Domes deputāts, viņš savulaik 
mainījis uzskatus un politiskās 
simpātijas, pievienojoties Andŗa 

Jauna partija – „Saskaņas” 
latviskā versija

SALLIJA
BENFELDE

tais profesors, polītologs Ojārs 
Skudra ir pārliecināts, ka Gods 
kalpot Latvijai ir iecerēta kā 
Saskaņas satelītorganizācija, kas 
savus spēkus pārbaudīs gaidā-
majās pašvaldību vēlēšanās, lai 
pēc tam startētu Saeimas vēlē-
šanās. Viņam piekrīt arī citi 
eksperti, sakot, ka Gods kalpot 
Latvijai un Gods kalpot Rīgai 
pašvaldību vēlēšanās palīdzēs 
Saskaņai nonākt pie varas tajos 

 dara teatrālizētajām runām Sa -
eimā, arī kļuvusi ne pārāk sim-
patiska. Tomēr šīm frakcijām ir 
deputāti, kuŗu balsis vai pat viena 
balss var ietekmēt likumdevēja 
pieņemtos lēmumus. Ja salīdzina, 
kāda iekšējā disciplīna valda 
Saskaņā un Gods kalpot Rīgai 
un abās mazajās Saeimas frak-
cijās, tad ir labi redzams, ka 
disciplīna ir dzelžaina. Visai ti -
cami, ka nupat tapusī Gods kal-

Amerika Gods kalpot Rīgai, kan-
  didējis pašvaldību vēlēšanās no 
Saskaņas centra un „Amerika 
partijas” kopīgā saraksta – tiesa 
gan, deputātos tā arī līdz šim 
vairs nav iekļuvis. 

Piederība šim vēlēšanu sarak-
stam garantējusi Požarnovam 
labus amatus un labus ienāku-
mus Rīgas pašvaldības uzņē-
mumos. Jau 2008. gadā Požar-
novs nodibināja biedrību „Gods 
kalpot Latvijai”, bet tagad tapusi 
partija, kuŗas vadītājs neslēpj, 
ka nākamā gada pašvaldību 
vēlēšanās varētu saprasties ar 
Saskaņu.

Kā zināms, Gods kalpot Rīgai 
un Saskaņa labi saprotas un, kā 
jau minēju, pēdējās pašvaldību 
vēlēšanās Rīgā piedalījās ar 
kopīgu sarakstu. Savukārt Po -
žar nova biedrība savulaik tapa 
kā „Amerika partijas” „paplaši-
nājums”. Acīmredzot tiek plā-
nots, ka Požarnova partija va -
rētu palīdzēt Saskaņai tikt pie 
varas reģionos, kur tai nepietiek 
balsu vairākumam. Proti, vēlē-
tāji, kuŗi nav ar mieru balsot 
par Saskaņu, bet negrib arī atdot 
savas balsis par kādu no pie 
varas esošajām partijām, varētu 
nobalsot par Gods kalpot Lat-
vijai. Savukārt šī partija pēc 
vēlēšanām labprāt veidos kopī-
gu frakciju ar Saskaņu. 

Latvijas Universitātes asociē-

reģionos, kuŗos atbalsts šai par-
tija patlaban ir zems, piemēram, 
Vidzemē. 

Protams, ja šis plāns būs veik-
smīgs, Požarnova partija pieda-
līsies arī Saeimas vēlēšanās, lai 
Saskaņu tādā pašā veidā mēģi-
nātu iebīdīt valsts varas gaiteņos.

Požarnova nupat nodibinātā 
partija nav liela,  un nevar runāt 
par tās ietekmi, tomēr mazās 
partijas, ja vien to pārstāvjiem 
izdodas iekļūt deputātu krēslos, 
reizēm var kļūt pat ļoti „vērtī-
gas”, jo svarīgu lēmumu pie-
ņemšana bieži vien ir atkarīga 
no dažām balsīm. Spilgtākais 
pēdējās desmitgades piemērs ir 
tā dēvētais „Olšteina sešinieks” 
no Zatlera Reformu partijas, 
kas pat nebija partija, bet depu-
tātu grupa, bet ar kuŗu bija 
spiesta rēķināties pie varas esošā 
koalicija un kuŗu dažādos jau-
tājumos savā pusē centās dabūt 
arī opozicija. Interesants pie-
mērs ir arī Ingunas Sudrabas 
vadītā No sirds Latvijai, kuŗa gan 
pamazām ir tapusi par visai dī -
vainu veidojumu Saeimā – vairs 
lāgā nav skaidrs, ko tad frakcija 
vēlas. Otrs, visai smieklīgs pie-
mērs, ir Latvijas reģionu apvie-
nības Saeimas frakcija, kas, vis-
pirms pateicoties tās nu jau 
bijušā deputāta Artusa Kaimiņa 
izlēcieniem un skandaliem, bet 
tagad tās vadītāja Mārtiņa Bon-

pot Latvijai disciplīnas jautāju-
mos daudz neatšķirsies no Saska-
ņas tradicijām. Skanīgais nosau-
kums varētu būt tīkams ne vie-
nam vien vēlētājam, un galu 
galā Gods kalpot Latvijai ir arī 
Latvijas armijas devīze. Turklāt 
partija sola risinājumus labklā-
jības jomā, lai apturētu cilvēku 
aizbraukšanu no valsts. Dibinā-
šanas sapulcē tika runāts par to, 
ka tās uzdevumi būs nodrošināt 
demokratijas un tiesiskuma prin-
cipu ievērošanu Latvijā, ilgtspē-
jīgu un stabilu valsts ekonomis-
ko attīstību, kristīgo un garīgo 
vērtību un kultūras tradiciju 
saglabāšanu un attīstīšanu, kā 
arī pilsoniskās sabiedrības stip-
rināšanu, tiek solīts paust atbal-
stu kristīgajā ticībā balstītām ģi -
menes vērtībām. Ar vārdu sa -
kot, partija ļoti uzsveŗ kristīgās 
ticības vērtības un savā rezolū-
cija jau paudusi, ka nepārdomā-
tā bēgļu polītika rada pamatotas 
bažas par kristīgo vērtību ap -
drau dējumu tuvākajos gados, 
tāpēc Latvijas amatpersonām 
nav jācieš klusu, ja Vācija un 
citas turīgās valstis pieļauj kļū-
das, kas ved pretī bezdibenim. 
Tādēļ ļoti iespējams, ka labklā-
jības un kristīgo vērtību pie-
saukšana kopā ar skanīgo no  sau  -
kumu var piesaistīt kādu vēlētā-
ju daļu, kuŗi pat nenojautīs, ka 
patiesībā balso par Saskaņu.
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IN MEMORIAM

JĒKABS ZIEDARS
Baltijas Universitātei septiņdesmit!

(Turpināts no nr.8.)

Domāju, ka mēs visi sapratām, 
ka nevarēsim mūžīgi palikt par 
„pārvietotām personām”, ka mums 
būs jāatrod zeme, kur apmesties. 
Kaŗā izpostītā Vācija nešķita 
viena no tām. Tie, kuŗiem lai-
mējās dabūt kādu ārzemju sti-
pendiju vai galvotāju caur baz-
nīcām vai citādi, aizbrauca cits 
pēc cita. Nāca arī piedāvājumi 
arodu speciālistiem. Kad no Ka  na-
das nāca plašs piedāvājums ce  pur-
niekiem un mežstrād nie kiem, 
daudzi kļuva šo amatu pratēji, jo 
Kanada likās esam patīkama 
zeme, kur apmesties. Visas šīs 
iespējas bija vieniniekiem.

Daudz vēlāk nāca piedāvājums, 

no kuŗa nebija iespējams atteik-
ties, jo visa ģimene varēja izceļot 
kopā. Tas nāca no Austrālijas. Tā 
laika Austrālijas “baltās” polītikas 
dēļ tās valdība aicināja visus bal-
tiešus braukt un apmesties uz 
dzīvi Austrālijā. Vienīgais notei-
kums bija, ka jaunatbraucējiem 
būs divus gadus jānostrādā valsts 
norādītajās darba vietās. Daudzu 
studentu ģimenes nekavējoties pie-
  ņēma šo piedāvājumu, un stu-
dentu skaits sāka drastiski ma   zi -
nāties. Pēc Universitātes oficiālās 
slēgšanas arī mēs abi ar māti iz  -
vēlējāmies šo iespēju. Mana stu -
diju grāmatiņa rāda, ka trijos 
studiju gados es biju saņēmis 42 
parakstus, pēdējais paraksts da  -
tēts ar  25.08.1946.

Sabiedriskā 
dzīve Pinebergā

Kādu vakaru mūsu istabā 
atgriezās viens vecāks students 
un stāstīja, ka viņš nākot no 
Latvijas Universitātes studentu 
korporāciju biedru sanāksmes. 
Tajā sanāksmē esot nolemts, ka 
pastāvošās korporācijas nevarot 
uzņemt jaunus locekļus tādēļ, 
ka neviena no ap 20 Latvijas 
Universitātes korporācijām ne -
esot pietiekoši pārstāvēta Bal-
tijas Universitātē, lai varētu uz -
ņemties atbildību liela skaita 
jaunu locekļu audzināšanā. Tas 
nozīmējot, ka, ja mēs gribot 

piedalīties korporāciju dzīvē, 
mums esot jādibina jaunas kor-
porācijas. Pastāvošo korporāciju 
biedri, saukti filistri, atbalstīšot 
jauno korporāciju izveidošanu 
un to biedriem iemācīšot kla-
siskās korporāciju tradicijas un 
sadzīves formas. Acīmredzot tas 
pats stāsts bija stāstīts arī citās 
istabās, jo īsā laikā, 1947. gada 
sākumā, tika nodibinātas stu-
dentu korporācijas Fraternitas 
Imantica, Gersicania un Fra  ter-
nitas Cursica, un studenšu kor-
porācijas Spīdola un Zinta. Kat rai 
studentu korporācijai tika pie -
sķirtas telpas virsnieku kluba 
pagrabā. Tā kā studentu kor-
porācijas bija cieši saistītas, liela 
daļa sadzīves notika kopā. 

Korporāciju dibināšana drā-
matiski mainīja biedru sabied-
risko sadzīvi. Deju vakarus at  -
vietoja formālas balles ar polo-
nēzēm un tūru valšiem frakās 
un balles kleitās. Latvisko “klu -
sumu dziesmai” aizvietoja latī -
niskais “silentium ad cantum”. 
Netālu no Universitātes atradās 
viesu nams “Landhaus Vossberg”. 
Tur notika visu korporāciju 
kopējie alus vakari. Tur stu-
denti personiski iepazinās ar 
mācību spēkiem.

“The Story of the 
Baltic University. 

A film by Helga 
Merits”

Tāds ir nosaukums 52 minūšu 
gaŗai augstas kvalitātes filmai 
angļu valodā par Baltijas Uni-
versitāti, ko producente pārdod 
privātām personām par 18 eiro, Emigrācija uz Austrāliju // Fotografijas no J. Ziedara privātā archīva

ar piesūtīšanu.
Filma sākas ar kaŗa beigu ska-

tiem un producentes jautājumu 
– Kā šādos apstākļos, kad viss ir 
zaudēts, varēja rasties tāds 
ūnikums kā Baltijas Univer si-
tāte? Atbildi dod intervijas ar 
septiņiem bijušiem studentiem, 
kuŗas ir sakārtotas nodaļās, kas 
sākas ar stāstu par bēgšanu no 
uzbrūkošās kaŗa darbības dzim-
tenē un beidzas ar nodaļu par 
Baltijas Universitātes nozīmī-
gumu. Intervijas ir papildinātas 
ar attiecīgām fotografijām un 
filmu skicēm.

Universitātē bija immatri ku-
lēti 2006 studenti, no kuŗiem to 
beidza 76. Daudziem Univer si-
tātē pavadītie trīs gadi ir bijuši 
skaistākie gadi viņu jaunībā. 
Citiem studijas deva drosmi 
tālākai dzīvei. 

Filmas pasaules pirmizrāde 
notika “EstDocs” Filmu festivalā 
Toronto, 2015. gadā no 16. līdz 
20. oktobrim. “EstDocs” publi-
cēja interviju ar Helgu Me  rits 
ar virsrakstu “Fēnikss, kas dzi-
mis no pelniem un kaisles: 
Stāsts par Baltijas Universitāti”. 

Filma ir tikusi izrādīta Balti-
jas Universitātes 70 gadu dibi-
nāšanas atceres sarīkojumā 
Balzekas Lietuviešu kultūras 
mūzejā, Čikāgā 2016. gada feb-
ruārī.

Baltijas Universitātes septiņ-
desmitā dzimšanas diena ir šī 
gada 14. marts. Tiem fēniksa 
bērniem, kas vēl esam palikuši, 
ir pietiekoši laika sapurināties 
un sarīkot fēniksam neaizmir-
stamu dzimšanas dienu mūsu 
apkārtnē.

AUGSTU LAIMI
BALTIJAS
UNI VER SITĀTEI!

Nesen pienāca elektroniskā 
vēstule no, kā šķita, sveša cil-
vēka. Baidīdamies no vīrusiem 
un nevēlamiem spamiem, to 
jau gandrīz iesviedu mēslainē, 
kad manu uzmanību piesaistīja 
vēstules virsraksts, kas atklāja, 
ka tā ir kaut kādā saistībā ar 
Toronto mākslinieku Edgaru 
Krūmiņu. Par viņu biju sarak-
stījis grāmatu, un 2009. gadā 
Rīgā to izdeva Jāņa Ogas ap -
gāds „Mansards”. Mazliet savā-
dais sūtītāja vārds Dyniss lika 
atcerēties tā latvisko variantu – 
Dainis. Uzreiz atausa atmiņā 
Edgara Krūmiņa 2002. gadā 
darinātā glezna „Dainis un 
oranžā galaktika”. Jau tad vectēvs 
lepojās ar savu mazdēlu, kuŗš 
savus pārdzīvojumus raida kos-
mosā ar trompetes skaņām. Kā 
rādīja Dyniss jeb Daiņa vēstule, 
vectēvs Edgars Krūmiņš pirms 
vairākām dienām ir izgājis cauri 
mūžības vārtiem.

Jāatgādina, ka Edgara Krū-
miņa dzīves rīts atausa Rīgā, 
taču bērnu dienu lielākā daļa 
pagāja Skrundā, kur tēvs bija 
atvēris apavu veikalu. Tēvs bija 

Edgars Krūmiņš
1922. gada 10. aprīlī Rīgā, Latvijā – 2016. gada 23. februārī Toronto, Kanadā

arī tas, kuŗš, pamanījis dēlēna 
veiklo zīmēšanu, 1938. gadā 

nim Aplociņam. Pēc šīm pār ru-
nām 16 gadus vecais puisis sāka 
mācīties šajā skolā. Tas jaunie-
tim bija visskaistākais laiks. Te 
jāatzīstas, ka pēc mākslinieka 
vēlēšanās manā grāmatā tika 
noklusēta viņa neilgā mācīša-
nās Latvijas Mākslas akadēmijā 
1940./41. mācību gadā. Kaŗa 
laikā viņš atgriezās Liepājā un 
1944. gadā beidza skološanos 
ar diplomdarbu – dekorācijām 
kādai Akuratera lugai.

Sekoja bēgļu gaitas Vācijā, kur 
viņš ar ģimeni apmetās Eslin-
genā un kur mācījās Mākslas 
skolā pie Ludolfa Liberta. Kad 
sākās izceļošana, Edgars Krū-
miņš devās uz Kanadu. Pēc lī -
gumā paredzēto divu gadu at -
strādāšanas, viņš dabūja darbu 
Kanādas valsts telekompanijā 
CBC. Tolaik televīzija tikai sāka 
savu uzvaras gājienu. Tas nozī-
mēja, ka TV ļaudīm viss bija 
jāmācās no jauna, jāpielāgo TV 
specifikai, arī latviešu māksli-
niekam, kuŗš labus pamatus 
mākslā bija ieguvis dzimtenē, 
un tas cēla viņa prestižu. CBC 
Edgars Krūmiņš nostrādāja 33 

gadus, veidodams dažādu TV 
pārraižu, koncertu, drāmatisko 
uzvedumu dekorātīvo nofor-
mējumu. Viņš bija pirmais lat-
vietis, kuŗš saņēma Emmy 
(ASV) balvu – 1968. gadā par 
dekorācijām TV uzvedumam 
„Puķu smarža”.

Blakus darbam televīzijā māk-
slinieks intensīvi gleznoja un 
iesaistījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē. Daugavas Vanagu teātrī 
Toronto viņu uzaicināja izga-
tavot dekorācijas A. Brigaderes 
„Princesei Gundegai un kara-
lim Brusubārdam”. Viņš bija 
klāt arī pie Kanadas Latviešu 
mākslinieku apvienības „Latvis” 
dibināšanas 1954.gadā, pēc tam 
to 25 gadus (ar pārtraukumiem) 
vadīdams.

Mākslā viņš daudz eksperi-
mentēja, intensīvās, piesāti nā -
tās krāsās un saspringtiem rit-
miem gleznoja pilsētas skatus, 
buru laivas un klusās dabas. Bet 
70.gadu otrajā pusē viņa domas 
atgriezās sākotnē – Latvijā. Iz -
mantojot dažādus materiālus, 
lai iegūtu faktūru daudzveidību 
gleznās, Edgars Krūmiņš krāsās 

un tēlos stāstīja par dzimteni. 
Tai atgūstot valstisko neatka-
rību, mākslinieks veidoja da -
žādas figurālas kompozicijas 
par polītisko dzīvi Latvijā, tā -
dējādi izkopjot latviešu glez nie-
cībā neizkoptu žanru – polītisko 
satīru. Gleznotājs, runājot par 
tautas likteņiem 20. gadsimtā, 
nevairījās izmantojot personī-
gos piedzīvojumus brīvvalsts 
laikā, darbos ievijot paša foto-
grafijas un citus materiālus. 

Mūža otrajā pusē viņš savu 
dzīvi saistīja ar dzejnieci un 
mākslinieci Gunu Ikonu (1922 
– 2011). Tas bija laiks, kad lielās 
dzīves vētras bija jau aiz mugu-
ras, un mūža otro pusi varēja 
vadīt harmonijā un saskaņā.

Mākslinieks bija laipns, smai-
dīgs un gaišs cilvēks, gatavs 
vienmēr izpalīdzēt. Viņš runāja 
klusinātā balsī, dalīdamies ar 
savu dzīves pieredzi, bet īpaši 
neizceļot sevi. Likās, ar to viņš 
vēlējās teikt, ka darījis visu no 
sirds, ar visdziļāko mīlestību 
pret mākslu un Latviju.

MĀRIS BRANCIS

Edgars Krūmiņš 2003. gadā

aiz veda parādīt zēna prasmes 
Liepājas Lietiskās mākslas vi -
dus skolas direktoram Herma-



LAIKS 72016. ga da 5. marts – 11. marts

MĀRIS BINDERS MŪSĒJIE PASAULĒ

***
MARISS JANSONS
ASV
12. aprīlis Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  John 
F. Kennedy Center for the 
Performing Arts, Washington, 
DC

13. aprīlis Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  
Memorial Hall, Chapel Hill, NC

16. aprīlis Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  Hill 
Auditorium, Ann Arbor, MI

17. aprīlis Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  
Symphony Hall, Chicago, IL

19.,20. aprīli Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  
Carnegie Hall, New York, NY

Kanada
15. aprīlis Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, solists 
Leonidas Kavakos (vijole),  
Maison symphonique de 
Montréal

***
ANDRIS NELSONS
ASV
24.,25.,26.,29. marts Andris 

Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Boston Symphony 
Hall, Boston, MA

7.,8.,9.,12.,14.,15.,16.,19. 
aprīlis Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Boston Symphony Hall, Boston, 
MA

21.,22.,23. aprīlis Andris 
Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, soliste Kristīne 
Opolais, Boston Symphony Hall, 
Boston, MA

***
KRISTĪNE OPOLAIS

5.,8.,11. marts Kristīne 
Opolais Manonas Lesko lomā 
Džakomo Pučīni operā “Ma -
nona Lesko”,  The Metropolitan 
Opera, New York (NY)

17.,21.,25.,29. marts,2.,6.,9.,
12. aprīlis Kristīne Opolais 
Čo-Čo-Sanas lomā Džakomo 
Pučīni operā “Madama 
Butterfly”,  The Metropolitan 
Opera, New York (NY)

21.,22.,23. aprīlis Kristīne 
Opolais, Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Boston Symphony Hall, Boston, 
MA

***
EGILS SILIŅŠ

Japāna
7.,10. aprīlis Egils Siliņš Ce -

ļinieka lomā Richarda Vāgnera 
operā „Zigfrīds”, Spring Festival 
in Tokyo, Tokyo Opera Nomori

***
ĒRIKS EŠENVALDS
ASV
5.,6. marts Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, izpilda University A 
Cappella Choir, Christ the King 
Lutheran Church, Coeur d’Alene, 
ID

5. marts Ēriks Ešenvalds 
“Tikai miegā (Only in Sleep)”, 
izpilda Sonoran Desert Chorale, 
First United Methodist Church, 
Mesa, AZ

***
ELĪNA GARANČA
ASV
24.,28.,31. marts, 4.,8.,11., 

16.,19. aprīlis Elīna Garanča 
Sāras lomā Gaetāno Doniceti 
operā “Roberto Devereux”,  The 
Metropolitan Opera, New York 
(NY)

***
MAIJA 

KOVAĻEVSKA
Austrālija
7.,9.,11.,15.,17.,19.,21.,23. 

marts Maija Kovaļevska Mimī 
lomā Džakomo Pučīni operā 
“Bohēma”, Sydney Opera 
Australia

Brazīlija
30. aprīlis, Maija Kovaļevska 

Mimī lomā Džakomo Pučīni 
operā “Bohēma”, Theatro Muni-
cipal de São Paulo

***
ZANDA ŠVĒDE

ASV
23.,27.,29. aprīlis Zanda 

Švēde Karmenas lomā Žorža 
Bizē operā „Karmena”, Lyric 
Opera Kansas City, MO

***
LIENE KINČA

Slovakija
16. marts, 12. aprīlis Liena 

Kinča Lizas lomā Pēteŗa Čai  kov-
ska operā „Pīķa dāma”, Slo  ven ské 
národné divadlo, Bratis lava

5. marts Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, izpilda 
Philadelphia’s Mendelssohn Club 
Chorus, Princeton University, 
Princeton, NJ

6. marts Ēriks Ešenvalds 
“Tikai miegā (Only in Sleep)”, 
izpilda Sonoran Desert Chorale, 
La Casa de Cristo Lutheran 
Church, Scottsdale, AZ

7. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University A 
Cappella Choir, LIFE! Lutheran 
School, Eugene, OR

7. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗm  ūzika, izpilda University A 
Cappella Choir, Grace Lutheran 
Church, Eugene, OR

8. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University A 
Cappella Choir, Friendship 
Celebration Lutheran Church, 
Meridian, ID

10. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, Our Father 
Lutheran Church, Centennial, 
CO

11. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, Lutheran 
High School, Parker, CO

11. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, Redeemer 
Lutheran Church, Fort Collins, 
CO

11. marts Ēriks Ešenvalds 
“Gaismas upes (Rivers of Light)”, 
izpilda The Augustana Choir, 
St. Paul Lutheran Church, 
Davenport, IA

12. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, Ogallala High 
School Performing Arts Center, 
Ogallala, NE

12. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Choral Arts 
Society of Southeastern Wis con-
sin, First Presbyterian Church, 
Racine, WI

12. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Westminster 
Schola Cantorum, Trinity Lut-
heran Church, Richmond, VA

12. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Seattle Pro 
Musica, St. James Cathedral, 
Seattle, WA

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, St. Paul’s 
Lutheran Church, Ogallala, NE

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, St. John’s Lut-
heran Church, Ogallala, NE

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Pacific Youth 
Choir, Trinity Episcopal Cathed-
ral, Portland, OR

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Westminster 
Schola Cantorum, First Presby-
terian Church, Wilmington, NC

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Seattle Pro 
Musica, St. James Cathedral, 
Seattle, WA

13. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Westminster Schola 
Cantorum, St. George’s Episcopal 
Church, Fredericksburg, VA

20. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University 
A Cappella Choir, St. Thomas 
Aquinas Catholic Church, Lin-
coln, NE

20. marts Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, “Trinity Te 
Deum”, izpilda The Festival 
Choir, Southwestern Music 
Festival, The Morton H. Meyer-
son Symphony Center, Dallas, TX

20. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda University A 
Cappella Choir, St. John Lut-
heran Church, Seward, NE

27. marts Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Iowa State 
Singers, The Southern Chorale, 
New Mexico State University 
Singers, Tarleton Chamber 
Choir, Gotham SINGS! Colle-
giate Choral Showcase, Stern 
Auditorium / Perelman Stage, 
Carnegie Hall, New York City, NY

8. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda The Choral 
Project, First Presbyterian 
Church, Palo Alto, CA

9. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda The Choral 
Project, Holy Cross Church, 
Santa Cruz, CA

10. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda The Choral 
Project, Mission Santa Clara de 
Asís, Santa Clara, CA

22. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Wartburg 
College Choir, Saint John’s 
Cathedral, Denver, CO

23.,24. aprīlis Ēriks Ešenvalds 
“Trinity Te Deum”, izpilda Con-
cordia Master Chorale, The 
Concordia Choir, Master Works 
Orchestra, Concordia University 
Center for Worship and Perform-
ing Arts, Irvine, CA

Kanada
8. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, izpilda Chor Leoni,  
Ryerson United Church, Rich-
mond, Vancouver, BC

9. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Chor Leoni,  
West Vancouver United Church, 
Vancouver, BC

9. aprīlis Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Chor Leoni,  
Ryerson United Church, Rich-
mond, Vancouver
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Kapu uzkopšanas talkā (Turpināts 17. lpp.)

GUNĀRS LIEPIŅŠ
Sirsniņu balle Floridā

Brukvudas Latviešu kapu uzkopšana

Laiku pa laikam pat silto 
Floridu sasniedz aukstie zie -
meļu vēji. Vietējie TV meteo-
rologi tos vienmēr dēvē par 
Kanadas vējiem. Vai tad tie 
nenāk arī no Aļaskas un pat 

nas vēlāk un jā, Ingus labprāt 
pavaditu Sirsniņu balli kopā ar 
St.Pētersburgas tautiešiem. Uz 
sarīkojumu ieradās 95 tautieši, 
gan vietējie, gan ziemeļu „snieg-
putni”. Bija pārstāvēti gandrīz 

ver actiņas un smaidi”. Sekoja 
vēl „Spāniešu romance” un E. 
Grīga/H.K. Anderena „Es mīlu 
tevi” un vēl pāris dziesmu. Pēc 
10 minūšu starpbrīža ar datorā 
ieskaņotu pavadījumu tika cel-

tas priekšā vairākas modernā-
kas Raimonda Paula dziesmas, 
kā „Es tam ticu” un „Tālā” 
un „Te viss ir tavs”. Lielu publi-
kas atsaucību izraisīja I. Pops 
„Dziesmiņa par skūpstīšanos”. 

Nu protams, šī jau ir Sirsniņu 
balle! Vēl pāris I. Vīgnera 
dziesmu un tad, kājās piece-
ļoties, skaļi publikas ap  lausi un 
pateicība mākslinie kiem par 
sniegumu. Protams, bija arī 
puķes un dāvaniņas.

Pēc dziesmām tautieši devās 
pie azaida galda, kur šefpavāre 
Mārīte Rubīna bija sagatavojusi 
dažādus gardumus, kā lasi diļļu 
mērcē, marinētu siļķi ar skābu 
krējumu, siltas frikadeles un 
desiņas ar siltiem, skābiem 
kāpostiem un šķiņķi, un kar-
tupeļu salātus, un pildītas olas, 
un vēl un vēl… Tam sekoja 
Floridas Zilo kalnu kafija (var-
būt bija Jamaikas Zilo kalnu – 
rakstītājs jau bija iztukšojis 
ot  ro vīna glāzi) – un Gundegas 
Vilemsones kūciņas. Kas par 
banketu!

Pēc azaida sekoja loterija – 
bija sagatavoti trīs lieli grozi ar 
Floridas labumiem. Loterijas 
biļetes veikli pārdeva mācītājs 
Aivars Pelds ar palīdzi Irisu 
Kaupmani. Laimīgie vinnētāji 
bija – taisni neticami – Ingus 
Pētersons un Vladimirs Hoh-
lovs! Protams, no zāles atskanēja 
skaļi saucieni: bodīte, bodīte! 
Bet tāda ir laime, un loteriju 
taču vadīja mācītājs! 

Nevarētu būt balle bez deju 
mūzikas, un tāpēc uz skatuvi de -
vās maestro Ilmārs Dzenis un 
Pēteris Ozols, mūsu pašu deju 
mūzikas speciālisti.  Deju grīda 
ātri pildījās ar Sirsniņu dienas 
pāriem, lai valšu, tango un fok-
strota ritmā izlocītu kājas.

Kā vienmēr, St. Pētersburgas 
Latviešu biedrības Sirsniņu 
balle izdevās ļoti labi, un visi 
viesi vēlā vakarā balles telpas 
atstāja tīri negribīgi. Apsolot 
ierasties atkal nākamā gadā.

Tālākie viesi – no Grieķijas, vidū Lija Tsantes-Kuplis ar vīru Ianis 
starp floridiešiem Rasmu Adams (pa kr.) un Ritu Blūmentāli

Izpušķotā zālē visur sirsniņas, un pie tām fotografējas Stasis 
Žmuidiņš un Irisa Kaupmane

Emīla Dārziņa/Jāņa Poruka mīlestības dziesmas dzied Ingus 
Pētersons. Pie klavierēm Vladimirs Hohlovs

Ziemeļpola? Tā tas bija arī šo  gad, 
februāŗa mēneša vidū, floridieši 
drebinājās, knapi 60F (16C) auk-
 stumā! Šausmas, bija jāmeklē 
kāds siltāks džemperis vai pat 
vilnas žakete un uz dienu vai 
divām īsās bikses jāatstāj skapī. 
Sestdiena, 13. februāris, kad 
Floridas tautieši bija nolēmuši 
atzīmēt Sv. Valentīna dienu, 
tomēr uzausa gaiša, ar zilu 
debesi un bez viena mākonīša. 
Un stipru Floridas sauli.

Balles rīkotāji bija norūpē-
jušies, kur šogad atrast kādu 
labu priekšnesumu, kad sarīko-
jumu vadītāja Dace Kupača-
Hohlova uzzināja ka tieši šinī 
laikā Floridā no Latvijas pie 
draugiem viesojās Ingus Pē  ter-
sons, pazīstamais dziedātājs. 
Un tikai kādus 120 km no 
Biedrības! Pāris telefona saru-

visi ziemeļu štati, ar visvairāk 
ciemiņiem no Mičigānas, bet 
bija viesi arī no Aiovas un 
Illinoisas un pat Teksasas. Tā -
lākie viesi šoreiz bija Kuplis-
Tsantes ģimene, kas bija iera-
dušies no Grieķijas. Protams, 
pārstāvēta bija arī Kanada, lai 
gan šogad kanadiešu šeit ir 
mazāk. Vai tur būtu vainīgs 
Kanadas „lūnītis” kas pašlaik 
vērts nieka 70 Floridas centus?

Pēc patīkamas un skaļas drau-
 dzības stundas, kad tika apmai-
nītas jaunākās ziņas un tenkas 
un patukšota kāda vīna glāze, 
atvērās skatuves priekškars, un 
Ingus Pētersons kopā ar ar 
Vladimiru Hohlovu pie klavie-
rēm mums ļoti izteiksmīgi no -
dziedāja Emīla Dārziņa/Jāņa 
Poruka „Teici to stundu, to 
brīdi”, “Kaut reizi vien” un ”Aiz-

26. janvārī LR Ārlietu mi -
nistrijā atcerējās Latvijas Re -
publikas starptautiskās atzī-
šanas de iure 95. gadadienu 
jeb tā dēvēto Diplomātu dienu. 
Par godu šim notikumam 
Ārlietu ministrija un vēst-
niecības rīkoja tradicionālus 
sarīkojumus, lai godinātu 
latviešu diplomātus.

23. janvārī LR  vēstniecības 
Londonā darbinieki apmek-
lēja Brukvudas kapus, lai de 
iure dienas priekšvakarā go -
dātu Latvijas izcilā diplomāta 
Kārļa Zariņa piemiņu.

Brukvudas kapi atrodas An -
glijas dienvidos, netālu no Lon-
 donas (braucot ar vilcienu, – 
pusstundu no Waterloo staci-
jas). Brukvudā latviešiem ir 
savs nodalījums, kuŗā apbedīti 

Latvijas bijušais vēstnieks 
Kārlis Zariņš ar ģimeni, kom-
ponists Alberts Jērums, glez-
notājs Voldemārs Tone, ko -
pumā apmēram 450 mūsu 
tautiešu.

Diemžēl pēdējos gados da -
žādu iemeslu pēc kapi nav 
bijuši labi uzkopti. Ilgus gadus 
pastāvēja Kapu komiteja, kuŗa 
sadarbojās ar kapsētas īpaš-
niekiem un rūpējās arī par 
latviešu  kapuvietu uzkop šanu. 
Kapu komitejas locekļiem no -
vecojot un aizejot mūžībā, 
pirms vairākiem gadiem ko -
miteja izbeidza savu darbību. 
Tagad rūpes par latviešu no -
dalījumu Brukvudā uzņēmu-
sies Latviešu Nacionālā pa -
dome Lielbritanijā (LNPL). 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Valsts prezidents apsveic 
Pasaules brīvo latviešu 

apvienību 60. gadadienā

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis nosūtīja apsveikumu Pa - 
sau les brīvo latviešu apvienībai 
(PBLA) tās 60 gadu jubilejā. Ap -
sveikumā uzsvērts, ka PBLA ir 
bijusi ne tikai mājvieta pēc kaŗa 
un Latvijas okupācijas pasaulē iz -
klīdušajiem latviešiem, bet arī uz -
ticams palīgs un milzīgs atbalsts 
neatkarīgas Latvijas valsts un tau-
tas pašnoteikšanās tiesību atjau-
no  šanā. Bez Amerikas latviešu pa    -
līdzības daudzi Latvijas sasnie gu-
mi, tostarp dalība NATO, nebūtu 
bijuši iespējami. Valsts prezidents 
pateicas par organizācijas veiku-
mu nācijas un kultūras vērtību 
stiprināšanā Amerikas latviešos, 
kā arī daudzinot Latvijas vārdu 
pasaulē. Atzinīgus vārdus Valsts 
prezidents veltī arī PBLA ieguldī-
jumam ārējās ekonomiskās sadar-
bības stiprināšanā, uzsverot Pa -
saules latviešu ekonomikas un in -
novāciju foruma sniegto iespēju 
Latvijas uzņēmējiem tikties, dalī-
ties pieredzē un veidot sadarbību 
ar Amerikas tautiešiem. “Šī labi ie  -
sakņotā tradicija ik gadu pulcē 
veiksmīgus, pieredzes bagātus Lat-
vijas izcelsmes uzņēmējus un pro-
fesionāļus, ļaujot mūsu valsts uz -
ņē mējiem izmantot jūsu gūto pie-
redzi un zināšanas, lai pavērtu 
ceļu labākām attīstības iespējām,” 
norādīja Vējonis.

***
Andrejs Ērglis dalās 

pieredzē ar Indijas zinātniekiem
26. februārī  Latvijas vēstniecībā 

Indijā viesojās Latvijas Kardio lo-
ģijas centra vadītājs, akadēmiķis 
un profesors Andrejs Ērglis. Saru-
nā ar vēstnieku Aivaru Grozu tika 
apspriestas sadarbības iespējas me -
  dicīnas jomā, tostarp Latvijas me -
dicīnas un izglītības eksporta at -
tīstības stratēģija, kā arī Latvijā 
ra  žotu veselīga uztura produktu 
populārizēšana Indijā.

No kr.: Vēstniecības vadītāja viet-
nieks Aivis Kļavinskis, And rejs 
Ērglis, vēstnieks Aivars Gro za

Vizītes ietvaros profesors An -
drejs Ērglis uzstājās ar lekciju un 
sirds operācijas paraugde mon s-
trējumu starptautiskā zinātniskā 
konferencē India Live – 2016, kas 
no 26. līdz 28. februārim norisi-
nājās Indijas galvaspilsētā Ņūdeli. 
Konference tiek rīkota jau septīto 
gadu pēc kārtas, pulcējot vairāk 
nekā 1000 vadošo invazīvās kar-
dio loģijas ekspertu no visas pa -
saules.

***

“X stundā” armijai 
būs jārīkojas nekavējoties...

Saeima 25. februārī pieņēma 
vairākus Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa rosinātos grozīju-
mus, ar kuŗiem paredzēts piln-
veidot valsts augstāko amatper-
sonu un institūciju rīcību valsts 
ārēja apdraudējuma gadījumā. 
Tostarp amatpersonas nedrīkstēs 
aizliegt armijai pretoties militāra 
iebrukuma laikā.

Apstiprinātie grozījumi Nacio-
nālās drošības likumā, Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) likumā un 
Ministru kabineta iekārtas liku mā 
pilnveido valsts augstāko amat-
personu un institūciju rīcību valsts 
apdraudējuma gadījumā. Grozī-
jumu rosinātājs – prezidents Rai-
monds Vējonis – paziņojumā plaš-
saziņas līdzekļiem pauda ganda -
rī jumu par grozījumu atbalstīša -
nu parlamentā: “Šodien mēs no -
stiprinām savas pozicijas, lai ne -
pieļautu un novērstu jebkuŗu 
mūsu valsts neatkarības, konsti-
tucionālās iekārtas un territoriā -
lās integritātes apdraudējumu.”

***

Igaunija svin neatkarības dienu
24. februārī Igaunija svinēja 

valsts svētkus – Neatkarības paslu-
dināšanas 98. gadadienu. Svētku 
sarīkojumi tika rīkoti visā valstī.

Igaunijas Republikas dzimša -
nas diena ir 1918. gada 24. februā-
ris, kad Igaunijas glābšanas komi-
teja Tallinā pieņēma manifestu, 
kuŗā pasludināja neatkarīgu un de -
 mokratisku republiku. 1940. ga  da 
jūnijā okupēja Sarkanā armija, un 
augustā tā tika iekļauta Padomju 
Savienības sastāvā. Igaunijas Re -
publika tika deklarēta 1988. gada 
16. novembrī ar Neatkarības de  k-
la  rāciju, bet formāli neatkarība no 
PSRS tika atjaunota 1991. gada 20. 
augustā.

24. februārī svinīgajā pieņem-
šanā pie prezidenta koncertzālē 
Estonia piedalījās arī valsts pir -  
mā lēdija Ieva Ilvesa. Kaimiņzemes 
plaš saziņas līdzekļos vēstīts, ka 
Ieva izskatījusies žilbinoši. Latvie-
tei  izdevies visus pārsteigt ar   
klas isku, elegantu un pārdomātu 
tēr pu. Šī Ievai Kupcei, kuŗa pēc 

kāz ām pārgāja vīra uzvārdā, bija 
pir mā Igaunijas Neatkarības diena 
Valsts prezidenta sievas godā, un 
viņa attaisnojusi visas cerības.

***
Ebrēju kopienai 

nodod piecus īpašumus
25. februārī Saeima galīgajā la -

sījumā piekrita piecu nekustamo 
īpašumu nodošanai “Latvijas Eb -
rēju draudžu un kopienu pado-
mei”. Ar parlamenta lēmumu eb -
rēju kopienai bez atlīdzības no - 
dot šādus īpašumus: īpašumu 
Kan davā, Lielā ielā 31; īpašumu 
Jūrmalā, Kļavu ielā 13; īpašumu 
Rīgā, Abrenes ielā 2; īpašumu Rī -
gā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 
12; īpašumu Rīgā, Ludzas ielā 25.

Īpašums Abrenes ielā 2

Kā skaidro Saeimā, īpašumus 
nodod biedrībai, lai mazinātu 
vēsturiskās netaisnīgās sekas Lat-
vijas ebrēju draudzēm un bie d   - 
rī b ām, kas radušās nacistiskā 
totālitārā režīma īstenotā holo-
kausta un komūnistiskā totālitā - 
rā režīma darbības rezultātā mūsu 
valsts territorijā.

***
Ķīna sadarbojas ar Latviju

Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tāra vietnieks – polītiskais direk-
tors Eduards Stiprais darba vizītē 
apmeklēja Ķīnu, kur vadīja Latvi-
jas delegāciju abu valstu Ārlietu 
ministriju polītiskajās konsultā-
cijās un atklāja Ķīnas–Centrāl-
eiropas un Austrumeiropas valstu 
sadarbības iniciātīvas kultūras 
gadu.

Konsultāciju laikā polītiskais 
direktors uzsvēra abu valstu dina-
miskās attiecības un arvien pieau-
gošo ekonomisko sadarbību, kā 
arī aicināja attīstīt sadarbību trans-
porta un loģistikas, tūrisma, iz -
glītības un kultūras jomā. Ķīnas 
Ārlietu ministrijas delegācijas va -
dītājs, ministra asistents Eiropas 
jautājumos Lju Haisjins  norādīja, 
ka Ķīna augstu vērtē Latvijas aktī-
vo iesaisti sadarbībā, uzsverot, ka 
Latvija ir stabils un uzticams part-
neris Baltijas reģionā. Polītiskajās 
konsultācijās tika pārrunāti arī 
Eiropas Savienības dienaskārtības 
un reģionālie jautājumi. 26. feb-
ruā rī Eduards Stiprais kopā ar Ķī -
nas ārlietu ministra asistentu Lju 
Haisjinu svinīgi atklāja Ķīnas–
Cent rāleiropas un Austrumeiro-
pas valstu sadarbības iniciātīvas 
kultūras gadu. Šajā laikā plānoti 
izglītību, tūrismu un kultūras sa -
darbību veicinoši sarīkojumi, to -
starp studentu pieredzes apmaiņa, 
mākslinieku izstādes, semināri 
Ķīnas tūristu piesaistīšanai.

***
Bastejkalnā godina nogalināto 

Krievijas polītiķi Ņemcovu
27. februārī apritēja gads, kopš 

Maskavā tika  nogalināts Krem -  
ļa opozicionārs Boriss Ņemcovs. 
Pie  miņas brīdis vienlaikus noti - 
ka Maskavā, Londonā, Jaroslavļā, 
Siet lā, Berlīnē un citās pilsētās visā 
pasaulē. “Mēs neaizmirsīsim.” “Va  -
roņi nemirst.” Ar šiem un citiem 
saukļiem Rīgā, Bastejkalnā, ap -
mēram 20 dažādu tautību cilvēku 
pieminēja Krievijas opozīcijas 
polītiķi.

Viens no sarīkojuma dalīb nie  -
k iem, Eiropas kustības Latvijā pre-
zidents Andris Gobiņš, sacīja, ka,  
pieminot vienu no lielākajiem de -
mokratiem Krievijā, tiek pausts 
atbalsts Krievijas demokratisko 
spēku cīņai pret tumšo varu. 
Neviena totālitāra vara nav mūžī-
ga, tādēļ Gobiņš ir pārliecināts, ka 
arī Krievijā situācija mainīsies.

***
 Latvijas robežsargi Egejas jūrā 

glābj patvēruma meklētājus
Lai arī ir ziema vēl nav galā, pa -

tvēruma meklētāji turpina šķēr - 
s ot Egejas jūru ceļā no Turcijas uz 
Grieķiju. Vietējo iedzīvotāju vidū 
domas par atbraucējiem dalās, 
savukārt krasta apsardze ik dienu 
glābj cilvēkus no briesmām. Glāb-
šanas darbos piedalās arī Latvijas 
robežsargi. Patruļas kutera “RK – 
20 Rānda” kapteinis Pēteris Zaķis 
stāsta: “Jūra ir mierīga. Pirmo 
laivu ar patvēruma meklētājiem 
var redzēt teju vienlaikus ar rīt-
ausmu. 

Viņi rāda, ka laivas motors vairs 
nedarbojas. Tikai pēc robežsargu 
vairākkārtējiem uzsaukumiem 
laiva sāk braukt. Viņi vai nu iz -
met dzinēju, vai speciāli sabojā, 
vai degvielas tvertnes izmet jūrā. 
Tad mums ir jārīko glābšanas 
operācija. Reizēm arī draud, ka 
metīs bērnus pār bortu. Tā ir šan-
tāža, domājot, ka mēs viņiem pa -
līdzēsim. Mums ir svarīgi nešķēr - 
 s ot grieķu-turku ūdens robežu. Pat 
ja Turcijas akvatorijā grimst laiva 
ar cilvēkiem – glābt tos drīkst tikai 
turki. Tajā pašā laikā Turcijas kras-
ta apsargi skatās uz bēgļu laivām 
un it kā tās neredz.” 

***
Ap 80 cilvēku 

gājienā prasa ievērot 
patvēruma meklētāju tiesības
Aptuveni 80 cilvēku devās gā -

jienā Rīgā, kuŗā pieprasīja ievērot 
patvēruma meklētāju tiesības un 
sniegt tiem lielāku atbalstu, gan 

esot ceļā, gan jau ierodoties mītnes 
zemē.

Gājiena dalībnieki uzsvēra, ka 
galvenais, kas Latvijai ir jādara, – 
jāpalīdz bēgļiem. Dalībnieki de -
vās no Esplanādes cauri Vecrīgai, 
rokās nesot plakātus “Bēgļi arī ir 
cilvēki”, “Mums visiem ir bail” un 
“Mēs par cilvēcību”. Tāpat ir da -
rināts balts laivas karkass, simbo-
lizējot transporta līdzekli, ar kuŗu 
daudzi tūkstoši patvēruma mek-
lētāju ierodas Eiropā. Par gājiena 
drošību gādāja vairāki desmiti 
policistu, un tas beidzās bez starp-
gadījumiem.

***
Nodibināta jauna partija

Biedrība “Gods kalpot Latvijai” 
(GKL) kongresā pārtapusi par 
polītisku partiju. Par tās vadītāju 
ievēlēts biedrības valdes loceklis 
Andrejs Požarnovs.

Andrejs Požarnovs

Par partijas dibināšanu nobal-
soja 227 delegāti. Požarnovs Lat-
vijas Radio norādīja, ka “Gods 
kal pot Latvijai” būs centriska par-
tija, kas iestāsies par kristīgām 
vērtībām un demokratisku valsts 
attīstību. Partijai pašlaik ir noda -
ļas astoņās pilsētās, un tuvākajā 
laikā plānots nodibināt vēl vai rā-
kas, lai nākamgad varētu startēt 
pašvaldību vēlēšanās.

Partija “Gods kalpot Latvijai” ir 
sociāldemokratiskās partijas Sa -
skaņa satelītorganizācija, kas pēc 
nākamajām Saeimas vēlēšanām 
var palīdzēt Saskaņai nokļūt val-
dībā, aģentūrai LETA atzina Lat-
vijas Universitātes Sociālo zināt -
ņu fakultātes asociētais profesors 
Ojārs Skudra. “Nav ne mazāko 
šaubu, ka “Gods kalpot Latvijai” 
savus spēkus pārbaudīs gaidāma-
jās pašvaldību vēlēšanās, lai pēc 
tam startētu Saeimas vēlēšanās,” 
pauda Skudra.

***
Latvijas skolēniem izcili 

panākumi eirozonas spēlē 
Latvijas skolēni ļoti aktīvi iesai s-

tījušies un guvuši izcilus panā-
kumus eirozonas spēlē “Eiro skrē-
jiens” (Euro Run), kuŗas mērķis ir 
izglītot jaunākos naudas lietotājus 
par eiro banknotēm un monētām 
un to drošību. 

Kopumā spēlē visā eirozonā pie  -
dalījās 11 242 interesenti, galve no-
kārt bērni vecumā no deviņiem 
līdz 12 gadiem (3. – 6. klašu sko -
lēni), tostarp 2563 spēlētāji no 
Lat vijas. Starp 100 provizoriska-
jiem spēles uzvarētājiem 47 ir no 
Latvijas, tajā skaitā mūsu valsts 
pārstāvji parādījuši teicamas zinā-
šanas par naudas dizainu un dro-
šību un ieguvuši pirmās deviņas 
vietas. Spēles “Eiro skrējiens” va -
roņi Anna un Aleksis palīdz po -
licijai apcietināt banknošu vil to-
tāju, un šajos notikumos paši la -
bāk iepazīst savu naudu.
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Latviešu čelliste 

Margarita Balanas Londonā
3. martā Londonas Karaliskajā 

Svētku zālē, kas ir viena no sla ve-
nākajām Eiropas koncertzālēm, 
uzstājās jaunā un talantīgā latviešu 
čelliste Margarita Balanas (attēlā). 

Kopā ar Margaritu koncertā 
mūzicēja izcilais grieķu pianists 
Vasilis Varvaresos, kuŗš tiek uz -
skatīts par vienu no daudzso lo-
šākajiem viņa paaudzes pianis -
tiem pasaulē. Koncerta program-
mmā bija divi ārkārtīgi spilgti un 
spēcīgi skaņdarbi – Sergeja Rach-
maņinova sonāte čellam un kla-
vierēm op.19 un Ģērģa Ligeti so -
nāte čellam solo, kuŗu Margaritas 
Balanas interpretācijā Starptau-
tiskajā Adelaidas čello festivālā 
raksturojuši kā ‘’ārkārtīgi spēcī -
gu, izsmalcinātu, piesātinātu un 
spožu”.’

***
Indijas kinoindustrija meklē 
sadarbības iespējas ar Latviju
24. februārī Latvijas vēstnie cī   -

bu Indijā apmeklēja Karnatakas 
Filmu akadēmijas priekšsēdis Ra -
džendra Sings Babu. Sarunā ar 
vēstnieku Aivaru Grozu apspries-
ta iecere rīkot akadēmijas priekš-
sēža vadītās delegācijas vizīti Lat-
vijā jau šī gada pirmajā pusē, lai 
klātienē iepazītos ar filmēšanas 
iespējām un vietējiem kino noza-
res profesionāļiem.

Vēstnieks vērsa akadēmijas 
priekš sēža uzmanību uz Latvijas 
kinematografijas senajām tradi ci-
jām, panākumiem mūsdienu 
starptautiskos kinofestivālos, kā 
arī Latvijas filmu dienām, kas 
pagājušajā mēnesī norisinājās 
Deli. 

***
Viļņā notika Valža Zatlera 

grāmatas atvēršana
17. Viļņas starptautiskā grā -

matu izstāde ir lielākā ikgadējā 
grāmatu izstāde Lietuvā, kuŗā pie-
dalās aptuveni 300 izdevēju un 
grā matu tirgotāju. Izstādi apmek -
lē aptuveni 60 000 viesu. No Lat-
vijas izstādē piedalījās SIA Apgāds 
Mansards un AS Lauku Avīze.

26. februārī bijušais Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
iepazīstināja Lietuvas lasītājus ar 
savu grāmatu “Kas es esmu”. Grā-
mata tulkota krievu valodā, un  
tās prezentācija notika Viļņas 
Starptautiskās grāmatu izstādes 
laikā 26. februārī. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

reizi, un tas uzskatāms par ievē-
rojamu panākumu. Apmeklējot 
Latvijas stendu, vēstniece pateicās 
galerijas Māksla XO vadītājai un 
dibinātājai Ilzei Žeivatei, māk sli-
niekiem Helēnai Heinrichsonei 
un Ivaram Heinrichsonam par 
izrādīto iniciātīvu, novēlēja panā-
kumus mākslas tirgus apgūšanā 
un Latvijas mākslas populāri zē-
šanā.

***
Justs uz Eirovīziju

Latvijas Televīzijas rīkotajā   
kon kursā “Supernova 2016” uz -
varē ja Justs Sirmais ar dziesmu 
Heartbeat, iegūstot tiesības pār-
stāvēt Latviju Eirovīzijas starp tau-
tiskajā dziesmu konkursā Zvied-
rijā. 

Justs Sirmais

Mūziķis ieguva 20 725 skatītāju 
balsis un apsteidza pārējos kon-
kursa finālistus – Martu Ritovu ar 
dziesmu Not From This World, 
duetu MyRadiantU ar dziesmu 
We Will Be Stars un grupu Cata-
lepsia, kas izpildīja kompozīciju 
Damnation. Eirovīzijas dziesmu 
konkursa fināls notiks 14. maijā 
Zviedrijas galvaspilsētā Stokho l mā.

***
Filmas “Dieva putniņi” 

demonstrēšana Prāgā un Brno
No 22. līdz 27. februārim Prāgā 

noritēja starptautiskais festivāls 
Mene Tekel, kas pirms 10 gadiem 
tika iedibināts totālitārisma no  zie-
gumu, ļaunumu un vardarbību 
at  cerei, tautas atmiņas un demo-
kratisko vērtību uzturēšanai un 
aktuālizācijai. Šī gada tema bija 
“Jaunatne totālitārisma laikmetā”, 
un tai bija veltīta arī plaša konfe-
rence Čechijas Republikas Senātā. 
Festivāla norisē atbalstu sniedza 
arī Latvijas vēstniecība.

Sarīkojuma atklāšanā Sniega 
Jaunavas Marijas dievnamā Lat-
vijas vēstnieks Alberts Sarkanis 
uzsvēra, ka 23. februāri kinoteātrī 
PonRepo tika demonstrēta reži-
sores Dz. Gekas-Vaskas doku-
men tālā filma “Dieva putniņi”. 

***
Brno filharmonijā skan 

Pēteŗa Vaska mūzika
25. februārī Brno filharmonijā 

klasiskās mūzikas vakarā skanēja 
izcilā latviešu komponista Pētera 
Vaska koncerts vijolei un stīgu 
orķestrim “Tālā gaisma”, kā arī so -
mu komponistu Eino Rautavāra  
un Žana Sibeliusa skaņdarbi diri-
ģenta un Latvijas Lielās mūzikas 
balvas laureāta Juhas Kangasa  va -
dībā. Vijoles solopartiju izpildīja 
Alina Pogostkina. Vakarā klāt bija 
un sirsnīgi tika sveikts arī pats 
mūzikas autors un šī gada jubilārs 
Pēteris Vasks. 

Koncerts tika rīkots, Brno fil-
harmonijai sadarbojoties ar Lat-
vijas vēstniecību, un tā patronāžu 
uzņēmās vēstnieks Alberts Sarka-
nis un Somijas vēstniece Helena 
Tūri.

***

nista Raimonda Paula 80. dzim-
šanas dienai veltīts koncerts “Ma -
estro dižās melodijas”.

Skaistu koncertu, kuŗā gandrīz 
divas stundas skanēja iemīļotā 
komponista melodijas, bija saga-
tavojuši Puškina rajona 45. Bērnu 
un jauniešu mūzikas skolas au -
dzēkņi un pasniedzēji, bērnu vo -
kālais ansamblis “Mi iz detstva” 
(“Mēs esam no bērnības”), cho-
reografiskā kopa “Sofija”, deju 
klubs Bota-Foga, moderno sporta 
deju studija Foks, kursantu koris 
“Gardemarinj” (“Gardemarīni”), 
Carskoseļskas jauniešu koris. 
Koncertu klātienē noklausījās 
Latvijas ģenerālkonsule Sankt pē-
terburgā Irina Mangule un ģe -
nerālkonsulāta darbinieki.

***
Ar programmu Mirklis mūžības 

Rīgā viesosies koŗi no ASV
10. martā Rīgas Sv. Pēteŗa baz -

nīcā uz koncertu Mirklis mūžības 
aicina Ričmondas universitātes 
koŗi no ASV Virdžīnijas pavalsts. 
Rīgā viesosies divi koŗi – jauktais 
koris Schola Cantorum un uni -
versitātes sieviešu koris.

Ričmondas universitāte ir sena, 
plaša un sazarota mācībiestāde, 
kuŗā dažādas zinības apgūst gan-
drīz četri tūkstoši studentu no 
visas pasaules. Lielā cieņā te ir arī 
mūzika un mūzicēšana, ko šoreiz 
pārstāvēs jauktais koris Schola 
Cantorum un universitātes sie-
viešu koris. Abu koŗu repertuārs 
koncertā būs apjomīgs un daudz-
veidīgs, sākot no Johana Sebastiā-
na Bacha, Fēliksa Mendelszona-
Bartoldi un citu komponistu ga -
rī gās mūzikas opusiem, beidzot  
ar mūsdienu ASV komponistu 
darbiem un Baltijas koŗu kultū -
ras paraugiem. Baltijas kormūzi-
ku pārstāvēs gan Latvijas skaņraži 
Aldonis Kalniņš un Ēriks Ešen-
valds, gan Veljo Tormiss no Igau-
nijas un Kristina Vasiļauskaite no 
Lietuvas. Koncertā skanēs arī 
amerikāņu spiričueli un tautas-
dziesmas.

***
Latvija pirmo reizi 

piedalās mūsdienu mākslas 
mesē ART MADRID

24. februārī Latvijas vēstniece 
Spānijā Argita Daudze piedalījās 
11. starptautiskās mūsdienu māk-
slas meses ART MADRID’16 at -
klāšanā, kas norisinās Madrides 
centrā – Galería de Cristal de 
CentroCentro Cibeles. 

Nozīmīgajā mākslas mesē, kur 
Latviju pārstāv galerija Māksla 
XO, mūsu valsts piedalās pirmo 

uzņēmējam Andim Priedniekam. 
Priednieks, kā vēsta LTV, nodar-
bojas ar kokapstrādi Ukrainā un 
korupcijas žņaugus izjutis līdz 
mielēm. Par mata tiesu izvairījies 
no slepkavības mēģinājuma, ko, 
iespējams, sarīkojusi “meža mafi-
ja”. Tā Ukrainā dēvē valsts meža 
izsaimniekotājus un korumpētus 
ierēdņus. Kā sarunā ar LTV saka 
uzņēmējs, ukraiņu amatpersonas 
daudz runā par korupcijas apka-
rošanu, bet reālitātē maz kas mai-
nījies.

***
Raimonda Paula jubilejas 

koncerti Maskavā un 
Sanktpēterburgā 

Maskavas koncertzālē Crocus 
City Hall 26. februārī notika kom-
ponista un pianista Raimonda 
Paula 80. jubilejas koncerts, kuŗā 
piedalījās lielākās Krievijas estrā-
des zvaigznes. Pēc koncerta mūsu 
Maestro saņēma no publikas un 
dziedātājiem vētrainas stāvovā ci-
jas. Bez Maestro uzstājās Krievijas 
estrādes lielākās zvaigznes – Alla 
Pugačova, Valerijs Ļeontjevs, Lai-
ma Vaikule, Grigorijs Lepss, Filips 
Kirkorovs, Aleksandrs Maļiņins, 
Irina Alegrova, Ani Lorak, Sergejs 
Lazarvs –, kā arī mūsu pašu Intars 
Busulis. Biļetes maksāja no 1500 
līdz 40 000 rubļiem (20 – 525 eiro), 
un koncerts bija pilnībā iz  pār-
dots.

*
27. februārī Puškinas pilsētā 

Sanktpēterburgā notika kompo-

Lai apmācītu skolēnu par nau-
daszīmju drošību un palīdzētu 
viņiem sagatavoties sekmīgi atbil-
dēt uz spēles jautājumiem par eiro 
banknotēm un monētām, Latvi -
jas Banka rīkoja izglītojošas iz -
braukuma nodarbības vispāriz glī-
tojošās skolās visā Latvijā. Kopu-
mā nodarbības apmeklēja vairāk 
nekā 3000 bērnu no 64 skolām 
visos Latvijas reģionos.

***
Par Latvijas dzelzceļa vadītāju  

iecelts Edvīns Bērziņš
Par jauno Latvijas dzelzceļa 

(LDz) valdes priekšsēdi iecelts 
līdz šinējais uzņēmuma valdes 
loceklis Edvīns Bērziņš.

Edvīns Bērziņš

Konkurss uz Latvijas dzelzceļa 
valdes priekšsēža amatu tika izslu-
dināts pēc tam, kad no šī amata 
aizdomās par kukuļņemšanu at -
stādināts ilggadējais kompanijas 
vadītājs Uģis Magonis. Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs 
Magoni tur aizdomās par aptu-
veni pusmiljona eiro liela kukuļa 
pieņemšanu.

***
Ukrainā mēģina nogalināt 

Latvijas uzņēmēju
Cīņa ar korupciju Ukrainā gan-

d rīz maksājusi dzīvību Latvijas 

Vairāk lasiet Kārļa Streipa polītiskajā komentārā “Kas gan prātā 
Deividam?” 11. lpp. // Karikatūras autors: Zemgus Zaharāns
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Eiropiskās vērtības, tiesiskums, 
atvērtā sabiedrība, nācijas iden ti-
tāte, tikumība, globālizācija, vis-
atļautība... Bēgļu plūdi Eiropā un 
bailes no “islamizacijas” liek ie -
degties diskusijai daudzās valstīs, 
tostarp Latvijā. 

Gaisotne, var teikt, ir nervoza. 
Jo patīkamāk iepazīties ar no -
svērtu, līdzsvarotu viedokli, ko in -
tervijā Latvijas Avīzei pauž Sa  tver - 
 s mes preambulas autors, kompe-
tentais tiesībnieks Egils Levits. 

Kas īsti ir eiropiskums? Egils 
Levits atbild, ka Eiropas filozofis ko 
ideju pamatā ir autonoma per so-
nība. Polītiskajā laukā tā aptveŗ tā -
das idejas kā demokratiju, tiesisku 
valsti, solidāritāti, atbildību un citas.

Ir tādi, kam nepatīk jēdziens 
“autonoma personība”, t.i.,  priekš-
stats, ka visam pamatā ir cilvēks, 

Līdzsvarots viedoklis – un dusmu lēkme
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

individs. Viņi liek uzsvaru uz jē -
dzienu “nācija”... Egils Levits vi - 
ņ iem atbild: “Eiropas ideju centrā  
ir arī nācija kā nacionāli kultūrā - 
la un polītiska vienība, tādēļ na -
cionālā identitāte ir dziļi eiropiska 
kategorija.” 

Tātad jēdziens “nācija” ir ne 
mazāk eiropisks kā jēdziens “au -
tonoma personība”, un tas nu bū -
tu, manuprāt, jāapzinās tādiem   
kā Viktors Orbans Budapeštā un 
Jaroslavs Kačinskis Varšavā, ku - 
ŗ iem svešs ir “eiropiskās solidāri-
tātes” jēdziens, tiklīdz jānāk talkā, 
lai tiktu galā ar bēgļu plūdiem. 

Vienotība pārstāv liberāli cen - 
t risko virzienu, konstatē Egils Le -
vits un piebilst, ka citas partijas, 
kas veido koaliciju, gan pārstāv 
citas polītiskas ievirzes, bet ir tik-
pat eiropiskas. Tātad var saprast, 

ka tā sauktās eiropiskās vērtības 
nav svešas arī Nacionālajai ap -
vienībai un ZZS...

Kā to konstatējis Egils Levits, 
Vienotība pārstāv liberāli centris ko 
virzienu. Visumā, protams, tas tā ir, 
bet šī partija nav vienga balaina: tās 
deputātu vairākum am, kas Valsts 
prezidenta vēlēša nās atbalstīja 
Raim ondu Vējoni, pretī stāv “seš-
nieks”, kas, pārkāpjot frakcijas dis-
ciplīnu, balsoja par Egilu Levitu, 
tāpat kā Nacionālās apvienības de -
putāti. Interesanti, ka Egils Levits 
kā Satversmes preambulas autors 
tika vērtēts kā “izteikti nacionāls”, 
kamēr minē tais “sešnieks” tiek pie-
skaitīts pie “ultraliberāliem”, kas 
sludinot “visatļautību”.

Ņemot vērā nupat pieminēto 
Egila Levita nosvērto un līdzsva-
roto “eiropisko vērtību” definīciju, 

te nebūtu ko uztraukties. Taču 
paskatīsimies, ko Neatkarīgajā 
(NRA) raksta šīs avīzes galvenā 
redaktora vietniece Elita Veide  -
m ane: dusmu lēkme, žults izplū-
dums. Šī spilgtā publiciste zaudē-
jusi mēra sajūtu un acīmredzot 
sirdsmieru, kopš “nebija izdevies 
izsviest no Vienotības divas “mel-
nās avis” – Ilzi Viņķeli un Lolitu 
Čigāni. Vienotībai vajagot “izraut 
puvušos zobus no nekoptās mutes”.

Elita Veidemane šausminās: Il -
ze Viņķele (“sešnieka” zvaigzne) 
kļu vusi par Saeimas Izglītības, 
kul tūras un zinātnes komisijas 
priekš sēdi! Sak, izglītības minis - 
t ram Kārlim Šadurskim jāuzma-
nās – “ka tik kāds klusā stūrī ne -
top pārtaisīts par Karlīni – tas Ilzei 
būtu tīrais nieks”. Izvirtuļi bērnus 
maitā – dzirdējām jau ne tikai 

NRA slejās, bet arī Russia Today 
raidījumos. 

Raugi, Viņķele godīgi aizstāvot 
“mozaīkistus, transisihus un citā-
dus homoseksistus”. Elita, vai tad 
viņi ir kādi spitālīgie, kas izolējami 
no sabiedrības? Veidemane rak - 
s ta, ka Viņķele “un viņu pavadošā 
svīta – Vienotības ultraliberālais 
seš nieks” – stāv un krīt par “soro-
sītu, dženderistu (?) un kosmo po-
lītu pulciņiem”.

Kas par tituliem – sorosīti, džen-
deristi (Amerikas gifts, ko?), libe-
rasti (kā pederasti, aizguvums no 
Maskavas demagogiem).

Tā sastopas galējības, jo nešpet-
nais naids pret “izvirtušajiem Rie-
tumiem” ir vienāds NRA publi-
cistei, kas, kā zināms, tik ļoti nīst 
visu krievisko, un Maskavas 
Zavtra rakstoņiem.

Ne visiem Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem tā ir tīkama. Brīdī, 
kad Latvijā notika referendums 
par iestāšanos ES, mazliet vairāk 
par 32 procentiem Latvijas pilso-
ņu balsoja pret, lielākoties muļķī-
gu iemeslu un mītu dēļ. Arī šo -
dien mūsu valstī netrūkst to, kuŗi 
labprātāk no ES atteiktos, tā igno-
rējot faktu, ka tieši Latvijas esamī-
ba ES nodrošina nozīmīgu finan-
ču līdzekļu ieplūdi mūsu valstī 
(tiesa gan, ar stingriem notei-
kumiem), tā palīdz nodrošināt 
eks portu (ja arī Latvijas tirdznie-
cības bilance ar ES ir negatīva), kā 
arī neskaitāmiem tūkstošiem Lat-
vijas iedzīvotāju Eiropas Savie nī -
ba ir devusi iespēju izglītoties, 
dzīvot un arī strādāt ārpus savas 
valsts robežām.

Šobrīd eiroskepticisms augstā-
ko vilni sit Lielbritanijā, kur prem-
jerministrs Deivids Kamerons 
pirms iepriekšējām parlamenta 
vēlēšanām solīja, ka viņa Konser-
vatīvās partijas uzvaras gadījumā 
tiks sarīkots referendums par to, 
vai palikt Eiropas Savienībā vai  
arī no tās izstāties. Nu zināms, ka 
referendums būs 23. jūnijā, tā -  
tad – tieši pagāniskajos Saulgrie - 
ž os. Nesen D. Kamerons Eiropas 
Savienības Padomes sēdē savai 
valstij izkaulēja dažādas privilē-
ģijas, tostarp skaitā solījumu, ka 
Londonai tiks atļauts atteikties no 
ES centrālās domas par arvien  
cie šāku integrāciju, kā arī dos tie -
sības smazināt pabalstus, ko Liel-
britanija maksā imigrantiem un 
viņu ģimenēm. Vēl D. Kamerons 
izkaulēja solījumu, ka ES ieviesīs 
noteikumus, kas ļaus dalībvalstīm, 
kuŗās kopā dzīvo vairāk nekā 55 
procenti ES iedzīvotāju, bloķēt 
jebkuŗu centrālās organizācijas 
lēmumu. Skaidrs, ka premjermi-
nistrs cer, ka tādējādi viņam būs 
iespējams savas valsts pilsoņus 
pār liecināt par nepieciešamību 
palikt Eiropas Savienībā.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka tas, ko 

Kas gan prātā Deividam?

Deivids Kamerons sarunāja ar 
pārējiem dalībvalstu vadītājiem, 
nav akmenī cirsts. Atsevišķos ga -
dījumos pārmaiņas būs jāapstip-
rina Eiropas Parlamentā, kur ap -
stiprinājums nebūt nav garantēts. 
Ir arī tādi jautājumi, kuŗu kon-
tekstā būtu jāgroza ES pamata lī  gu-
mi, piemēram, Lisabonas lī  gu ms. 
Pietiekami daudz cilvēku uzskata, 
ka tas būtu gana bīstami, jo tas 
ļautu rosināt visdažādākās prasī-
bas attiecībā uz līguma saturu. 

Otrkārt, Lielbritanija vienmēr ir 
bijusi samērā neērts partneris Ei -
ropas Savienības ietvaros. Apvie-
notā Karaliste toreizējā Eiropas 
ekonomiskajā kopienā centās ie -
stāties 1961. gadā, bet kandidā tū-
ru noraidīja Francijas prezidents 
Šarls de Golls, kuŗš uzskatīja, ka 
Londona pārāk cieši veido saites 
ar Amerikas Savienotajām Val -
stīm un pietiekami neaizstāv 
Eiropas intereses. Tikai pēc tam, 
kad de Golls pameta amatu, Liel-
britanija kļuva par ES dalībvalsti, 
un tas notika 1973. gadā, kad – lī -
dzīgi kā Latvijā – atbalstu lēmu  -
m am referendumā apliecināja 
vien aptuveni divas trešdaļas valsts 
pilsoņu.

1984. gadā Lielbritanijas “dzelzs 
lēdija” premjerministre Marga -
rēta Tečere sadusmojās par to, ka 
ES lauksaimniecības subsīdiju 
apjoms viņas valstij bija daudz   
ma   zāks nekā, piemēram, Franci -
jai, un viņa pieprasīja atmaksāt 
ievē rojamu daļu Lielbritanijas ie -
maksu. Četrus gadus vēlāk M. Te  -
čere kādā runā noraidīja “Eiropas 
supervalsti, kuŗa nodrošina jaunu 
dominanci no Briseles.” Tomēr 
viņai neizdevās apturēt Eiropas 
Savienības ciešāku savienību. Jau 
pēc Tečeres aiziešanas no amata 
arī Lielbritanija apstiprināja Mās-
trihtas līgumu, kas paredzēja ļoti 
nozīmīgu dalībvalstu tiesību at -
došanu Briselei. Apvienotā Kara-
liste saņēma atļauju atteikties no 
eiro, kā arī no Eiropas kopējās so -

ciālās chartas. 1997. gadā prem-
jerministrs Tonijs Blērs ieviesa 
sociālo chartu, Deivids Kamerons 
no tās atkal atteicās.

Te nu mēs esam! Nav šaubu, ka 
svarīgs iemesls, kāpēc Lielbrita-
nijas premjerministrs piekrita  
mi  nētajam referendumam, ir   
viņa bailes no Apvienotās Karalis-
tes ne   atkarības partijas (UKIP), 
kas ir krasi eiroskeptiska. Patlaban  
UKIP Lielbritanijas parlamentā ir 
tikai viens deputāts, bet tas ir, pa -
teicoties minētās valsts vēlēšanu 
sistēmas specifikai, jo patiesībā 
pē  dējās vēlēšanās partija ieguva 
12 procentus balsu. Citādi ir Ei -
ropas Parlamentā, kur UKIP ar   
22 deputātiem ir lielākā delegā -
cija no Lielbritanijas. Ja UKIP kļūs 
stiprāka, nepārprotami tā atņems 
balsis pirmām kārtām Konser va-
tīvajai partijai, jo tieši tur ir roda-
mi tie, kuŗi atbalsta domu par 
Eiropas Savienības pamešanu.

Tā vai citādi, referendums jū -
nijā notiks. Aptaujas rāda, ka ne 
īpaši liels skaits Lielbritanijas pa -
valstnieku atbalsta palikšanu Ei -
ropas Savienībā. Man tas šķiet 
dīvaini, jo ir pilnīgi skaidrs, ka aiz-
iešana no ES būtu traģēdija gan 
pašai Lielbritanijai, gan arī Ei  ro-
pai.

Pirms pāris dienām G20 orga-
nizācija, kuŗā ir pārstāvētas pa  sau-
les ekonomiski attīstītākās valstis, 
savā samita komunikē paziņoja, 
ka Lielbritanijas aiziešana no ES 
būtu “šoks” pasaules tautsaim-
niecībai. Cita starpā minēto ko -
munikē parakstīja arī Lielbrita-
nijas kanclers (finanču ministrs) 
Džordžs Osborns. Žurnāls The 
Economist pauda viedokli, ka aiz-
iešana “labākajā gadījumā būtu 
jukas (messy), bet sliktākajā ga -
dījumā – katastrofa”. Vēl žurnāls 
apgalvoja, ka, aizejot no ES, Liel-
britanija panāktu vēl arī to, ka pēc 
tam investīcijas valstī saruktu pa -
matīgi, jo starptautiskajai sabied-
rībai nebūtu drošas pārliecības, 

kas karaļvalstī notiks turpmāk. 
Jau tagad vairāki ievērojami ār -
valstu uzņēmumi, kas patlaban 
darbojas Londonas Sitijā (finan -
ču centrā), ir apgalvojuši – ja Liel-
britanija pametīs ES, tad tie pa -
metīs Lielbritaniju. Vēl D. Kame-
ronam noteikti ir jāraizējas par 
paziņojumu, kas var nākt no Sko-
tijas, – proti, gadījumā, ja refe-
rendumā pārsvaru gūs “nē”, tad 
Skotija nekavējoties rīkos vēl vie-
nu referendumu – par savu neat-
karību, lai tā turklāt varētu palikt 
Eiropas Savienībā. Tas, visticamāk, 
nenotiktu automātiski, bet te jā -
atceras, ka 2014. gada referendu -
mā par palikšanu Lielbritanijas 
sastāvā nobalsoja vien 55 procen -
ti Skotijas iedzīvotāju. Jaunā re -
ferendumā, visticamāk, pārsvaru 
gūtu neatkarības piekritēji.

Vēl jāņem vērā tas, ka Eiropas 
līgumos ir noteikts – ja kāda valsts 
nolemj to pamest, tad nākamo 
divu gadu laikā notiek sarunas par 
noteikumiem, uz kuŗu pamata 
attiecības starp centru un attiecī -
go valsti tiks veidotas turpmāk. 
Vēl vairāk – līgumā ir paredzēts, 
ka sarunās pati bijusī dalībvalsts 
nepiedalās! Vai tas ir tas, ko 
Londona grib? Jo viens ir pavisam 
skaidrs, proti, ikviena valsts, kuŗa 
vēlas ar Eiropas Savienību veidot 
attiecības, ir spiesta pieņemt ļoti 
lielu daļu Eiropas Savienības no -
teikumu. Pirms gadiem desmit 
biju Norvēģijā, kur runāju gan ar 
ES piekritējiem, gan arī ar nolie-
dzējiem, un abos gadījumos gal-
venais, ko man cilvēki stāstīja, bija 
tas, ka ievērojami vairāk nekā pu -
se Norvēģijas likumu tiek rakstīti 
nevis Oslo, bet gan Briselē, turklāt 
bez pašu norvēģu līdzdalības. 
Lieki teikt, vienmēr ir labāk būt 
pie galda nevis aizdurvē, kad tiek 
spriests par tavas valsts likteni. 
Latvieši, kas ir piedzīvojuši bēdīgi 
slaveno Molotova-Ribentropa lī -
gumu ar visām no tā izrietošajām 
sekām, to zina gaužām labi.

Kas attiecas uz Latviju, Lielbri-
tanija mums ir ne tikai drošs sa -
biedrotais NATO ietvaros, bet arī 
“glābiņš” – ne jau tāpat vien sim-
tiem tūkstoši mūsu valsts iedzī-
votāju tur patlaban dzīvo un strā-
dā. Viņi tur ir tāpēc, ka Lielbrita-
nijā var nopelnīt iztiku cilvēka 
cienīgai dzīvei. Daudzām ģime-
nēm nu ir iemesls raizēties par 
Deivida Kamerona izkaulēto solī-
jumu par bērnu pabalstu nemak-
sāšanu Lielbritanijas iedzīvotā-
jiem, kuŗu bērni dzīvo citur. Pro-
tams, nav teiks, ja briti nobalsos 
par izstāšanos no ES, tas auto  - 
mā tiski nozīmēs visu migrantu iz -
raidīšanu, bet, pirmkārt, ir skaidrs, 
ka pabalsti samazināsies un, otr-
kārt, ir iemesls domāt, ka tādā 
ga  dījumā krietni pieaugs to Lat-
vijas iedzīvotāju skaits, kuŗi Liel-
britanijā centīsies iegūt pil sonību 
un kļūt par pilntiesīgiem šīs valsts 
iedzīvotājiem. Tas, pro tams, būtu 
saprotami, bet ļoti skumji.

Man personīgi nav iebildumu 
pret domu, ka ar laiku Eiropas 
Savienība varētu kļūt par “Eiro -
pas Savienotajām Valstīm.” Savie-
nība savos pamatos ir ekono -
misks projekts, gados vecāki la -
sītāji atcerēsies, ka tās priekštece 
bija Eiropas Ogļu un tērauda or -
ganizācija, kuŗas mērķis bija vie-
not Eiropas valstis pēc Otrā pa -
saules kaŗa. Taču Eiropas Savie-
nībai arī ir ļoti svarīga nozīme, 
piemēram, korupcijas novēršanā, 
kas mūsu valstī joprojām ir liela 
problēma. ES ir uzstājīga attie -
cībā uz cilvēktiesību ievērošanu –, 
arī tā ir joma, kurā Latvijā viss nav 
lieliskā kārtībā. Lielbritanijas aiz-
iešana katrā ziņā būtu dzinējspēks 
citiem eiroskeptiķiem mūsu valstī 
un citur, un manā uztverē Eiro -
pas Savienības iziršana būtu pa -
galam liela traģēdija. Es perso - 
nīgi turēšu īkšķus par to, lai Saul-
griežos Lielbritanijas iedzīvotāji 
būtu prātīgi un nobalsotu par 
palikšanu Eiropas Savienībā.

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS
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“Jūs esat izdomājis skaistu pro-
grammu,” viņš teica. “Kādā kārtī-
bā jūs domājat spēlēt?” 

“Vispirms romantiku, tad etī -
di un beigās Vīnes klasiku. Šū -
berta ceturto improvizāciju 
Alleg retto as – dur, Šopēna Okeā-
na etīdi opuss 25, 12. numurs, un 
pirmo daļu no Haidna sonātes  
es – dur.”

Papīra čaboņa. Lapu šķirstīša-
na. Noklepošanās.

“Nu, tātad. Lūdzu.”
Laurits pamāja ar galvu, pa -

raustīja tauriņu. Māte bija uz to 
uzstājusi. Viņam labāk būtu pa -
tikusi kaklasaite, ar tauriņu viņš 
jutās kaut kā neērti, pavisam ne -
ērti, viņam nebūtu vajadzējis 
mā  ti klausīt, būtu vajadzējis tau-
riņu pa ceļam gluži vienkārši iz -
sviest, taču tagad jau bija par vēlu.

Tagad viss bija atkarīgs tikai  
no viņa, no viņa spēles, spējām, 
gribas.

Laurits piegāja pie flīģeļa. Tā 
melnajā lakojumā atspīdēja spul-
dzes un gaišie prožektori, kas 
bija pavērsti pret viņu. Uzmanī -
gi, kā iepazīstot svešu zirgu, tam 

L A S Ā M V I E L A  T U R P I N Ā J U M O S

ANNE FON KANĀLA
No vācu valodas tulkojusi SILVIJA ĢIBIETE

I E M E S L S
Romāns

noglauda pieri, viņš pieskārās 
flīģeļa gludajai virsmai. Viņš ap -
sēdās, pielāgoja sēdekli pareizajā 
augstumā un pārbaudīja atstatu-
mu līdz instrumentam, tad caur 
degunu ievilka elpu un uzlika 
rokas uz taustiņiem. Tie bija vēsi 
un gludi, un pazīstami.

Šaubu viņā nebija, viņa acu 
priekšā bija tikai mērķis.

“Tu izskaties lieliski. Kā pie-
audzis vīrietis,” māte bija teikusi, 
kad pēc mokās pavadītas priekš-
pusdienas un ar grūtībām paēs-
tām pusdienām beidzot bija pie-
nācis laiks doties uz autobusa 
pieturu. Viņš aptina šalli ap kaklu 
un pāri žaketei uzvilka virsjaku.

“Vai cepuri tu neliksi?” viņa 
jautāja.

“Nav vajadzības,” viņš atbil dēja.
Kaut gan pirms neilga laika 

bija kļuvis stipri vēsāks un ru -
dens jau atspoguļojās koku la  -
pās, tik ievērojamā dienā viņš 
to   mēr ļāva āra gaisam piekļūt 
savām “hipija cirtām”, kā tēvs 
bija nodēvējis viņa frizūru.

Māte saņēma viņa seju savās 
aizvien aukstajās rokās un pie-
nāca viņam pavisam tuvu klāt. 

Viņas elpa smaržoja pēc pipar-
mētrām.

“Es tā lepojos ar tevi. Es vien-
mēr esmu ticējusi, ka tu to iz  da-
rīsi,” viņa teica un samocīti pa -
smaidīja. “Vai tu patiešām esi pār-
liecināts, ka man nevajadzētu 
tevi aizvest ar mašīnu?”

“Mammu. Par to mēs jau 
vienojāmies.”

“Labi,” viņa teica un ar ātru 
kustību sakārtoja frizūru. Tā   
bija vismaz piektā reize, kopš 
viņi atradās priekšnamā.

Viņam bija jātiek no šejienes 
prom.

Viņa vēl un vēlreiz, kļūstot 
gandrīz vai uzmācīga, bija pie -
dā vājusies pavadīt Lauritu uz 
konservatoriju. Viņš zināja, ka 
viņas karstākā vēlēšanās un lie-
lākais triumfs būtu bijis pašai 
re  dzēt, kad viņš visai pasaulei 
(tātad konservatorijas žūrijai un 
profesoram) pierādītu, kas vi - 
ņ am ir iekšā. Taču tikai doma  
vien par to, ka būs jāiztur ne tikai 
savs, bet arī viņas satraukums, 
viņas nemierīgais skatiens, sar -
ka nie plankumi uz kakla un 
gandrīz vai slimīgā pļāpāšana, 

bija likusi sažņaugties viņa kuņ-
ģim. Pirmoreiz dzīvē runa bija 
tikai par viņu, un nekas viņam 
nešķita neiespējamāks, kā ar to 
saistīto pacilātību ļaut sabojāt ar 
nevienam nevajadzīgo mātes 
klātbūtni. Viņš bija izšķīries par 
autobusu. Un spējis noturēties 
pre tim impulsam, viņai par pa -
tikšanu,  un aiz veca paraduma 
tomēr piekrist. Pirmoreiz dzīvē 
runa bija tikai par viņu, un ne -
kas nebija neiespējamāks kā ar  
to saistīto pārākuma izjūtu ļaut 
izbojāt ar savas nelaimīgās mātes 
klātbūtni. 

Laurits ar mokām pasmaidīja 
un izlikās nedzirdam vēl dažas 
piezīmes. Viņš mēģināja no viņas 
atbrīvoties, taču Amija bija ie  ķē-
rusies viņa rokā kā slīcēja un 
turēja to dzelžainā tvērienā. Vi -
ņas balss skanēja klusu, kad viņa 
teica:

“Zini, Laurit, tu esi mantojis 
no mums abiem to labāko: no 
tēva čaklumu un no manis 
mīlestību uz mūziku.”

Viņš saknieba lūpas.
Tas bija stulbi, ka mammas 

mīlestība jau sen vairs bija tikai 

tukši vārdi, ka džina pudeli viņa 
vērtēja par to daudz augstāk. Un 
stulbi, ka viņa neatlaidība tēvu 
pēdējos trīspadsmit gadus inte-
re sēja daudz mazāk nekā sievie-
šu tiesības Kenijā vai pingvīnu 
kolonijas Dienvidpolā.

Jā. Laurits mīlēja mūziku. Un 
bija bijis pārlieku čakls. Līdz 
krampji sarāva pirkstus un mutē 
jautās asins garša. Viņš bija labs. 
Taču tas nebija ne Amijas, ne 
Magnusa Simonsena nopelns.

Laurits paņēma portfeli, kas 
viņam jau gadiem kalpoja arī par 
skolas somu. Somas āda bija ne -
glīti nobružāta, tā šķita smaga, 
daudz smagāka nekā koncerta 
kurpes un notis tajā. Viņš izslējās. 
Iekšēji un ārēji.

“Tiklīdz būs zināms rezultāts, 
piezvani, labi?” Amija teica.

“Protams, mammu, noteikti.”
“Vai tev ir sīknauda telefona 

automātam?”
“Mammu!”
Viņš novērsās.
“Lai tev veicas, dārgais,” viņa 

teica. Un pēc sekundes nu jau 
tukšajā mājā sauca: “Lai veicas!”

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 8 )

“Kaŗš sākotnēji norisinājās kaut 
kur tālu tālumā,” tādiem vārdiem 
Velta Strazdiņa iesāk savas grā ma-
tas pirmo nodaļu. Jums rodas ie -
spaids, ka esat ieradušies orķestŗa 
koncertā, kur mūziķi estrādē cits 
aiz cita uzpeld lēnām, skaņo savus 
instrumentus, kakofonija pie ņe-
mas spēkā, bet līdz diriģenta uz -
nākšanai kāds brīdis vēl jāpagai -
da. Apvidū, ko šobrīd sauc par 
Ķekavas novadu, kaŗš vispirms 
ļauj sevi pamanīt ar patriotis - 
k iem saukļiem un frontes ziņām 
avīzēs, arī ar kritušo un ievainoto 
sarakstiem. Ienāk mobilizācijas 
pavēstes. 

Pirmā pasaules kaŗa atceres iz -
stādēs, kas šajā laikā notiek  dau-
dzās lielajās Rietumeiropas pilsē-
tās, uzsvars tiek likts uz miera un 
labklājības sajūtu, kas līdz kaŗa sā -
kumam tādā kā transā uzturēju - 
š as plašas cilvēku aprindas, bet arī 
uz patriotisma un pat sajūsmas 

Kaŗš ienāca novadā
Velta Strazdiņa, Ķekavas novads: Pirmais pasaules kaŗš un Brīvības cīņas, apgāds “Jumava”, 240 lpp.

uzvirmojumu, pirmajiem kaŗa-
pul kiem dodoties uz fronti. Pa  t-
riotisms valdīja arī latviešos, tikai 
šī patriotisma objekts 1914. gadā 
bija vēl dziļā miglā tīts. 1914. gada 
Otro Ziemsvētku koncertā, ko 
Ķe  kavas krogā rīkojusi Doles Sa -
viesīgā biedrība, atskanējušas krie-
vu, franču, angļu, japāņu, serbu, 
Melnkalnes un beļģu himnas, bet 
cenzūra aizliegusi dziedāt “Dievs, 
svētī Latviju!”. Varam pieņemt, ka 
ķekavnieku, tāpat kā visas Latvi -
jas latviešu, vairākums būtu vēlē-
jies, kaut līdzšinējā lietu kārtība 
cara Krievijas paspārnē turpinātos 
un cars ar saviem sabiedrotajiem 
kaŗā uzvarētu. 

Velta Strazdiņa atzīmē kaŗa 
pirmajā gadā Ķekavas pusē noti-
kušos sarīkojumus – teātŗa izrā-
des, koncertus –, kuŗu ienākumi 
bijuši veltīti “aizgādībai par kaŗā 
iesaukto zemāko činu (t. i., die-
nesta pakāpju) ģimenēm”, “mūsu 
tēvijas sargiem” u. tml. Tomēr    
līdz grāmatas 14. lappusei kaŗš vēl 
arvien bija kaut kur aiz apvāršņa, 
līdz tas “1915. gada vasarā... ienā-
ca Ķekavas novadā”. Tiek rakti 
ierakumi, Doles draudzes skolā 
iekārto lazareti, krievu kaŗaspēks 
posta visu, kas vien gadās ceļā un 
uz aizrādījumiem par šādas rīcī-
bas nepieļaujamību atbild: “Jūs 
laikam priekš vāciešiem gribat 
taupīt!” Daudzi dodas bēgļu gaitās.

Pārsviežamies uz 202. – 204. lap-
 pusi, kur gaŗā rindkopā grā ma - 
 tas autore sakopojusi frag mentus 
no daudzu ķekavnieku atmiņām 
par kaŗa darbības postī jumiem un 
to sekām. Daži paraugi –

*Studenti no Rīgas lasīja kaulus 
mācībām, veda ar kuģīti.

*1922. gada galvaskausiem vēl 
mati klāt, smirdēja.

*Kritušie pat neaprakti, tik kāda 
lāpsta zemes uzmesta vai no šāvi - 
 ņ iem uzbiris; redz – zābaks, pavelk 
aiz purna, izvelkas stilba kauls.

*Pulkarnē dabaszinību skolotāja 
uzdeva savākt kritušo kaulus, lai 
gatavotu skeletu.            

Teicams ir Veltas Strazdiņas 
nodoms paskatīties uz Pirmo pa -
saules kaŗu un Brīvības cīņām ne 
no polītiķu un diplomātu, ne no 
kaŗavadoņu vai kaŗā apbalvoju-
mus guvušo redzespunkta, bet ar 
mazā cilvēka jeb ierindnieka acīm. 
Pētniece centusies pieminēt visus 
ķekavniekus, kas vien dažādos 
latviešu strēlnieku bataljonos un 
pulkos bijuši iesaistīti. Labi vien ir, 
ka nākamās paaudzes tādā veidā 
godina viņu piemiņu, tomēr nā -
kas atkārtot to, ko mūsu laikraksta 
š.g. 37. numurā jau teicu par Mai-
jas Kovaļenko Struteles pelēka -
jiem baroniem: arī Veltas Strazdi-
ņas grāmata lasāma selektīvi, la -
sīšanu pārtraucot un lapām tikai 
skatu pārlaižot, tiklīdz nāk kāds 
personu vārdu un datu vai vietu 
vārdu saraksts, piem., 55. – 76., 
165. un 220. – 221. lappusē. Jautā-
jums: vai, lai lasītājam netraucē - 
tu lasīšanas plūdumu, šādu vielu 
labāk nebija ielikt grāmatas beigās, 
pielikumā?  

Nezinīšiem daudzo uzvārdu 
gūz mā grūti orientēties. Bieži at -
kārtojas uzvārds Pundiņš. Žēl, ka 
mans kādreizējās mītnes pilsētas 
Melburnas paziņa Jānis Pundiņš 
jau miris, tā ka nevaru vairs no -
skaidrot, vai viņš Ķekavas puses 
Pundiņiem kāda rada. 64. lap -  
pusē pamanāms strēlnieks Jānis 

Juŗa dēls Ola, bet pretējā lappusē 
nobildēts “mežinieku Olis ar mei-
tām”. Vai varētu būt viena un tā 
pati persona? Un vai tā pati per-
sona varētu būt arī 140. lappusē 
nosauktais Jānis Oļa (šoreiz ar 
mīkstināto l)? Ola, Olis, Oļa – vai 
tīrā sagadīšanās?

Atzīmēsim dažas spilgtākās vai 
iezīmīgākās vietas grāmatā.

Labi, tēlaini izstāstīta ķekavnie-
ku došanās bēgļu gaitās. (43. – 
44.). Lasītājiem, kas ar sarežģīto 
Pirmā pasaules kaŗa vēsturi Bal-
tijas telpā nav gluži uz tu, skaidri 
izlikta šķitīs latviešu strēlnieku 
bataljonu izveidošana 1915. ga -
dā. (46. – 47.) Pirmā pasaules kaŗa 
nožēlojama jauninājuma, indīgo 
gāzu kā cīņas līdzekļa pielietoju-
ma, šausmīgās sekas notēlotas    
īsti šaušalīgi. (98. – 99.) Vienkāršo 
vācu un franču kaŗavīru brāļoša-
nās Rietumu frontē, pat kopīga 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
svētvakarā jau tikusi piefiksēta 
grāmatās un filmās, bet šoreiz 
lasām par drusku līdzīgu brāļo-
šanos mūsu pusē. (102. – 103.) 
Vie nīgā komiskā vieta visā grā-
matā ir Rīgā dzīvojošo Doles pa -
gasta iedzīvotāju aicināšana uz 
sapulci komēdijas telpās Romā-
nova ielā 25. (107.) Salīdzināts 
su  ņu gaļas garšīgums ar kaķu 
garšīgumu bada laikā. (112.) Vai 
zinā jāt, ka Kalpaka Airīšu māju 
sākotnējais vārds bijis Štrausi? 
(224.) Tagad zināt.  

Grāmatā ievietoti daudzi, grā-
matas nelielajam formātam at -
bilstoši, nelieli fotoattēli. Attēlos 
skatāmās personas bieži paliek 
skaidri neidentificētas, zem attē-
liem ir tādi paraksti kā “Bēgļu 

ceļos” vai “Pusaudzis armijā”. Šur 
tur tādas atzīšanās kā “Fotogra -
fiju no mātes mantotajā albumā 
saglabājusi novadniece P. Nagli -
ņa, bet viņa nezināja šo kaŗavīru 
uzvārdus”. Mācība ir, ka attēlu 
aizmugurē allaž jāuzraksta perso-
nu uzvārdi, kamēr dzīvajo kārtā 
vēl ir tie, kas tos zina. No otras 
puses, varbūt mūsdienu lasītājam 
un vērotājam gluži labi pietiek ar 
seno laiku gaisotni, ko attēli no 
sevis izdveš. Kauju norišu sche-
mas (174., 180., 181.) ir tik mazas, 
neskaidras un nesaprotamas, ka 
varēja grāmatā arī vispār nebūt.

Tā kā šo rindu lasītāju vairā-
kums būs ārzemēs dzīvojošie bi -
jušie trimdas latvieši, nebūs lieki 
pasacīt, ka viņu aktīvitātēm atvē-
lēti trīs teikumi, pietiekami maz, 
lai tos šeit citētu:

Otrā pasaules kaŗa nogalē at -
stājot Latviju, visai drīz tika apzi-
nāti savējie mītnes zemēs un tur-
pināta Pirmā pasaules kaŗa un 
Brī vības cīņu dalībnieku pulcēša-
nās tradicija. Piemēram, DP no -
met nēs Vācijā 1947. – 1950. g. Ve -
co strēlnieku biedrības saietos    
tikās Latviešu strēlnieku bataljonu 
“tēvs” Jānis Goldmanis, ķekavieši 
H. Linde un J. Plāte u. c. Savukārt 
Kalpaka bataljona gadskārtējie sa -
rīkojumi vēlāk notika arī Ame rikas 
latviešu aprindās. (226. – 227.)      

Te jāprecīzē, ka ne jau nu Ame-
rikas latvieši bija vienīgie, kas     
gan ar dievkalpojumiem, gan lai-
cīgiem sarīkojumiem Kalpaka 
nāves dienai – 6. martam – tuvā-
kajā nedēļas nogalē godināja 
pulkveža piemiņu. Šī tradicija  lie-
lā mērā tiek turpināta vēl tagad.
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Serijā Laika Grāmata nākusi 
klajā kār tējā vērtīgā grāmata – 
Džona Hai dena “Pauls Šī  ma-
nis. Minoritā šu aizstāvis” lat-
viešu un krievu valodā. Izdo-
šanas idejas autors bija Aivars 
Sinka, sabiedriskais darbinieks 
Lielbritanijā. Viņš zinātniskajā 
konferencē Rīgas domē no  lasīja 
referātu, kas ieinteresēja plašu 
Latvijas sabiedrību un citēts arī 
“Latvijas Avīze”.

Publicējam saīsinātu referāta 
reportāžu no svinīgā sarīko juma 
LR Saeimā skat. arī www.saei-
ma.lv (25. februārī).

Pauls Šīmanis, dzimis Jelgavā 
pirms 140 gadiem un miris Rīgā 
pirms 72 gadiem, ir Latvijas 
“klu s ais varonis”. Es viņu saucu 
tā ne vis tāpēc, ka viņš savā dzīvē 
bijis kluss,  bet gan tāpēc, ka par 
viņu ir klusēts. Paulam Šīmanim 
bija ie  vērojama loma Latvijas 
un Eiro pas vēsturē. No visiem 
Latvijas po  lītiķiem viņš varbūt 
bijis vis pa zīstamākais Eiropas 
fonā, bet par viņu klusēts Lat-
vijā. Valentīna Freimane, dzīvā 
saikne ar grāma tas varoni, par 
viņu raksta: “Pauls Šīmanis Lat-
vijā ir unikāla perso nība, gadu 
desmitiem noklusēts, jo nav 
bijis pieņemams nevie  n am no 
divdesmitā gadsimta au  tori tā-
rajiem un totalitārajiem režī  -
miem, kuŗi valdījuši mūsu 
zemē.” (Valentīnai Freimanei, 
grā matas “Ardievu, Atlantīda!” 
auto rei, Pauls Šīmanis diktēja 
savas atmiņas un deva viņai – 
jaunai ebreju meitenei – patvē-
rumu savā mājā Pārdaugavā 
vācu okupāci jas laikā, tādējādi 
riskējot ar dzī vību. – Red.) 

Šīmanis bija pats pirmais pa -
zīs tamais vācbaltietis, kas iestā-

Ja Pauls Šīmanis būtu starp mums...
drosmīgs cīnītājs pret nacismu 
un bolševismu.  (..) 

Grāmatas autors – britu vēs-
tur nieks Džons Haidens, kas 
publi cējis 15 vēstures grāmatas, 
jau 1988. gadā nodibināja Bal-
tiešu pētniecības centru Brad-
fordas universitātē, Anglijā. 
Lie  tuvas un Igaunijas valdība 
Haidenu apbal vojušas par viņa 
ieguldījumu Bal tijas jautājumu 
pētniecībā. Hai dens turpināja 
savu darbu Balti jas valstu vēs-
tures izpētē arī Glaz govas uni-
versitātē. Grāmata “Pauls Šīma-
nis, minoritāšu aizstāvis” izdota 
2004. gadā, un grāmatas pirmajā 
lappusē ierakstīts vēlē jums “For 
Juliet” (“Džuljetai”). No sirds 
priecājos, ka Džuljeta Hai dena 
arī ir starp grāmatas at  balstī-
tājiem!

Kā radās ideja tulkot šo grā -
ma tu? Pirms apmēram desmit 
ga  diem autors sniedza referātu 
par savu jaunāko grāmatu Lat-
vijas Vēstniecības telpās Lon-
donā. Es neko par Paulu Šīmani 
nebiju dzirdējis, bet man uzreiz 
likās, ka šo grāmatu noteikti 
būtu jālasa   arī Latvijā – turklāt 
ne tikai lat viešu,  bet arī krievu 
valodā. To  mēr, tāpat kā notiek 
ar daudzām labām idejām, tā 
vēl ilgi nepārta pa darbos. Dažus 
gadus vēlāk pa  vadīju kārtējo 
ģimenes atvaļinā ju mu lauku 
mājās Latvijā, un saimnieks 
man iespieda rokās Valen tīnas 
Freimanes grāmatu “Ardie vu, 
Atlantīda!”. Tajā izlasīju auto -
res izteikto nožēlu, ka Džona 
Hai dena grāmata vēl nav izdota 
Latvijā, un es sajutos personīgi 
uz runāts. Kopš tā laika ir pa  gā-
juši pieci gadi. Lai grāmatas 
tulkojumi varētu tikt izdoti 
grāmatās, ticis ieguldīts daudz 

Rīgas do  mē.
Nevar neievērot, kā pēdējos 

di v arpus gados demokratiskie 
spēki Latvijā ir cietuši vienu 
ne  veiksmi pēc otras. Piemēri: 
“riņķa dancis” ap Okupācijas 
mūzeju, KNAB “neitralizēšana”, 
tiesas procesu pret oligarchiem 
izgāšanās u. c. 

Par to Šīmanis noteikti būtu 
bi jis norūpējies un kā žurnālists 
viņš būtu izteicies asi un nebūtu 
slēpis savas dusmas par notie - 

šās parallēles starp Putina mēģi-
nā jum iem ne tikai iespaidot, bet 
arī vadīt krievu sabiedrību Lat-
vijā ar to, kas notika Hitlera lai kā, 
un pret ko viņš nemitīgi cīnījās 
visu savu mūžu. Hitlers, Himlers 
un Volks deutsche vadītāji sūkstī-
jās, ka Ver saļas līgums atstāja 
ārpus Vācijas sešus miljonus 
vāciešu. Gadus vē  lāk, 2005. ga -
dā, Putins savā sla ve najā runā 
teica, ka “ir svarīgi ap   zināties Pa -
domju Savienības sa  bru kumu 
par gadsimta lielāko ģeopolītisko 
katastrofu,.... jo des mitiem mil-
jonu mūsu pilsoņu un tautiešu 
atradās ārpus Krievijas territo-
rijas.”. Šīmanis būtu šīs pa  rallēles 
ne tikai pieminējis, bet viņš arī 
būtu ironizējis savās slejās par 
to, ka Latvijas visvarenākās mi -
noritātes vadoņi par savas kul-
tūras izpausmi šodien uzskata 
pulcēšanos pie padomju pie mi-
nekļa, lielos ekrānos vērojot mi  -
litāras parādes no Maskavas. 

Tautību tuvināšanās bija kļu -
vusi par Šīmaņa galveno mērķi. 
Viņš būtu manījis un nosodījis 
to, ka minoritātes šodienas 
Latvijā tomēr nav vērtētas tā, kā 
viņš būtu gribējis. Viņš uzskatīja, 
ka nacio nālo minoritāšu un 
viņu unikali tātes izslēgšana no 
valsts dzīves būtu visas valsts 
kultūras vājinā šana. Viņš teica, 
ka tā ir “pilnīga situācijas ne  sa -
prašana no latviešu pilsonības 
puses, ja tā uzskata, ka atbalsts 
minoritāšu kultūras pra sī bām 
ir pamattautas labvēlība un žē -
lastība, par kuŗu minoritātes 
neizrāda pietiekošu pateicību. 
Ir laiks beidzot saprast, ka Valsts 
bu  džets nav latviešu tautas, bet 
gan visu pilsoņu budžets, jo visi 
tam maksā nodokļus.” Viņam 
nācās cīnīties pret “Latviju lat-
viešiem” po  lītiku, ko pauda vai-
 rāki Latvijas polītiķi, ieskaitot 
pēdējos gados arī Ulmani. Ja Šī -
manis būtu šo dien starp mums, 
viņš jautātu – vai Latvija ir tagad 
bagātāka, stip rāka, latviskāka ar 
to, ka esam ta  gad zaudējuši 

Grāmatas svinīgajā atklāšanā LR Saeimas Dzeltenajā zālē pie Jāņas Čakstes portreta. (No kreisās) 
Aivars Sinka, Ligita Kovtuna, Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, Pēteris Bolšaitis, vēstures profe-
sors Inesis Feldmanis

Konferencē Rīgas domē. (No kreisās) Prof. Dāvids Smits (David Smith), Valters Ščerbinskis, prof. 
Leo Dribins, prof. Martins Housdens (Martin Housden)

jās par Latvijas neatkarību, 
viens no Satversmes autoriem, 
Saeimas un Rīgas domes de  pu-
tāts, kā arī Lat vijas pārstāvis 
Tautu Savienībā. Viņš izveidoja 
teorijas par savstar pējām attie-
cībām starp minoritā tēm un 
valsti, kas vēl šobaltdien ir vēr-
tīgākas par daudzu Latvijas un 
pārējās Eiropas polītiķu de  vu-
mu šajā jomā. Un es ticu, ja Šī -
manis būtu šodien starp mums, 
viņam arī būtu skaidrs ieskats 
un stratēģija sakarā ar jau tā-
jumiem, kas ir aktuāli Eiropas 
polītikā un sabiedrībā, kā, pie -
mēram, Ukrai na un bēgļu krize. 
Savā pārāk īsajā mūžā Šīmanis 
vadīja visas Eiropas minoritāšu 
kustību un bija aktīvs un 

– izdevējas Ligitas Kovtunas 
uzticība un labā griba, tulkotāja 
Pēteŗa Bolšaiša iedves ma un 
kontakti, krievu valodas tulko-
tāja Roalda Dobrovenska profe-
sionālitāte un lielā apņēmī ba, 
Valtera Ščerbinska darbs, s a rī ko-
jot akademisko simpoziju par 
Šīmani, Latvijas Kluso varoņu 
fonda lielais atbalsts un vēl dau-
dzu personu un organizāciju 
pa  līdzība, kas padarīja grāmatas 
tap šanu par iespējamu. Paldies  
vis iem! Īpašs gandarījums ir par 
pro fesora David Smith (Glāz-
govas uni versitāte) un Martin 
Housden (Bradfordas univer si-
tāte) ieraša  nos Rīgā uz grāmatas 
atvērša nas sarīkojumu LR Sa -
eimā un zināt nisko konferenci 

ko šo. Protams, ir arī parallēles  
ar Lat vijas parlamentāro darbī-
bu šo   dien un pag. gs.  20. –  30.  
gados. Kau  lēšanās un shēmo -
šana, ko piedzīvojām sakarā ar 
pē   dējo divu Latvijas valdību 
sastā dīšanu, ne  būtu bijusi vi  ņam 
sveša, bet viņš būtu to ļoti asi 
nosodījis. Jau toreiz viņš brīdi-
nāja Saeimas polītiķus: “Ceriet, 
ka nepienāks diena, kad jūsu 
partiju kaulēšanās būs pilnā 
plau ku mā, bet valsts, kuŗu jūs 
pār valdāt, būs sabrukusi!”. Viņš 
bija ideālists, un tas ir pretstatā 
ar Latvijas paš reizējo polītisko 
kul tūru, kur ci  nisms ir uzskatīts 
par vērtību, bet ideālisms par 
vājumu. 

Šīmanis arī būtu redzējis tie -

vācu un ebrēju mi  noritātes?
Latvijas dalība Eiropas Savie-

nī bā (institūcijā, ko viņš pare-
ģoja) būtu viņam bijis liels 
gandarījums. Viņš būtu uzska-
tījis par vēlamu, ka Latvijas val-
stij būtu jānodod daļu savas 
suverēnitātes Eiropai. Tomēr, 
viņam būtu bijis ko teikt par 
Eiropas Savienības demokra-
tisko deficitu un par to, ka tā 
tiecas ar katru gadu paplašināt 
savu varu. (..)

Polītikas demokratiskais 
centrs Latvijā ir iztukšojies. Tādēļ 
ir ļoti iespējami, ka nākamās 
nedēļās di  bināsies jauni, demo-
kratiski spēki Latvijā. Es ļoti 
ceru, ka Paula Šī  ma ņa principi, 
godīgums un pa  triotisms būs 
šo jauno spēku vēr tību pašā 
kodolā. Viņš rakstīja: “Naivajam 
priekšstatam, ka polī tika ir lieka, 
no citiem ražīgiem pa  sākumiem 
atšķirīga nodarbība, vairs neva-
jadzētu mājot izglītotu cilvēku 
prātos”. Un vēl viņš rakstīja:

“Tas, kuŗš palīdzēs celt valsts 
ēku, tajā sev arī atradīs vietu”. 
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Rīgas Latviešu biedrība 2016. ga -
da 3. martā svinīgā ceremonijā cil-
dināja jaunievēlētos RLB Go da 
biedrus – architektu Gunāru Bir-
ker tu un komponistu Pēteri Vas ku. 

Par Rīgas Latviešu biedrības 
Goda biedriem RLB biedru piln-
sapulce uz mūžu ievēlē izcilus 
mākslas, kultūras un zinātnes dar-
biniekus vai personas, kam ir lieli 
nopelni Rīgas Latviešu biedrības 
mērķu īstenošanā.

Jauni Rīgas Latviešu biedrības Goda biedri
no tājs Vil helms Purvītis, valod-
nieki Jānis En  dzelīns un Pēteris 
Šmits, polītiķi ģenerālis Jānis Ba -
lodis un Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis.

1940. gadā padomju okupāci -
jas vardarbīgi pārtrauktā Rīgas 
Latviešu biedrības darbība tika 
atjaunota 1989. gadā. Turpinot 
vēs turiskās tradicijas, kopš bied rī-
bas atjaunošanas par RLB Goda 
biedriem ir ievēlēti RLB vecbiedri 

ārsts Kārlis Skalders un diriģents 
Haralds Mednis, Valsts prezidenti 
Guntis Ulmanis un Vaira Vīķe-
Frei berga, zinātnieki Jānis Stradiņš 
un Viktors Hausmanis, literāti 
Andrejs Eglītis, Imants Ziedonis, 
Andris Kolbergs, Ēriks Hānbergs, 
diriģenti Imants Kokars un Ro -
berts Zuika, mūzikologs Oļģerts 
Grāvītis, komponisti Raimonds 
Pauls, Pēteris Vasks un architekts 
Gunārs Birkerts.

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) – 
senākās latviešu organizācijas, di -
bi nātas 1868. gadā, Goda biedra 
statuss iedibināts 1870. gadā, un 
biedrības pastāvēšanas 147 gados 
to nesuši 54 ievērojami valstsvīri, 
kultūras, zinātnes un sabiedriski 
darbinieki.

38 RLB Goda biedri ievēlēti 
laika posmā no 1870. līdz 1940. 
gadam. Starp viņiem minami tādi 
pī  lāri kā sabiedriskie un polītis -

Iznācis žurnāla Akadēmiskā Dzīve 
51. numurs (2014/2015)

Kopā ar žurnālu esam saņē mu-
ši šo paziņojumu no Latvijas, ko 
raksta Ainārs Dimants. 

“Zinātniski populārā žurnāla 
akadēmiskajai saimei un visiem 
zinātkārajiem par Tēvzemei no -
zīmīgiem zinātnes, kultūras un 
sabiedriskiem jautājumiem Aka-
dēmiskā Dzīve jaunākais numurs 
vairākos rakstos iepazīstina ar 
Latvijas Universitātes (LU) Filo-
zo fijas un socioloģijas institūta 
veiktā Latvijas emigrantu kopie-
nu pētījuma (2014–2015) rezultā-
tiem. Aptaujā piedalījās 14 068 
ārlatviešu, kā arī īstenotas 200 
daļēji strukturētas intervijas ar 
emigrantiem, remigrantiem un 
diasporas ekspertiem. Kā ilgstoša 
atrašanās ārzemēs ietekmē polī-
tiskās attieksmes un polītisko 
pro cesu vērtējumu Latvijā? Kāds 

JĀNIS J. DIMANTS, Jr., M. D.

ir emigrantu domubiedru gru - 
pu sociālais kapitāls sociālo tīklu 
portālos? Atgriešanās iemesli un 
teorētiskie modeļi, augstākās iz -
glītības izmaksu subsidēšana a t-
griešanās veicināšanai, Lielbri ta-
nijā dzīvojošo Latvijas valstspie-
derīgo demografiskie rādītāji un 
attālinātā nacionālisma izpaus-
mes, mediatizētās kultūras loma 
Latvijas valstspiederīgo identitā-
tes veidošanā Vācijā – šiem jautā-
jumiem pievērsušies pētnieki no 
dažādām sociālo zinātnieku pa -
audzēm: Mārtiņš Kaprāns, Ilze 
Koroļeva, Inta Mieriņa, Jānis Bu -
holcs, Aivars Tabuns, Inese Šū -
pule, Evija Kļave, Rita Kaša, Māris 
Goldmanis un Laura Sūna.

Eduards Bruno Deksnis aplūko 
federālismu, Eiropas apvieno ša-
nos un Eiropas Savienību. Vla-

dislavs Volkovs stāsta par etnisko 
minoritāšu identitātes pētījumu 
tradicijām socioloģijā. Ievēroja-
mā Latgales katoļu garīdznieka 
un publicista Franča Trasuna 
mantojumu izvērtē Inese Runce. 
Jaunais vēsturnieks Mikus Žaga-
ta atklāj epizodi Lielajā Ziemeļu 
kaŗā: zviedru kaŗakuģi Rīgas 
jūras līcī 1701. gada maijā – jū -
lijā.

Plašu recenziju par grāmatas 
“Latvieši un Latvija” četriem 
sējumiem sniedz filozofs Jānis 
Broks. Sociologs Andris Saulītis 
recenzē Daces Dzenovskas pētī-
jumu “Aizbraukšana un tuk šums 
Latvijas laukos: starp zu  dušām 
un iespējamām nākotnēm”. Chi  -
r urgs Pēteris Stradiņš analizē 
Jāņu svinēšanu to sākotnējā iz -
pratnē par gaismu un dzīvību.

Žurnāls iznāk kopš 1958. ga -
da, līdz 2005. gadam – ASV, kopš 
2006. gada Akadēmiskā Dzīves 
apgāds izdod to kopā ar LU Aka-
dēmisko apgādu. Pilns žurnāla 
komplekts pieejams arī ASV 
Kongresa bibliotēkā.”

Tuvāka informācija pie žur -
nāla galvenā redaktora Aināra 
Di  manta: akademiskadzive@aust-
rums.lv; tel. 67217124, 29333750. 
Rakstus 52. laidienam lūdzam 
sūtīt Akadēmiskās Dzīves  redak-
cijai – Ģertrūdes ielā 123, Rīga, 
LV-1009. Latvija. 

Tautieši žurnālu var pasūtināt 
pie pārstāvja ASV – J. J. Dimants, 
Jr., M. D., 2330 Innsbruck Park-
way, Minneapolis, Minn., 55421. 
USA – cena $ 20 – čeku rakstīt 
šādi – “Akadēmiskā Dzīve” un no -
sūtāms uz iepriekš minēto adresi. 

Jau gandrīz veselu gadu Latvijas 
sabiedrībā notiek ne visai drau-
dzī gas diskusijas starp 20 archi-
tek tes Zaigas Gailes satracinātiem 
cunftes biedriem un Okupācijas 
mūzeja Nākotnes nama atbalstī-
tājiem un ziedotājiem. Kāpēc šo 
20 architektu vēlme saglabāt “mo -
dernisma architektūras” brīniš-
ķīgo pieminekli uzliesmoja asto-
ņus gadus pēc rekonstrukcijas 
lēmuma pieņemšanas? 

Kopš bēdīgi slavenās vēstules ir 
notikušas gan diskusijas, gan tik-
šanās, gan runāšanās, gan publi-
kācijas tīmekļa portālos un laik-
rakstos un žurnālos, un jo tālāk, jo 
trakāk. Publiskā diskusijā 2015. ga -
da jūlijā, kad savu viedokli izteica 
Mūzeja rekonstrukcijas atbalstī tā-
ji, Zaiga Gaile izskrēja no disku si-
ju zāles. Kāpēc tik satraukta reak-
cija? Kādēļ tik naidīga attieksme 
pret Birkerta projektu? Kādēļ tāda 
vēlme bremzēt Okupācijas mūze-
ja attīstību? Autoritatīvas atbildes 
neviens vēl nav sniedzis. Vēlēšanās 
saglabāt modernisma architek-
tūras pieminekli tā nevarētu būt, 
jo nams jau nav vairs tāds, kādu to 
uzcēla – jo daļu no tā nojauca, kad 
cēla Melngalvju namu. 

 Un kāpēc Vents Vīnbergs pēc 
piedalīšanās televīzijas raidījumā 
“Tieša runa” 10. februārī, kuŗā 
vairākkārt tika skaidrots, ka Oku-
pācijas mūzeja Nākotnes nams ne -
kad nav bijis iecerēts kā Latvijas 
Simtgades simbols, 14. februārī 
por tālā Delfi atkārtoti Mūzeja     
re  k onstrukcijas projektu nosaucis  

Riņķa dancis ap Okupācija mūzeja 
Nākotnes namu...

par “ar tautas upuŗa kulta saistī-  
to Simtgades kulta būvi”. Tai pašā 
rakstā tālāk lasāms teikums: “Un 
liels skaits polītiķu un kultūras pro-
ducentu no tā barojas – no Simt-
gades projektu financējuma”. Do -
māju, ka tas ir apvainojums ne 
tikai tiem polītiķiem, kuŗi Mūze -
ju atbalsta, bet visiem, kam Mū -
zejs ir svarīgs. Interesanti, kāpēc 
Vīnbergs NEGRIB saprast, ka Mū -
 zeja rekonstrukcija tomēr nav bijis 
Simtgades projekts. Te man gribas 
lietot paša Vīnberga šai rakstā lie - 
 t otu trīs vārdu savienojumu “kā 
man riebjas” šāda tīša maldināša-
na. Pat viņam vajadzēja saprast,  
ka Mūzeja rekonstrukcijai bija 
jābūt pabeigtai jau pirms trim ga -
diem, nevis tagad vēl pēc trim! 
Tā  tad Mūzeja rekonstrukcijai nav 
tieša sakara ar Latvijas Simtgadi.

Okupācijas mūzeja Nākotnes na -
 ma pastāvīgā ekspozīcija gandrīz 
līdz pēdējam sīkumam ir jau iz -
plānota, un tā ir veidota tieši tam 
Mūzejam, kuŗa rekonstrukciju 
projektējis Gunārs Birkerts, archi-
tekts, kuŗa vārds un darbi pazīs-
tami plašā pasaulē. Jaunā ekspo-
zīcija pievērsīsies ļoti, ļoti dau-
dziem Latvijai un latviešu tautai 
svarīgiem, vēsturiskiem notiku -
m iem vairāk nekā simt gadu gaŗu-
mā, bet uzsvars būs uz laika pos -
mu no 1940. gada. Ekspozīcijai ir 
14 sadaļas, un divas no tām ir jau 
izveidotas. Gatavs jau ir ekspo -
nāts – vagons, kādā tūkstošiem 
Latvijas iedzīvotāju deportēja uz 
vergu darbiem Sibīrijā, un gatava 

ir arī daļa par Staļina zvērībām 
pret latviešu tautu. Tie tagad stāv 
noliktavās, un par glabāšanu jā -
maksā. Starp pārējām pastāvīgās 
ekspozīcijas daļām  jau ir izplāno-
tas šādas: Neatkarības laiks no di -
bināšanas līdz pirmajai okupā -
cijai; Hitlera/Staļina pakts; Pirmā 
Padomju okupācija; Okupācijas 
varu maiņa 1941. gada vasarā ar 
interaktīvu ekrānu; Nacistiskās 
Vācijas okupācija ar holokaustu 
un cīņām, kur cīnījās tēvs pret dē -
lu un brālis pret brāli; Otrā Pa -
domju okupācija ar tā laika rak - 
s turīgām iezīmēm: Staļinisma ter-
ro  ru, gulaga zonu, Latvijas ko  lo-
nizāciju un militarizāciju, čekas 
kabinetu, komūnālo dzīvokli, 
dzelzs priekškaru un trimdu:  Če -
kas lietas kāpņu telpas sienā u. c.

Būs arī ekspozīcijas par Baltijas 

ceļu, nacionālajiem partizāniem,  
barikādēm, Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, par pagātnes seku 
izvērtēšanu. 

Visu šo ekspozīciju plānošanā 
Mūzeja darbinieki ir ieguldījuši  
lielu darbu un enerģiju. Te iegul-
dīta arī ievērojama daļa no līdz 
šim saziedotajiem līdzekļiem. Vai-
rā kām no paredzētajām ekspozī-
ci jām līdzekļus cilvēki ir ziedojuši 
savu tuvinieku piemiņai. Tās ir 
lielas summas. 

 Kāda ģimene, piemēram,  savu 
vecāku piemiņai ziedojusi 100 
tūks tošus eiro, cita sava vectēva 
piemiņai – 22 tūkstošus, bet viens 
ziedojums  dzīvesbiedra piemiņai 
ir  21 tūkstotis eiro. Šie ir tikai daži 
piemēri. Un  tie ir ziedojumi no  teik-
tai sadaļai Okupācijas mū  zejā 
Nākotnes namā saskaņā ar esošo 

plānojumu. Tāpēc Mūzeja rekon-
strukcijas apstādināšana eso šajā 
plānojumā nozīmē to pa  šu, ko no -
zīmē kapos nojaukt tu  vinieku uz -
celtu pieminekli. Es tiešām neticu, 
ka tik barbariski gribēja rīkoties 
Rīgas architekts Gvido Princis un 
kaut viens no Lat vijas 20 architek-
tiem, kas pa  rakstīja vēstuli, nedz  
arī tie vairāk par tūkstoti cilvēku, 
kas ar savu parakstu atbalstīja Zai-
gas Gailes un viņas kolēģu viedokli. 

Paturēsim prātā, ka Mūzeja 
rekonstrukcijas atbalstītāju skaits 
pārsniedz 3200. 

Ja pretestība Mūzeja rekon - 
s truk cijai ir balstīta nepatikā un 
uz  skatā, ka rekonstrukcijas pro-
jekts ir “mēsls”, vai tā neiederība 
Vecrīgā, tā ir gaumes lieta. Par 
gaumi runājot, –  man, piemēram, 
Anda Sīļa (viens no Nākotnes na -
ma projekta pretiniekiem. – Red.) 
projekts Rīgas koncertzālei izska-
tās kā nesakarīgā kaudzē samesti 
melni zārki... Tas nu tā. Galvenais, 
ka ne Zaiga Gaile, ne viņas domu-
biedri nav radījuši celtnes, kas 
gu  vušas starptautisku slavu, atzi-
nību un godalgas, kurpretim Gu -
nāra Birkerta darbu un apbalvo-
jumu bagātīgu sarakstu var skatīt,  
piemēram, Vikipēdijā.

Kāpēc viņi cīnās pret Okupāci-
jas mūzeja rekonstrukciju? Argu-
menti nepārliecina. Tāpēc  jāmek-
lē īstie iemesli. Negribas ticēt, ka 
jel viens  godīgs cilvēks mēģinātu 
iznīcināt citu cilvēku darbu un 
atņemt mirušiem cilvēkiem veltītu 
pieminekli. 

kie darbinieki Krišjānis Valde -
mārs un Bern hards Dīriķis, pir  -
m ais akadēmiski izglī totais lat-
viešu architekts Jānis Frīdrichs Bau-
ma nis, pe  dagogs, latviešu koŗa 
mū    zi kas pamat li cējs Jānis Cimze, 
folk lo rists un rakstnieks Kriš jā - 
nis Ba  rons, advokāts, sa  bied riskais 
darbinieks Fridrichs Grosvalds, 
iz cilie komponisti Jurjā nu Andrejs 
un Jāzeps Vī t ols, rakstnieks un  
pe    da gogs Matīss Kau dzī te, glez-

Gunārs Birkerts

ASTRĪDA
JANSONE
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 8) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Meierovics.          
6. Krabis. 9. Svaine. 10. Dzelme. 
11. Represē. 12. Gesta. 14. Ģifts. 
15. Flote. 18. Karuselis. 20. Ka -
ļinka. 22. Sapīcis. 23. Lancmanis. 
26. Kāzas. 28. Cilpa. 29. Neder. 
33. Izlozēt. 34. Acenes. 35. Īpatņi. 
36. Amsterdama. 37. Svītra. 

Stateniski.  1. Musorgskis.        
2. Imants. 3. Ozers. 4. Iespaidi.    
5. Sviests. 6. Kodēt. 7. Bolero.     
8. Svelme. 13. Tautība. 16. Lei-
ma ne. 17. Sauc. 19. Edis. 21. 
Austrālija. 24. Aspazija. 25. Cie-
lava. 26. Kabata. 27. Zābers. 30. 
Dēstīt. 31. Visur. 32. Otīts.   

Līmeniski. Juvelierizstrā dā-
jums;  galvas rota. 4. Nepieklājī-
gas, rupjas. 9. Polītiska kundzī -
ba. 11. Ceļš, šoseja. 13. Sievietes 
vārds martā. 14. Dažkārt, šad un 
tad. 15. Sīkumtirgi. 16. Sameklēt, 
sabūt rokā. 18. Apģērba sastāv-
da ļa. 20. Lopbarība. 21. Novads 
Kurzemes ziemeļos. 22. Lauku -

ma mērvienība. 23. Sadragāts 
kuģis. 26. Upe ASV vidienē. 28. 
Aplaistīt, aprasināt. 30. Noteikts 
masas daudzums. 31. Klaiņot 
ap  kārt. 33. Dzīvojamā ēka. 35. 
Salacas pieteka. 36. Mājdzīvnie-
ki. 37. Dziņa; tendence, vēlēša-
nās. 38. Neliels pļavu putns. 

Stateniski.  1. Balva, velte. 2. 

Irk ļi. 3. Kabatlakats. 5. Lapu 
koks. 6. Pūte. 7. Grūtsirdīga, me -
lancholiska. 8. Dēlītis krāsu jauk-
šanai. 10. Negausis, nepieticīgs. 
12. Stiķis (sarunv.). 17. Zemes 
jos la abpus ekvatoram. 19. Daudz-
slāņu kūkas veids. 22. Ezers Lat -
gales augstienē. 23. Māj putns. 
24. Drēbnieka dar ba rīki. 25. Val-
demārpils senais no  saukums. 26. 
Lūkot, taustīties. 27. Stiprs, dedzi-
nošs karstums. 29. Tu  nisijas gal-
vaspilsēta. 32. Augsti redeļoti 
zemnieku rati. 34. Ne  nopietns 
cilvēks; vieglprātis. 

Pirms 67 gadiem – 1949. gada 
17. martā – Jelgavas apriņķa Liel-
auces, Īles un Zebrenes pagastu 
robežu tuvumā netālu no Īles mež-
niecības notika smaga un asi ņai -
na kauja. Otrajam pasaules ka - 
ŗ  am beidzoties, šajā vietā uzbūvēja 
mil zīgu bunkuru, kas platības zi -
ņā bija lielākais ne tikai Baltijā, bet 
pat Austrumeiropā. Tajā uzturē -
jās nacionālie partizāni jeb apvie-
notā latviešu-lietuviešu grupa 
“Kārļa Kraujas”. Grupā bija 27 da -
lībnieki, no kuŗiem 1949. gada 
kaujā piedalījās 24 cilvēki: 15 lat-
vieši un 9 lietuvieši. Viņu vidū  
bija Latvijas Rakstnieku savienī-
bas biedrs, Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieks Modris Zichmanis. Sa -
tiekoties februāŗa sākumā Liepā -
jā, dzejnieks dalījās atmiņās par 
notikušo pirms 67 gadiem. 

Bunkura iznīcināšanas operā-
cijā klāt bija  divi liepājnieki –      
M. Zichmanis un toreizējā sakar-
niece Biruta Rodoviča. Tas, ko 
viņi abi pārdzīvojuši marta die -
nās pirms 67 gadiem un vēlāk,    
kā polītieslodzītie izciešot sodu 
izsūtījuma vietās Kazahijas stepē 
Džezkazganā un Mordovijā, vār-
dos nav izstāstāms. “Boļševikiem 
nav Dieva,” lakoniski izsakās           
M. Zichmanis. Viņam piekrīt arī 
B. Rodoviča: “Tajos cilvēkos bija 
pamodies zvērs.” Bet šai reizē ne 
par to. 

Par Īles bunkuru, drosmīga -
jiem nacionālajiem partizāniem, 
kas brīvas Latvijas dēļ bija ar mie-
ru riskēt ar savu dzīvību, mūs-
dienās diemžēl zina nedaudz. Un 
vēl mazāk zina, ka pirms vairā - 
 k iem gadiem Īles bunkurs tika at -
jaunots pilnībā, lai to varētu rādīt 

Vislielākais bunkurs Baltijā un pat Austrumeiropā

gan jauniešiem, gan ikvie nam 
interesentam. Kopā ar M. Zich-
ma ni mēģināsim izsekot, kas ar 
bunkuru notika pirms 67 gadiem 
un arī par tā atjaunošanu. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa, kad 
Latviju okupēja, daudzi, kas ar šo 
faktu nespēja samierināties, sagā -
ja mežos, lai turpinātu pretoša -
nos. Tā izveidojās arī grupa “Kārļa 
Kraujas”, kam bija sava apmešanās 
vieta milzīgajā bunkurā. Taču 
partizānu rindās bija iekļuvis no -
devējs – latvietis, kas vistiešāk vai-
nojams traģiskajos notikumos 
Zem gales mežos. Pēdējā šo parti-
zānu kauja, kad bunkuru uzspri-
dzināja, izvērtās drausmīga. Kau-
jas operācijā piedalījās 760 vīru 
liela apvienotā VDM kaŗaspē -     

ka vienība. Vispirms bunkura ap -
kārt ni mīnēja, operācijas rajonu 
blo ķēja, bet grupas likvidāciju bija 
paredzēts veikt, to aplencot, vien-
pusēja uzbrukuma veidā, pārējos 
iespējamos partizānu atkāpšanās 
virzienus nosedzot ar sedzējgru-
pām. Visa šī iznīcināšanas operā-
cija, neraugoties uz čekas darbo -
ņu lielo skaitlisko pārspēku, ilga 
deviņas stundas! To, kas no bun-
kura pēc spridzināšanas ar lož-
metēju palika pāri, nodedzināja. 

Pirms bunkura iznīcināšanas 
čeka izplatīja ziņojumu: “Saskaņā 
ar Latvijas PSR VDM ziņām Jel-
gavas apriņķī 300 metrus uz zie-
meļiem no Priedaišu viensētas 
(7318) meža masīvā bunkurā 
slēpjas Kraujas banda, kopskaitā 

20 – 30 cilvēku, apbruņota ar ro -
kas ložmetējiem, automātiem un 
šautenēm. Banda laikā no 1947. 
līdz 1949. gadam ir veikusi virkni 
terroristisku aktu un aplaupījusi 
padomju iestādes. Šī pati banda 
izgatavo un izplata iedzīvotājiem 
pretpadomju avīzi “Tautas Balss” 
un pretpadomju lapiņas. ” 

Runājot par Īles bunkura būv-
niecību, M. Zichmanis atdzīvojas, 
it kā tā būtu notikusi vakar. Tas ir 
saprotams, jo tieši viņš, vēl nepa-
beidzis Rīgas technikumu, veidoja 
shēmas un rasējumus, pēc kā šo 
bunkuru izbūvēja. Apjomīgā būve 
bija labi maskēta mežā, izmēru 
ziņā tas bija lielākais zināmais 
nacionālo partizānu bunkurs Bal-
tijā un Austrumeiropā ar kopējo 
platību 62 kvadrātmetri, ieskaitot 
palīgtelpas – sanitāro mezglu un 
produktu noliktavu. 

Pirms vairākiem gadiem Īles 
bunkuru atjaunoja sākotnējā iz -
skatā, pirms čekisti būvi uzspri-

1949.  gada pavasarī piedzīvoto Modris Zichmanis (attēlā) atspo-
guļojis arī savos prozas darbos, piemēram, stāstu un atmiņu 
grāmatā “Nemesīdas gūstā” // FOTO: Lāsma Gaitniece

dzināja. Tāda ideja radusies gal -
ve nokārt tādēļ, lai būtu, ko parā -
dīt un pastāstīt jauniešiem, kas 
zināšanas par Latvijas okupāciju 
un čekistu zvērībām guvuši tikai 
no vēstures grāmatām. Kad noti-
ka lielie atjaunošanas darbi, atkal 
bija vajadzīga M. Zichmaņa pa -
līdzība, jo kurš gan labāk atcerē -
tos tā iekārtojumu, ja ne cilvēks, 
kurš šo bunkuru projektējis. Tur-
pat, Īles mežā, atklāta arī piemi -
ņas plāksne, kam naudu sazie do-
juši Austrālijas latvieši no Pertas 
pilsētas. Ir izveidojusies tradicija 
dzīvi palikušajiem nacionālajiem 
partizāniem katru gadu braukt uz 
bunkuru, kopā ar vietējo skolu 
bērniem sakopt tā apkārtni un pa -
būt kopā dažādu atceres sarīko-
jumu laikā.

2014. gadā tapusi arī filma 
“Mežabrāļi. Īles bunkura partizā-
ni”, ko uzņēmuši vācieši – režisors 
Peters Grimms un producents 
Ekarts Reichls.  

Jūrmalā, Majoros (Jaunajā ielā 12), atklāts pasaulē pirmais Starp-
tautiskais Viroterapijas centrs (Global Virotherapy cancer klinik),  
kuŗa izveidē ieguldīti gandrīz 500 000 eiro. Viroterapija ir saudzīga 
vēža ārstēšanas metode, kas spēj atrast un iznīcināt tikai ļaundabīgā 
audzēja šūnas. Pasaulē pirmais klīniskajā praksē ieviestais onkolī  - 
tiskais vīruss ir RIGVR® (Rīgas vīruss), kuru 20. gs. 60.  gados atklāja 
Lat vijas profesore Aina Muceniece. 

Rīgas Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS) 25. februā-
rī pateicās privātpersonām un uzņēmumiem par ziedotajiem 62 694 
eiro labdarības akcijai “Drošais apmetnis”, lai ieviestu priekšlaikus 
dzimušo bērnu aprūpes programmu. Tās patronese ir Latvijas Valsts 
prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējone. Plānots aprīkot speciālistu ka -
binetus Rīgā, Valmierā, Liepājā un Jēkabpilī, kā arī ieviest vienotu 
bērnu attīstības vērtēšanas skalu Bayley, kas tiek izmantota citviet 
pasaulē. Latvijā ik gadu priekšlaikus piedzimst aptuveni 1000 mazu -
ļu, kas ir līdz 6,4% no kopējā skaita. 

Jēkabpilī 23. februārī Zviedrijas vēstnieks Latvijā V. E. Henriks 
Landerholms atklāja “Zviedrijas dienas”, kas ir Zviedrijas vēstniecības 
iniciēts projekts, kuŗa mērķis ir veicināt abu valstu ciešāku sadarbību. 
Vēstnieks Jēkabpils Valsts ģimnazijā atklāja trīs izstādes – viena liek 
aizdomāties par tēva lomu ģimenē un dzimumu līdztiesību, otra 
piedāvā ieskatu 21 populāra zviedru kriminālromānu autora daiļra-
dē, bet trešā – rosina domāt par klimata izmaiņu radītajām problē - 
m ām. Ģimnazijā fakultātīvi iespējams apgūt arī zviedru valodu. 

Liepājas pilsētas dome saņēmusi talantīgā novadnieka NBA klu -
ba Ņujorkas Knicks spēlētāja Kristapa Porziņģa (20 gadi) dāvināju -
mu – brīvi pieejamu āra basketbola laukumu. Tā iekārtošanas un 
labiekārtošanas darbus apņēmies veikt fonds Porzingis Family Foun-
da tion Inc. Paredzēta arī viņu financiāla līdzdalība jauna basketbola 
laukuma izveidei Jūrmalas parka zonā. 

Ventspils pilsētas ārvalstu investoru piesaistes stratēģija atzīta par 
otro labāko Eiropā pilsētu grupā līdz 100 000 iedzīvotājiem, vēstīts 
britu laikraksta Financial Times izdevuma FDI Intelligence pētījumā 
“2016./17. gada Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni”. Darbam 
Ventspilī pēdējos ga  dos piesaistīti vairāk nekā 20 jauni uzņēmumi – 
biodīzeļdegvielas ražotājs Bio-Venta, pasaules līmeņa komunālā die-
nesta automašīnu ražotājs Bucher Municipal, sveču ražotāja Diana 
Sveces, augsto technoloģiju uzņēmums EuroLCDs un citi.

Ogres novadā no 28. februāra līdz 6. martam notiek Lūkas fonda 
rīkotā labdarības nedēļa, kad uz mazturīgo mājām tiks nogādātas 
drēbes un pārtikas pakas. Sniegs sociālo, dvēselisko un garīgo palī-
dzību visu vecumu un tautību cilvēkiem, kuŗi jūtas vientuļi. Lūkas 
fonds atvēris labdarības veikalu Hopen Ogrē un Rīgā, kur nopērka-
mas mājsaimniecības preces, mēbeles, apģērbi un aksesuāri no 
Zviedrijas, kas ziedoti speciāli labdarības projektiem. Veikala no -
saukumā ir apvienoti divi vārdi no angļu valodas hope (cerība) un 
open (atvērts). Beigusies fonda akcija “Brīnumu takas”, kuŗas laikā 
bērni vairākos bāreņu namos Ļvovas apgabalā Ukrainā saņēma 
gandrīz 500 dāvanu kastītes ar saldumiem, kancelejas piederumiem, 
pirmās nepieciešamības precēm un humāno palīdzību no Latvijas.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Kad sportam atdota visa roka
Latvijas Hokeja federācijas sporta direktora Mārtiņa Pagodkina intervija Pēterim Karlsonam  

ko izdomāsim un tai lietai jāiz-
kustas. Galu galā to, kas ir mūzejs 
un kādam tam vajadzētu izska-
tīties, bijām dzirdējuši un, kā pa -
šiem tobrīd šķita, arī sa  pratuši. 

Palīdzīga roka no 
Vēstures un 

kuģniecības mūzeja
Brīdī, kad iekšēji bijām no -

brieduši gāzt sporta vēstures kal-
nus, sporta komitejā atskanēja 
telefona zvans. Zvans, kādi šajā 
iestādē ik dienu pienāca desmi-
tiem. Tomēr tas izrādījās glā  bēj-
zvans. Jau pieminētā vēstures mū -
zeja darbiniece man pavēstīja, ka 
iedomājusies, kas varētu mums 
palīdzēt. Tepat Pārdaugavā dzī-
vojot nesen no mūzeja pensijā 
aizgājusī līdzstrādniece Lidija 
Tauriņa. Mēs varētu aprunāties, 
un varbūt viņa piekritīšot mums 
palīdzēt.

Nākamajā dienā ieradāmies pie 
viņas ciemos Uzklausījusi mūsu 
lūgumu, negaidīti, bez vizītes pie-
  teikšanas pārsteigtā vēstur nie ce 
nevilcinoties piekrita ne ti  kai 
palīdzēt mums ar padomiem, 
bet arī iesaistīties iecerētā sporta 
mūzeja izveides darbā. Noskaid-
rojām, ka Lidija Tauriņa ir ne 
tikai vēsturniece, bet jaunībā pati 
aktīvi sportojusi un 1937. gadā 
Latvijas izlases sastāvā startējusi 
arī Pasaules Universiadas sacen-
sībās Parīzē.

No Lidijas Tauriņas uzzinā  jām, 
ka vispirms viss esošais mate-
riāls, mūsu gadījumā Voldemāra 
Šmidberga kollekcija, ir jāinven-
tarizē un jāsistemātizē. Tālāk jā -
sastāda tematiskais plāns jeb 
jāuzliek uz papīra tas, ko un kā 
gribam izkārtot apskatei, kādā 
secībā gribam to veikt. Mums 
inventarizācijas darba veikšanai 
pietrūka darba roku un laika, jo 
no pamatdarba jau neviens ne -
tika atbrīvots. Vienīgā, kas inven-
tarizāciju uzņēmās brīvajos brī-
žos un vakaros, sākot to ar Šmid-
berga kollekcijas sporta sarīko-
jumu afišu reģistrāciju, bija Rīgas 
7. Bērnu un jaunatnes sporta sko -
las mācību daļas vadītāja Ārija 
Hāss. Šajā darbā nepār vēr tējams 
bija arī Lidijas Tauriņas paveiktais.

Atklājām, ka Šmidbergs sagla-
bājis patiešām unikālas foto 
negātīvu plates no 19. gadsimta 
beigām un 20. gadsimta sākuma. 
Unikālitāte slēpās ne tikai tajās 
fiksētajos faktos, bet arī tajā, ka 
tās bija no stikla, tātad ļoti traus-
las. Pats kollekcionārs šajās platēs 
īpašu vērtību nesaskatīja un bija 
tās nolicis tālu prom no acīm. 
Labi, ka pāris plates no vairākiem 
desmitiem bija tikai ieplīsušas un 
nebija neatgriezeniski gājušas 
bojā. Visas tika saglābtas.

Lidija Tauriņa šī materiāla uni-
kālitāti prata novērtēt, tiklīdz tās 
ieraudzīja. Mums atlika tikai tās 
nokopēt uz papīra, un ieguvām 
vēsturiski ļoti nozīmīgas un inte-
resantas fotografijas. Pieredzējusī 
speciāliste profesionāli, pedan-
tiski un skrupulozi katrai kol-
lekcijas lietai noteica tās vēstu-
risko vērtību, secināja, kuŗas 
ieskaitāmas unikālo, kuŗas vēstu-
riski mazāk nozīmīgo katēgorijā.
Tā, tikai pateicoties Lidijai Tau-
riņai, viņas pieredzei un plašajām 
zināšanām, tapa ne tikai Latvijas 
Sporta vēstures mūzeja Auroras 
sporta namā Rīgā, Cieceres ielā 9, 
tematiskais plāns, bet sāka vei-

doties arī paša mūzeja aprises.
Sākumā mums gāja ļoti grūti 

ar mūzeja idejas “caursišanu”. 
Pilsētas partijas komitejas biedru 
elites atbilde bija īsa un kodolīga 
– nē. Kam gan šodien esot vaja-
dzīgs sporta mūzejs, kuŗā galve-
nie akcenti likti uz cariskās Krie-
vijas un buržuāziskās Latvijas 
laika (pirmās brīvvalsts laika) 
sportistu sasniegumiem, tikai mi -
nimāli rādot Padomju Latvijas 
dižos sporta sasniegumus. Dar ba-
ļaudis, jaunā komūnisma cēlāju 
paaudze to nesapratīšot. Mūs un 
visu mūzeja ideju vēlreiz izglāba 
neviens cits kā pati Lidija Tauriņa. 
Erudītā vēsturniece un sporta 
pārzinātāja padomāja un Sporta 
mūzejam gatavotās izstādes te -
matisko plānu pārdēvēja par 
ekspozīciju  ar nosaukumu No 
Latvijas PSR sporta vēstures, kas 
veidota uz latviešu sarkanā strēl-
nieka Voldemāra Šmidberga sa -
krātās sporta relikviju kollekcijas 
pamata. Latviešu sarkanais strēl-
nieks un  piesauktā padomju Lat-
vija nostrādāja perfekti. Piekri-
šana darba turpināšanai tika sa -
ņemta. Tiesa, ar piebildi, ka mū -
zeja nebūs, bet tā vietā veidojama 
ekspozīcija. 

Lēnām, soli pa solītim virzī jā-
mies uz priekšu. Tomēr ātrāk par 
divarpus gadiem līdz ekspozīcijas 
atklāšanai netikām. Šajā laikā arī 
nostiprinājās nelielā darbinieku 
kopa, kas veidoja Latvijas sporta 
mūzeja pirmsākumu – sporta 
vēstures ekspozīciju Auroras spor ta 
nama otrajā stāvā. Galvenie da -
rītāji bijām trīs – Lidija Tauriņa, 
Jānis Āboltiņš un es. No pārējiem 
visilgāk un visvairāk mums pa -
līdzēja mākslinieks Briedis un  
Jānis Urtāns. Netrūka arī idejas 
atbalstītāju. Saprotams, ka visi 
darbi notika tikai visciešākajā 
sadarbībā ar Šmidbergtēvu, kā 
mēs viņu saucām. Toreiz, kad 
visi bijām biedri, Lidija Tauriņa 
bija kundze. Viņas raksturam, 
iznesībai un sievišķajam šarmam 
tas tik ļoti piestāvēja, ka mums 
pat neradās jautājums, kāpēc ne 
biedre. Lielākais kavēklis bija tas, 
ka mūzeja veidotājus no pamat-
darba pienākumiem neatbrīvoja. 
Arī, kā tagad saka, financējumu 
mūzeja izveidei mums neviens 
nebija iedevis. Lai izgatavotu vaja-
 dzīgos stendus, nepietika ar māk-
slinieka rasējumiem. Vispirms 
bija jāatrod organizācija, kas tos 
izgatavotu, un veids, kā atlīdzināt 
par darbu un materiāliem. Lī -
dzīgi visos citos jautājumos. Gro-
zījāmies, kā mācējām.  Straujāku 
kopīgās lietas virzību uz priekšu 
rēgulāri paklupināt centās lielāki 
un mazāki pārpratumi, aizliegumi. 
Tas burtiski dzina izmisumā kā 
Šmidbergtēvu, tā Lidijas kundzi. 
Vecais vīrs nesaprata, kāpēc, pie-
 mēram, par Jāni Spāri drīkst un 
pat vajag izlikt visu, kas vien 
pieejams, bet olimpisko vicečem-
pionu Jāni Daliņu drīkstam pie -
minēt tikai gaŗāmejot. Polītika 
un sports viņam bija divas at  šķi-
rīgas un pilnībā nesaistītas lietas. 
Savukārt Tauriņas kundze centās 
un vēlējās izlikt apskatei visu to, 
kas bija vēsturiski vērtīgākais, in -
teresantākais, unikālākais. Mūsu 
gadījumā tās bija lietas kollekcijā, 

kas stāstīja par cariskās Krievijas 
un Latvijas brīvvalsts laikos no -
tikušo un iespēto. Padomju laiku 
raksturojošo lietu nebija daudz, 
līdz ar to šī sadaļa mūsu darbā, 
atklāti sakot, veidojās pabāla. Arī 
Tauriņas kundzei sportista polī-
tiskā piederība un sasniegumi 
sportā bija divas nesaistītas pa -
saules. Tiesa, izlikt tam laikam 
nepieciešamos polītiskos akcen-
tus ekspozīcijā viņa prata lieliski.

Šmidbergtēvs savu kollekciju 
bija krājis un veidojis ne jau tikai 
krāšanas pēc, bet galvenokārt ar 
domu rādīt un stāstīt par to 
visiem interesentiem. Fotografijas 
bija sakārtotas biezos albumos, 
un tādu bija ap 10. Medaļas sa -
spraustas uz nelielām planšetēm 
(galvenokārt A 4 formāta lie lu mā).

 Afišas, kā jau minēju, izliktas, 
dažas diemžēl arī daļēji pielī-
mētas, applūstošajā šķūnītī. Dau-
dzām personībām sportā, pie mē  -
ram, Kārlim Vītoliņam, šķēp me-
tējam Nikolajam Švedrēvicam 
un citiem veltīti atsevišķi ierā-
mēti un iestikloti stendi, vienviet 
salikti Vītoliņa, bijušā cirka 
mākslinieka velosipēdi, citviet 
viņa darinātās medaļas. Starp 
citu, tieši mākslas riteņbraucējs, 
pēc profesijas juvelieris Kārlis 
Vītoliņš bija tas, kuŗš aizsāka 
sporta relikviju vākšanu un kol-
lekcionēšanu, vēlāk nododot to 
Šmidbergam darba turpināšanai. 
Viņi abi arī bija tie, kuŗi stāvēja 
pie pirmā latvju sporta biedrības 
Amatieris šūpuļa.

Šmidbergam gadu gaitā bija 
iestrādāta sava sporta vēstures 
liecību demonstrēšanas sistēma, 
kuŗu viņš vēlējās tiešā veidā 
pārnest arī uz topošo mūzeju. 
Tauriņas kundze topošo ekspo-
zīciju sāka veidot, balstoties uz 
mūzeja ekspozīciju veidošanas 
likumiem. Veidojās pretrunas 
starp šiem diviem lieliskajiem, 
jaukajiem, gudrajiem, vēsturi lie-
liski pārzinošajiem cilvēkiem, 
kaut abiem bija tikai viens mērķis 
likt pamatus Latvijas sporta mū -
zejam. Debates bija gaŗas un no -
gurdinošas, jo reizēm pat vairāku 
nedēļu gaŗumā tika spriests, pie -
dāvāti un noraidīti varianti, līdz 
rasts kompromiss. Neskaid rajās 
situācijās scēnāriji vienmēr bija 
līdzīgi. Visus samezglojumus iz  de-
vās raisīt mierīgā ceļā. Pie  kāpties 
nācās abiem, un viņi to arī spēja.

Vairākām medaļām klāt bija 
arī lentītes cariskās Krievijas ka -
roga krāsās – balts, zils, sarkans. 
Interesantākais, ka lielākā daļa 
lentīšu bija pieliktas tradicionāli, 
baltā krāsa augšā, sarkanā lejā. 
Tomēr dažām medaļām lentītes 
bija pretēji, sarkanā krāsa augš-
pusē un baltā apakšpusē. Pa  jau-
tājām Šmidbergtēvam, kāpēc 
lentītes pārliktas otrādi. Viņš at -
bildēja, ka viss esot pareizi, jo 
cara laikos esot bijis noteikts, ka 
laikā, kad Krievija pret kādu citu 
valsti atradās kaŗa stāvoklī, valsts 
karogs lietojams tādā veidā, ka 
sarkanā krāsa ir augšpusē, miera 
laikā augšā bija jābūt baltajai. 
Konkrētās medaļas esot izgata-
votas Pirmā pasaules kaŗa laikā, 
tāpēc lentītēm sarkanā krāsa ir 
augšpusē.

Tieši viņa arī kļuva par mūsu 
veiksmes atslēgas atklājēju. Visi 
mūzeji apzvanīti pa otram lāgam. 
Rezultāts – nulle. Prātojām, sā  -
kām fantazēt, ka paši vien kaut 

(Turpināts no nr. 7)

UZZIŅAI
Voldemārs Šmidbergs

Voldemārs Šmidbergs dzimis 1893. gadā Rīgā. Latvijas 
smagatlēts, sporta tiesnesis, kollekcionārs. Jaunībā nodar-
bojies ar svaru celšanu, spēlējis futbolu, skrējis, braucis ar 
riteni, bet ziemā slidojis. Vēlāk pievērsās svaru celšanai un 
cīņai. Apzinīgās sporta gaitas sāka 1910. gadā sporta biedrībā 
„Amatieris”, kuŗas Goda biedrs palika līdz pat 1940. gadam.

Pēc Pirmā pasaules kaŗa latviešu strēlnieks V. Šmidbergs 
aktīvajā sportā vairs neatgriezās, jo kaŗa savainojumi liedza 
nodarboties ar sportu. Viņa otrās mājas bija „Amatieris”, 
II Rīgas Atlētu klubs un Latvijas Smagatlētikas savienība, kur 
darbojies to valdēs. V. Šmidbergs pielika daudz pūļu, lai Rīgā, 
Salamonska cirkā, 1926. gadā pirmo reizi notiktu liela mē -
roga sporta pasākums – I Eiropas amatieŗu meistarsacīkstes 
grieķu-romiešu cīņā. Vēlāk, jau pēc Otrā pasaules kaŗa, viņš 
darbojās sporta biedrībās „Spartaks” un „Daugava”. 1966. ga  dā 
V. Šmidbergam piešķīra Vissavienības katēgorijas tiesneša 
kategoriju smagatlētikā.

V. Šmidbergs iepazinās ar fotografēšanu 17 gadu vecumā. 
Pirmās iemaņas apguva, strādādams par mācekli fotodarb-
nīcā pie slavenā gaišreģa Eižena Finka. V. Šmidbergs labprāt 
veidoja īpašas kompozicijas – klusās dabas ar sporta priekš-
metiem, pievērsās daudzveidīgām norisēm dabā, ikdienas 
notikumiem un cilvēkiem. V. Šmidbergs vairāk nekā 40 ga -
dus strādājis poligrafijas nozarē. Kopīgajās gaitās biedrībā 
„Amatieris” radās V. Šmidberga draudzība ar velo un moto 
braucēju, cirka mākslinieku, gravieri un zeltkali Kārli Vīto-
liņu. 1938. gadā V. Šmidbergs drauga 50 gadu jubilejas reizē 
laikrakstā Sporta Pasaule rakstīja: „Ja kādreiz Latvijas spor-
tam radīsies sporta mūzejs, tad jubilāra novēlējums ir visas 
viņa godalgas, balvas, vainagus un mākslas ratus, kuŗu skaits 
ap desmit, nodot glabāšanā minētā mūzejā nākamām pa -
audzēm.” Jau pag. gs. 30. gados mazais Augļu ielas namiņš 
Pārdaugavā pārvērtās par savdabīgu privātu mūzeju. Arī pēc 
Otrā pasaules kaŗa posta gadiem tomēr izdevās Augļu ielas 
mūzeju saglabāt un turpināt tā izveidi. Pēc ceturtdaļgadsimta 
viņš pats uzrakstīs testamentu saviem laikabiedriem ar 
līdzīgu novēlējumu par mūzeju. 

V. Šmidbergs miris 1975. gadā Rīgā.
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Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

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

pratējs/a. Piedāvājam 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.

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

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

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

E-pasts: latgalerija@gmail.com
Tālr: 973-746-3075

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).

Brukvudas Latviešu kapu uzkopšana

Brukvudas kapsēta ir re  ģis-
trēta kā vēsturiski aizsargā-
jams parks, Grade 1 listed Park 

and Garden. Tas nozīmē, ka 
pirms jebkādām maiņām vai 
remontiem ir jāsaņem atļauja.

LNPL ir nolēmusi veikt 

nopietnus sakopšanas darbus 
Brukvudas Latviešu kapos. 
Pirmais darbs bija apzāģēt 
dzīvžogu ap latviešu kapiem. 
Šis darbs ir paveikts. Otrais 
būs izņemt dažus pāraugušos 
kokus. Trešais – uzkopt zemi 
ap kapuvietām, notīrīt piemi-
nekļus un atjaunot apstā dī-
jumus. Pēc tam ceram no -
jaukt lielos vārtus, kas nu jau 
apdraud apmeklētāju drošību.

Gandrīz ik gadu mūsu kap-
sēta applūst. Šogad Vokingas 
pašvaldība uzsākšot pētīju -
mu, kā uzlabot lietusūdeņu 
problēmu Brukvudas kapsētā. 
Ceram, ka līdz gada beigām 
būs izveidots konstruktīvs 

plāns un uzsākta darbība. 
Notikšot arī pieminekļu pār-
baudes visām kapuvietām Ap  -
vienotajā Karalistē. 

Līdz ar LNPL arī Latvijas 
Republikas vēstniecība Lon-
donā rūpējas par Latvijas dip -
lomātu kapuvietām.

Aicinām visus, kuŗiem pie -
derīgie, draugi vai paziņas 
atdusas Brukvudas kapos, 

apmeklēt un aprūpēt viņu 
kapuvietas, bet, ja tas nav 
iespējams,  lūdzam atrast kādu, 
kas varētu tās uzkopt jūsu 
vietā. Ja ir kādi jautājumi 
sakarā ar Brukvudas kapsētu 
un iecerētiem darbiem, lūdzu, 
sazināties ar Paulīni Buchanan, 
tālr. +44 778660 7218 vai buch-
ananhome@gmail.com 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

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 -
čīni operā „Madama Butterfly”. 
Info: www.metopera.org 

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

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

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

8. martā 12:00 pensionāru  
pus dienas ar programmu.

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

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

Bibliotēkai turpmāk nebūs no -
teikts darba laiks sakarā ar lasī-
tāju skaita samazināšanos. Par 
vēlmi apmeklēt bibliotēku zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

3. martā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

5. martā 14:00 DV rīkotā 
Kaŗavīru pēcpusdiena – DV 70 
gadu jubilejas atcere. Pro  gram-
mā priekšlasījums par Latvijas 
karoga vēsturi, Kanaku uzstā ša-
nās ar reti dzirdētu repertuāru, 
bijušo kaŗavīru godināšana un 
noslēgumā saviesīga dzīve pie 
silta mielasta. Ieejas ziedojums, 
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  stā-
sies visi mūsu labākie mākslinieki. 
Pēc koncerta baudīsim Mārītes 
Rubīns aukstajā galdā piedāvāto 
cienastu, iedzeŗot kafiju vai pašu 
līdznestos stiprākus dzērienus. 
Svētku noslēgumā maestro Il  mārs 
Dzenis un Pēteris Ozols gādās 
par deju mūziku. Vakara gaitā 
būs iespēja izlozēt 5 vērtīgus dā -
vanu grozus. Visi laipni aicināti 
svinēt mūsu Biedrības pusgad-
simta jubileju! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $20.

22. martā 13:00 videoizrāde – 
2015. gada skolēnu Dziesmu un 
deju svētku Noslēguma 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
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, 
MA 02445).  Māc. Dace Zušmane. 
18.martā 18:00 draudze rīko 
Stephan Jacobs fotografiju iz -
stādi. 24. martā 11:00 Zaļās Cet. 
dievk. ar dievg.  25. martā 19:00 
Lielās Piekt. dievk. ar dievg. 
27.martā 9:00 Lieldienu dievk. 
Pēc. Dievk. olu meklēšana bēr-
niem un Lieldienu brokastis. 8. 
maijā 11:00 dievk. Ģimenes die-
nas pankūku brokastis.

• 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 mācī-
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. 

• 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 (Deer-
field Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut.dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039). 6. 
martā 11:00 dievk. ar dievg. ar 
prāv. Gunāru Lazdiņu.Dr. Daci 
Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu. 
27. martā 9:00 Kristus Augšām-
celšanās laju vadīts dievk.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 6. martā O.Kalpaka 
atceres dievk. ar Sv. vak. Seko 
pusdienas studenšu korporācijas 
locekļu izkārtojumā un filma 
’’Cēdelgema’’. 12. martā 17:00 
Svētvakara meditācijas dievk., 
viesojas diakone Linda Sniedze 
Taggart. 13. martā 15:00 dievk. 
ar Sv. vak. Vilmingtonā, Good 
Shepherd bazn. (1530 Foulk Rd-Rt. 
261). 20. martā Pūpolu svētd. 
dievk. ar Sv. vak., valdes ievešana 
amatā. 24. martā 14:00 Zaļās Ce  -
turtd. 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. 
Sarīkojums 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 
Kalpaka piemiņas dievk., kuŗā 
piedalīsies vīru ansamblis un 
Benjamiņš Aļļe (trompete). Sa -
draudzība 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 
Dvēsele’’ un Benjamiņš Aļļe 
(trompete). Sadraudzība un māc. 
Dāga Deimandta prezentācija 
’’Lutera dāvana pasaulei – Ma -
zais Katechisms’’. 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 
Augšāmcelšanās svētku dievk. – 
Lieldienas. Dievk. kuplinās koris. 
Sprediķis angļu valodā. Pēc dievk. 
dr. jauno vīru sarūpētas Lieldie-
nu brokastis. 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: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 

6. martā 12:30 Leikvudā dievk. 
13. martā 11:00 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. Groziņu pusdie-
nas. Draudzes pilnsapulce. (Pulk-
stenis jāpagriež 1 stundu uz 
priekšu). 20. martā 12:30 Leik-
vudā Pūpolu svētd. dievk. 24. 
martā 12:30 Leikvudā Zaļās Cet. 
dievk. ar dievg. 25. martā 17:00 
Īstbransvikā Lielās Piektd. dievk. 
ar dievg. 27. martā 8:00 Īst bran-
svikā Lieldienu rīta dievk. Gro-
ziņu brokastis. 3. aprīlī 12:30 
Leikvudā dievk. 10. aprīlī 13:30 
Īstbransvikā dievk. 17. aprīlī 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 

24. aprīlī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg.

• 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).

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

10:00 Jonkeru bazn. Plkv. O.
Kalpaka un Atsevišķās studentu 
rotas piemiņas dievk. ar kor po-
rāciju kopu un DV piedalīšanos. 
Māc. Juris Saivars. Dievk. kup-
linās mūziķi: E. Zālīts (ērģeles), 
S. Otake (oboja), S. Grenze (vijole), 
I. Cederbaums (klavieres). Sekos 
studentu korporāciju sarūpēts 
cienasts. Ielūdz Korporāciju kopa 
un DV Ņujorkā!

13. martā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. Pankūku 
brokastis.

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

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

19. martā 14:00 Manhatenā 
(Seafarers) dievk., māc. Saliņš.

20. martā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars.

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

24. martā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars.

13:00 Īstoranžā dievk. ar dievg., 
diak. Kaņeps.

25. martā 19:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars.

19:00 Salas bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saliņš.

27. martā 8:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu dievk., māc. Saivars. 
Lieldienu brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu 
dievk., māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 6. martā 14:00 
Ciešanu laika dievk. ar dievg. 
Sekos Plkv. O. Kalpaka piemi nē-
šana. 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 27. martā 13:00 
Lieldienu dievk. ar dievg., māc. 
Roberts Franklins. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Ru  be-
nis. Dievkalpojumi notiek 12:00. 
26. martā Lieldienu dievk. ar 
dievg. 9. aprīlī 12:00 dievk., māc. 
M. Rubenis. Kafijas galds un dr.
sapulce.

• 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 6. martā 
O. Kalpaka piemiņas dievk. Drau-
 dzes gada sapulce. 9.-11. martā 
LELBA paplašinātā pārvaldes 
sēde Sietlā. Piektdienas vakarā 
19:00 dievk. ar dievg. Piedalīsies 
atbraukušie LELBA garīdznieki 
un viesi. 20. martā 10:30 Pūpolu 
svētd. dievk. ar dievg. 24. martā 
17:00 Takomā (First Lutheran 
Church, 524 ‘’I’’St) Zaļās Cet. 
dievk. ar dievg. 25. martā 19:00 
Lielās Piektd. dievk. ar dievg. 27. 
martā 10:30 Lieldienu dievk. ar 
dievg. Lieldienu brokastis $22, 
bērniem zem 10 g.v. $10. Lūdzu 
pieteikties pie Selgas Pētersones 
līdz 21. martam. Tālr.:206-365-
7123, e-pasts: namamāte@hot-
mail.com. 3. aprīlī 10:30 angļu 
val. dievk. ar dievg. Kristības.

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

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr.: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, 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 Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 6. mar-
tā 9:00 LASL, 9:30 draudzes piln-
sapulce, 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! RICHARDS KALUDS, Lett!
Dzimis 1919. gada 21. jūnijā Rīgā,

miris 2016. gada 14. februārī Evanston, IL

Mūžībā aizgājusi mana māsīca un agrās jaunības līdzgaitniece

JAUTRĪTE ZĒBERGS,
dzim. ŠVECHS

Dzimusi 1931. gada 18. augustā Sunākstē, Zemgalē,
mirusi 2016. gada 25. janvārī Greenfield, Indiana

Dieva mierā aizgāja mūsu ilggadējais draugs,
skolotājs un dabas cienītājs

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

miris 2015. gada 28. novembrī Saugerties, NY

Mīļā piemiņā patur
ILGA

Sērās ar mīļām atmiņām piemin
IVANSONU ĢIMENE LATVIJĀ, AMERIKĀ

UN AINA AR ĢIMENI ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

Es Dievam pajautāju:
Kas esi, asara?
Dievs teica – dziļā tumsā
Tā gaismai raudāta.
/Andrejs Eglītis/

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu.
/K.Skalbe/

2015. g. 9. novembrī savā dzī -
voklī Omstedes pilsētiņā (Ol  m-
sted Township) mūžībā aizgājusi 
Rita Kaugura, dzimusi Rācene.
Viņa bija DV organizācijas va -
nadžu Goda priekšniece, rosīga 
sabiedriskā darbiniece Klīvlan-
des latviešu sabiedrībā. 

Nākusi no skolotāju ģimenes, 
Ritas tēvs bija Latvijā pazīstamo 
pamatskolas dabas mācību grā-
matu autors Jānis Rācenis. Dzi -
musi 1926. gada 12. martā Rīgā.  
Skolas gaitas sāktas Rīgā un Rīgas 
Jūrmalas Dubultu ģimnazijā, bet 
ģimnaziju beidz Volterdingenā, 
Vācijā. Studējusi Fenna un Cuya-
hoga Community kolledžās ko -
merc zinības. Trīsdesmit gadus strā  -
dā jusi par grāmatvedi rūpnīcā 
Klīvlandē.

Par sevi Rita pastāsta pati: 
„Vienalga, cik veci esam, kādu 
dzirksti sevī no pagātnes nesam,” 
saka dzejniece Indra Gubiņa. To 
varu teikt arī par savu mūžu, at -
skatoties uz aizvadītajām die nām 
un gadiem. Gadījās, ka piedzimu 
Rīgā, marta mēnesi. Puķu veika-
los jau pārdeva reibinoši smaržo-
jošos maijpulkstenīšus un gaisā 
bija jūtama trauksmīgā pavasaŗa 
vēsma. Abi mani vecāki bija ilg -
gadēji un atdevīgi skolotāji. 

Jau agrā bērnībā iedraudzējos ar 
grāmatām. To iespaidā un, patei-
coties pašas dzīvai iztēlei, mans 
laika kavēklis kļuva tēlošana uz iz -
domu skatuves. Mātes gaŗie svārki, 
nezkur sadabūtie plīvuri, kreļļu 
virknes šos uzvedumus pa  darīja 
krāšņākus. Spoguļa priekšā, dažā-
dos tērpos satinusies, spēlēju savu 
iedomāto princešu dzīves. Arī no  ska-
 tītās bērnu izrādes Rīgas Na  cio nā-
lajā vai Dailes teātrī radīja vēlmi 
tēlot, būt aktrisei. Šāda iz  vēle ma  -

niem vecākiem nebija pieņe mama.
Vienīgās tēlošanas iespējas ra  dās, 

kad mācījos jau Rīgas Jūrmalas 
ģimnazijas sākuma klasēs. Pie  da-
lījos skolēnu uzvedumos. Kādu 
reizi uzvedumu apmeklēja dzej-
niece Aspazija. Satraukumā man 
šausmīgi sajuka teksts. Kaut kā 
izkūlos un nobeigumā pat saņēmu 
ievērojamās dzejnieces uzslavu. 
Tie ir neaizmirstami notikumi, kā 
ceļa stabi pie kā cilvēks apstājas 
atmiņās.

Kaŗa viesuļiem plosoties, mēģi-
nājums no Vidzemes jūrmalas tikt 
uz Zviedriju neizdevās. Nonācu 
Vācijā. Kā daudzi citi kaŗa bēgļi, 
pārdzīvoju daudzus gaisa uzlido-
jumus, bumbošanas gan Veimārā, 
gan Hamburgā. Biju palikusi viena. 
Pateicoties Dieva vadībai, nokļuvu 
Volterdingenas DP bēgļu nometnē 
Vācijas ziemeļu daļā Lineburgas 
mežainē (Heidē ). Šajā laikā ab -
solvēju Volterdingenas ģimnaziju, 
noslēdzu laulību ar Edgaru Kau -
guru un pasaulē ieradās mazā 
Mārīte. 

Šajā nometnē 1945. gadā uz pa -
gaidu dzīvi apmetās vairāk nekā 
3000 baltiešu bēgļu, pārsvarā lat-
vieši. Tie nāca no visdažādākām 
aprindām – mācītāji, ārsti, ad  vo-
kāti, skolotāji, strādnieki, lauku 
sētu saimnieki. Arī teātŗa ļaudis. 
Nometnē sākās rosīga sabiedriskā 
dzīve, kaut ļoti bēdīgos, normālai 
dzīvei nepiemērotos apstākļos. Iz -
veidojās divu konfesiju baznīcas, 
administrātīvā vadība, skolas, 
dažādu amatu/nodarbību kopas 
un arī teātŗa kopa. Līdzās mā  cī-
bām vidusskolā spēlēju teātri, dan -
coju tautas dejas, dziedāju korī. 
Ak, bezrūpīgās dīpīšu dienas!

Bet bezrūpīgai DP nometnes 
dzīvei bija pienācis beigu cēliens. 

Izklīdām tālēs, meklējot atkal jau-
nas mājvietas. Sākās jauns dzīves 
posms okeana otrā krastā, citos 
kontinentos. Nebijām vairs DP – 
pārvietotās personas, nebijām vairs 
„nolādētie ārzemnieki“. Joprojām 
bijām bēgļi, kļuvām par brīvprā-
tīgiem strādniekiem dažādās no  za-
 rēs un zemēs. Kļuvām trimdinieki.

Mūsu ģimene nonāca cerību un 
solījumu zemē Amerikā. Iedzī vo-
šanās pavisam citādākā vidē ne -
bija viegla, bet daudzejādā ziņā 
interesanta, neparasta. Piecdes mi-
tajos gados daļa Amerikā iece ļo-
jušo latviešu apmetās Klīvlandē, 
Ohaijo pavalstī. Apguvu zināšanas 
rēķinvedībā un grāmatvedībā, strā-
dāju labi atalgotu darbu vienā no 
lielākām Klīvlandes rūpnīcām. 

Sākās sabiedriskie darbi – tram-
dīju bērnus latviešu svētdienas 
skolā, mācot latviešu valodu, uz -
vedot ludziņas, sagatavojot bērnu 
priekšnesumus. Dziedāju ansam-
blī. Atļāvos ievēlēties dažādos sa -
biedriskos amatos. Esmu bijusi 
vanadžu priekšniece DV Klīvlan-
des kopā, vanadžu priekšniece arī 
DV ASV un DV globālā apmērā. 
Caur atmiņu acenēm lūkojoties 
un no vecuma perspektīvas ska -
toties,viss pārdzīvotais it kā daļēji 
zaudē savu asumu. Tomēr droši 
varu teikt, ka visi  esam bijuši kā 
sēklas, kas varēja uzdīgt arī svešu 
zemju krastos, godā turot savu 
latvietību. Galvenā vēlme tomēr 
bija spēlēt teātri. Tā jau saka, ka 
sirds ir kā kaza – tai jābūt pie-
sietai. Man tā bija piesieta pie 
teātŗa. 

Volterdingenā Teātŗa kopu no -
dibnāja un tās vadību uzņēmās 
enerģiskais Jelgavas teātŗa režisors 
Žanis Dulpiņš. Arī viņa dēls 
Valdis un meita Dzintra Dulpiņi 

jau bija pārstaigājuši skatuves 
dēļus Jelgavas teātrī un pierādī-
juši, ka ir spējīgi, talantīgi aktieŗi. 
Žanis Dulpiņš, pilns spara un 
enerģijas, izveidoja ietekmīgu ak -
tieŗu grupu. Šai grupai nebija 
speciālas izglītības tēlošanas 
mākslā, atskaitot Dulpiņus, tikai 
liela sirdsdedze un neatlaidība 
sekot Ž. Dulpiņa mācītajam. No 
jauna iedegās mana bērnības 
vēlme tēlot. Varu teikt, ka Dulpiņa 
un vēlāko režisoru ietekmē mī  les-
tība uz teātri manī ir pastāvējusi 
visus manus mūža gadus.

Grandiozākais uzvedums Vol-
terdingenā bija J. Raiņa Pūt, vē -
jiņi. Tas notika 1946. gada 18. 
novembŗa zīmē. Izrādi atkārtoja 
divas reizes un katrā bija ap 1000 
skatītāju. Daudz bija strādāts pie 
ārējā ietērpa. Pat skatuves aiz-
karos bija iestrādāti tautiskie rak-
sti. Tautas tērpus aizdeva tautieši, 
kuŗiem tādi bija līdzpaņemti no 
mājām. Prologs mūzikas pavadī-
jumā izvērtās tik aizkustinošs, ka 
skatītāji bija asarās. Mana loma 
bija Anda.

Mūsu ģimene apmetās Klīvlan-
dē 1950. gadā. Sākuma gados 
Klīvlandē spēlēju dažādos uzve-
dumos brīvmākslinieces Vilmas 
Aigares-Ūbelītes režijā. Viņa mani 
apmācīja arī melodeklamācijā.  

No 1952. līdz 1957. gadam 
Klīvlandē darbojās divas teātŗa 
grupas – pie DV un Latviešu 
biedrības. Režijas vadīja Vilma 
Aigare-Ūbelīte, Emīls Skujenieks, 
Jūlijs Borgs, Inta Miške. E. Sku -
jenieka lugā Neskaties atpakaļ 
tēloju Zuzi. Režisors bija pats 
rakstnieks. 

Latviešu draudzes svētdienas 
skolas 10 gadu darba atcerei kopā 
ar J. Kalnieti režisējām A. Bri  ga-
deres lugu Sprīdītis. Uzvedumā 
piedalījās ap 60 skolēnu un absol-
ventu. 

Strādājot maizes darbu un 
rūpējoties par ģimeni, kas tagad 
bija pieaugusi ar Baibiņas ieraša-
nos pasaulē, kādu laiku bija 
jāpārtrauc teātŗa spēlēšana. To ar 
pilnu sparu atsāku 1980. gadu 
otrā pusē.

1990. gadā aizbraucām uz 
Latviju teātri spēlēt. Ciema kuku-
lim aizvedām divas lugas, kas tika 
izrādītas Rēzeknē, Baltinavā, Bal-
vos,  Bērzgalē, Lielvārdē, Jelgavā, 
Lauberē un Rīgā, kur spēlējām 
pat Dailes teātrī Mazajā zālē. 
Izrādījām L. Auzānes Zilais tau-
riņš (Otilija) un A. Eglīša Pēc 
kautkā cēla, nezināma (Džon-
sona kundze). Tā bija dziļa, nekad 
nepārdzīvota jūsma, kas pavadīja 
skatītājus un mūs – aktieŗus.

Neaizmirstama toreiz bija sa -
tikšanās ar slaveno aktieri un 
režisoru Pēteri Lūci.

(No R. Kaugures intervijas 
grāmatā Paldies par izrādi, 

2010.,119-127. lpp.)
Ar tādu pašu aizrautību Rita 

iesaistījās ar Klīvlandes tautiešu 
sabiedriskajā dzīvē. Gan drau-
dzes pasākumos, bet visvairāk 
Klīvlandes DV vanadžu darbā. 
Viņa vispirms bija Vanadžu ko -
pas priekšniece, tad viņu aicināja 
un ievēlēja par visas DV orga ni-
zācijas Vanadžu priekšnieci un 
šo pienākumu Rita veica ar tādu 
pašu rūpību un dedzību kā 
aktrises uzdevumus.

Piedalijusies pretkomūnistis-
kas demonstrācijas organizēšanā, 
vēstuļu rakstīšanas akcijās, sūtot 
ASV valstsvīriem atgādinājumus 
sakarā ar Latvijas okupāciju un 
arī par Latvijas uzņemšanu 
NATO un ES. Organizējusi da -
žādus projektus, savācot $2000 
K. Ulmaņa grāmatas Degsme 
izdošanai Latvijā, $10 000 lapa-
raskopa iegādei Rigas pilsētas 
slimnīcai, $5000 Okupācijas 
mūzeja atbalstam Rīgā.

Kopā ar Vitoldu Kārkliņu Rita 
noorganizēja palīdzības saiņu 
sūtīšanu uz Latviju, laikā no 
1992. līdz 2002. gadam no Klīv-
landes nosūtot 24 tvertnes uz 
Latviju, pavisam 144 000 sai  -
ņus, kuŗus klīvlandieši sūtījuši 
tautiešu palīdzībai Latvijā, ie -
skaitot grāmatas. Ar Ritas ieros-
mi noorganizēti arī daudzi sīkāki 
projektiņi, piemēram, palīdzība 
Bērnu klīniskajai slimnīcai Rīgā, 
Brīvības pieminekļa atjauno-
šanai, Melnās grāmatas izdo-
šanai, Lestenes Brāļu kapiem un 
daudzbērnu ģimeņu atbalstam. 
No 1996. līdz 2005. gadam 
klīvlandieši šim daudzbērnu pa -
balstam nosūtijuši $102 500.

Rita piedalījusies arī neskai-
tāmos DV kongresos, dažādu 
DV apvienību gadasvētkos kā 
runātāja. Bijusi galvenā darbu 
organizētāja un veidotāja. Par to 
saņēmusi DV nozīmi zeltā, ALAs 
un BPLA atzinību par mūža 
ieguldījumu sabiedriskā darbā. 
Viņa saņēmusi arī LVAF Lāčplēša 
atzinības zīmi un arī  Atzinības 
krusta goda zīmi.

Kādā intervijā Rita teica: 
Patrioti nerodas paši no sevis, 
jāiekāpj darbā, jāpiesavinās pie -
nākums, un jāatrod misijas ap -
ziņa, lai palīdzētu citiem noor -
ganizēt un rīkot kopējus sabied-
riskos pasākumus. 

Par latvieti ari nevar kļūt tikai 
piedzimstot vien. Par tādu var 
kļūt ar darbu, gadu tecējumā 
iemācoties un saprotot tautas 
misiju, jo tā ne tikai jāuztur, bet 
senču mantojums arī jāturpina, 
lai mēs paliktum latvieši, vienal-
ga, kur un kādā laikā.

Ar savu darbošanos Rita Ku -
gure bijusi labs paraugs sava 
aicinājuma paveikšanai.

ARTURS RUBENIS

Ardievas Kauguru Ritai



LAIKS 2016. ga da 5. marts – 11. marts20

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

Porziņģi uzaicina 
uz izlaiduma balli

Kristaps Porziņģis no izsvilpta 
basketbolista NBA draftā kļuvis 
par Ņujorkas fanu mīļotu un 
pieprasītu. Kāda fane centās 
Kris tapa māniju pacelt jaunā 
līmenī, meitene vēlējās Ņujorkas 
Knicks jauno sensāciju aizvest uz 
izlaiduma balli. 17 gadus vecā 
Samanta Millere mācās Miller-
pleisas vidusskolas pēdējā klasē, 
viņa uz Knicks mājas spēli pret 
Magic ieradās ar īpašu plakātu.

“Es to plānoju jau nedaudz vai-
rāk par mēnesi” – stāsta meitene. 
“Esmu liela Knicks un Porziņģa 
fane. Skatos katru spēli, tāpēc arī 
vēlos viņu uzaicināt sev līdzi uz 
izlaiduma balli, jo pirms pāris 
gadiem uz savu pamatskolas ab -
solventu balli neaizgāju tāpēc, ka 
aicinātie līdzaudži viņu esot iz -
āzējuši” – turpina Sema.

Spēles laikā Millere arēnā sati-
ka un nofotografējās ar Kristapa 
tēti Tāli (attēlā). Pēc spēles Kris-
taps sacīja, ka pamanījis plakātu 
un pāris dienu laikā meitenei 
sniegs atbildi ar videoieraksta 
palīdzību.

Ar video starpniecību Kristaps 
atteica vidusskolnieces uzaici nā-
ju mam apmeklēt absolventu balli: 
„Samanta, liels paldies par uz  aici-
nājumu uz balli. Diemžēl tobrīd 
būšu ārpus valsts, bet ceru, ka 
gūsi prieku no šī sarīkojuma arī 
bez manis.”

Martins Dukurs 
septīto gadu pēc 

kārtas iegūst 
Pasaules kausu

Pasaules labākais skeletonists 
Martins Dukurs izcīnīja uzvaru 
Kēnigszē trasē Vācijā Pasaules 
kausa izcīņas pēdējā  posmā, kas 
ļāva septīto sezonu pēc kārtas 
triumfēt arī  kopvērtējumā. Savu-
kārt Tomass Dukurs sacensībās 

izcīnīja trešo vietu un šo pozīciju 
ieguva arī sezonas nobeiguma 
kopvērtējumā.

Mūsu skeletona karaļi – Tomass 
un Martins Dukuri

Oskara Melbārža četrinieks
// FOTO: Charlie Booker / bob-
slejs.lv

Anete Jēkabsone-Žogota (no 
labās) pret Santu Okockīti 
// FOTO: LETA

Jeļena Ostapenko

Lelde Priedulēna

Kopvērtējumā MartinsDukurs 
tika pie 1785 punktiem, viņam ar 
1575 punktiem sekoja korejietis  
Juns Sunbins, trešais ar 1548 pun-
ktiem palika Tomass Dukurs.

Martins Dukurs šosezon uzva-
rēja septiņos no astoņiem Pa -
saules kausa izcīņas posmiem, kā 
arī pasaules meistarsacīkstēs. 
Savukārt Tomass Dukurs pa 
divām reizēm Pasaules kausa 
posmos bija otrais un trešais.

Pietrūka sekundes 
simtdaļas...

Latvijas skeletoniste Lelde 
Priedulēna Vācijas trasē Kēnigzē 
izcīnīja ceturto vietu Pasaules 
kausa izcīņas pēdējā posmā.

Pirmajā braucienā trases augš-
daļā Priedulēna par dažām se -
kundes simtdaļām bija priekšā 
vācietei Tīnai Hermanai, tomēr 
beigu daļā Lelde strauji zaudēja 
ātrumu, finišējot ceturtā un no 
līderes atpaliekot 0,46 sekundes. 
Otro braucienu Priedulēna aiz va-
dīja lieliski, kas ļāva cerēt uz goda 
pjedestalu. Viņas tuvākā konku-
rente cīņā par bronzu šveiciete 
Marina Žilardoni trasē pieļāva 
kļūdu, kā dēļ strauji sāka sarukt 
viņas pārsvars, tomēr finišā divu 
braucienu summā Šveices pār stā ve 
par vienu simtdaļu apsteidza 
Priedulēnu. Savu veiksmīgāko PK 
sezonu latviete beidza kopvēr tē-
juma 13. pozīcijā. Pasaules kausa 
izcīņas kopvērtējumā ar 1737 punk-
 tiem uzvarēja Hermana, otro 
vietu ar 1550 punktiem ie  ņēma 
Lelinga, trešā ar 1410 pun ktiem 
bija latvieša Ivo Pakalna adzēkne 
Džeina Šanela no Kanadas.

Oskara Melbārža 
ekipāžai divas 
piektās vietas

Latvijas bobsleja divnieks Os -
kars Melbārdis/Daumants Dreiš-
kens Vācijā, Kēnigszē trasē, iz  cī-
nīja piekto vietu Pasaules kausa 
izcīņas beidzamajā posmā. Uzva-
rēja Kēnigszē posmā korejietis 
Dongjuns Vons, kuŗš ieguva arī 
Pasaules kausu kopvērtējumā. 
Pēc pirmā brauciena Melbārdis 
bija astotajā vietā, taču ar labu 
otro braucienu uzlaboja savu 
situāciju par trim pozicijām. Otrs 
labākais no Latvijas pilotiem bija 
Uģis Žaļims, kuŗš ieņēma dalītu 
septīto vietu, bet 16. vietā ierin-
dojās Oskars Ķibermanis.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
augstāko vietu no Latvijas pilo-
tiem šosezon divnieku ekipāžu 
konkurencē ir izcīnījis Uģis Ža -
ļims, kurš palika trešais. Oskars 
Melbārdis, kurš vairākus posmus 
izlaida, ir piektais, Oskars Ķiber-
manis – 14.

Arī četrinieku konkurencē Lat-
vijas vadošā bobsleja pilota Os -
kara Melbārža ekipāža izcīnīja 
piekto vietu. Melbārdis kopā ar 
stūmējiem Daumantu Dreiške -
nu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu 
pirmajā braucienā sasniedza otro 
ātrāko starta laiku, bet visu trasi 
veica par 0,33 sekundēm lēnāk 
nekā līderis Maksimiljans Arnts 
no Vācijas. Otrais brauciens Lat -
vijas ekipāžai padevās nedaudz 
labāks, kas ļāva apsteigt pāris kon -
kurentus un iespraukties labāko 
pieciniekā. Abas pārējās Latvijas 
ekipāžas beidzamajā posmā palika 
ārpus labāko desmitnieka. Uģis 
Žaļims ar stūmējiem Helviju 
Lūsi, Dāvi Sprinģi un Intaru 
Dambi ierindojās 14.pozicijā, 
atpaliekot no pirmās vietas 1,47 
sekundes, Oskars Ķibermanis 
ar stūmējiem Jāni Jansonu, 
Matīsu Mikni un Vairi Leibomu 
ieņēma 15. vietu un Arntam 
zaudēja 1,64 sekundes.

Izpilda olimpisko 
normatīvu

Latvijas kārtslēcējs Pauls Pu -
jāts ASV studentu sacensībās 
Arkanzasā izpildīja šī gada Rio-
dežaneiro Olimpisko spēļu kva-
lifikācijas normatīvu. 

Labākajā mēģinājumā Pauls  
uzlēca 5,70 m augstumā, kas ir 
jauns sportista personiskais re -
kords.

Basketbolistēm ļoti 
svarīga uzvara

Eiropas basketbola meistar-
sa cīkšu kvalifikācijas sacensībās 
Latvijas izlasei spēlē pret lietu vie-
tēm bija nepieciešama uzvara, lai 
komandai būtu krietni lielākas 
izredzes rudenī kvalificēties fi  nāl-
turnīram, kuŗā latvietes spēlēju-
šas iepriekšējās sešas reizes pēc 
kārtas.

Ķēdaiņos mūsu basketbolistēm 
izdevās izcīnīt ļoti svarīgu uzvaru 
– 87:81 (17:14, 18:29, 23:16, 29:22).

Latvijas izlases sastāvā Anete Jē -
kabsone-Žogota guva 21 punktu, 
izcīnīja astoņas atlēkušās bum-
bas un izdarīja sešas rezultātīvas 
piespēles, 21 punktu guva arī 
Anete Šteinberga,  Gunta Baško-
Melnbārde sameta 13 punktus, 
savāca septiņas bumbas pie gro-
ziem un atdeva piecas rezultātīvas 
piespēles. Lietuvas valstsvienības 
rindās Gintare Petronīte guva 31 
punktu, izcīnīja desmita atlēkušās 
bumbas un izprovocēja 13 piezī-
mes, savukārt Kamile Nacickaite 
pievienoja 11 punktus.

Pēc pirmajām sešām nospēlē-
tajām minūtēm rezultāts bija ne -
 izšķirts 7:7. Arī turpinājumā cīņa 
ritēja punkts punktā, taču pirmo 
ceturtdaļu Latvijas izlase beidza 
ar 17:14 savā labā. Otrās ceturt-
daļas sākumā Latvijas izlase veica 
atrāvienu, izvirzoties vadībā ar 
septiņu punktu pārsvaru, kam 
sekoja minūtes pārtraukums, ko 
pieprasīja Lietuvas valstsvienība. 
Turpinājumā lieliski spēlēja Lie -
tuvas izlases līderes Petronīte un 
Nacickaite, kuras sekmēja māji-
nie  cēm 11:0 izrāvienu, kas ļāva 
laukuma saimniecēm pārņemt 
vadību. Lietuvas izlase pirmo 
piezīmi otrajā ceturtdaļā saņēma 
tikai puslaika pirmspēdējā mi -
nūtē. Mājinieces turpināja discip-
linēti spēlēt aizsardzībā, savukārt 
Latvijas valstsvienībai neizdevās 
apturēt pretinieču līderes. Pus-
laika pārtraukumā Latvijas bas-
ketbolistes devās iedzinēju lomā 
ar rezultātu 35:43. Otrā puslaika 
sākumā Latvijas izlase pamazām 
atspēlējās un ieguva četru punktu 
pārsvaru, tomēr pēc trešās ce -
turtdaļas latvietes atkal nokļuva 
iedzinējos – 58:59. Ceturtajā ce -
turtdaļā turpinājās sīva cīņa. 
Jēkabsones-Žogotas divi sekmīgi 
trīspunktu metieni neļāva preti-
niecēm atrauties vadībā. Latvijas 
izlases līdere trāpīja vēl vienu 
tālmetienu 68 sekundes pirms 
spēles beigām, kas tobrīd deva 
divu punktu vadību un ielika pa -
matus uzvarai.

Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienības galvenais treneris 
Mārtiņš Zībarts pēc viņa vadītās 
komandas uzvaras 87:81 Ķēdai-
ņos pār Lietuvas izlasi izteicās, ka 
tā Latvijas vienībai bijusi labākā 

spēle 2017. gada Eiropas meistar-
sacīkšu  (EM) kvalifikācijas ciklā. 
„Vispirms – milzīgs paldies mei-
tenēm, kuŗas izturēja gan sprie-
dzi, gan neveiksmīgos pavērsienus 
spēles gaitā, prata atspēlēties un 
izrāva uzvaru. Tagad ceļazīme uz 
finālturnīru ir tikai mūsu pašu 
rokās,” Latvijas Basketbola savie-
nības  mājaslapā citēts Zībarts.

Ar divām uzvarām un zaudē-
jumu latvietes A grupas tabulā 
ieņem pirmo vietu. Kvalifikācijas 
turnīra pēdējās spēles notiks no -
vembrī, kad Latvijas komanda 
Rīgā tiksies ar Slovēnijas izlasi 
(vēl slovēnietes uzņems Lietuvas 
komandu). Uzvara Latvijas ko -
mandai garantēs iespēju septīto 
reizi pēc kārtas spēlēt fināltur nīrā.

Ostapenko
tika līdz finālam

Latvijas jaunā tenisiste Jeļena 
Ostapenko Dohas WTA Premier 
turnīra finālā parādīja teicamu 
sniegumu, tomēr pie sava pirmā 
WTA titula viņai tikt neizdevās.

Finālā gandrīz divu stundu ilgā 
spraigā cīņā Ostapenko ar 6:1, 
4:6, 4:6 zaudēja spānietei Karlai 
Suaresai Navarro. Ostapenko šo 
spēli iesāka fenomenāli, izvirzo-
ties vadībā ar 4:0, bet tad spāniete 
reizi servi spēja nosargāt. Turpi-
nājumā Suaresa Navarro neko 
vairāk pirmajā setā nevarēja 
paveikt, un Latvijas sportiste 
pārliecinoši uzvarēja.

„Šī man bija lieliska nedēļa. Es 
centos spēlēt, cik vien labi varu, 
un ceru, ka skatītāji to izbaudīja. 
Iekļūšana ranga TOP 50 ir jauki, 
bet mans mērķis ir augstāks,” pēc 
spēles sacīja Ostapenko

Par Dohas turnīru Ostapenko no -
pelnīja 585 ieskaites punktus un 
WTA rangā viņa tagad ir 41. vietā.  
Ostapenko nopelnīja 259 300 ASV 
dolaru lielu prēmiju, kas ir gan-
drīz tikpat, cik līdz šim viņa bija 
nopelnījusi karjērā.

Hokeja 
valstsvienība

gatavojas pasaules 
meistarsacīkstēm

Jaunais Latvijas hokeja izlases 
treneris Leonids Beresņevs Latvi-
jas Hokeja federācijas (LHF) val des 
sēdē iepazīstināja ar valstsvienības 
gatavošanās plāniem šāgada pa -
saules meistarsacīkstēm. Beres ņevs 
atzina, ka cītīgi tiek sekots Rīgas 
Dinamo komandas gaitām Kon-
ti nentālajā hokeja līgā (KHL), kur 
visi latviešu spēlētāji ir potenciā-
lie kandidāti dalībai pasaules 
meistarsacīkstēm Maskavā. 

Gatavošanos pasaules meistar-
sa cīkstēm izlase plāno uzsākt 21. 
martā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


