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Ar pasaules pieredzi Latvijā
Jaunie profesionāļi ar pasaules pieredzi:

“Mēs esam Latvijā, jo mums šeit ļoti patīk.”

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes. 
Viesnīcas istabu cena: $139 vienvietīgais numurs un $149 divvietīgais numurs plūs nodoklis; 

cenā ieskaitītas siltas brokastis un  auto novietošana par pazeminātu cenu.

Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 17. aprīlim, atsaucoties uz “American Latvian Association”   
vārdu. Delegātu reģistrācijas maksu kongresam nosaka Rīcības komiteja.

Čikāgas kongresam tā būs $210. Reģistrācijas maksā būs ieskaitītas maltītes un
dalība visos kongresa sarīkojumos. Delegātu pieteikuma veidlapas tiks izsūtītas

no ALAs biroja februāŗa otrajā pusē.

ALAs valde veido kongresa programmu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta
Latvijas Simtgades svinībām ASV un Latvijā, kā arī Baltijas valstu drošības jautājumiem. 

Ceturtdienas pēcpusdienā pirms kongresa plānojam “Baltā galdauta svētkus”
kā simbolisku Latvijas simtgades svētku svinību sākumu ASV.

Aicinām visus delegātus piedalīties!

Esam aicinājuši kongresa programmā piedalīties Latvijas Institūta direktori
Aivu Rozenbergu, NATO Stratēģiskās komunikācijas un izcilības centra direktoru

Jāni Sārtu un Eiropas latviešu apvienības priekšsēdi Kristapu Grasi. Kongresa goda viesi 
būs arī vēstnieki – Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis un Speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas lietās Atis Sjanīts. Iespējams, kongresu apciemos arī 

Latvijas Saeimas Sabiedrības Saliedētības komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis.

Piektdienas vakarā viesnīcā notiks tradicionālais ALAs kongresa bankets, bet sestdien –  
kongresa balle. Tuvāka informācija tiks ievietota ALAs mājas lapā www.alausa.org.  

AICINĀM PIETEIKTIES ALAs ATSEVIŠĶOS BIEDRUS
(TOS, KUŖI NAV IESTĀJUŠIES AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBĀ AR SAVAS 

VIETĒJĀS ORGANIZĀCIJAS STARPNIECĪBU) BŪT PAR KONGRESA DELEGĀTIEM, 
PĀRSTĀVOT APVIENĪBAS ATSEVIŠĶO BIEDRU INTERESES.

Lūdzam atsevišķo biedru delegātu kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju
(400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org), vēlams 

līdz 1. martam. Pieteikuma vēstulē, ja neesat iepriekš bijis delegāts, lūgums uzrakstīt pama-
tojumu savai kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

ALAs 66. KONGRESS NOTIKS ČIKĀGĀ
2017. gada 4. – 7. maijā
Crowne Plaza  Chicago O’Hare viesnīcā
5440 N. River Road, Rosemont, IL 60018
Tālr.: 847-671-6350

17. janvārī aptuveni 50 jauno 
profesionāļu, kuŗi pēc studiju 
un darba pieredzes ārvalstīs 
atgriezušies Latvijā, pulcējās 
uz trešo domubiedru grupas 
“Ar pasaules pieredzi Latvijā” 
tikšanos, daloties pieredzē par 
karjēras un biznesa uzsākšanu 
Latvijā.

“Catchbox” projektā piedalās Timo Kaupila (Timo Kauppila), kurš 
atbild par biznesa attīstību, Miķelis Studers – elektronikas 
inženieris un industriālais dizaineris Piri Tānila (Pyry Taanila)
// FOTO: Otso Kāriainens (Otso Kääriäinen)

M. Studers, kuŗa izgatavotā 
produkta lietotāju vidū ir tādi 
uzņēmumi kā Facebook, Twitter, 
NASA, Uber un Google. “Daudzi 
sūdzas par Latvijas birokratiju 
un citām problēmām, bet Catch-
box Latvijā nekas netraucē 
strādāt,” piebilst jaunais uzņē-
mējs.

Viņš trīskārt ticis nominēts 
prestižajai Nebulas godalgai un 
vienu reizi – Latvijas Literatūras 
gada balvai. 2016. gadā T. Kreic-
bergs saņēma ESFS Eiropas 
labākā fantastikas žanra rakst-
nieka apbalvojumu.

Eva Kataja, kuŗa pēc maģistra 
grada iegūšanas Glāzgovas uni-
versitātē šobrīd veido savu 
praksi Latvijā kā uztura spe  ciā-
liste, savu izvēli par atgrieša  nos 
pamato lakoniski: “Es esmu Lat  -
vijā, jo man šeit ļoti patīk.” 
“Man patika iegūt pieredzi un 
paskatīties, kā cilvēki uztura 
jomā darbojas citur pasaulē, bet 

Latvijā es saredzēju plašāku 
darbības lauku. Skotijā es tā 
nevarētu izpausties,” skaidroja 
E. Kataja.

Tikšanās laikā sarīkojuma 
vadītājs Jānis Kreilis pateicās 
restorānam Trompete par laipno 
uzņemšanu savās telpās un ap -
sveica to restorāna darbības 
pirmajā jubilejā, piebilstot, ka šī 
vieta ir spilgts piemērs ārvalstīs 
gūtās pieredzes pārnešanai uz 
Latviju. Jāatzīmē, ka restorāna 
Trompetes īpašnieks ir Austrā-
lijā dzimušais Krišjānis Putniņš, 
kuŗš uz Latviju pārcēlās pirms 
astoņiem gadiem.

“Ar pasaules pieredzi Latvijā” 
tikšanos cikls tika uzsākts pa -
gājušajā gadā pirms Latvijas 
valstssvētkiem, pulcējot jaunos 
profesionāļus, kuŗi pēc studiju 
un darba gaitām ārzemēs at -
grie zušies Latvijā un kuŗus 
vieno vēlme savas zināšanas un 
pieredzi ieguldīt Latvijas attīs-
tībā. Nākamā “Ar pasaules pie -
redzi Latvijā” tikšanās notiks 
Rīgā, restorānā “Trompete”, 
2017. gada 14. februārī plkst. 
18.30. Visi interesenti aicināti 
sekot līdzi jaunumiem Facebook 
izveidotajā domubiedru grupā 
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”.

Catchbox mētājamo mikro-
fonu izstrādātājs un kompānijas 
dibinātājs Miķelis Studers, kuŗš 
pēc maģistrantūras studijām 
Somijā atgriezies Latvijā, uzru-
nājot tikšanās dalībniekus, skaid-
roja: “Studijas ārzemēs palīdzēja 
nonākt līdz domai radīt savu biz-
 nesu.” Turklāt studiju procesā 
arī atrasti viņa galvenie šī brīža 
sadarbības partneri, ar kuŗiem 
kopā radījis pasaulē veiksmīgi 
tirgu ieguvušo produktu. “Kad 
mēs saņēmām savu pirmo pa -
sū tījumu no Japānas, mēs sapra-
tām, ka te kaut kas ir,” skaidro 

“Ja tu nāc ar ideju, pārliecību 
un pozitīvu domu gājienu, 
sabiedrība atsauksies,” uzrunā-
jot tikšanās dalībniekus, sacīja 
biznesa konsultants un rakst-
nieks Toms Kreicbergs, kuŗš 
savu karjēru uzsāka Volstrītā, 
strādājot divās lielās investīciju 
bankās Ņujorkas reģionā, bet 
kopš 2011. gada viņš dzīvo un 
strādā Latvijā. T. Kreicbergs 
pauda uzskatu, ka latvieši ir 
izsalkuši pēc labām ziņām un 
cilvēkiem, kuŗi dara, nevis sū -
dzas. T. Kreicberga literārie 
darbi ir pieejami desmit valodās. 
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Pateicības vēstule

(turpināts 3. lpp.)

OJĀRS CELLE

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: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

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

"Man ir jaunas idejas ceļojumiem. 
Vai Jums arī? Atrakstiet!"

Mani pārsteidza A. Rozentāla 
konstatējums, ka, “dzīvodams ASV, 
nekad neesmu izpratis ASV pre -
zidenta vēlēšanu kārtību”. Taču 
savā rakstā es norādīju, ka kon-
stitucionāli Trampa ievēlēšana ir 
nodrošināta. Par elektorālo ievē -
lēšanas sistēmu un tās atbilstību 
šodienas apstākļiem runāts tiek 
daudz un plaši. Arī ievēlētais pre  -
zidents Tramps vēlēšanu kam-
paņas laikā vairākkārt izteicās, 
ka to vajadzētu mainīt. Tagad, 
protams, kaut kas tāds viņam 
vairs ne prātā nenāk.

Elektorālās vēlēšanu sistēmas 
lielākais trūkums ir tas, ka maz 
apdzīvoto pavalstu elektoru no -
dotās balsis ir vērtīgākas par vai-
 rāk apdzīvoto pavalstu elektoru 
balsīm. Tā kā pašreiz valdošā 
par  tija ir republikāņu un viņiem 

pastāvošā vēlēšanu sistēma ir 
izdevīga, nekādas pārmaiņas nav 
sagaidāmas.

Protams, ka prezidentam nav 
jābūt polītiķim. Ģen. Eizenhauers 
bija militārists un sekmīgi no  -
kalpoja prezidenta amatā divus 
termiņus.

Tramps tomēr ir pirmais ASV 
prezidents vēsturē, kas amatā no -
kļuvis, neskatoties uz tik pār lie ci-
nošu saņemto balsu mazākumu. 
Pie tam ir iespējams, ka pat daļu 
balsu Ohaijo, Mičiganā, Viskon-
sinā, Pensilvānijā un citur viņš 
ieguvis ar no Krievijas nākušās 
aģitācijas palīdzību. To, cerams, 
nopietni pārbaudīs attiecīga Kon -
gresa komiteja, ja Trampa piekri-
tēju pretdarbība izmeklēšanu ne -
apklusinās.

Tramps pēc profesijas ir ne  kus-

 tamo īpašumu tirgotājs un attīs-
tītājs. Polītiski viņš ir populists, 
kuŗš meistarīgi izmantoja ar dzīvi 
neapmierināto ļaužu sentimentu, 
lai pieveiktu visus republikāņu 
izraudzītos kandidātus. Vēl neat-
bildēts jautājums ir, kā viņš spēs 
sadzīvot ar partijas tradicionālo 
ideoloģiju, ja pats to nepārstāv. 
Senāta rīkotajās Trampa izrau-
dzīto valdības amatu kandidātu 
noklausīšanās sesijās liela daļa 
kandidātu savā izteiktajā nostājā 
un viedokļos bija pārsteidzošā 
pretstatā ar savu prezidentu. Vai 
visi šie cienījamie cilvēki tikai 
izlikās, lai iegūtu amata apstip-
rinājumu, jeb vai tiešām Trampa 
valdība pastāvēs, esot opozicijā 
sava prezidenta viedoklim tik 
daudz jomās? To rādīs laiks. 

Mūsu Amerikas latviešu ap  vie-
nības Kultūras fondam, kā arī 
Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda komponista Alek-
sanda Okolo-Kulaka pie  miņas 
fondam

Jau no bērnu dienām apzinos 
to, ka mana ikdienas latvietības 
apziņa, latviešu valodas līmenis, 
draudzības ar vietējiem latvie-
šiem ir tas, kas stiprina manu 
piederību Latvijai. Kopā dziedāt 
korī, jaunībā dejot tautasdeju 
kopā, tēlot teātŗos, piedalīties un 
mācīt latviešu skolās un vidus-
skolās, atbalstot vietējo organi-
zāciju pasākumus, apmeklējot 
latviešu Dievkalpojumus, un, 
protams, Dziesmu svētkus. Viss, 
absolūti viss, palīdz nodrošināt 
to, ka latviešu valoda, kultūra, un 
tauta ārpus Latvijas neizmirs. 
Va  ram kā sabiedrība būt patie-
šām pateicīgi un gandarīti ka 
mūsu Amerikas latviešu apvie nī-
bas Kultūras fonds ar priekšnieci 
Sanitu Šūmani priekšgalā ir ār -
kārtīgi darbīga organi zācija, ra -

dot iespēju Amerikā dzīvojošiem 
latviešiem turpināt veidot un 
pasniegt kulturālus priekšne su-
mus mūsu latviešu sabiedrībai, 
līdz ar to dodot iespēju tautai 
uzturēt savu latviešu kultū ras 
apziņu, veidojot uzvedumus, vai 
tie būtu muzikā, teātrī, vai māk-
slā. Šis atbalsts dod iespēju vie-
tējiem latviešiem apmeklēt kon-
certus, izstādes, teātŗus, u.c. kul-
turālus pasākumus. Visi nevar 
diemžēl financiāli atļauties bieži 
lidot uz Latviju, kur, protams, 
latviešu kultūra plūst! Uzturot 
mūsu mazo Latviju ārpus Lat-
vijas, dod mūsu bērniem saknes, 
piederību, un arī, cerams, interesi 
turpināt savu latvisko tautas ap -
ziņu tad, kad viņi paši sāk savas 
dzīves veidot.

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda paspārnē ir arī 
komponista Aleksanda Okolo-
Kulaka piemiņas fonds, kuŗu 
pār zina Amerikas latviešu apvie-
nības Kultūras fonda valde, sazi-
noties ar šo fonda pārziņiem Dr. 
Jāni un Minjonu Kļaviņiem. Jau 

ilgus gadus šie darbīgie latvieši ir 
ziedojuši savu laiku un pieredzi, 
lai izvērtētu iesūtītos lūgumus. 
Viņu pašaizliedzīgais darbs tiek 
ļoti augsti novērtēts.

Šodien ansambļa “Te nu mēs 
esam” vārdā no sirds izsaku vis-
lielāko paldies Dr. Jānim Kļavi-
ņam, Minjonai Kļaviņai, kā arī 
Sanitai Šūmanei un visai  Ame ri-
kas latviešu apvienības Kultūras 
fonda valdei par atbalstu mūsu 
“Te nu mēs esam” darbībai. 
Okolo-Kulaka fonda piešķīrums 
ir radošā stipendija, Amerikas 
latviešu apvienības Kultūras fon  da 
piešķīrums palīdzēs segt mūsu 
uzveduma praktiskos izdevumus 
nākamiem koncertiem. 2017. g. 
janvāris būs drīz jau beidzies, un 
mūsu domas virzās uz nākamiem 
“Te nu mēs esam” koncertiem 
ASV Rietumkrastā – Sietlā, 25. feb-
 ruārī plkst 13:00 un Portlandē 
26. februārī plkst 13:00. Laimīgu 
2017. gadu vēlot Jums visiem. 
Paldies par doto iespēju mūsu 
uzvedumu pasniegt, pateicoties 
Jūsu atbalstam.

LOLITA RITMANE,
“Te nu mēs esam”
mūzikālā vadītāja,
kopā ar producentiem:
Andru Staško, Artūru Rūsi un 
“Te nu mēs esam” ansambli

Lasītāja vēstule

1945. gada vasaras beigās Nirn-
bergas Southern Kasserne izbum-
botās garāžās mita ievērojams 
skaits latviešu, lielākoties atvesti 
no Vildflekenas poļu nometnes. 
Nometne bija amerikāņu armijas 
apsargāta ar ierobežotu atļauju 
iziet pilsētā. Ar laiku iziešanas 
disciplīna galīgi izzuda. Kādu 
svētdienas pēcpusdienu daudzie 
vārtu sargi nepiegrieza ne ma -
zāko vērību tam, ka Vadītājs 
Eduards Virziņš ārpus nometnes 
vārtiem, pacēlis labo roku virs 
galvas un kreiso roku taisnu 
plecu augstumā, un teica: „Lāč-
plēša-Lielvārdes skautu vienība, 
stāties ierindā!”
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“LAIKS TAUTAI
SAVU SPĒKU REDZĒT” 

/Imants Ziedonis/

(turpināts no 2. lpp.)

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Liels pūlis puiku dažādos augu-
mos soļojām laukā uz priedaini 
uz pirmajām nodarbībām iepretī 
lielajam stadionam. 

Drīz baltiešus pārveda uz Ans-
 bachas pilsētas Hindenburga ka -
zarmām, kur iekārtojām skautu 
mītni, noorganizējās gaidas.  
Mums izdalīja formas, vienībai 
piešķīra Nr. 15. Skau tiem Virs-
kop nieks bija Ilmārs Paupe. Ērgļu 
kopa ar kopnieku Visvaldi Man-

guli. Tā radās Kaiju kopa un 
vēlāk Pūces kopa. Tanī laikā 
bēgļu nometnes apvienoja Vadī-
tājs Edmunds Ozols. Vēl vadītāji 
bija brāļi Mežuļi un citi.

Skautu nometnes vasarā daž-
reiz bija kopā ar Valkas un Fish-
cbahas skautiem. Visvaldis Man-
gulis ņēma dalību skautu džam-
borejā Francijā. 1952. gada au -
gusta Argosy žurnāla vairākās 
lappusēs bija apraksti par USMC 
izlūku rotas kaprāļa Laimoņa 
Sproģa un dižkareivja Manguļa 

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības Kultūras fonds (PBLA KF) 
izsludinājis pieteikšanos līdzekļu 
piešķīrumiem 2017. gadā, kuŗu 
primārais mērķis ir atbalstīt ār -
pus Latvijas dzīvojošo tautiešu 
projektus kultūras, izglītības un 
jaunatnes darbības laukā. Lī -
dzekļu pieprasījumu iesūtīša-
nas termiņš ir šī gada 1. aprīlis.

“Kultūras fonda uzdevums kopš 
tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis 
atbalstīt latviešu kultūras sagla-
bāšanu un jaunradi, kā arī latvisko 
izglītību. Kā var nepriecāties, 
vērojot čaklo latviešu kulturālo 
darbību, ko ikdienā no brīvas 
gri  bas veic dedzīgi un apdāvināti 
tautas kalpi, uzturot un kopjot 
mūsu tautas kultūras tradicijas 
visos pasaules stūros, kur vien 
mājo latvieši? 2016. gadā PBLA 
Kultūras fondam tika iesniegts 

Izsludināta pieteikšanās
PBLA Kultūras fonda piešķīrumiem

51 vērtīgs projekts no 16 valstīm, 
kuŗi spoži atspoguļoja šo neatlai-
dīgo degsmi,” sacīja PBLA Kul  tū ras 
fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš. 

2017. gada konkursa pieteikumu 
iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. ap -
rīlis. Visi pieteikumi tiks izskatīti 
konkursa kārtībā. Plašāka infor-
mācija par līdz šim atbalstītajiem 
projektiem un līdzekļu pieprasī-
jumu veidlapas atrodamas PBLA 
mājaslapā Kultūras fonda sadaļā: 
http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/.

Jāatgādina, ka PBLA Kultūras 
fonda piešķīrumi ir iespējami,  
pateicoties PBLA dalīborganizā-
ciju iemaksām un PBLA ikgadē-
jai dotācijai Kultūras fonda at  bal -
stam. „Priecājos, ka PBLA valde ir 
nolēmusi turpināt atbalstīt Kul -
tūras fondu. Laikā, kad visādi 
budžeti tiek griezti, esam ganda-
rīti, ka PBLA valde turpina ticēt 

Kultūras fonda darbībai, un pie-
krīt, ka tā sniegtais atbalsts ir 
vērtīgs un pat nepieciešams, lai 
mūsu tautas izglītība un kultūra 
turpina zelt un augt,” norāda 
PBLA KF priekšsēdis. “Jāatzīmē, 
PBLA Kultūras fonds atbalsta ne 
tikai lielus projektus, piemēram, 
ASV Latviešu Dziesmu un deju 
svētkus Baltimorā vai žurnāla 
Jaunā Gaita izdošanu, bet arī ma  -
zākus projektus, piemēram, Reik  -
javīkas latviešu skolas vecāku 
teātri. Visi vērtīgi, visi brīnišķīgi,” 
piebilst J. Ķeniņš, aicinot latviešu 
kultūras, izglītības un jaunatnes 
darbiniekus iesniegt savus pietei-
kumus izsludinātajā konkursā. 

Plašāka informācija: 
Ilze Garoza, 

PBLA ģenerālsekretāre
ilze.garoza@pbla.lv

Tālr. +1 732 666 7613

piedzīvojumiem Korejas kaŗā. 
Vismaz divi 15. vienības skauti 
izauga par karavīriem. 

Laikraksts Laiks ir nepiecie-
šams mums uzturēt saites ar 
pagātni, apzināt veco laiku pa -
ziņas. Reizēm sirds apstājās, lasot 
sēŗu sludinājumus par patrio-
tiskiem zēniem no jaunības die -
nām kā Ilmāru Paupi, Gunti 
Reks un varbūt citiem. Paldies 
Laikam par šo izdevību.

LEONIDS NEIMANIS

Ja vēl neesat izlēmuši, kā pa -
vadīt vasaru, nepalaidiet gaŗām 
šo jauko iespēju būt XIV Vis-
pārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos Baltimorā, Meri-
landē. Baltimoras pilsē ta tika iz  -
vē lē ta kā  Dziesmu svē tku mā j-
vieta dažā du iemeslu dē ļ . Balti-
mora tā pat kā  Latvija atrodas 
ū dens tuvumā , tur kulturā lā s tra-
 dicijas savijas ar daudzveidī go 
vidi un mū sdienu stikla celtnes 
sacenšas ar šarmantā m vē stu-
riskā m ē kā m. Svē tku program-
ma tiek veidota visā m gaumē m, 
interesē m un vecumiem. Piedā -
vā jam jums svētku programmas 
aprakstu un ceram jūs redzēt 
Baltimorā – latviešu satikšanās 
un kopības svētkos!

Ceturtdien, 29. jūnijā
20:00 Vašingtonas latviešu 

grupa AKRA priecēs Dziesmu 
svētku pirmos viesus ar blūza 
skaņām.

Piektdien, 30. jūnijā
13:00 Svētku atklāšana ar 

svi  nīgām runām un priekšne-
sumiem ieskicēs svētku pro-
grammas dažādību gan mūzikā 
un dejā, gan tradicijās un mūs-
dienu ieskatos.

16:00 Garīgās mūzikas kon -
certā bū s iespē ja klausī ties ē r -
ģ eļ u skanē jumu, koŗa Sō la ī pašu 
mū zikas velti un vokā lā s, kā  arī  
instrumentā lā s mū zikas medi-

Laipni gaidīti Dziesmu svētkos!
tā ciju.

20:00 Iepazīšanās danču va  -
karā “Dziedāsim, dancosim, 
svētki ir klāt!” kopā ar pasaules 
klases postfolkloras grupu Iļ ģ i 
varē s griezties latviešu, kā  arī  kai-
 miņ tautu jautros danč u ritmos.

Sestdien, 1. jūlijā
10:30 “Mēs bijāmi spēlma-

nīši” ir koncerts bē rniem un ģ i -
menē m ar lī dzi dziedā šanu un 
cita veida lī dzdarbī bu mū zikas 
grupas Iļ ģ i vadī bā .

11:00 Nacionālā teātŗa izrāde 
“Ceļā uz mājām” ir kā  ū dens 
malks dvē selei – tik atspir dzi-
noša, patiesa, humora pilna un 
smel dzī ga! Izrā de asprā tī gā  
formā  ataino tipiskas mū sdienu 
ģ ime nes problē mas.

15:00 Jaundeju skate “Pa de -
jas ceļu nākotnē” dos iespē ju 
deju kopā m un choreografiem 
parā dī t publikai oriģ inā las un 
interesantas dejas, kuŗas žū rija 
izvē rtē s un godalgos.

21:00 “Skan mūzika Tev un 
man!” ar latviešu estrādes kla -
siķu un mūsdienu komponistu 
populārām dziesmām mūs iepa-
zīstinās jaunais un talantīgais 
Latvijas dziedātājs Daumants 
Kalniņš ar savu kvintetu.

Svētdien, 2. jūlijā
13:00 Latviešu kamer mūzi-

kas koncerts vedī s mū s pa lat-
viešu akadē miskā s mū zikas taku 

no klasiskā s lī dz mū sdienu skaņ u 
ainavai, kas kā  koša ziedu pļ ava 
vasaras plaukumā  atveldzē s un 
ieskanēsies mū su sirdī s.

13:00 Nacionālā teātŗa izrāde 
”Ceļā uz mājām”.

16:00   Tautas deju uzvedumā  
kopā  uzstā sies dažā du paaudžu 
deju kopas no visā m pasaules 
malā m, kuŗas vieno mī lestī ba 
pret latviešu tautasdeju. Pro-
gramma atspoguļ os Latvijas 
simtgades tē mu – dejas brī v-
valsts laikā , dejas trimdas laikā  
un dejas mū sdienu diasporā .

19:30   Izbraukums ar kuģ ī ti 
„Spirit of Baltimore” pa skaisto 
Chesapeake lī ci, vērojot saules 
rietu ar jauku mū ziku fonā .

20:00 Latvijas Kultūras aka-
dē mijas jauktais koris Sō la 
koncertā  izpildī s latviešu koŗ-
mū zikas klasikas pē rles un 
mū s dienu latviešu komponistu 
darbus.

22:00 Jauniešu balle “Roks 
un Rotaļas”

Pirmdien, 3. jūlijā
9:00   Rakstnieku cēliens, kur 

pazī stami Austrumpiekrastes 

dzejnieki un rakstnieki, gan arī  
literā rie viesi no attā lā kā m vie -
tā m, uzstā sies ar savu darbu 
lasī jumiem. Zibē s dzejas. Zibē s 
sejas. Starp zilbē m zibē s mū zika 
un mā ksla.

15:00 Kopkoŗa koncerts bū s 
veidots kā  vainaga vijums no 
trim dažā diem ceļ a gā jumiem. 
Pirmais bū s Latvija – Sieviete 
un Latvija – Mā te. Šo ceļ u iesim, 
atskaņojot vairā kus darbus no 
latviešu sievietē m komponistēm 
Latvijā  un diasporā . Otrais – ceļ š 
no latviešu klasiskā  repertuā ra 
lī dz jaunā kā m kompozicijā m, 
kā  arī  jaunā m skaņ ā m koŗa mu -
zikā  gan Latvijā , gan diasporā  
un dziesmā m no gaidā majiem 
Simtgades Dziesmu svē tkiem 
Latvijā  2018. gadā . Un trešajā  
ceļ ā  daudzinā sim Ziemeļ  ame-
rikas latviešu komponistus, 
ī paši izceļ ot ASV austrumkrasta 
komponistu veikumu.

19:00 Svētku banketā Rī gas 
restorā na Bibliotē ka Nr. 1 šefpa-
vā rs Mā ris Jansons, kuŗš klā jis 
galdu Valsts prezidentiem un 
pasaules šovbiznesa spī dekļ iem 

Rī gā , sastā dī s speciā lu ē dien karti.
21:00 Svētku balle “Ceļā uz 

simtgadi!” pulcēs visus svētku 
viesus un dalībniekus.

Svētku laikā piedāvājam arī 
dzirdēt citus talantus uz Printful 
skatuves viesnīcas 5. stāvā, trīs 
vakarus – apmeklēt kino sean-
sus, kā arī piedalīties bērnu-
rītos, apskatīt mākslas un lat viešu 
modes un tautastērpu izstādes. 
Pa visu svētku laiku darbosies 
latviskais tirdziņš, informācijas 
galds un biļešu kase. Informāciju 
par svētkiem varat atrast www.
latviansongfest2017.com

Aicinām iegādāties biļ etes lai-
kus pirms svētkiem! Iepriekš 
izdarīti pirkumi svētku komite-
jai palīdz ne vien prognozēt pa -
sākumu apmeklētāju skaitu un 
labāk sagatavoties, bet arī no -
dro šina veselīgu kases stāvokli. 
Biļetes var pasū tīt mū su mājas-
lapā vai meklējiet biļešu anketu 
avīzē Laiks, pieprasiet savā lat-
viešu centrā vai zvaniet uz 
1-240-630-0280 un atstājiet ziņu 
ar adresi, uz kuru to no   sū tīt.

Tiek mīļi gaidīts ikviens!

Kopš 2014. gada Imanta Zie -
doņa fonds Viegli Latvijā piešķiŗ 
apbalvojumu “Laiks Ziedonim”, 
kuŗa mērķis ir ik gadu godināt 
un apbalvot tos cilvēkus, kuŗi ar 
savu izcilību, degsmi, sūtību, 
veiksmi, stāju un savpatību – 
dzejnieka Imanta Ziedoņa no -
sauktajām un kultivētajām vēr -
tībām – ir iedvesmojuši lat-
viešus, attīstīt Latvijas tautas 
izaugsmi un pilnveidot latvis-
ko identitāti. Tuvojoties valsts 
simtgadei, šīs vērtības iegūst jo 
svarīgāku nozīmi un jēgu. Ap -
balvojums tiek piešķirts piecās 
nominācijās: tautsaimniecībā 
“Zemi es mācos”, par dzīvi 
literatūrā “Bize”, bērniem un 
jauniešiem “Rabarbers”, zinātnē 
“Taureņu uzbrukums” un no -
vadpētniecībā “Kedas”. Nomi-
nā cijas paliek nemainīgas, taču 
katru gadu tiek izvēlēts atšķi-
rīgs virziens. Tā šogad “Kedās” 
uzmanība tiks veltīta cilvēkiem 
vai cilvēku grupām, kas radoši 
un aizrautīgi darbojas latviskās 
kultūras tradiciju izpētē un 
attīstībā trimdā/ diasporā.

Apbalvojums laureātam pa -
redz 3000 eiro naudas balvu, kā 

Pieteiksimies paši un pieteiksim citu

arī mākslinieces Olgas Šilovas 
veidotu Imanta Ziedoņa sta-
tueti. Tas laureātiem, bet it visi 
nominanti saņems Atzinības 
rakstus un nozīmītes. Svarīgi, 
ka šim apbalvojumam ir Latvijas 
valsts nozīmības statuss. 

Šogad, tātad īpaši, aicināti 
pieteikties ārzemēs dzīvojošie 
tautieši – gan individuāli, gan 
grupas un kopas (jā, arī paši 
sevi varat pieteikt, nav vajadzīgs 
ne biedrības, ne valdes apstip-
rinājums vai pieteikums), aiz-
pildot anketu, kas atrodama 
apbalvojuma mājaslapā (http://
www.laiksziedonim.lv). Un tas jā -
izdara līdz 24. februāŗa plkst. 17 
(pēc Latvijas laika), jo jau 3. mai  jā, 
Imanta Ziedoņa dzimšanas die nā, 
skaistā ceremonijā laureāti tiks 
cildināti un apbalvoti. 
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KO DARA KRISĪTE SKARE?

Saules kvēle, atmiņas un ilgas

Dziesmu svētki neatbilstu 
savam nosaukumam, ja tajos 
neatskanētu koša un latviska 
koŗa dziedāšana. Tāda sagai-
dāma arī šovasar Baltimorā, 
XIV Vispārējos dziesmu un 
deju svētkos ASV. Par koŗiem 
un dziesmām rūpējas svētku 
mūzikas nozares vadītāja Kri-
sīte Skare, jauna, enerģiska un 
dzirkstīgi draudzīga mūziķe no 
Bostonas. Šī gada pirmajās die-
nās viņa bija ieradusies Balti-
morā apskatīt koncertu zāles un 
labprāt man pastāstīja par sevi 
un savām iecerēm.

Krisīte jūsmo par zāli, kur 
3. jūlijā notiks Dziesmu svētku 
kopkoŗa koncerts. “Meyerhoff 
Symphony zāle ir pasakaini 
skaista, moderna. Viss apaļš, 
viss plūst,” viņa teica. Un kā ir 
ar koriem? No kurienes tie 
gaidāmi? Krisīte ziņo, ka līdz 
šim pieteikušies 17 koŗi – daži 
lielāki, daži tikai nelielu an -
sambļu sastāvā – no Toronto, 
Ņujorkas, Bostonas, Filadelfijas, 
Vašingtonas un citiem latviešu 
centriem. No Latvijas atlidos 
izcilais Latvijas Kultūras akadē-
mijas koris Sōla, kas sniegs arī 
atsevišķu koncertu. Krisīte do  mā, 
ka kopkori varētu veidot ap 450 
līdz 500 dziedātāju. Koncertu 
bagātinās orķestris.

Viņa rūpīgi strādājusi pie 
kopkoŗa programmas sastādī-
šanas – analizējusi visu līdz ši-
nējo Dziesmu svētku repertuā-
rus un beigās izraudzījusi 26 
dziesmas – galvenokārt tādas, 
kas viņai pašai patīk, bet arī 
vēlēdamās mazliet izcelt kom-
ponistes-sievietes, kā arī veltī-

dama 9 dziesmu ciklu ASV 
Austrumu krasta latviešu kom-
ponistiem. Repertuārs nebūšot 
no vieglajiem – tajā iekļauti daži 
mūsdienīgi ritmiski gabali, kas, 
kā teica Krisīte, “neļaus korim 
daudz atpūsties.” Sarunāti arī 
kopkoŗa koncerta virsdiriģenti: 
Pauls Berkolds, Ernests Brusu-
bārdis III, Andrejs Jansons, 
Anita Kuprisa, Vizma Maksiņa, 
Laura Padega-Zamure, Gunta 
Plostniece, Krisīte Skare un 
Sōlas diriģents Kaspars Ādam-
sons. Atsevišķos sarīkojumos 
kopkori diriģēs arī Juris Ķeniņš 
un Richards Skulte. Tāpat Kri -
sīte priecājas par kamermūzi-
kas koncertam izraudzīto zāli 
Baltimoras American Visionary 
Arts mūzeja ēkā. Viņa mudina 
svētku apmeklētājus nebaidīties 
no kamermūzikas un nākt uz šo 
koncertu, kas būšot “skaists, tīrs 
un ik klausītāju uzrunās per-
sonīgi.”

Saruna ar Krisīti Skari rit 
viegli. Viņa izstaro prieku un 
runājot bieži izplūst sulīgos 
smieklos. Apbrīnu vieš viņas 
skaidrā latviešu valoda, ar ba  gā-
tīgu vārdu krājumu un latviski 
plūstošu izrunu. Par to jābrīnās, 
zinot, ka viņa uzaugusi divva -
lodu ģimenē –  tēvs bija norvē -
ģu cilmes amerikānis – un arī 
tagad mājas valoda nav latviešu. 
Liekas, ka bērnībā, 1980. gados, 
izšķirošais elements bijusi vec-
māmiņa Austra Brunovskis, kas 
reizē ar valodu atraisījusi Kri -
sītē dziedāšanas prieku. Vec-
māmiņa iecēlusi mazo Krisīti 
sev blakus šūpuļtīklā; abas šū -
pojušās un dziedājušas tautas-

dziesmas. Vēlāk Krisīte apmek-
lējusi Bostonas latviešu skolu, 
kur viņu tālāk iedvesmojusi 
dzie  dāšanas skolotāja Līga Al -
diņa.

Krisīte – kas formāli saucas 
Elizabete Kristīne, bet dzīvē 
pazīstama tikai ar mīļvārdiņu – 
ir augsti izglītota mūziķe, ar 
bakalaura grādu dziedāšanā un 
džeza mūzikā (Massachusetts 
University), maģistra grādu 
džeza mūzikā (New England 
Conservatory of Music) un ma -
ģistra grādu paidagoģijā (Har -
vard University). Sākotnēji viņa 
kādu laiku strādājusi par dzie-
dāšanas skolotāju vidusskolās 
un pamatskolās, bet tur jutusies 
“vientuļa”, jo parasti katrā skolā 
ir tikai pa vienam dziedāšanas 
skolotājam – neesot bijis ar ko 
dalīties savos mūzikas priekos 
un bēdās. Tagad viņa pelna iz -
tiku ar privātstundām, mācī-
dama, galvenokārt bērniem, 
gan klavierspēli, gan dziedā-
šanu, kā arī ar gadījuma dar -
biem – kā dziedātāja, pianiste 
vai kāda mūzikāla pasākuma 
organizētāja.

Pirms septiņiem gadiem viņa 
apprecējās ar ģitāristu Maiklu 
Glešovu (Michael Glashow), ko 
viņa bija sastapusi jau studiju 
laikā, dziedot džeza ansamblī. 
Tagad viņi kopā nodibinājuši 
kori no apkārtnē dzīvojošām 
ģimenēm, pensionāriem un ci -
tiem dažādu paaudžu koŗa 
dziedāšanas entuziastiem – tā 
līdztekus veicinot arī sava Bos -
tonas Jamaica Plain rajona ie -
dzīvotāju sadraudzību. Korī, 
kas saucas Neighborhood Rocks, 

tagad esot ap 70 dziedātāju, kas 
par šo prieku maksājot nopiet-
nu dalības maksu – līdz ar ko 
Krisītei un Maiklam tas ir arī 
komerciāls pasākums. Koris 
strādā 15 nedēļu ilgos posmos, 
tos noslēgdams ar koncertu, kas 
arī dod atlikumu. Repertuārā – 
ritmiski, mūsdienīgi pop un 
rokmūzikas gabali, kas izraisa 
prieku un ļauj kustēties līdzi. 

un nu jau kādus 8 gadus strā-
dājusi par mūzikas skolotāju 
vasaras nometnē Katskiļos, 
priecādamās par skaisto dabu 
un superīgajiem bērniem. Viņa 
vada Bostonas latviešu kori un 
ir vietējās latviešu draudzes 
kasiere. Kāpēc kasiere? “Tā iz -
nāca,” viņa paskaidro, “neviens 
cits nevēlējās uzņemties.” Krisīte 
piedalījusies arī 3x3 un citos 
pasākumos Latvijā. Pērnvasar 
bijusi Latvijā kā dziedātāja 
Anitas Kuprisas vadītā ameri-
kāņu kamerkoŗa Labyrinth kon-
certturnejā. Viņas vīrs Maikls 
esot gluži vai “iemīlējies Latvijā” 
– esot bijis dziļi aizkustināts, 
stāvēdams pie Brīvības piemi-
nekļa.

Liekas, ka visa Krisītes dzīve 
ievīta mūzikas skaņās. Kāda 
mūzika viņai vislabāk patīk? 
Klasiskā. Indijas rāgas. Mūzika 
no Kubas. Arī popmūzika, bet 
tai jābūt vai nu ļoti emocionālai 
– tādai, ka jāraud, vai arī ļoti 
ritmiskai – tādai, ka jālēkā. 
Pavisam citādi Krisīti saista arī 
klasiskais, līriskais latviešu koŗa 
repertuārs, kas varbūt zemap-
ziņā sasaucas ar vecmāmiņas 
dziedātajām tautasdziesmām. 
Kas Krisītei dzīvē rūp? Pie  sār-
ņotā daba, pāridarījumi nevai-
nīgām radībām, dzīvniekiem, 
bēgļiem. Kas sagādā prieku? 
Viss, kas gaišs, jauks, sirsnīgs, 
nevainīgs. Kucēni! Skaisti dabas 
skati. Priecīga kopā dziedāšana. 
Tā stāstīja Krisīte Skare, kas 
kārto koncertus topošajiem 
Dziesmu un deju svētkiem 
Baltimorā.

Bet kādā koncertā koris esot arī 
nodziedājis Mārtiņa Brauna 
“Sauli, Pērkonu un Daugavu”; 
dziesma koristiem ļoti iepati-
kusies. Krisīte un Maikls abi 
darbojas kā diriģenti, aranžētāji 
un pavadītāji.

Sarunā atklājas arī Krisītes 
ciešā saskare ar latviešu sabied-
rību. Septiņus gadus viņa bijusi 
Bostonas latviešu skolas pārzine; 
šo amatu gan tagad beigusi, bet 
joprojām tur māca dziedāšanu, 

No 16. janvāra līdz 11. feb-
ruārim Rīgas galerijā “Istaba” 
(Krišjāņa Barona ielā 31ª) ska-
tāma latviešu mākslinieka 
Ilmāra Rumpētera (ASV) “Glez-
nas”. No viņa mītnes zemes 
Amerikas uz dzimteni atce ļo-
jušas četras gleznas, no kuŗām 
divas tiks dāvinātas Latvijas 
Nacionālajam mākslas mūze-
jam.

Pavisam drīz – 9. martā – 
Ilmārs Rumpēters svinēs savu 
88. dzimšanas dienu. No gaŗā 
mūža lielākā daļa ziedota māk-
slai – glezniecībai, zīmējumam, 
firmas zīmju veidošanai, grā-
matu illustrācijām, žurnālu 
vāku un iesaiņojumu zīmē ša -
nai, fotografijai. Joprojām Fa -
cebook’ā parādās viņa zīmējumi, 
arī senu dienu gleznojumi; 
2013. gadā „Laika grāmata” iz -
deva viņa zīmējumu apkopo-
jumu ar meitas Ritas Laimas 
Bērziņas priekšvārdu. 

Uz Rīgu atceļojušās gleznas 
tapušas pirms vairākiem ga -
diem – „Katalonija” 2009., pā -
rējās gadu vēlāk. Tie ir izteikti 
abstrakti vēstījumi par māk-
slinieka sajūtām, iespaidiem, 
emocionālajiem pārdzīvo ju-

miem. Gleznotājam ir lieliska 
krāsu redze: pat tik daudz krā-
sainā darbā, kāds ir „Katalonija”, 
Ilmārs Rumpēters prot košās 

krāsas tā sakombinēt un no -
līdzsvarot, ka tās nevis cīnās 
savā starpā, bet gan veido ļoti 
harmonisku vienotni.

Parasti par viņu runā kā par 
abstrakcionistu. Tiesa, viņa glez  -
nas tuvojas abstrakcionismam, 
bet ne šī virziena tipiskam va -

riantam. Varētu domāt, ka lat-
vietis sekos amerikāņu abstrak-
tajam ekspresionismam, taču 
šķiet, ka tas viņu nevilina. Ļoti 
iespējams, ka savulaik viņa ik -
dienas darba specifika – iesai-
ņojumu un logo radīšana – ie -
spaidoja arī glezniecības izteik-
smi. Ikvienā viņa gleznā vai 
zīmējumā vērīgs skatītājs ie -
raudzīs pazīstamas lietas vai 
dabas norišu grafiskus simbo-
lus vai vispārinošus tēlus un 
zīmes, kas acumirklī atraisa 
fantāziju. Gleznā „Katalonija”, 
piemēram, es saskatu gan saules 
kvēli, tādēļ arī šīs spilgtās krāsas, 
gan  jūras krastu, debesis, telti, 
karaļnamu tuvumu, gan svētku 
svinēšanu, karogu plīvas, sen-
laiku pilis un cietokšņus. „Ru -
dens raža” droši vien atsauc 
atmiņā labības novākšanu Lat-
vijā. Sevišķi labs ir „Zilais putns”, 
kas stāsta par ilgām un atmi-
ņām. Tas, manuprāt, ir viens no 
labākajiem šajā kollekcijā.

Atliek vien novēlēt Ilmāram 
Rumpēterim radošu degsmi arī 
šajos cienījamos gados, saules 
kvēli, atmiņas, kas apgaro, un 
ilgas, kas liek tiekties tālāk.
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(Turpinājums sekos)

AGATE NESAULE

„Manās atmiņās
Latvija vienmēr ir saistīta ar sauli”,

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

raksta profesore un rakstniece 
Agate Nesaule (dzim. 1938). Vi -
ņas atmiņas par Latviju ir frag-
mentāras, ar atsevišķām ainām, 
notikumiem, jo sešu gadu ve -
cumā viņa kopā ar ģimeni 
dodas projām no Latvijas. „Es 
nedomāju, ka mēs dosimies 
prom uz ilgu laiku, kur nu vēl – 
uz visiem laikiem.” Bēgļu gaitās 
pieredzētās šausmas, necil vē-
cība, pat zvērības, nonākot 
krievu okupācijas zonā Vācijā, 
ilgus gadus atstāja traģiskus un 
neizdzēšamus nospiedumus. 
Līdz izceļošanai uz Ameriku 
Agate Nesaule mācās latviešu 
bēgļu skolā. 1950. gadā ģimene 
ierodas Indianapolē, kur tēvs ir 
Indianapoles ev. lut. baznīcas 
mācītājs. 

Latviešu sabiedrībai Agate 
Nesaule vairāk pazīstama kā 
rakstniece, pirmā publikācija 
„Tālrunis zvana” ar Andras Ne -
retas vārdu lasāma Jaunajā 
Gaitā 1956. gadā, tomēr pēc šīs 
publikācijas literāri radošais 
darbs paliek otrā plānā. Pēc 
izcilām sekmēm Šortridžas vi -
dusskolā (Indianapolē) Agate ar 
Izadoras Feiblemanes stipen-
diju uzsāk angļu valodas studi-
jas Indianas Universitātē Blū -

mingtonā. Akadēmiskā karjera 
veidojas secīgi – bakalaura 
grads (1961), maģistra grads 
(1963), doktores grads (1972; 
disertācija ”The Feminism of 
Doris Lessing”). Agate Nesaule 
ir profesore Vaitvoteras (White-
water) universitātē, Sieviešu 
studiju programmas direktore 
(pēc viņas iniciatīvas fakultāte 
izveidota 70. g. sāk.). 1987. gadā 
ievēlēta par ASV Vidējo valstu 
moderno valodu (Midwest Mo -
dern Language Association) ap -
vienības prezidenti. 1988. gadā 
saņēmusi Deivida Sandera ap -
balvojumu par izcilu pasnieg-
šanu Viskonsīnas universitātē, 
seko citas balvas, tostarp 2010. 
gadā Agate Nesaule no Madi-
sonas saņem gadskārtējo reģio-
nālo balvu literatūrā – „Ir brī-
nišķīgi izrādīt godu kādam, kas 
tik daudz devis Vaitvoteras 
universitātei” (R. Telfer). Ilgus 
gadus Agates Nesaules ikdienas 
pasaule bijusi akadēmiskā vide 
un darbs, kur galvenās intereses 
angļu un amerikāņu 20. gs. 
literatūra, sieviešu tiesības un 
sieviešu zinātnes kursi.  

1991. gadā Agate Nesaule 
pirmo reizi viesojas Latvijā, 
piedaloties Pasaules zinātnieku 

kongresa Izglītības sekcijā, par 
sieviešu tiesībām personiskā, 
ekonomiskā un polītiskā dzīvē 
un par sieviešu zinātnieču sa -
sniegumiem. 

1995. gadā iznāk Agates Ne -
saules grāmata ”A Woman in 
Amber: Healing the Trauma of 
War and Exile”– autobiografisks 
stāstījums par latviešu mācītāja 
ģimenes ciešanu un briesmu 
pilnām bēgļu gaitām Otrā pa -
saules kaŗa beigās, dzīvi Vācija 
bēgļu nometnēs un vēlāko 
iedzīvošanos ASV, „autores 
dziļu psīcholoģisku rētu apē-
nojumā.” Romāns par „pārdzī-
vojumu dziedēšanu”, „spēcīga 
pretkaŗa grāmata” (D. Lesinga), 
„grāmata iznēsāta fragmentārās 
atmiņu šķembās 40 gadus, līdz 
autore saņēmusies tās saliedēt 
un uzticēt papīram” (I. Karule). 
Tā ir grāmata, kas ļauj saprast 
tautas traģēdiju, pārdzīvoto un 
neaizmirstamo traģismu, kas 
vēstījumā šķetināts mazas mei -
tenes epizodiskā virknē jumā, 
pārklājoties laikiem (tagadne-
pagātne), vietām un notiku-
miem. Grāmata rada atsaucību 
visdažādākajās lasītāju audito-
rijās. Tā ieguva American Book 
Award, tulkota vairākās valodās, 

1997. gadā izdota latviešu 
va lodā. Bijusi iecere arī pēc 
romāna uzņemt filmu ASV. 
Romāns dramatizēts un Snie-
dzes Ruņģes režijā izrādīts 3. Pa -
saules zinātnieku kongresa laikā 
Rīgā 1999. gadā.

nespējot to pārvarēt, var kļūt 
postoša. Pagātni jau nevar pa -
darīt par nebijušu, bet, varbūt 
to izstāstot, kādu daļu smaguma 
iespējams no sevis novelt.

Tomēr ir apjausma, ka arī pēc 
vairāk kā pusgadsimta nekas 
šajā pasaulē nav mainījies, ka 
turpinās kaŗi, iznīcība, posts un 
šādu traumatisku kaŗa pieredzi 
sevī nesīs arī tagadējie ciešanas 
pieredzējušie bērni. 

2009. gadā iznāca Agates Ne -
saules romāns ”In Love with 
Jerzy Kosinski”. 

Agatei Nesaulei jau kopš bēgļu 
gadiem būtiska ir doma par 
izglītību, dzirdējusi, ka Kārļa 
Skalbes sirds bagātība neizzūd 
un nesarūs; var pazaudēt visu – 
dzimteni, mantu, naudu, bet to, 
ko tu zini, iemācies, kā iekšēji 
attīsties, to vienmēr vari paņemt 
sev līdzi, un tas ir galvenais. Tas 
var kļūt par ikkatra mērķi – 
iekšēji attīstīties. Arī izlasīt ko 
jaunu. Topošā romāna frag-
mentus, ko sākam publicēt, 
Agate Nesaule lasīja 3x3 no -
metnē Katskiļos 1999. gadā.

INGUNA DAUKSTE
SILASPROĢE

Pieredzētā izstāstīšana (tas 
viņu atbrīvo beidzot no „dzīves 
dzintarā” – no ieslēgtības šaus-
mu pilnajā pagātnē) literārā 
formā, romānā kļūst par dvē-
seles terapiju. Jo būtiski ir iz -
stāstīt, ne sevī ilgstoši glabāt 
šādu traumatisku pieredzi, kas, 

Ēnas
1941. gads

Ir pagājusi aukstākā ziema, 
kāda palikusi atmiņā. Zem ledai-
nu vēju nokaltētām ābelēm kuplo 
glāsmaina zāle un sarkanais 
āboliņš. Klukst vistas, mirguļo 
strauti, un govis dod pienu. At -
nesdami veiksmi, savās ligzdās 
augstu virs baznīcām un lauku 
sētām ir atlidojuši stārķi. Mež-
malās nogatavojas meža ogas, un 
zem zemes briest bietes. Pa Lat-
vijas pilsētu ielām lepni staigā 
krievu iebrucēji, bet lauku mājas 
apņem vakara smaržas, ko izgaro 
darbarīki un svaigi pļauta zāle.

Velta pārlaiž skatienu vēsajai, 
kārtīgajai virtuvei „Stabulēs”, mājā, 
kas pieder viņas vīram Valdim. 
Viņa apsedz saldskābmaizes 
mīklu ar lina drānu, noliek to 
raudzēties un ieberž nosauļotās 
rokas ar glicerīnu un rožūdeni. 
Izstiepusi rokas virs galvas, viņa 
sakļauj plaukstas un kā lūgšanā 
pieliek tās pie sirds.

Sievieti pārņem pateicība par 
ziedošajiem dārzeņiem un pu -
ķēm izravētajā dārzā, par bries-
tošo kviešu laukiem, par vīru, 
kuŗš pēc pāris dienām atgriezīsies 
mājās, un piecgadīgo meitiņu 
Almu, kuŗa šķūnī guļ. Velta uz -
auga katoļu bāreņu namā, taču 
viņa vairs neapmeklē misi. Tagad 
viņa dažkārt lūdzas Dieviņam, 
mīļam un savējam Dievam, kuŗu 
uzrunā pamazināmā formā un 
slavina daudzas dainas, un ik pa 

laikam pavada vīru uz luterāņu 
dievkalpojumu. Sestdienu pēc-
pus dienās viņa nogriež puķes, ko 
Valdis ņem līdzi uz tēva un vec-
tēva kapiem, kur viņš uzkavējas 
un aprunājas ar tiem.

Kapsēta atrodas blakus baznī-
cai tuvīnā pakalnā, kur pirms 
septiņiem gadsimtiem latvju ka -
ŗavīri nocietinājās pret vācu ieka-
rotājiem. Tur arī pulcējās raganas, 
dziednieki, gaišreģi un citi spēcīgi 
gari. Velta spēj sajust šo būtņu 
labvēlīgo klātbūtni dienas vidū, 
kad uzpūš viegls vējiņš. Taču šo -
dien milzt tumši mākoņi, kas 
nenes spirdzinošu lietu, un asas 
vēja brāzmas triecas bērzos un 
ozolos.

Šķūnī saritinājusies sienā, Al -
mi  ņa sapņo par stārķiem un 
meža zosīm. Vienkāršā bērnu iz -
prieca vasarā – gulēt ārpus mājas 
– visbeidzot ir nomierinājusi 
piecgadīgo meitēnu. Velta ieaijāja 
meitiņu, stāstot par resnu un 
omulīgu dzeloņcūku ģimeni, kas 
dzīvo mājā otrpus pakalna, kur 
tās brūvē alu un gatavo sieru 
Jāņu dienai, kuŗa būs mazliet 
vēlāk  nekā pēc nedēļas.

Meitenīte augu dienu bija ni -
ķīga un kā pielipusi mātei, raus-
tīdama Veltas svārkus un mīdama 
viņai uz papēžiem, un šāda uz -
vedība nebija raksturīga tik pa -
klausīgam un patstāvīgam bēr-
nam. Man vajadzēja pajautāt 
viņai par bailēm, viņa sajūt 
šausmas tuvumā, Velta vēlāk 
domā. Bērniem piemīt nojauta. 
Viņi jūt, kad tuvojas nelaime.

Pat laukos pastāv briesmas. 

Ļaudis, cerēdami aizbēgt no pil -
sētās valdošajiem krieviem, kas 
spīdzina, deportē un nonāvē, 
naktīs klīst pa ceļiem. No mežiem 
klusēdami iznāk prātu zaudējuši 
cilvēki. Kā izbadējušies, sanik-
noti rēgi viņi stāv un vēro mier-
pilnās lauku mājas.

Valdim nepatiks, ka sieva un 
meita pametušas mājas sniegto 
drošību un pārvākušās uz šķūni, 
taču Velta nolemj atzīties šajā 
rīcībā. Viņa ar vīru ir dzīvesbiedri 
un labi draugi. Viņi vienmēr visu 
izrunā, un Valdis paļaujas uz sie-
 vas veselo saprātu un attapību. 
Velta ciena viņa viedokli, tāpēc 
atstutēs baļķi pret šķūņa durvīm, 
iekams kāps sienaugšā, piespie-
dīsies meitas augumiņam un 
piekļaus seju viņas taisnajiem, 
gaišajiem matiem.

Veltu un Valdi nav nomocījusi 
desmit gadu ilgā laulības dzīve. 
Valda vārds liek domāt par val-
donīgu cilvēku, taču pret Veltu 
viņš tāds nav, varbūt vienīgi daž-
kārt, kad viņi bauda gultas prie-
kus. Būdama mātes cerībās, viņa 
pašlaik bijā vīra vēlmes vairāk 
nekā parasti. Vienīgā reize, kad 
Velta redzējusi viņu raudam, bija 
pirms trīs gadiem, kad viņa 
priekš laicīgi dzemdēja. Valdis 
uzstāj, lai nākamos četrus mē  ne-
šus viņa atpūšas, ļauj smagos 
darbus apdarīt kalpiem un nelec 
neapseglota zirga mugurā, lai 
dotos izjādē uz attāliem klaju-
miem. Velta klausa vīram vai 
pakļāvīgi sola, ka klausīs, kaut 
gan viņai patīk nodarbināt savu 
spēcīgo ķermeni, līdz to pārņem 

sāpes; viņai patīk atpūta, kad tā ir 
patiesi pelnīta.

Veltas kleita, smalkie kokvilnas 
palagi un plānā sega atrodas uz 
noberztā ozolkoka galda. Velta ij 
nedomātu šķērsot pagalmu ba -
sām kājām, tērpusies tikai nakts-
kreklā. Viņa nevēlas, ka strādnieki 
redz viņas kailo kāju vai pie  brie-
dušā vidukļa aprises. To liedz gan 
kautrība, gan viņas stāvoklis. 
Pirms desmit gadiem, kad Velta 
ieradās šajā lauku sētā, būdama 
septiņpadsmit gadus jauna līgava, 
kuŗu mīlēja par viņu vecākais vīrs, 
bet kuŗa nepatika viņa mātei, 
kalpi uzlūkoju sievieti ar aiz do-
mām. Velta smagi nopūlējās, lai 
izpelnītos viņu cieņu; tagad viņa 
negrasījās zaudēt nedz viņu god-
bijību, nedz pašas godu.

Velta no tumšā alus mucas, ko 
Valdis sagatavojis līgo svētkiem, 
piepilda lielu krūzi un kāri pa -
dzeras. Līdz ar auksto dzērienu 
viņas vēderā un cirkšņos ielīst 
sil  tums. Viņa malko alu, ieelpo 
uz galda krūzē salikto saldo zirņu 
smaržu un iztēlojas, kā apskaus 
Valdi, kad viņš pārradīsies. Kad 
viņi ir savijušies apskāvienā, Velta 
sajūt saikni ar kokiem un aug-
ļiem, zemi un debesīm.

Vilkača kundze, Veltas kaimi-
ņiene un sešu bērnu māte, ir tei-
kusi viņai, ka mīlestība pagaist 
pēc bērnu piedzimšanas, taču 
Velta ir atklājusi, ka tā nav tais-
nība. Viņas ķermenis dažkārt 
trīc no vēlmes pēc vīra fiziskas 
klātbūtnes, un viņai kļūst silti no 
baudas, ko izraisa vīra pieskāriens, 
līdzīgi viņa jutās, kad baroja ar 

krūti Almu zīdaiņa vecumā. Pār 
viņas lieliem pārskrien trīsas, 
atceroties, kā viņa guļ ar Valdi, 
piespiedusies viņam cieši klāt, 
vīra sastrādāto roku uz sava vē -
dera, viņa vienmērīgo elpu pa -
kausī, viņa lielo, spēcīgo ķer -
meni, kuŗa aizsegā Velta jūtas 
pasargāta.

Piesargādama savas pierietē ju-
šās un maigās krūtis, Velta paceļ 
dvieli un vēlreiz apskata rudzu 
maizes mīklu. Lai gan virtuvē un 
lauku darbos Velta nodarbina 
trīs jaunas sievietes, maizi viņa 
vienmēr gatavo pati. Viņai patīk 
sajaukt miltus ar ūdeni, redzēt, 
kā veidojas raugs, sajust pār vēr-
tības sākumu. Taču šodien Almas 
neierastā prasība pēc turēšanas 
rokās un mierināšanas, itin kā 
viņa būtu zīdainis, teju vai attu-
rēja Veltu no šī nozīmīgā uzde-
vuma.

Klusi dungodama, Velta pakaŗ 
priekšautu uz āķa pieliekamajā 
un pārlaiž skatienu cukura un 
miltu kārbām, burkām ar iev ārī-
jumu, sālījumu un plūmēm, kas 
vēl no pērnā gada ir saglabājušās 
lielā skaitā, kaut arī gandrīz jau 
klāt ir laiks ievākt un marinēt 
jauno ražu, strādājot gaŗas, sau -
lainas dienas un apreibstot no 
gandarījuma, ko sniedz darbs. 
Siera rituļi un podi ar sviestu ir 
apklāti ar mitrām drānām, un 
visur jaušama spēcīgā diļļu 
smarža. Velta tās sagriezīs un 
uzbērs mājas sieram un redīsiem, 
ko grasās pasniegt brokastīs.
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No kreisās: vijolnieks Pēteris Briedis, pianiste Līga Zemesarāja un čelliste Kristīn Treimane

ANDA 
SŪNA

COOK

Jā, nudien, kauns pār visu 
ģīmi, ka gauži novēlojos ar sa -
jūsminoša koncerta aprakstu, 
bet – svētki, ciemiņi brauc, cie-
mos jābrauc ...Toties tagad, cī -
noties ar ziemas untumainību, 
ir jauki pakavēties atmiņās.

Greznā rudens lapu nokrāsa 
Klīvlandē uzglabājās neparasti 
vēlu, un tā bija kā ielogs ražī-
gumam Klīvlandes latviešu drau-
dzes namā novembŗa mē  nesī. 
Trīs skaisti uzvedumi vēra dur-
vis apmeklētājiem, kuŗi atsaucīgi 
atzīmēja šī mēneša vēsturisko 
dziņu uz brīvību.

Visčaklākā latviešu saime 
Klīvlandē ir tautieši, kuŗi, kaut 
arī beiguši tā saukto maizes 
darbu, vēl joprojām velta savu 
brīvo laiku regulārām sanāk-
smēm. Tiekoties ik pārnedēļu 
smeļ dzīvesprieku draudzīgā 
sadzīvē, bauda vērtīgus priekš-
lasījumus un izbraukumus. No -
vembŗa saiets bija it īpaši izcils, 
ieklausoties latviešu tautas liris-
kās skaņās un atceroties mūsu 
Lāčplēšus.

Inese Ābols iepazīstināja 
klātesošos ar čellisti Kristīni 
Treimani no patālās Buffalo 
pilsētas, kur viņa kopš 2010. 
ga da ir fakultātē Community 
Music School Buffalo, Ņujorkā. 
Kristīne uzsāka čella mācību 
pie sava tēva Dzidra Treimaņa, 
čellista Ņujorkas Radio City 
Music Hall. (Čellists D Treimanis 
piedalījās Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības `60 gadu se -
zonā kā čellists ar Latvian Trio, 
kopā ar Viktoru Ziedoni (vijole), 
un Voldemāru Melķi (klavie-
res). Viņa turpināja skoloties 

ĻOTI PATIKA KLĪVLANDĒ
Manhattan School of Music un 
New School of Music Filadelfijā, 
kur ieguva bakalaura gradu 
mūzikas mākslā. Kitchener Wa -
terloo Symphony Orchestra, On -
tario, Kanadā, ir saistījis Kristīni 
par čellisti 30 gadus. 

Kristīnei piebiedrojās vijol-
nieks Pēteris Briedis un pianiste 
Līga Zemesarāja – mūsu pašu 
Klīvlandes mākslinieki.

Mēdz teikt, ka mūzikai ir 
spēja pārcelt klausītājus citā 
vidē, un tā arī bija ar Kristīnes 
sniegumu. Viņa aizrautīgi cen šas 
iepazīstināt plašāku audienci ar 
latviešu komponistu skaņdar-
biem, un, klausoties bagātīgo 
mūzikas klāstu, tik tiešām šķita, 
ka dzirdam jūras šalkoņu, lauku 
baznīcu zvanus, jautru dejotāju 
soļus, un ieelpojam svaigo viršu 
dvašu. Parallēli programmai, 
Kristīne deva saistošus paskaid-
rojumus par komponistiem un 
viņu darbiem

Kā pirmo čelliste atskaņoja 
Haralda Berīno „Mūsu Tēvs 
debesīs”, lūgšanu, kas izskanēja 
paļāvīgi, bet ar stingru apņē mī-
bas izjūtu. Kristīne ir mantojusi 
sava tēva plūstošo toni un kopā 
ar Līgas smalkjūtīgo pavadīju -
mu ieveda klausītājus svinīgā 
noskaņā. 

Ivara Gaides „Es pateicos” 
atgādināju mūsu tautas sadru-
pušo likteņu izturību. 

Emīla Dārziņa „Melan cho lis-
kais valsis”, piebiedrojoties Pē -
teŗa liegajām vijoles skaņām, 
vedināja atcerēties, kad un kur 
tas bija iepriekš dzirdēts. Ļoti 
pazīstamās „Teici to stundu”  un 
„Pazudusī laimīte” sērīgi atkal 

sauca atmiņu takās. Mazāk pa -
zīstamā Romualda Jermaka 
„Miserere” līgani un izteiksmīgi 
izcēlās ar skaisto izpildījumu. 

Pateicamies par vērtīgo „dā -
vanu saini”, ko gadu gājumā 
esam saņēmuši no latviešu 
skaņ ražiem. Plašais klāsts, ko 
Kristīne Treimane bija atvedusi 
uz Klīvlandi, teiksmaini pauda 
mūsu tautas mūzikas bagātību 

pelnījās apbrīnu ar saliedēto 
spēli. Brigitas Ritmanes „Manai 
tautai” un Bruno Skultes „Lūg-
šana” izcēlās ar klavieŗu iz  teik -
smīgo pavadījumu. Klausoties 
Pēteŗa Vaska „Dziesmu bez 
vārdiem”, bija jāpiekrīt bieži 
sacītam, ka mūzika ir visva-
renākā un pārliecinošākā no 
visām mūzām un rada dziļus 
pārdzīvojumus. 

Ķeniņa jautrā „Cāļu deja”. 
Sirsnīgs paldies Jānim Resnim, 

ilggadīgajam Pensionāru saimes 
priekšniekam, par organizācijas 
atbalstu šai vērtīgajai pēcpus-
dienai, tāpat Brigitai Millers, 
kas gādāja par maltīti, un Ilonai 
Ķīsis par zāles izdaiļošanu.

Viss labs, kas ir trijotnē, un, 
kā jau iepriekš minēts, pēc 
Pensionāru sarīkojuma sekoja 

un dažādību. Andreja Jurjāna 
dziļi saviļņojošā lūgšana „Tē -
vijai” mijās ar jautro Juŗa Ķeniņa 
skaņdarbu „Latviešu danči un 
dziesmas”, un ļoti iemīļoto Jāņa 
Mediņa „Āriju” un „Ir viens 
vakars”.

Čells, vijole un klavieres iz -

Vijoles un čella rotaļīgā sa -
spēle Arvīda Žilinska skaņdar -
bā (Juŗa Ķeniņa aranžējumā) 
un Tālivalža Ķeniņa „Jandāliņš” 
atgādināja, ka latviešu dabas 
nosliece ir pārmaiņus jautra, un 
citkārt drūma, kā to pierādīja 
sērīgā „Neguli, saulīte”, un Juŗa 

vēl divi koncerti Klīvlandes 
latviešu biedrības paspārnē. Tie 
aprakstīti jau citviet –  postfolk-
loras grupa Iļģi no Latvijas un 
koristi Teiksma no Mineapoles – 
tīras latviskas izpausmes. Lieki 
teikt, ka patika un gribas vēl.

Sagatavojis
MĀRIS BINDERS

Mūsējie pasaulē

***
MARISS JANSONS
Itālija
5. februāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
eri schen Rundfunks, Teatro alla 
Scala, Milano

Luksemburga
6. februāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Philhar mo-
nie Luxembourg

Nīderlande
7. februāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Het Con-
cert gebouw, Amsterdam

Polija
2. februāris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Narodowe 
Forum Muzyki, Wrocław

3. februāris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia z siedzibą w Katowicach, 
Katowice

***
ANDRIS NELSONS
ASV
2.,3.,4.,7.,9.,10.,11.,14.,16.,17.,

18.,21. februāris Andris Nel-
sons un Boston Symphony Or -
chestra, Boston Symphony Hall, 
MA

23.,24.,25. februāris Andris 
Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, soliste Baiba Skride, 
Boston Symphony Hall, MA

28. februāris Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra, 
soliste Baiba Skride, Carnegie 
Hall, New York, NY

1.,2. marts Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra, 
Carnegie Hall, New York, NY

Kanada
4. marts Andris Nelsons un 

Boston Symphony Orchestra, La 
Maison Symphonique de Mont-
real, QC

5. marts Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Roy Thomson Hall, Toronto, ON

***
AINĀRS RUBIĶIS
Polija
17. februāris, Ainārs Rubiķis 

un Orkiestra Symfoniczna Fil -
harmonii w Szczecinie, Filhar-
monia Szczecin

Spānija
1. februāris Ainārs Rubiķis 

un Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi, Euskalduna Jauregia, Bil-
bao

2. februāris Ainārs Rubiķis 
un Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi, Teatro Principal de Vitoria, 
Vitoria

4. februāris Ainārs Rubiķis 
un Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi, Kursaal Donostia, San 
Sebastián

Vācija
10. februāris Ainārs Rubiķis 

un Orchester Komische Oper 
Berlin, Komische Oper Berlin

***
KRISTĪNE OPOLAIS

ASV
2.,6.,9.,13.,17.,21.,25. februā

ris, 2. marts Kristīne Opolais 
Nāras lomā Antonīna Dvoržāka 
operā “Nāra”, Metropolitan 

diriģē Karels Marks Šišons, 
Musikverein Graz

Vācija
1. februāris Elīna Garanča un 

Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Philharmonie Berlin

3. februāris Elīna Garanča un 
Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Festspielhaus Baden-
Baden

5. februāris Elīna Garanča un 
Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Gasteig, Philharmonie, 
München

8. februāris Elīna Garanča un 
Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Alte Oper, Frankfurt

14. februāris Elīna Garanča 
un Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Tonhalle Düsseldorf

21. februāris Elīna Garanča 
un Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland, diriģē Karels Marks 
Šišons, Kölner Philharmonie

23. februāris Elīna Garanča 
un Deutsche Staatsphilhar-
monie Rheinland, diriģē Karels 
Marks Šišons, Rosengarten 
Mann heim

Opera, New York, NY

***
ELĪNA GARANČA
Austrija
17. februāris Elīna Garanča 

un Wiener Kammerorchester, 
diriģē Karels Marks Šišons, 
Konzerthaus, Wien

19. februāris Elīna Garanča 
un Wiener Kammerorchester, 
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Latvietes Vašingonā mudina Trampu 
respektēt sieviešu tiesības

Latvijas kūrorts septiņu kalnu ietvarā
Tikai 33 kilometru attālumā 

no Rīgas atrodas kāda maz pil-
sēta, kas tuvā un tālā apkārtnē 
plaši pazīstama bija jau kopš 18. 
gadsimta beigām. Lielākā tās 
bagātība toreiz un, domājams, 
arī mūsdienās ir sērūdeni sa -
turoši pazemes ūdeņi, kas šur 
tur izplūst virszemē, un purva 
ārstnieciskās dūņas. Uz šo kūr or-
tu atpūsties un ārstēties devās 
gan bagātnieki, gan arī vien-
kārši ļaudis. Pagājušā gadsimta 
20. gados tur pat kursējis zirgu 
tramvajs! Varat uzminēt, par 
kuŗu mazpilsētu ir runa? Nē, tie 
nav Ķemeri! Šis stāsts būs par 
savulaik otru slavenāko Latvijas 
kūrortu – Baldoni, ko ieskauj 
septiņi kalni – Riekstukalns, 
Mo  risona kalns, Bēču kalns, 
Ezītes kalns, Vilšķērstu kalns, 
Vanagkalns un Lapteinas kalns. 

Baldones dziednieciskie avoti 
rakstveida liecībās minēti jau 
15.gadsimtā, savukārt sēravota 
dziednīca ierīkota 1796. gadā, 
līdz ar to šī vieta uzskatāma par 
visvecāko kūrortu Latvijas ter  ri-
torijā. Pagāja vien nieka 42 gadi, 
un Baldonei uzradās nopietns 
konkurents – 1838. gadā atklāja 
Ķemeru kūrortu. Baldones 
dzied nīcas īpašnieki konku-
renci sajuta jau pavisam drīz, jo 
daudzi viņu klienti izvēlējās 
doties uz Ķemeriem. 

Latvijas okupācijas laikā gan 
Baldones, gan Ķemeru kūrorti 
bija iecienīti visā Padomju Sa -
vienībā – abas bija ļoti populāras 
ārstniecības un atpūtas vietas, 
kur vasarās uzturējās daudz cil-
vēku. Diemžēl līdz ar Latvijas 
neatkarības atgūšanu kūrortus 
piemeklēja neapskaužams lik-
tenis. Pieprasījums drāmatiski 
saruka, abu sanatoriju ēkas 
izlaupīja un izdemolēja. Divi 
senākie konkurenti kļuva par 
„bēdubrāļiem”. Vienīgais Bal-
dones ieguvums bija pilsētas 
tiesību iegūšana 1991. gadā. 
Ga  diem ejot, gan vienam, gan 

otram kūrortam nomainījās 
vairāki saimnieki (Baldonei pat 
pieci), taču postaža abos kļūst 
tikai lielāka. 

Iebraucot Baldonē, jau laikus 
ir pamanāmas norādes – kuŗā 
virzienā doties, lai apskatītu 
ievērojamākās vietas. Vispirms 
interesi piesaistīja norāde – 
„Sēravots „Ķirzaciņa””. Skaidrs, 
ka šis ceļš ved uz vēsturisko 
sanatorijas parku, kur agrākos 
laikos bijušas trīs sēravotu 
ūdens ņemšanas vietas: „Ķirza-

skats. No senās godības pali-
kušas tikai drupas. Logi un dur-
vis aizsistas ar finieŗi, taču 
vairākās vietās tas atlauzts. 
Sienas nošvīkājuši grafiti „māk-
slinieki”. Ejot gaŗām graustiem, 
centāmies uzminēt, kas tajos 
atradies kādreiz. Viena varētu 
būt bijusi deju zāle vai arī 
ēdamzāle, otra – viesnīca. Bet 
kāda gan tam tagad ir nozīme? 
Sāp sirds, redzot, kā nebūtībā 
pazūd kādreiz tik ļoti iecienīta 
vieta.

arī sērūdens ņemšanas vieta 
„Māra”, ko rotā akmenī veidota 
jaunas meitenes skulp tūra. 
Neilgajā laika sprīdī, ko tur 
pavadījām, bija vērojams, ka pie 
skulptūras pienāca vairāki cil-
vēki un no sēravota pasmēla 
ūdeni vai arī tajā nomazgāja 
seju un rokas. 

Vēstījums par Baldoni nebūs 
pilnīgs, ja bez sanatorijas netiks 
pieminēti vēl citi apskates ob -
jekti. Atpakaļceļā uz Rīgu gluži 
kā pārsteigums skatam atklājas 

celtā rokā tur zivi, un diviem 
putniem. Labā laikā var doties 
pastaigā pa Baltās pils parku, 
kur priecēs dažādi eksotiski 
koki – dižegles, ciedru priedes, 
Mandžūrijas korķa koki, sudrab-
egles, sarkanie ozoli un citi.

Jāpiemin arī baronu fon 
Līvenu medību muiža, kas 
mūsdienās plašāk zināma kā 
Mercendarbes muiža. Turp ceļš 
ved caur kilometru gaŗu, kuplu 
liepu aleju. Muiža atrodas ārpus 
Baldones centra, taču turp no -
kļūt nav grūti, ja ievēro ceļa 
norādes. Šo rindu autore bija 
pārsteigta, uzzinot, ka līdz 2012.
gadam muižas ēkā atradies 
bērnu nams. Tas ir iemesls, 
kādēļ Mercendarbes apkārtne 
kļuvusi tik „mūsdienīga” – ne -
tālu no muižas slejas vairākas 
tipveida daudzdzīvokļu ēkas, 
kur mituši bērnu nama dar-
binieki. 

Pirms mājupceļa iegriezā mies 
Baldones Sv.Miķeļa evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā. Padomju 
okupācijas laikā draudze ļoti 
smagi cietusi – izlauztās ērģeļu 
stabules mētājušās pa visu Bal-
doni, bet Dievnama telpās ierī-
kota plastmasas rūpnīcas „Ausma” 
ražotne. Ir gandrīz neticami, ka, 
atjaunojot valstisko neatkarību, 
pamazām sakārtoja arī baznīcu, 
lai tā pildītu funkcijas, kādām 
tika celta. Varbūt, sekojot šim 
piemēram, ar laiku atdzims arī 
Baldones sanatorija?

UZZIŅAI:
Baldone atrodas 33 kilo-

metru attālumā no Rīgas – 
jābrauc pa Bauskas ceļu, 

tad, sekojot norādēm, 
jānogriežas uz Skaistkalnes 
ceļu. Attālums no Baldones 
līdz Jelgavai ir 60 km, līdz 

Iecavai – 21 km, līdz 
Ķekavai – 16 km.

Izdemolēto ēku drupas – Baldones sanatorijas „ziedu laiku” liecinieces

ciņa”, „Vāverīte” un „Māra”. Parks 
apmeklētājiem ir brīvi pie  ejams, 
vietējie iedzīvotāji gan šo vietu 
galvenokārt izmanto suņu stai-
dzināšanai. Uz sanatorijas ēkām 
paveras nudien baiss, pat sirreāls 

Sanatorijas parks gan ir 
samērā labi aprūpēts – liela daļa 
koku un krūmu apkopti, arī 
gājēju celiņi atrodas labā stā -
voklī. 2014. gadā sākta parka 
rekonstrukcija. Nesen atjaunota 

20. janvārī Tramps kļuva par 
ASV prezidentu un līdz ar to par 
pasaules ietekmīgāko cilvēku. 
Nākamā dienā visā pasaulē, bet 
sevišķi ASV, notika demon strā-
cijās kur ļaudis izteica savas dus-
mas un vilšanos par šī cilvēka 
nākšanu  pie varas. Ņemot vērā 
Trampa uzvedību un retoriku 
kampaņas laikā, demonstrācijas 
galvenais mērķis bija atgādināt 
Trampam, ka viņam kā prezi-
dentam ir arī atbildība par sie -
viešu un vispārējo civiltiesību 
aizstāvēšanu. 

Tramps bija gana satraucis kā 
sievietes, tā arī vīriešus, lai viņi 
mērotu gaŗus ceļus un izdotu lielu 
naudu, lai publiski un vienoti iz -
teiktu savu nepatiku. Demon strā-
cijās piedalījās galvenokārt sievie-

tes, bet vīriešu arī netrūka. Viņu 
vidū Vašingtonas demonstrācijā 
piedalījās arī vairākas latviešu 
sieviešu grupas, viena no kuŗām 
labi raksturoja demonstrācijas 
vai  rāk nekā 500 000 dalībnieku 
„ģeografiju”: Astrīda no Milvo-
kiem, Māra no Bostonas, Valda 
no Providences, Daina un Anna 
no Vašingtonas. 

Šī demonstrācija bija daudz mie-
 rīgāka un pozītīvāka nekā tautas 
saiets inaugurācijas laikā dienu 
iepriekš. Ziņo, ka Vašingtonā no 
visas lielās ļaužu masas nebija 
iemesla nevienam arestam. Toties 
iepriekšējā dienā vismaz 200 cil -
vēku tika arestēti. Varbūt pats šo -
kējošākais bija moments, kad Ma -
donna ieteica spridzināt Balto namu. 
Tomēr demonstrantu nepatika un 

pat naids pret šo nepieņemamo 
cilvēku, kur nu vēl prezidentu, 
bija skaidri redzams. To spilgti 
izteica viņu plakāti un saukļi: 
Hey, hey, ho ho, Donald Trump is 
got to go. We will not go away, 
welcome to the first day. „We are 
democracy! Tā, ar rozā cepurītēm 
galvā sievietes sauca un staigāja, 
plecu pie pleca, no rīta līdz vēlam 
vakaram.

Tramps, vadot valsti no Baltā 
nama, visu to ja nu neredzēja, 
tad vismaz dzirdēja gan. Rodas 
tikai jautājums ‒ vai demonstrā-
cija viņam kaut ko nozīmēs? Re -
dzē sim. Bet viens gan ir skaidrs. 
Kā to labi pateica aktrise Beta 
Deivisa 1950. gada filmā „Viss 
par Ievu”: Fasten your seatbelts, 
it’s going to be a bumpy ride.

No kreisās: Valda Bolis, Daina Eglīte, Māra Bolis, Astrīda Kaugars, 
Anna Eglīte

Baltā pils – Jāņa Dūmiņa Bal -
dones mūzikas skola. Pils agrā-
kos laikos kalpoja kā viens no 
sanatorijas korpusiem. Tagad 
tās priekšā izveidota neliela 
strūklaka ar puisēnu, kuŗš pa -
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Mūsējie pasaulē

***

MARINA REBEKA
Spānija
1 9 . , 1 2 . , 1 5 . , 1 8 . , 2 1 . , 2 3 . 

februāris Marina Rebeka 
Violetas Valerī lomā Džuzepes 
Verdi operā “Traviata”, Palau de 
les Arts Reina Sofia, València

***
LATVIJAS RADIO 

KORIS UN 
SINFONIETTA RIGA

Nīderlande
1. marts Latvijas Radio koris, 

Sinfonietta Riga, diriģents Kas -
pars Putniņš, De Doelen, Rotter-
dam

2. marts Latvijas Radio koris, 
Sinfonietta Riga, diriģents Kas-
pars Putniņš, Muziekgebouw, 
Amsterdam

3. marts Latvijas Radio koris, 
Sinfonietta Riga, diriģents Kas-
pars Putniņš, Muziekcentrum 
Enschede

4. marts Latvijas Radio koris, 
Sinfonietta Riga, diriģents Kas-
pars Putniņš, De Oosterpoort, 
Groningen

11. marts Latvijas Radio ko -
ris, diriģents Sigvards Kļava, 
Muziekgebouw Eindhoven

Vācija
9. februāris Latvijas Radio 

koris, Sinfonietta Riga, diriģents 
Sigvards Kļava Lux Aeterna 
festivāla atklāšanā, Elbphilhar-
monie Hamburg

***
VALSTS 

AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”
Francija
3. februāris VAK “Latvija” un 

Latvijas Nacionālais simfonis-
kais orķestris, diriģents Andris 
Poga festivālā “La folle journée”, 
Auditorium Vaslav Nijinski, Nante

Itālija
1. februāris VAK “Latvija”, 

Trento

***
PĒTERIS VASKS

Apvienotā Karaliste
16. februāris Pēteris Vasks, 

“Viatore”, atskaņo Scottish En -
sem ble, The Queen\’s Hall, Edin-
burgh 

17. februāris Pēteris Vasks, 
“Viatore”, atskaņo Scottish Ensem-
ble, New Auditorium, Glasgow 

18. februāris Pēteris Vasks, 
“Viatore”, atskaņo Scottish En -
sem ble, Wigmore Hall, London

13. marts, Pēteris Vasks “Vox 
Amoris”, atskaņo Australian 
Chamber Orchestra, Milton Court 
Concert Hall, London

ASV
12. februāris,Pēteris Vasks, 

“Sonāte”, First Lutheran Church 
of West Seattle, Seattle, WA

Dānija
28. februāris Pēteris Vasks, 

„Musica dolorosa stīgu orķes-
trim”, atskaņo Århus Stryger en-

semble, Ellevang Kirke, Aarhus 
Polija
7. marts Pēteris Vasks, “Tālā 

gaisma”, atskaņo Orchester 
Sinfonietta Cracovia, Kraków 
Filharmonia

Somija
16. marts Pēteris Vasks, “Con-

certo no.2”, atskaņo Pori Sinfo-
nietta, Promenade Center, Pori

Vācija
8.,16. februāris, 11. marts 

Pēteris Vasks, „Pater Noster”, 
Mainfrankentheater, Würzburg

16.,19. februāris, 11. Pēteris 
Vasks, „Vēstījums”, “3.stīgu kvar-
tets”, Staatstheater, Stuttgart 

22. februāris Pēteris Vasks, 
„Concerto no.1”, „Concerto no.2”, 
atskaņo Jenaer Philharmonie, 
Volkshaus, Jena

***
ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
25. februāris Ēriks Ešenvalds 

„O Salutaris Hostia”, izpilda 
Exultate Singers, St George’s Bristol

ASV
12. februāris Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, izpilda Liberty Com -
munity Chorus, Gano Chapel, 
William Jewell College, Liberty, MO

18. februāris Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, izpilda 
2016 All-State Choirs (St. John’s 
University, Collegeville Minne-
sota), Orchestra Hall, Minnea-
polis, MN

25. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Southern 
Ore gon Repertory Singers, Music 
Building Recital Hall, Southern 
Oregon University, Ashland, OR 

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda The Green-
ville Chorale, Furman University, 
Greenville, SC

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Southern Ore-
gon Repertory Singers, Sout h ern 
Oregon University, Ashland, OR

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
jaundarbs un “O Salutaris Hostia” 
festivālā “The Festival Mass Choir”, 
izpilda The Honors Choir, Mor-
ton Meyerson Symphony Center, 
Dallas, TX

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
oratorija “Passion and Resurrect-
ion”, izpilda DMA Conducting 
Recital by Justin Appel, Basilica of 
the Sacred Heart Notre Dame, IN

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda The Univer-
sity Singers and Chamber Sin-
gers, St Olaf Catholic Church, 
Minneapolis, MN

28. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Washington 
and Lee University Singers, Wil son 
Concert Hall, Washington and 
Lee University, Lexington, VA

4. marts Ēriks Ešenvalds mul -
timediāla simfonija “Ziemeļu 
gaisma”, izpilda Pacific Lutheran 
University Choir of the West, 
Choral Union and the University 
Symphony Orchestra, Karen Hille 
Phillips Center for Performing 
Arts, Tacoma, WA

5. marts Ēriks Ešenvalds “The 
Heaven’s Flock”, izpilda Chamber 
Singers of Iowa City, First United 
Methodist Church, Iowa City, IA

5. marts Ēriks Ešenvalds “Zvaig-
znes”, izpilda Musica Viva, All 
Souls Church, New York, NY

12. marts Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Northwest 
Chamber Chorus, Phinney Ridge 
Lutheran Church, Seattle, WA

Austrija
13. marts, Ēriks Ešenvalds “O 

Salutaris Hostia”, izpilda Dom-
kantorei St. Pölten, Sankt Pölten 
Cathedral, Pölten

Kanāda
22. februāris Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, izpilda Schulich Sin -
gers, Schulich School of Music of 
McGill University, Montréal, QC

Nīderlande
24. februāris Ēriks Ešenvalds 

“Sun Dogs”, izpilda Nederlands 
Kamerkoor, diriģents Sigvards 
Kļava, Der Aa Kerk, Groningen

Vācija
19. februāris Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, izpilda Landes ju-
gend kantorei Baden, Ev. Stadt-
kirche Durlach, Karlsruhe

26. februāris Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda Vocal ensem-
ble of the Evangelical Cantorei 
Sennestadt, Schloß Holte-Stuken-
brock Friedenskirche

4. marts Ēriks Ešenvalds koŗ-
 mūzika, izpilda Philhar mo nis-
cher Chor Baden-Baden, Kur-
haus Baden-Baden

10. marts Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes”, izpilda Ensemble 
“ClaritasVocalis”, Collegiate 
Church, Stuttgart

10. marts Ēriks Ešenvalds koŗ-
mūzika, izpilda MDR Rund-
funk chor, Peterskirche, Leipzig

11. marts Ēriks Ešenvalds 
koŗmūzika, izpilda MDR Rund-
funkchor, Marienkirche, Dessau

Zviedrija
19. februāris Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, izpilda Dalby Cham -
ber Choir, St. Johannes kyrka, 
Malmö

Düsseldorf
18. februāris, Baiba Skride 

un Göteborgs Symfoniker, Alte 
Oper, Frankfurt

11. aprīlis Baiba Skride, Lau -
ma Skride (klavieres), Laeisz-
halle, Hamburg

Zviedrija
9.,10. februāris, Baiba Skride 

un Göteborgs Symfoniker, Gö  te-
borgs Konserthus

13. februāris, Baiba Skride 
un Göteborgs Symfoniker, Vara 
Konserthus

***
IVETA APKALNA
Vācija
12. februāris Iveta Apkalna, 

Konzerthaus Bleibach
15. februāris Iveta Apkalna 

un Elbphilharmonie Orchester, 
Elbphilharmonie Hamburg

***
KSENIJA 

SIDOROVA
Japāna
11.,12. februāris Ksenija 

Sidorova, NHK Hall Tokyo
KREMERATA BALTICA
Apvienotā Karaliste
ASV
1. februāris Kremerata Bal-

tica, Chicago Symphony Centre, 
Chicago, IL

2. februāris Kremerata Bal-
tica, Cultural Center 92nd Street 
Y, Lexington Avenue at 92nd St, 
New York, NY

3. februāris Kremerata Baltica 
McCarter Theatre Center / Mat-
thews Theater, Princeton, NJ

10. februāris Kremerata Bal-
tica, Bing Concert Hall, Stanford, 
CA

Francija
9. februāris Kremerata Bal-

tica, Jack Singer Concert Hall, 
Calgary, AB

Itālija
21. februāris Kremerata Bal-

tica, Auditorium Giovanni Ag -
ne lli, Centro Congressi Lingotto, 
Torino

22. februāris Kremerata 
Baltica, Teatro Fraschini, Pavia

23. februāris Kremerata Bal-
tica, Teatro Bibiena, Mantova

Kanāda
4. februāris Kremerata Bal-

tica, Koerner Hall, Toronto, ON
6. februāris Kremerata Bal-

tica, Salle Louis-Fréchette, 
Quebec, QC

7. februāris Kremerata Bal-
tica, Montreal Museum of Fine 
Arts, Montréal, QC

Nīderlande
11. marts Kremerata Baltica, 

De Oosterpoort, Groningen
Vācija
28. februāris Kremerata Bal-

tica, Schloss Elmau
2. marts Kremerata Baltica, 

Philharmonie Berlin
4. marts Kremerata Baltica, 

Audimax, Regensburg
5. marts Kremerata Baltica, 

Festspielhaus Baden-Baden
7. marts Kremerata Baltica, 

Reitstadel Festsaal, Neumarkt
8. marts Kremerata Baltica, 

Philharmonie am Gasteig, Mün chen
9. marts Kremerata Baltica, 

Anneliese Brost Musikforum 
Ruhr, Bochum

***
ALVIS HERMANIS
Vācija
10.,12., Džakomo Pučīni 

opera “Toska”, režisors Alvis 
Hermanis, Staatsoper im Schiller 
Theater Berlin

***
BAIBA SKRIDE

Apvienotā Karaliste
8. marts Baiba Skride, Lauma 

Skride (klavieres), BBC National 
Orchestra of Wales, Hoddinott 
Hall, Cardiff

ASV
23.,24.,25. februāris Baiba 

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

28. februāris Baiba Skride 
Andris Nelsons un Boston Sym-
phony Orchestra, Carnegie Hall, 
New York, NY

Beļģija
20. februāris Baiba Skride un 

Göteborgs Symfoniker, Paleis 
voor Schone Kunsten, Brussel

Vācija
16. februāris Baiba Skride un 

Göteborgs Symfoniker, Hannover 
congress centrum

17. februāris Baiba Skride un 
Göteborgs Symfoniker, Tonhalle, 

***
MAIJA 

KOVAĻEVSKA
Vācija
10. februāris Maija Kova-

ļevska Mimi lomā Džakomo 
Pučini operā “Bohēma”, Sä  ch-
sische Staatsoper, Dresden

***
LIENE KINČA

Itālija
1.,5. februāris Liene Kinča 

Elizabetes lomā Riharda Vāg-
nera operā “Tanheizers”, Teatro 
La Fenice, Venezia

***
ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO

Vācija
5.,8.,12. marts Aleksandrs 

Antoņenko Otello lomā Džu  ze-
pes Verdi operā „Otello”, Opern-
haus Zürich

***
EGILS SILIŅŠ

Francija
2.,5.,8.,11.,15.,18. februāris 

Egils Siliņš Karaļa herolda lomā 
Riharda Vāgnera operā “Loen-
grīns”, Opéra National de Paris

Vācija
12. marts Egils Siliņš Ceļi-

nieka lomā Riharda Vāgnera 
operā “Zigfrīds”, Oper Leipzig
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Gunaram Birkertam un 
Gaismas pilij veltīta izstāde

Svinot izcilā architekta Gunāra 
Birkerta 92. dzimšanas dienu, Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
atklāta ekspozīcija “Gaismas pils 
un Stikla kalns – stāsts par Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un tās ar -
chitektu”, pavēstīja LNB pārstāvis 
Augusts Zilberts.

Divdaļīgā ekspozīcija iepazīsti-
na apmeklētājus ar LNB jaunās 
ēkas projekta vēsturi, tapšanas gai-
 tu un autoru – pasaulē atzīto 
architektu G. Birkertu, akcentējot 
viņa radošās virsotnes pasaules 
archi tek  tūras kontekstā. Vienlaikus 
eks  po zīcijā uzsvērti arī 
nozīmīgākie no  tikumi LNB 
vēsturē līdz pat jau  nās ēkas 
inaugurācijai 2014. gada 29. 
augustā.

Ekspozīcijas pirmā daļa, kas ie -
kārtota bibliotēkas 1. stāvā, ir stāsts 
par sabiedrības vēlmi būvēt jau-
nu nacionālās bibliotēkas ēku. Šeit 
uzsvērts arī UNESCO atbalsts un 
G. Birkerta talants, kas īstenojies 
unikālā Gaismas pils / Stikla kalna 
veidolā Daugavas krastā, Rīgas 
centrā.

Savukārt ekspozīcijas otrā daļa 
(12. stāvā), veidota kā simboliska 
architekta studija, kuŗā noritēja 
darbs pie LNB projekta. Šeit stā s-
tīts par G. Birkerta profesionāla-
jiem sasniegumiem – eksponētas 
meistara skices, darba piezīmes, no -
 zīmīgāko projektu maketi. 12. stā-
vā aplūkojamas arī Birkertu 
dzimtas klavieres, kuŗas mazais 
Gunārs spēlējis bērnu dienās dzī-
voklī Rīgā, Stabu ielā 37. Iespē-
jams, vien retais zina, ka bērnībā 
un jaunībā nākamais pasaules ar -
chitektūras meistars spēlējis arī 
vijoli, dziedājis korī, trenējies pel-
dēšanā un basketbolā.

Pusgadsimta gaŗumā G. Bir  - 
k erts radījis 287 būves (bibliotē-
kas, baznīcas, mūzejus, skolas, uni-
   ver sitāšu un banku ēkas).

***
Pie piemiņas ugunskuriem 

atminas barikāžu laiku
20. janvāŗa priekšpusdienā Rīgā, 

Doma laukumā, pie barikāžu at -
ce rei veltīta ugunskura pulcējās 
vairāki simti cilvēku, tostarp Lat-
vi jas amatpersonas, jaunsargi, da -
žāda vecuma skolēni un viņu sko lo-
tāji. Pirms barikāžu piemiņai vel-
tī tā ugunskura aizdegšanas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis tei-
ca uzrunu. “Janvāra barikādēs mēs 
uzvarējām ar savu pārliecību par 
sevi un saviem mērķiem. Šādai 
pārliecībai par brīvu Latviju ir 
jābūt arī šodien.” Prezidents  norā-
dīja, ka šajā dienā atceramies no -
tikumus, kas ir vieni no svarīgā-
kajiem visā Latvijas vēsturē. Bari-
kādes bija viens no tiem brīžiem, 
kuŗos tauta apliecināja gatavību 
stāties pretī bruņotam pārspē - 
k  am, lai aizstāvētu savu brīvību 
un neatkarīgas Latvijas ideju. 

“Latvi jas cilvēkiem ir jābūt vienoti-
em, tikai tad varēsim aizstāvēt sevi 
un attīstīties. Nedrīkstam pieļaut, 
lai barikādes veidotos mūsu – visu 
Lat vijas iedzīvotāju – vidū. 
Pateicoties jums, šodien ir brīva 
Latvijas valsts! Dievs, svētī Latviju! 
Manuprāt, mūs dienās ir ļoti 
būtiski, lai mēs spēju būt vienoti-
em saglabātu, lai mēs būtu 
pārliecināti par sevi, par savu val-
sti, par brīvu un neatkarī gu 
Latviju,” sacīja Valsts prezidents.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jo nis saka uzrunu  barikāžu at -
ceres sarīkojuma dalībniekiem 
// Foto: LETA

Pēc prezidenta uzrunas pasā ku-
ma dalībnieki vienojās Latvijas 
himnas dziedājumā, kam sekoja 
barikāžu ugunskura aizdegšana. 
Ugunskuru aizdedza Valsts prezi-
dents, Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece (VL-TB/LNNK), aizsar-
dzī bas ministrs Raimonds Berg-
ma nis (ZZS), Lietuvas tautas fron-
tes priekšsēdis Romualds Ražuks 
un Barikāžu dalībnieku atbalsta 
fonda prezidents Renārs Zaļais.

Pieminot 1991. gada barikāžu 
laiku, piektdien Rīgā notika vairā-
ki sarīkojumi – iedzīvotāji pieda-
lījās ziedu nolikšanā pie Brīvības 
pieminekļa un Bastejkalnā, bari-
kāžu piemiņas ugunskuru iedeg-
šanā Doma laukumā un pie Saei-
mas nama. Ikvienam bija iespēja 
apskatīties 1991. gada barikāžu 
mū  zeja ceļojošo izstādi, kas izvie -
t ota mūzeobusā Doma laukumā. 

1991. gada 20. janvāŗa vakarā 
Bastejkalnā risinājās pirmā un 
vie nīgā kauja par Latvijas neat ka-
rības atjaunošanu. Kad toreizējai 
Iekšlietu ministrijai uzbruka pa -
domju milicijas speciālo uzdevu-
mu vienības jeb OMON kaujinie-
ki, ēkā dežūrēja astoņi miliči no 
Bauskas. Pār viņu galvām bira 
ložu krusa.

Simtiem cilvēku godināja ap -
šau dē bojāgājušos.  Iededza svecīti 
un nolika ziedus vietā, kur pār -
trū ka miliču Vladimira Gomano-
viča un Sergeja Konoņenko dzī-
vība, aprāvās kinooperātoru Gvi-
do Zvaigznes un Andra Slapiņa 
dzīve. Lode ķēra arī jaunieti Ediju 
Riekstiņu. Iekšlietu ministrijas un 
bruņoto spēku vadība kritušos 
go  dināja, noliekot ziedus arī pie  
kād reizējās ministrijas durvīm, 
kur notika sīvākās apšaudes.

1991. gada barikāžu laikā kri tušo 
piemiņas vietās Bastejkalnā ziedu 
nolikšanas ceremonijā pie  d alās 
1991. gada barikāžu mūzeja va  dī-
tājs Renārs Zaļais (no kr.), Sa  ei mas 
priekšsēde Ināra Mūrniece, Valsts 
prezidents Raimonds Vējo nis un 
ār  lietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
// Foto: Valsts prezidenta kanceleja 

Viens no lielākajiem barikāžu 
gadadienai veltītajiem sarīkoju -
m iem bija tradiconālais barikāžu 
aizstāvju atcerei veltītais koncerts 
“Uz jaunām debesīm” Rīgas Do -
mā. Koncertā piedalījās solisti 
Dau  - m ants Kalniņš un Renārs 
Kau pers, mūziķi Ilze Reine, Aigars 
Reinis, Toms Rudzinskis, Reinis 
Sējāns un “Jasmīnas koris”, kā arī 
diriģen ti Agita Ikauniece, Francis 
Upa ciers un aktieris Uldis Anže. 
Kon certā skanēja Richarda 
Dubras, Ērika Ešenvalda, Lūcijas 
Garūtas, Ūlas Gjeilo, Aivara 
Kalēja, Renāra Kaupera, Raimonda 
Paula, Hel mera Pavasara un Uģa 
Prauliņa skaņdarbi.

***
RTU zinātnieki 

palīdz Eiropas kosmosa 
aģentūrai būvēt satelītus

Rīgas Techniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības inženieŗ zināt-
ņu fakultātes zinātnieki izstrādā 
kosmosa satelītu ražošanas tech-
no loģijas, kas palielinās Eiropas 
Kosmosa aģentūras (EKA) satelītu 
drošību un samazinās izgatavo-
šanas un ekspluatācijas izmaksas 
nākotnes misijās, portālu Delfi in -
formēja RTU pārstāve Elīna Ka  ra-
seva.

RTU zinātnieku grupa Kaspara 
Kalniņa (pirmais no labās) va -
dī bā izstrādā kosmosa satelītu 
ražoša nas technoloģijas Eiropas 
Kos mosa aģentūrai // Foto : Elī-
na Karaseva, RTU

RTU zinātniekiem jāizpēta, kā 
grūti pamanāmi bojājumi ietek  -
mē kosmosa satelītu konstrukci -
ju, kā arī jāpārliecinās par satelītu 
ne stspēju pēc bojājumu gūšanas. 
Pētījumos iegūtie dati ļaus izstrā -
d āt vadlīnijas, kuŗas EKA izmantos 
jaunu satelītu būvniecībā. Univer-
sitātes Materiālu un konstrukciju 
institūta vadošais pētnieks Kas-
pars Kalniņš norāda, ka satelītus 
izgatavo vairākus gadus. Satelīta 
komponentēm “ceļojot” caur dau-
dzu cilvēku un robotu rokām, var 
rasties dažādas buktes un bojāju-
mi. Pat šķietami nebūtiskas kļū-
das var radīt ievērojamus zau dē-
jumus, norāda pētnieks.

***
Latvijā līdz jūnijam ieradīsies 
aptuveni 1000 NATO kaŗavīru
Pērn jūlijā NATO galotņu ap -

spriedē (samitā) Varšavā tika ap -
stiprināta vienošanās par NATO 
sabiedroto spēku klātbūtni Balti-
jas valstīs un Polijā rotācijas kār-
tībā. Tika pieņemts lēmums, ka 
2017. gadā Latvijā, Polijā, Igaunijā 
un Lietuvā izvietos daudzna cio-
nālas bataljona lieluma kaujas 
grupas un Latvijā izvietotās kaujas 
grupas ietvarvalsts būs Kanada. 
Kaujas grupu izveides un izvieto-
šanas mērķis ir veicināt NATO 
īstenoto atturēšanu un stiprināt 
alianses aizsardzību.

Kanadas vadītais vairāk nekā 
1000 kaŗavīru lielais NATO starp-
tautiskais bataljons pilnā apmērā 
Latvijā ieradīsies līdz jūnijam, 

iepriekš žurnālistiem bija aplieci-
nājis topošais Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) komandieris Leo-
nīds Kalniņš. Nesen Saeimas Aiz-
sardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas deputāti aiz 
slēgtām durvīm uzklausīja Kalni-
ņu par aizsardzības nozares gata-
vību uzņemt NATO daudzna cio-
nālo kaujas grupu. Pēc komisijas 
sēdes Kalniņš, kuŗš NBS koman-
dieŗa amatā stāsies 27. janvārī, 
žur nālistiem teica, ka “šī vienība 
pilnā sastāvā ieradīsies jūnijā”, ta -
ču jau pirms tam – ziemas beigās, 
pavasarī – Latvijā ieradīsies nelieli 
kontingenti, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu vienības ierašanos. 
Paredzēts, ka vienība galvenokārt 
uzturēsies Ādažu bazē. Tas gan 
nenozīmē, ka pārējie Latvijas ie -
dzīvotāji neredzēs ārvalstu kaŗa-
vīrus, jo vienība piedalīsies mācī-
bās dažādās Latvijas vietās. Pirmās 
mācības jau ir saplānotas, un tās 
notikšot Ādažos. “Tas arī ir mērķis, 
lai iedzīvotāji redzētu, ka tiek 
nodrošināta Latvijas valsts aizsar-
dzība, un mēs varētu multina cio-
nālā vidē apmācīt savus bruņotos 
spēkus un ārvalstu kaŗavīrus,” 
norādīja Kalniņš, piebilstot, ka ba -
taljona pārvietošanās netraucēs 
Latvijas ekonomikai, jo kaŗavīri 
pārvietosies atbilstoši noteikumiem.

***
Rīgā notika sieviešu 
solidāritātes gājiens

21. janvārī daudzās vietās pa -
sau lē notika brīvprātīgi organizē  ti 
sieviešu solidāritātes gājieni Sister 
march.

Rīgā sieviešu solidāritātes gā - 
j iens notika no Poļu gātes Vecrīgā 
līdz Brīvības piemineklim, tajā pie-
 dalījās aptuveni 200 cilvēku. Sarī-
kojuma dalībnieki nesa plakātus 
un bija piesprauduši īpašas uzlī-
mes. Daudziem gājiena dalībnie  - 
k iem bija rozā cepurītes. Akcija 
no  tika mierīgi un arī nekādas 
negā cijas neizraisīja apkārtējos.

***
Apvienoto Arabu Emirātu 

vēstniecības atvēršana Latvijā

19. janvārī ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs tikās ar Apvienoto 
Arabu Emirātu (AAE) nozīmēto 
vēstnieci Latvijā Hananu Halfanu 
Obaidu Ali Al Madhani, kas mi -
nistram iesniedza akreditācijas 
vēstuļu kopijas.

Ministrs norādīja, ka Latvijas 
vēst niecības atvēršana Abu Dabi 
un AAE vēstniecības atvēršana 
Lat vijā norāda uz abpusēju vēlmi 
intensificēt divpusējās attiecības. 
“Esam gandarīti par pirmās rezi-
dējošās Apvienoto Arabu Emirā tu 
vēstnieces nozīmēšanu Latvijā. 
Latvija plāno šogad nozīmēt arī 
pirmo rezidējošo vēstnieku jūsu 
valstī,” uzsvēra ārlietu ministrs. Pār-
runājot augstu amatpersonu virzī-
šu apmaiņu, Rinkēvičs informēja 
par šī gada februārī plānoto Lat vi-
jas Valsts prezidenta, ministru un 
pavadošās uzņēmēju delegācijas 
vizīti AAE. Plānots, ka vizītē tiks 
ap meklēta pārtikas un viesmīlības 
izstāde Gulfood 2017, kuŗā ar na -
cionālo stendu jau ceturto reizi 
pie dalīsies Latvijas pārtikas ražo-
tāji. Vizītes laikā plānots paplaši-
nāt Latvijas un AAE līgumtiesisko 
bazi un stiprināt ekonomiskās at -
tie cības. Vēstniece uzsvēra Latvi-
jas un AAE ekonomiskās sadarbī-
bas potenciālu, kā galvenās prio-
ritā tes nosakot tūrisma attīstīšanu, 
investīciju piesaisti un sadarbību 
transporta jomā. Latvijas un AAE 
polītiskais un ekonomiskais dia-
logs laika gaitā ir kļuvis arvien 
cie šāks, ko apliecina pieaugošie 
tirdz niecības rādītāji. 2016. gada 
pir majos trīs ceturkšņos preču 
tirdz niecības apgrozījums ar AAE 
vei doja 61,44 milj. eiro. Diplomātis-
kās attiecības ar AAE nodibinātas 
1995. gada 18. septembrī. Latvijas 
vēstniecība AAE darbu uzsāka 
2014. gada 1. septembrī.

***
Lietuvas premjērs nav 

pārliecināts par Rail Baltica 
līguma parakstīšanu

Lietuvas premjērministrs Sau -
ļus Skvernelis paziņojis, ka nav 
pār liecināts, vai 31. janvārī, kā plā  - 
n ots, tiks parakstīts līgums par 
Ei  ropas standarta sliežu platuma 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica savie-
nojuma izveidi. Viņš sacīja, ka 
jaunajai Lietuvas valdībai, kas 
darbu sāka pēc pērn oktobrī 
notikuša jām parlamenta 
vēlēšanām, ir de  talizēti jāizpēta 
visi projekta as  pekti, pirms tā 
paraksta jebkādas vienošanās. 

Sauļus Skvernelis

Viņš sacīja, ka jaunajai Lietuvas 
valdībai, kas darbu sāka pēc pērn 
oktobrī notikušajām parlamenta 
vēlēšanām, ir detalizēti jāizpēta 
visi projekta aspekti, pirms tā pa -
raksta jebkādas vienošanās. Skver-
nelis norādīja, ka līgums netiks 
parakstīts, ja šāda analize nebūs 
pabeigta, līdz viņš mēneša beigās 
dosies uz Baltijas valstu premjeŗu 
sanāksmi Tallinā. Līgums regulēs 
vispārējo Rail Baltica projektu – 
maršrutu, sagatavošanās darbu 
laika grafiku, infrastruktūras īpa-
šumtiesību jautājumus un būv-
niecības financējumu.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S
vārdu atzīts vārds “jaunuzņē - 
m ums”, par gada nevārdu ‒ “ekse-
lence” ar nozīmi izcilība,  bet spār-
notā izteiciena godā ticis boksera 
Maira Brieža izteikums “Mans 
dopings ir mana tauta”. Sakopoti 
spilgtākie priekšlikumi 2016. gada 
vārda, nevārda un spārnotā tei-
c iena katēgorijā.

Balsojumā noskaidrojies, ka žū -
rijas locekļi diezgan lielā vien prā-
tībā 2016. gada spārnotā teiciena 
titulu piešķir boksera Maira Brie-
ža izteikumam “Mans dopings ir 
mana tauta”.

Gada nevārda katēgorijā pie -
teikto vārdu klāstā vēlmei izteikt 
neapmierinātību ar pašiem vār-
d iem vienmēr piejaucas vēlme 
paust neapmierinātību ar to, kas 
notiek pasaulē vai tepat Latvijā, 
no  rāda aptaujas rīkotāji. Valod-
nie ki vairāk skatās uz to, kas būtu 
vai nebūtu pieļaujams pēc valo  das 
un stilistikas normām, un šoreiz 
nelaimīgais uzvarētājs ir vārds 
“ek  selence” ar nozīmi izcilība – 
bieži lietots svešvārds tādās 
vārdkopās, kuŗās tas neiederas un 
ir pār pro tams, piemēram, “ekse-
lences centrs” un “ekselences balva”. 
Ar vārdu “ekselence” 
diplomātiskajās attie cī bās uzrunā 
citas valsts galvu, valdības locekli, 
vēstnieku. Pagāt nē tas bija augstas 
amatpersonas tituls.

Gada vārds – “jaunuzņēmums” – 
jau ir plaši ieviesies. Tā nozīme ir 
jaunizveidots strauji augošs uz -
ņēm ums, kas izstrādā vai jau pie-
dāvā innovatīvu ražojumu, pro-
cesu vai pakalpojumu, ar to cenz-
damies tirgū ieņemt kādu jaunu 
nišu (angliski startup).

Pērnais gads mūs pārsteidza arī 
ar pilnīgi jauniem vārdiem. Viens 
no tiem ir “trump(i)s” (no angļu 
Trump). Starp citu, joprojām nav 
skaidrs, kā latviski rakstīt un ru -
  n āt – “breksits” vai “bregzits”.

***
Lielajā Dzintarā pasaules 

mūzikas grupa The Gloaming
Pieci neatkārtojami mūziķi, kas 

kopā veido īru grupu The Gloa-
 m i ng, oktobrī ar vienīgo koncertu 
Baltijā viesosies Liepājas koncert-
zālē Lielais dzintars.

The Gloaming pašlaik ir vieni  
no spilgtākajiem pasaules mūzi-
kas jeb world music žanra pārstāv-
jiem uz Eiropas skatuves, apvie-
nības izpildītā oriģinālmūzika at -
rodas krustcelēs – tradicionālā īru 
folkmūzika uzplaukst jaunā ska-
nējumā, paspilgtinot to ar laik me-
tīgās, džeza un eksperimentālās 
mūzikas nokrāsām.

***
Lielajā dzintarā izskanēs 

ķīniešu Jaunā gada svētku kon-
certs

1. februārī Liepājas koncertzālē 
Lielais dzintars izskanēs krāšņs 
ķīniešu Jaunā gada svētku kon - 
c erts, kuŗā piedalīsies divi eksotiski 
orķestŗi no Ķīnas ziemeļiem un 

šanas balvas (Valodu balva) kon-
kursu. Saskaņā ar balvas noliku -
mu tai var pieteikt daiļliterātūras 
vai dažādu jomu zinātniskā darba 
tulkojumus, kā arī latviešu valo-
das skolotājus Igaunijā un igauņu 
va  lodas skolotājus Latvijā, un 
latvie šu un igauņu valodu 
pētniekus par to ieguldījumu val-
odu popu lā rizēšanā 2016. gadā. 
Žūrijas lē  m ums par balvas 
ieguvēju tiks pie ņemts 2017. gada 
pavasarī. Valodu balvas mērķis ir 
veicināt latviešu un igauņu valodu 
apguvi un iz  mantošanu, kā arī 
uzsvērt latvie šu–igauņu un 
igauņu–latviešu  tul kotāju sas-
niegumus un veicināt valodu 
pētnieku un valodas sko lotāju 
ieguldījumu valodu popu-
lārizēšanā. Valodu balvas vērtība 
ir 3000 eiro, un tās fondu veido 
vienlīdzīgi Latvijas un Igaunijas 
Ārlietu ministriju ieguldījumi. 
Konkursa žūrijā ir abu valstu Ār -
lietu ministriju pārstāvji, ka arī 
literātūras un valodu eksperti.

Iepriekš Latvijas un Igaunijas 
ĀM balvu ir saņēmuši tulkotāji 
Maima Grīnberga 2009. un 2011. 
gadā, Guntars Godiņš 2010. un 
2013. gadā, Kalevs Kalkuns 2012. 
ga  dā un Marguss Konnula ar 
pseu donimu Contra 2014. gadā. 
Savukārt 2015. gadā Valodu bal vu 
saņēma tulkotājs, dzejnieks un 
valodnieks Valts Ernštreits.

***
Latvija iekļuvusi 

The Huffington Post ieteikto 
tūrisma galamērķu topā

The Huffington post izveidojis 
topu ar vietām, kuŗas daudzi ceļo-
tāji nezina, bet kuŗas noteikti va -
jadzētu apskatīt.

Latvija šajā topā ir kopā ar tā   - 
d ām valstīm kā Ekvadora, Rumā-
nija, Kanada un Azerbaidžāna.

***
Uzņem bēgļus

20. janvārī Eiropas Savienības 
pārvietošanas programmas ietva-
ros uz Latviju no Turcijas un Ita-
lijas pārvietotas piecas personas, 
kuŗām nepieciešama starptautis-
kā aizsardzība, tai skaitā divi ne -
pilngadīgi bērni. Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē infor-
mēja, ka Latvijā ieradās viena ģi -
mene no Sīrijas, kā arī eritrejietis 
no Italijas. Patlaban personas at -
rodas patvēruma meklētāju centrā 
Muceniekos. Starp pārvietotajām 
personām ir lauksaimniecības un 
tirdzniecības nozares pārstāvji. 
Ko  pumā Eiropas Savienības pār-
vie tošanas programmā Latvija jau 
uzņēmusi 203 personas.

***
Gada nevārds – “ekselence”, 

izteiciens – Maira Brieža
“Mans dopings ir mana tauta”
Beigusies Rīgas Latviešu biedrī-

bas Latviešu valodas attīstības ko   -
p  as un Latvijas Rakstnieku savie-
nī bas ikgadējā, šogad jau četrpa -
d smitā akcija “Gada vārds, nevārds 
un spārnotais teiciens”. Par gada 

Baltijas valstu kopuzņēmuma 
RB Rail valdes priekšsēde Baiba 
Rubesa novembrī paziņoja, ka 
val stīm ir jāparaksta līgumi, kuŗos 
noteikta projekta virzība. Viņa 
teica, ka dokuments ir nepie cie-
šams, lai projekts būtu neatgrie-
zenisks un būtu pamats sarunām 
ar Eiropas Komisiju par atbalstu 
pēc 2020. gada.

***
Kritizē Skverneļa nostāju

Baltijas Asamblejas (BA) vice-
pre zidents un Latvijas delegācijas 
vadītājs Jānis Vucāns (ZZS) Briselē 
aicināja nevilcināties ar Rail Balti-
ca projekta virzību. “Rail Baltica ir 
viens no svarīgākajiem Baltijas 
valstu kopīgajiem projektiem, kas 
ir būtisks visa reģiona turpmāka-
jai attīstībai. Lietuvas premjēra at -
tu rīgā nostāja pret plānoto ātr-
gaitas dzelzceļa projektu dara ba -
žīgu Baltijas Asambleju par Rail 
Baltica turpmāko nākotni, un mēs 
aicinām nekavēties ar līguma pa -
rakstīšanu,” uzsvēra Vucāns. Vu  c āns 
akcentējis, ka Rail Baltica ir ne 
vien simbolisks apliecinājums 
Bal tijas valstu vienotībai, bet arī 
kalpo par balstu reģiona drošības, 
lab klājības un konkurētspējas 
veici nāšanai. Viņš arī informēja, 
ka BA nosūtījusi vēstuli Lietuvas 
prem jēr ministram Sauļum 
Skvernelim, aicinot skaidrot 
negaidīto paziņo jumu par to, ka 
Lietuva varētu ne  parakstīt līgumu 
par Rail Baltica.

***
Latvijas pase atzīta par 
10. “spēcīgāko” pasaulē

Latvija un Lietuva  ierindota 
10. vietā pasu “spēcīguma” in  dek-
sā, ko veidojusi pētījumu kom -
pa nija Arton Capital, sakopojot 
da   tus par to, cik daudz valstis un 
territorijas katras valsts pilsonis 
var apmeklēt bez iepriekš izsnieg-
tas vīzas vai arī var saņemt vīzu, 
ierodoties citā valstī.

Saskaņā ar kompanijas sakopo-
to informāciju gan Latvijas, gan 
Lietuvas pilsoņi bez īpašiem vīzu 
ierobežojumiem var apmeklēt 
149 pasaules valstis, kas ir 10. aug-
stākais rādītājs. Tikpat valstu var 
apmeklēt arī cilvēki ar Slovakijas 
vai Slovēnijas pasēm. Igaunijas 
pil soņiem bez būtiskiem vīzu ie -
robežojumiem ir iespējams ap -
meklēt 148 valstis, kas ir 11. aug-
stākais rādītājs. Pirmo vietu pasu 
“spēcīguma” indeksā ieņem Vācija, 
kuŗas pilsoņi bez īpašiem ierobe-
žojumiem var apmeklēt 158 pa -
sau les valstis. Otrā “spēcīgākā” pa  se 
pasaulē ir Zviedrijai un Singa pū -
rai – šo valstu pilsoņi bez īpašiem 
ierobežojumiem var apmeklēt 
157 pasaules valstis. Savukārt tre-
šā “spēcīgākā” pase, Arton Capital 
vērtējumā, ir ASV, Dānijai, Fran-
cijai, Lielbritanijai, Norvēģijai, So -
mijai, Spānijai un Šveicei. Šo val-
stu pase ļauj bez striktiem vīzu 
iero bežojumiem apmeklēt 156 
valstis.

***
Izsludināts latviešu un igauņu 

valodu populārizēšanas 
balvas konkurss 

Latvijas un Igaunijas Ārlietu mi -
nistrija izsludina ikgadējo Latvie-
šu un igauņu valodu populāri zē-

KANADA. Ar prieku pziņojam par mūsu novadnieka Gidona 
Krē mera un leģendārā Kremerata Baltica jubilejas (70+20) koncert-
tūri ASV un Kanadā. Visa informācija par grandiozo tūri Kremerata 
Baltica mājaslapā www.kremeratabaltica.com. Koncerti Toronto (04.02.), 
Kvebekā (06.02.), Monreālā (07.02.) un Kalgarī (09.02.) jau 
februārī.

LIETUVA. 20. janvārī Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis 
apmeklēja starptautiskās tūrisma un aktīvās atpūtas izstādes Adventur 
atklāšanas ceremoniju, kā arī tikās ar Latvijas dalībniekiem izstādē, 
apmeklējot viņu stendus. Sarunā ar jauno Lietuvas ekonomikas mi -
nistru Mindaugu Sinkeviču  vēstnieks pauda gandarījumu par to, ka 
izstādē piedalās 19 dalībnieki no Latvijas. Vēstnieks arī pozitīvi no -
vērtē to, ka 2016. gadā Latviju apmeklēja aptuveni 345 000 Lietuvas 
tūristu, kas ir lielākais ārvalstu tūristu skaits salīdzinājumā ar citām 
valstīm.

SOMIJA. Latvijas vēstniecībā Somijā aizvadīta unikāla gastro no-
miskā performance, pārsteidzot Somijas plašsaziņas līdzekļus un 
viedokļu līdeŗus ar Latvijas virtuvi un ļaujot to ne vien nogaršot, bet 
izbaudīt teatrālā priekšnesumā. Sarīkojuma mērķis bija iepazīstināt 
ar Rīgas-Gaujas reģiona iegūto titulu: Eiropas gastronomijas reģions 
2017.

JAPĀNA. 18. janvārī Tokijā finanču ministre Dana Reizniece-
Ozola (ZZS) un Japānas Ārlietu ministrijas parlamentārais vicemi -
nistrs Motome Takisava parakstīja konvenciju par nodokļu dubultās 
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienā-
kuma nodokļiem, kas veicinās komercdarbību, ārvalstu investīciju 
pie saisti, kā arī atvieglos investoru darbu. • 19. janvārī Latvijas vēst-
niecībā Japānā notika Megumi Uemiči  un Takao Mijakes  grāmatas 
“100 apburoši stāsti par Latviju” prezentācijas sarīko jums, uz kuŗu 
tika aicināti plašsaziņas līdzekļu un tūrisma nozares pārstāvji. 
Grāmatas nosaukums angļu valodā ir Latvia! Trivia!, un tās galve-
nais redaktors ir japāņu mākslinieks Takahiro Nišida. 

DĀNIJA. 20. janvārī vēstnieks Kaspars Ozoliņš piedalījās Latvijas 
Bruņoto spēku kaŗavīru pavadīšanas starptautiskajā pretterrorisma 
misijā Irakā parādē. Parādē piedalījās arī folketinga Aizsardzības 
komitejas vadītājs Rasmuss Jarlovs un Dānijas Armijas akadēmijas 
komandējošais virsnieks. Pēc parādes ceremonijas vēstnieks tikās ar 
Latvijas kontingenta pārstāvjiem. Sadarbība ar Dāniju pretterorisma 
operācijā Irākā sākās pirms gada, kad uz Iraku tika nosūtīta pirmā 
Latvijas kontingenta apmācības grupa. Šī gada laikā no dāņu puses 
ir bijušas vispozitīvākās atsauksmes par Latvijas kaŗavīru Irākā 
profe sionālitāti, daudzpusību un atsaucību. Seši Latvijas kaŗavīri 
piedalī - s ies misijā Irākā Dānijas Karaliskās gvardes vienības sastāvā. 
Gandrīz visiem misijā komandētajiem Latvijas kaŗavīriem ir 
iepriekšēja da  lības operācijās Irākā, Mali vai Afganistānā pieredze. 
Pirmsmisijas apmācība un pavadīšanas parāde notika Dānijas 
Karaliskās gvardes kazarmās Birkerodē.

dienvidiem – Šaaņsji Ķīnas radio 
orķestris un Džedzjanas tradicio-
nālais orķestris. Koncertpro gram-
ma “Zīda ceļš un Fučuna kalns 
Capriccio” klausītājus ievedīs Ķī -
nas dienvidu un ziemeļu dabas 
burvībā, aptverot divas šī reģiona 
ievērojamākās vietas un kultūr vēr-
tības – Zīda ceļu, kas senos laik os 
aizsācies Šaaņsji provincē, un Fu -
čun kalnu Džedzjanas provincē, 
kas atpazīstams ar gleznaino ap -
kārtnes ainavu. Koncerts veidots 
kā kultūru apmaiņas iespēja, pie-
dāvājot klausītājiem iepazīt Ķīnas 
tradicionālo mūziku, kas tiks iz -
pildīta uz etniskajiem instrumen-
tiem. Abi orķestŗi – Šaaņsji Ķīnas 
radio orķestris (Shaanxi Broadcas-
ting Chinese Orchestra) un Džedz-
janas tradicionālais orķestris (Zhe-
jiang Traditional Orchestra) – ir 
augsti godalgoti un ieguvuši Ķīnas 
Nacionālās mākslas fonda apbal-
vojumu, kā arī tiek atzīti par labā-
kajiem un zīmīgākajiem tradicio-
nālās formas mūzikas orķestriem 
Ķīnas kultūrā.

***
Pirmizrādi piedzīvos Matīsa 

Kažas filma 
“Vienu biļeti, lūdzu!”

Matīsa Kažas dokumentālā fil-
ma “Vienu biļeti, lūdzu!” (One 
Tic ket Please) pasaules pirmizrādi 
piedzīvos 30. janvārī Gēteborgas 
Starptautiskajā kino festivālā. Fil-
ma, kuŗa ir Kažas debija pilnmet-
rāžas kino, iekļauta festivāla ofi-
ciālajā programmā.

“Vienu biļeti, lūdzu!” (One Tick-
et Please) ir dokumentāls stāsts 
par Nikiju Kokrenu – Ņujorkas 
aktīvāko teātŗa apmeklētāju. Šī 
indiešu izcelsmes kundze, kurai ir 
jau 78 gadi, katru dienu pēdējos 
25 gadus noskatās vismaz vienu 
teātŗa izrādi. Filma “Vienu biļeti, 
lūdzu!” no 13. marta būs redzama 
arī uz Latvijas kinoteātŗu ekrā - 
n iem. Filmas teātru ainu inscenē-
ju mos piedalījušies arī vairāki Lat-
vijas teātru aktieŗi – Imants Strads, 
Andris Bērziņš, Ilze Pukinska, 
Sar mīte Rubule, Aminata Grieta 
Diarra un citi. Filmas režisors un 
producents Matīss Kaža šobrīd 
dzīvo Ņujorkā, kur apgūst kino-
režiju Ņujorkas Universitātes Tiša 
Mākslas skolā.

***
 “Meža sargi” 

ieguvuši balvu Japānā
Filmu studijas “Animācijas bri -

gāde” režisora Māra Brinkmaņa 
leļļu animācijas īsfilma “Meža sar-
gi” (2014.) ir saņēmusi balvu Ja -
pānā, filmu festivālā New Chitose 
Airport Int’l Animation 2016 no -
minācijā “Bērnu filmas balva”.

Filma stāsta par Mežsargu, kurš 
atrod kaudzi atkritumu, izmestu 
mežā. Arī viņa mājdzīvnieki – 
suns, kaķis un pele – ir par to ne -
patīkami pārsteigti. Nākamajā 
reizē Mežsargam izdodas pieķert 
nejauko pilsētnieku.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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ASV 45. prezidenta Donalda 
Trampa 20. janvāra “inaugurāci-
jas runa” ir savdabīgs manifests ‒ 
tonis uzbrūkošs, bez “polītko-
rek tuma”, un jautājumā, kas 
svarīgs Baltijai, ‒ pretrunīgs. 
Paužot pār metumu saviem 
priekšgājējiem ASV prezidenta 
amatā, Donalds Tramps teica: 
“Mēs aizstāvējām citu valstu 
robežas, atteicoties aiz stāvēt 
mūsējās”. Aizstāvēt, sargāt NATO 
dalībvalstu robežas ‒ tas līdz šim 
bija, var teikt, goda uz  devums 
Savienotajām Valstīm  kā šīs 
alianses mugurkaulam. Šis 
Trampa mājiens liek bažīties. 
Tie  sa, šī viņa runa satur arī teiku-
mu, kas sākas tā: “Mēs stiprināsim 
vecas alianses un veidosim jau-
nas” – tātad NATO alianse tiks 
stiprināta, jauki? Taču tālāk teikts 
‒ “apvienojot civīlizēto pasauli 
pret radikālo islāma terrorismu, 
ko mēs iznīdēsim no zemes virs-

Ja Tramps nebūtu tik pretrunīgs...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

as”. Nav slikti, bet pieminēts tikai 
viens no ASV ārpolītikas aspek-
tiem. Nostādot abus Trampa ru -
n as citātus līdzās, paliek mulsa 
neskaidrība. Atliek vien cerēt, ka 
jaunais valsts sekretārs Tillersons 
un aizsardzības ministrs Mattiss 
atgādinās savam bosam, ka so -
lidāritāte NATO ietvaros allaž 
bijusi ASV republikāņu partijas 
programmas stūŗakmens. 

Kāds kontrasts: Ronalds Rei-
gans un Donalds Tramps: atce - 
r os, ka t.s. “trimdas pagastos”, 
kur man savulaik gadījās pabūt, 
lat vieši rakstīja pateicības vēstules 
Reiganam, kuŗš daudz darīja, lai 
vājinātu “ļaunuma imperiju”  ‒ 
PSRS un iestājās par apspiesto 
tautu tiesībām.

Savā 20. janvāŗa runā prezi-
dents Tramps, var teikt, uzmetās 
par strādniecības aizstāvi, no  vār-
tā atstāto darbarūķu interešu 
paudēju. Šis miljardieris, alkatīgā 

kapitālisma iemiesojums, tagad 
kļuvis par Baltā nama saimnieku, 
sola radīt neskaitāmas darbavie-
tas, izvērst ceļu, tiltu, infra struk-
tūras būvi “no krasta līdz kras tam”.

Zīmīgi ir Trampa vārdi par 
“kustību” (movement), kas vēršas 
plašumā, par to, ka Amerika pie-
derot “tautai” un nevis Vašingto-
nas elitei. Tas ir vistīrākais dema-
goģiskais populisms, izdabājot, 
var teikt, masu instinktam.

Ar tām masām var jau būt vi -
sādi: ja 2008. gadā Obama būtu 
zaudējis savam oponentam Mak-
keinam, visā Amerikā saceltos 
afroamerikāņi un šis dumpis bū -
tu asiņains. Un ja 2016. gada 8. 
no  vembrī Tramps būtu zaudētājs, 
varu galvot, ka viņa piekritēji 
apstrīdētu šo rezultātu, un viņu 
sašutums izpaustos krietni vien 
vardarbīgāk nekā tagad notie-
koš ās pret Trampu vērstās pro-
testa demonstrācijas, piemēram, 

21. janvāŗa “sieviešu maršs” Va -
šingtonā.

Interesanti, ka Maskavā tagad 
visur redzami plakāti ar “tripti-
chu”: Tramps, Putins un Francijas 
“Nacionalās frontes” līdere Ma  ri-
na Lepēna. Priekā par Donalda 
Trampa ievēlēšanu dalās ‒ un ne 
tikai Krievijā vien ‒ visi, kam 
rieb jas pats vārds “liberāls”, kam 
derdzas jēdziens “cilvēktiesības”.

Ļoti zīmīgi, ka 21. janvārī ‒ nā -
kamā dienā pēc Trampa inaugu-
rācijas – Koblencā pie Reinas uz 
konferenci bija sanākuši Eiropas 
labēji radikālo partiju darboņi: 
Frauke Petri – AfD (Alternatīva 
Vācijai) līdere, kuŗa cer, ka šī 
par  tija septembrī, bundestāga 
vēlē šanās, iegūs 15% balsu – 
trešo vie  tu aiz kristīgajiem de -
mokra tiem un socialdemokra-
tiem; vi  ņai blakus dižojās Marina 
Lepē na, bēdīgi slavenais Gerts 
Vilders no Holandes, kā arī Italijas 

“Zie   -m eļu līgas” un Austrijas 
“Brīvības partijas” pārstāvji. 
Gerts Vilders vācu valodā griežas 
pie 800 klau sītajiem ar šādiem 
vārdiem: “Va  kar ‒ jauna Amerika, 
šodien ‒ sveika, Koblenca,  un rīt 
– jauna Eiropa”. 

Nu ko, kamēr vērotāji gudro, 
“kā lai izprot” jauno, pretrunīgo 
ASV prezidentu, Latvija, Igau -
nija un Lietuva noslēgušas mili-
tāras vienošanās ar Savienota-
jam Valstīm, kur Pentagonā vēl 
ir cieņā Atlantiskā solidāritāte, 
un Lietuvā pieņemts lēmums 
uzcelt 130 km garu žogu gar ro -
bežu ar Kaļiņingradas (bij. Ke -
nig sbergas) apgabalu, lai novēr-
stu iespējamas krievu provokā-
cijas.

 Lai nu pa to laiku Donalds 
Tramps sāk būvēt savu mūri vis-
gaŗām robežai ar Meksiku. Būs 
jaunas darbavietas,  pārsvarā bal-
tajai ASV strādniecībai.

Iestāžu, kuru galvenais vai viens 
no uzdevumiem ir kont ro lēt, 
Latvijā netrūkst: Valsts Kontrole 
(VK), Valsts Ieņēmumu dienests 
(VID), Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD), Valsts Vides die  - 
n ests (VVD), Konkurences pa -
do me (KP), Būvniecības Valsts 
kon troles birojs (BVKB), Finan-
ču un kapitāla tirgus komisija 
(FKTK), Valsts Valodas centrs 
(VVC)... un gan jau kādu iestādi 
šajā sarakstā esmu aizmirsusi.     
Ir arī vēl dažādas inspekcijas – 
tiltu, datu aizsardzības, autoin -
spekcija utt.

Protams, dienesti un inspek-
cijas tiek apmaksātas no iedzīvo-
tāju nodokļu naudas, tās ir vaja-
dzīgas, bet reizēm tā vien šķiet, 
ka Latvijā ir pārāk daudz kon - 
t rolētāju, bet pārāk maz darītāju. 

Neapšaubāmi spilgtākais pie-
mērs tam, ka kontrolēšana mēdz 
būt vai nu neprofesionāla, vai 
ko  rumpēta, ir Zolitūdes traģē-
dija 2013. gada 21. novembrī 
Rīgā, kad, sabrūkot lielveikalam 
Maxi ma, gāja bojā 54 cilvēki. 
Kopš tā laika ir gan bijusi Saeimas 
izmek lēšanas komisija, gan 
dažādi li  kumu un noteikumu 
grozījumi, bet sacīt, ka beidzot 
būvniecības jomā Latvijā viss ir 
sakārtojies, ir vismaz naivi. Tiesa, 
Būvniecības birojs (BVKB) 
cenšas, ir apturējis vairāku 
jaunbūvju celtniecību, bet 
paviršība un nolaidība šajā jo  mā 
joprojām turpinās, turklāt 
būvnieki protestē, ka jaunbūves 
celtniecību kādam ir tiesības 
apturēt. 

Līdzīgi ir ar polītiķu un arī da -
ļas ierēdņu izpratni par no  dok-
ļiem. Latvijā ir milzīga “pelēkā 
zona”, un lielā mērā to nosaka 
neuzticība polītiķiem un neticī-
ba, ka nodokļi tiks izlietoti tā,  lai 

Dzīve uz papīra
labāk būtu iedzīvotājiem, nevis 
kāda polītiķa vai augstas amat-
personas interesēs.  Spilgts pie  -
m ērs bija t.s. “deputātu kvotas”, 
kad deputāti budžeta pieņemšanā 
Saeimā 20 miljonus sadalīja lie-
lāko tiesu “savējiem”, un Ventspils 
kopumā no budžeta saņēma 4,2 
miljonus eiro. Standarta atrunā-
šanās parasti ir, ka mums ir ļoti 
zems nodokļu slogs, ka citur tie 
ir augstāki. Tiesa gan, tiek aiz-
mirsts, ka mums Latvijā ir arī 
ze māki ienākumi. Ja, nodokļus 
samaksājot, vairs lāgā nav no kā 
dzīvot, tad cilvēki, ja vien var, tos 
nemaksā. Tagad Finanču minis-
trija priecājas, ka pagājušajā ga -
dā izdevies “atgūt” 60 miljonus 
eiro, bet nesaka, ka aizpagājušajā 
gadā tie bija 75 miljoni. Par ņem-
šanos ar mikrouzņēmumu no -
dokļa palielināšanu jau esmu 
rakstījusi, tas vienkārši bija haoss 
un ārprāts, jo grozījumi jau pie-
ņemtajā Budžeta likumā tika iz -
darīti īsi pirms gada beigām. Jā -
teic, ka arī Valsts ieņēmuma die-
n esta attieksme ir ļoti dažāda,   
un likuma ietvaros vieni pieņem 
skar bus lēmumus par sodiem, 
citi saprot un palīdz, ja vien liku-
mi to atļauj. Turklāt VID sank-
cijas parasti vissmagāk skar 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
arī individuālos saimnieciskās 
darbības veicējus, jo tos kontrolēt 
ir vieglāk. Ar vārdu sakot, kon - 
t rolēt sodīt Latvijas iestādes ir 
naskas, bet pajautāt sev, kādēļ 
tāds pārkāpēju skaits un vai ne -
vajag mierīgi, bet pamatīgi refor-
mēt nodokļu sistēmu, lai maksāt 
nodokļus būtu pašsaprotami un 
ar to varētu lepoties – to gan ne. 
Ja arī kaut ko maina, tad tādā 
steigā, ka pēc tam izrādās – atkal 
kļūdījušies, atkal nav īsti pareizi.

Kā zināms, Latvijā jau labu 

laiku plosās Afrikas cūku mēris 
(ĀCM), kas, par spīti visām kon - 
 t rolēm un pasākumiem, lēnām 
izplatās. To ievazā mežacūkas, 
un fermās, kur kāds no dzīvnie  - 
k iem inficējies, tiek izkautas un 
sadedzinātas visas cūkas. Turklāt 
ap inficētajām fermām tiek no -
teikta karantīnas zona. Nevar 
teikt, ka Pārtikas un veterinārais 
dienests nedara un nerīkojas. 
To  mēr kāds nesens gadījums, ko 
varētu pat saukt par traģēdiju, 
liek vaicāt, kā tā varēja notikt. 
Proti, Afrikas cūku mēra uzlies-
mojuma dēļ Krimuldas cūku 
fermā “Rukas” likvidēja vairāk 
nekā 5000 cūku. Slimības uzlies-
mojums saimniecībā cūkkop-
jiem ir pārsteigums un šoks, jo 
fermā bija augsts biodrošības 
līmenis. Saimniecībā notika Ei -
ro  pas Komisijas organizētās mā -
cī  bas par biodrošību. Turklāt 
saim niecību pārbaudīja gan 
PVD, gan Eiropas Komisijas 
veterinārais birojs. Saimniecības 
īpašnieks lēš, ka zaudējumi 
varētu būt pat lielāki par 1 mil-
jonu eiro, bet vis sāpīgākais ir tas, 
ka tā tika zaudēts arī daudzus 
gadus rūpīgi koptais Latvijas 
baltās cūkas ģenētiskais materiāls. 
Kompensācijā tiks sa  ņemti vien 
aptuveni 100 tūkstoši eiro. 
Īpašnieks un darbinieki netic, kā 
tā varētu būt diversija ar nolūku 
saimniecību iznīcināt. Po   licija ir 
sākusi kriminālprocesu, lai 
noskaidrotu, kas šajā fermā    ir 
izraisījis ĀCM. Tiesa gan, kādā 
TV raidījumā viena no darbi nie - 
 c ēm sacīja, ka PVD fermu kont-
rolējis ļoti bieži un viņa vien mēr 
ir lūgusi drošības dēļ neiet iekšā 
pie cūkām, bet PVD to ignorē -
jis. Protams, nevar apgalvot, ka  
PVD darbinieki paši ievazājuši 
šo slimību, jo galu galā, pirms 

ieiet, viņiem bija jāiet ar dezin-
fekcijas līdzekli piesūcinātam 
paklājam. Atliek cerēt, ka polici-
jai izdosies noskaidrot, kā inficē-
šanās varēja notikt. Jebkurā ga -
dījumā – kontrolētāju un sodītāju 
netrūkst, bet rezultāts ir bēdīgs.

Visu minēto (un arī neminēto) 
iemeslu dēļ daudzi uzņēmēji sa -
vu darbību vai arī uzņēmuma 
re  ģistrāciju pārceļ uz Igauniju, jo 
tur nodokļi nav zemāki, bet 
valsts attieksme ir pavisam cita. 
Lai gan Igaunijā iedzīvotāju ir 
mazāk   ne  kā Latvijā, tikai aptu-
veni 1,3 miljoni, valsts budžets ir 
daudz lie lāks par Latvijas 
budžetu. Jā, Igau  nijā arī ir blēži 
un krāpnie ki, ir tā dēvētie oli-
garchi, bet viņi nenosaka, kam 
jānotiek, viņiem nav galvenā 
noteikšana valdībā, viens vai 
pāris cilvēku nevar ko  mandēt 
premjēru un daļu likum devēja 
deputātu.

Starp citu, pēdējā laikā daudzi 

Latvijas uzņēmēji saņem piedā-
vājumus no kādas firmas, kas 
piedāvā palīdzēt pārcelt uzņē-
mēj darbību uz Igauniju. Šādu 
vēstuli ir saņēmusi arī Brīvās 
Latvijas redakcija. Protams, re - 
d ak cija nepārcelsies, bet sirds sāp 
par polītiķu un daudzu ierēdņu 
bezatbildību. Var sacīt ‒ kādi vē -
lē tāji, tāda valsts vara, bet tieši 
varai ir visas iespējas mainīt liku-
mus un attieksmi pret tiem. Pre-
tējā gadījumā vēlētājiem nāksies 
pašiem ķerties pie polītikas vei-
do  šanas – galu galā tieši sabied-
rības protesti lika polītiķiem   
pār skatīt, piemēram, mikrouzņē-
mu  ma nodokļa likmes. Citādi uz 
papīra ir viens, bet dzīvē – pa -
visam kas cits.

Atliek pievienoties Krišjāna 
Ka   riņa sacītajam intervijā laik-
raksta galvenajai redaktorei Li -
gitai Kovtunai: “Vai nu mēs mai-
nāmies, vai mūs nomainīs. Ele-
mentāri!”
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Stikla kalns un Gaismas pils
Trīs Viļa Indes u. c. veidotu grāmatu komplekts ar kopvirsrakstu The Glass Mountain (Stikla kalns): 
*Vilis Inde, Climping the Mountain (Kāpiens kalnā), 80 lpp. *Rainis, The Golden Horse (Zelta zirgs V. 

Indes tulkojumā), 200 lpp. *Vilis Inde, Te Castle of Light (Gaismas pils), 40 lpp. 
Izdevusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība Rīgā 2016. g.EDUARDS

SILKALNS

Dažos dievnamos vienas altāŗ-
gleznas vietā aplūkojams gleznu 
triptichs. Centrālajā gleznā attē - 
 l ots kāds visusvarīgs moments iz 
Jēzus dzīves (pēdējās vakariņas ar 
mācekļiem? sišana krustā? aug-
šām celšanās?), bet malējās glez-
nās parādīta kāda cita Jaunās vai 
Vecās derības vieta. Lielumā un 
kvalitātē malējās gleznas parasti 
nemēdz izkonkurēt centrālo.   

Nupat esam tikuši pie grāmatu 
tripticha par latviskiem tematiem 
angļu valodā. Centrālā vieta trip-
tichā pienākas Raiņa Zelta zir-
gam izcilā Viļa Indes tulkojumā. 
Kā jau kritiķis un kādreiz skol-
meistars (starp citu,  arī Viļa 
Indes skolmeistars Minsteres 
Latviešu ģimnazijā 1976./77.
mācību gadā) izlasīju tulkojumu 
pedantiski no sākuma līdz beigām 
un, nekādu vainu neatradis, 
nopriecājos par vēl tikai no 
jaunības atmiņā pa  likušo 1909. 
gadā sarakstīto pašu Zelta zirgu, 
kas mākslas kvalitā tē nudien 
neatpaliek no pasaulē var būt 
vislielāko slavu ieman to jušās 
simbolu lugas, tikai gadu ie  priekš 
sacerētā Meterlinka Zilā putna. 

Tiesa,  12 lappušu gaŗais Antiņa 
un Baltā tēva dialogs 2. cē  liena 1. 
skatā varētu šķist par iz  stieptu, 
tāpat kraukļi ap Saulcerī tes šķirstu 
negrib un negrib beigt ķērkt, bet 
tās nu ir režisora pro blēmas, kas 
jāpārvar,  lugu uzvedot; lasīšanai 
tās netraucē. Tul kojums ir 
mūsdienīgā un Ame rikas, ne 
Anglijas angļu valodā, kā jau rāda 
tulkotāja ievada pie zīmes, kur 
rudens lapas nosauktas par fall 
foliage, nevis par au  tumn leaves. 
Ja nu kāds vēlētos pie kaut kā 
greznajā izdevumā piesieties, tad 
notēmēt varētu uz Miķeļa Fišera 
zīmējumu 151. lap pusē, kur 
Saulcerīte redzama gu -   ļ am savā 
stikla šķirstā pavisam kaila. 

Tripticha malējo grāmatu uz -
devums ir iepazīstināt ar latviešu 
tautas pagātni, uzsvaru liekot uz 
mūsu tiekšanos pēc valstiskas 
patstāvības un gaišākas nākotnes 
1918. gadā un vēlreiz ap 1990. 
ga  du. Faktiskie vēsturiskie noti-
kumi gluži kā šalle ap kaklu 
aptīti ap katram kaut nedaudz 
izglīto tam latvietim pazīstamām 
meta forām: Saulcerītes 
pamodinā ša nai, kad Antiņš zelta 
zirgā sekmīgi uzjājis stikla kalnā, 
un gaismas pils izniršanai iz 
ūdens dzīlēm, kad “gaisma sauca, 
gaisma ausa”. Šie abi simboli,  
stikla kalns un gaismas pils, apvi-
enoti Gunāra Birkerta projektētās 
jaunās Lat vijas Nacionālās 
bibliotēkas iz  vei dojumā, tāpēc 
tripticha 3. grā matā gan vārdos, 
gan attēlos prā va vieta atvēlēta 
bibliotēkai. Pir mās grāmatas 
ievadā pat sacīts, ka bibliotēka 
esot tāds pats 1991. gadā atjaunotās 
neatkarības pie mi  neklis, kāds 
Brīvības piemineklis bija pirmajā 
patstāvības laikā. 

Stikla kalna trīs grāmatas, var 
droši apgalvot, veidotas, lai val-
stiskām institūcijām Latvijā un 

pārstāvībām un organizācijām 
ārpus tās būtu cienījama, augsta 
prestiža dāvana, ko oficiālās tik-
ša nās reizēs konferencēs un go -
dos pasniegt latviešu valodu ne -
pra  tē jiem ārzemniekiem. Tā kā 
jau na jā bibliotēkā notiek daudzas 
starp tautiskas konferences, tad, 
jādomā,  tieši tur tiks izdāvināts 
prāvs skaits tripticha grāmatu. 
Dažs steidzīgs ārzemnieks, kas 
bez bibliotēkas varbūt neko vai-
rāk no pārējās Latvijas neiepazīs, 
varēs tādā veidā mūs vēlāk iepa-
z  īt no iespiestā vārda. Starp grā-
matu financētājiem ieraugām arī 
Pasaules brīvo latviešu apvienību 
un Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fondu.

Grāmatu veidotāji centušies pēc 
iespējas īsos vārdos daudz pa -
teikt, ne vienmēr tas labi izdevies. 
Visu vainu nevarēsim piedēvēt 
par pirmās un trešās grāmatas 
autoru nosauktajam Vilim In  d em, 
jo bijusi vēl vecākā redaktrise Ka -
rīna Pētersone un redaktori Tom 
Jacobs un Kaija Straumanis, un 
brīžiem liekas, ka dažs no viņiem 
nav skaidri apzinājies, ko tekstā 
iestrādājis cits. Turpmākie aizrā-
dījumi visi attiecas uz 1. grā ma tu.

Prātīgam tekstam pa vidu ie -
gadās vienkāršoti, neprecīzi ska-
tījumi: Tūkstošiem gadu ap Bal ti-
jas jūru dzīvoja daudzas ciltis.  
Tās izveidoja dažādas valodas un 
paražas un beigās sadalījās igau-
ņu, latviešu un lietuviešu kultūrās. 
(24. lpp.) Lasām, ka latviešu tau-
tai nebija neviena paša ienaid-
nieka (27.), bet 10. lappusē tālāk, 
ka zemniekiem bija ienaidnieks – 
baltvācu muižnieki. Raiņa dzejo-
ļu krājums Tālas noskaņas zilā 
vakarā 13. lappusē angliskots kā 
Distant Echoes  (atbalsis) on a Blue 
Evening, bet 64. lappusē kā 
Distant Moods (omas, 
garastāvokļi) on a Blue Evening. 

Raiņa kādu laiku rediģētā Dienas 
Lapa tulkota kā Daily Page. Page 
(lappuse) vietā derētu Paper vai 
Newssheet.

Skolu, ko autors apmeklēja 
Min sterē, vāciski sauca par Lettis-
ches Gymnasium, nevis Lettische. 
(77.)

Visādas piebildes un jautājumi 
adresējami arī 3. grāmatai. Kāpēc 
Rīgas Sv. Pēteŗa baznīca sakarā ar 
kādu tur 1989. gadā notikušu iz -
stādi nosaukta par agrāko Sv. 
Pē  teŗa baznīcu? Celtne taču bija 
un palika baznīca, pat ja padomju 
laikā tā tika izmantota citiem 
nolūkiem, un tik un tā drīz vien 
tur atkal atsākās dievkalpojumi. 
(14.) Rīgā un Vecrīgā neesot bijis 
latviskas urbānās architektūras 
paraugu, visur bijusi vērojama 
tikai vācu un krievu kultūras 
ietekme. (14.) Bet kā tad ar na -
cionālā romantisma virzienu ar -
chitektūrā 20. gs. pirmajā pusē? 
Gaismas pils padomju laikā esot 
Latvijā kļuvusi par neoficiālu 
valsts (jeb vai bija jāsaka – repub-
likas?) himnu. (28.) Vai par tādu 
himnu vēl izteiktāk nebija kļu  -
vusi Pūt, vējiņi?

Dažviet 3. grāmata izskatās 
mazāk rūpīgi rediģēta nekā citur. 
9. lappusē lasām par pārvietotās 
personas nometni vienskaitlī. Tur -
pat teikts, ka architekta Birkerta 
dzīvesbiedre Sylvia Zvirbulis esot 
dzimusi kā Silvija. Neviens taču 
ar kristāmvārdu nepiedzimst, tajā 
tiek nokristīts! 10. lappusē iera-
šanās Amerikā būtu jātulko kā 
arrival in America, nevis arrival 
to America.

Vai tagad skaldām matus? Teik-
sim tā: ikviens no augšējiem 
kļūmju piemēriem ir tīrais sī -
kums, bet visas kopā tās tomēr ir 
labi pamanāmas. No acij pie vil-
cīgo grāmatu kvalitātes tās kop-
vērtējumā kaut ko tomēr noņem. 

Ja par Zelta zirgu Vilim Indem 
un viņa radošajai komandai pie-
nākas piecnieks ar izsaukuma 
zīmi, par abām pārējām grāma-
tām vēlīgs skolotājs ieliktu piec-
nieku ar ļoti gaŗu ļipu. 

Nonākam pie teikuma uz katras 
grāmatas aizmugurējā vāka: Kat-
ru grāmatu var arī  lasīt atsevišķi, 
bet tās cita citu papildina, un par 
visām kopā tās pilnībā parāda 
latvisko identitāti. Vai nav solīts 
par daudz? Grāmatas parāda 
mūsu alkas pēc savas valsts, tā 
iepazīs tina ar lielisku slavena 
latviešu rakstnieka lugu, tās 
“stāda priek šā” pasaulslavenu 
latviešu architektu un viņa dižo 
veikumu Dau gavas krastā. Bet 
nevar taču ap  galvot, ka tās atklātu 
latvisko ga  ru, dvēseli, identitāti, 
patību – vai kā nu to sauktu – 
pilnībā (a sum total of Latvian 
identity)! Cepuri nost Raiņa 
priekšā, bet vai tad ne  uzskatām 
Blaumani, Skalbi, Jaun sudrabiņu 
par īpaši latviskiem rakstnieki-
em? Kā var saprast lat vieša dvēseli 
bez mūsu bagātīgās folkloras 
apcerēšanas un bez tām mūsu 
mentālajām jomām, kas gadsim-
tu gaitā veidotas Rīgas Domā, 
Aglonā un hernhūtiešu saietu 
namos? Kā saprast mūsu 
aizraušanos ar daiļajām māk-
slām, īpaši mūziku un teātri? 

Latviskā identitāte ir veidoju-
sies no daudz vairāk metu, nekā 
iespējams ietilpināt 320 retināta 
teksta lappusēs. Tomēr metodis -
ki tripticha  veidotāju komanda ir 
rīkojusies pareizi, akcentēdama 
klasisku literāru darbu, latvie - 
š iem tuvus simbolus un ar šiem 
simboliem saistītu modernu un 
tikai nesen atklātu dižceltni. Ne -
varam jau vienā piegājienā atklāt 
sevi visu, galvenais taču ir – 
cittautiešus mūsos ieinteresēt.

Līdz šim “Latvieši pasulē” mū -
zeja krājumā ir savākts liels dau-
dzums materiālu, kas atspoguļo 
indivīdu pārdzīvojumus, atstājot 
tēvzemi Otrā pasaules kaŗa laikā, 
bēgļu gaitās un nometnēs, taču 
trūkst priekšmetu, kas stāstītu par 
latviešiem, kuŗi pēc DP nomet-
nēs pavadītā laika palika Eiropā. 
Rezultātā Eiropas latviešu trimdas 
paaudzes apzināšanu esam uzsā-
kuši Lielbritanijā – vienā no pir-
ma jām valstīm, kas sāka uzņemt 
latviešu bēgļus. 

No 2016. gada 29. oktobra līdz 
13. novembrim mūzeja “Latvieši 
pasaulē” pārstāves Marianna Auli-
ciema un Arta Savdona apmeklēja 
tautiešus Londonā, Anglijas vidie-
nē, Līdsā un Bradfordā, ierakstī-
damas stāstus, vākdamas priekš-
metus un fotografijas mūzeja krā-
jumam. Ekspedīciju financiāli at -
balstīja Latvijas vēstniecība Liel-
bri tanijā.

MARIANNA AULICIEMA

Iespaidi un atziņas pēc mūzeja 
“Latvieši pasaulē” ekspedīcijas uz Lielbritaniju

Īpašas tēmas, par ko intere sē-
jāmies, bija latviešu darba un 
dzīves apstākļi tūliņ pēc iebrauk-
šanas Anglijā – pirmās valdības 
nozīmētās darbavietas (raktuvēs, 
austuvēs, slimnīcās, lauksaim nie-
cībā utt.), Lielbritanijas latviešu 
dalība demonstrācijās u. c. pub lis-
kās akcijās par Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanu. Protams, šīs tē -
mas nav iespējams izprast bez 
pieskaršanās citām tēmām – bēgļu 
gaitas, ierašanās Anglijā, latviešu 
organizāciju dibināšana un dar-
bī ba, kultūras un sporta nodarbī-
bas utt. Intervijās arī tika ietverti 
jautājumi par latviešu identitāti 
un piederības apziņu – meklējot 
atbildes uz šķietami neatbildamo 
jautājumu: ko nozīmē būt latvie-
tim, vairākās paaudzēs dzīvojot 
ārpus tēvzemes?

Lielbritanijā pavadītais laiks bija 
ļoti vērtīgs – ekspedīcijas laikā ie -
rakstījām 31 interviju, saņēmām 

dāvinājumus no 12 dāvinātājiem 
(162 vienības, no tām: 60 priekš-
meti un personīgie dokumenti 
mūzeja krājumam; 78 oriģinālas 
vēsturiskas fotografijas; 24 izde-
vu mi mūzeja bibliotēkai), atlasī  - 
j ām un pārfotografējām aptuve -  
ni 1000 vēsturisku fotografiju. 

Ekspedīcijas laikā mums bija 
vienreizēja iespēja satikt bijušos 
leģionārus, kuri vēl varēja pastāstīt 
par kaŗa laika pārbaudījumiem 
un likteņiem pēckara laikā. Ar -
nolds Dumpis Bradfordā uzdā vi-
nāja mūzejam īpašus “plinšu” jeb 
ieroču vārdus, kuŗus uz lapiņām 
uzrakstīja viņa māte un krustmā-
te, lai paglābtu Arnoldu no ievai-
nojumiem un nāves. Iespējams, 
tieši šie mīlestībā un sirdssāpēs 
rakstītie vārdi nosargāja Arnoldu 
kaŗa briesmās, gūstā un smagajā 
darbā Anglijas ogļraktuvēs, ļaujot 
sasniegt cienījamu vecumu.

(Turpinājums 14. lpp.)

“Latvieši pasaulē” līdzstrādniece Arta Savdona saņem dāvinājumu 
mūzeja krājumam no Arnolda Dumpja Bradfordas Daugavas 
Vanagu namā. 
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ZZS runasvīrs Augusts Brig-
manis nesen publiski apgalvo-
ja, ka šogad prioritāte esot ve -
se lība, veselība un veselība. Sa -
vu  kārt Ministru prezidents Mā -
 ris Kučinskis savā ziņojumā 
Sa   ei mai pagājušā gada oktobrī 
tei ca, ka “2017. gads būs pir-
mais, kuŗā mēs iziesim no kriz-
es ra  dītajām sekām veselības 
no  za rē. Šobrīd valdībai ir 
polītiskā griba turpināt refor-
mas vese lī bas nozarē.” Kā, 
jūsuprāt, iz  pau žas šī polītiskā 
griba?

A. Čakša: Premjers ir ļoti ie  in-
teresēts reformas organizēšanas 
darbu plānošanā. Bieži tieka-
mies, lai par to apspriestos, 
tostarp ie  spējamo veselības noza-
res finan cēšanas modeli. Esam 
pārrunā juši šāgada darbus, jo 
Veselības ministrijai 1. aprīlī ir 
jāsniedz Ministru kabinetam 
skaidrs re  dzējums, kā tiks 
īstenota reforma. Ja iepriekš 
samērā vispārīgi tika runāts par 
to, ka veselības aprūpes sistēmā 
trūkst naudas, tad šobrīd valdība 
ir skaidri ie  zīmējusi, ka veselības 
jomai ir jātiek līdz 12% no 
kopējiem valsts budžeta izde-
vumiem. Pavasarī jābūt skaidrai 
nostājai par no  dokļu reformu, 
tad arī būs zināms veselības 
aprūpes financēšanas avots. 

Izmaiņas veselības aprūpes si  s-
tēmā būs sarežģīts process, ne 
visiem tas būs pa prātam, un ik -
vienam ministram vienmēr pats 
grūtākais ir pierādīt ieguvumus 
pēc reformas īstenošanas. Tomēr 
esmu gandarīta, ka beidzot vese-
lības sistēmas vajadzības valdībā 
ir sadzirdētas.

Pēc runāšanas jāseko rīcībai, 
un aprīlis tiek plānots kā tāds 
starta punkts. Ar valdības va  dī-
tāja atbalstu vien būs par maz. 
Nosauciet, lūdzu, savus polī tis-
kos sabiedrotos, kad būs jāpie-
ņem lēmums par konkrētu me -
dicīnas financēšanas avotu un 
sāksies ne visai patīkamās struk-
turālās izmaiņas? Cik sapro-
tams, Veselības ministrija pie-
dāvā novirzīt medicīnai daļu 
no sociālā nodokļa, šo propor-
ciju pakāpeniski palielinot.

Par sociālo nodokli nav tais nī-
ba, jo nav vēl izstrādātas pār mai-
ņas nodokļu sistēmā, sasaistot 
tās ar veselības aprūpei paredzē-
tās naudas palielinājumu. Patla-
ban Veselības ministrija ne tikai 
kopā ar premjeru, bet arī Finan-
ču ministriju strādā pie iespēja-
mi labākā financēšanas modeļa. 
Domāju, ka svarīgāko lēmumu 
pieņemšanas brīdī man noteikti 
blakus būs arī Augusts Brigma-
nis, finanču ministre Dana Reiz-
niece-Ozola... Ceru atbalstu sa -
ņemt arī no veselības aprūpes 
nozares. Par reformas plānu es -
mu informējusi arī Vienotības 
Saeimas frakcijas deputātus, da -
rīšu to arī turpmāk un ļoti ceru 
saņemt arī šīs partijas atbalstu.

Tad sāksies pārmetumi, ka 
nauda medicīnai pazūd kā tuk-
šā mucā...

 Kā pierādījums tam, ka tas tā 
nebūs, ir tā sauktais “zaļais kori-
dors” onkoloģiskajiem pacien-
tiem. Šo procesu sakārtojot, var 
izdarīt būtiskas izmaiņas par la -

“Man vairs nav atkāpšanās ceļa”
Veselības ministre Anda Čakša intervijā Mārai Libekai (Latvijas Avīze)

bu pacientiem. Strādājot pēc šī 
piemēra arī citās medicīnas jo -
mās, būs skaidri redzams, kur 
nauda tiek izlietota un kāds ir 
sabiedrības ieguvums. Ģimenes 
ārsti patlaban ir uztraukušies, ka 
Veselības ministrija grasās pār-
bau dīt, kā ģimenes ārsti izman to 
“zaļo koridoru”. To nevajag uz -
tvert kā pārbaudi, ministrija šim 
jaunajam procesam vēlas sekot 
līdzi, lai mēs saprastu, vai tas 
norit pareizi un vai nav nepie-
ciešami kādi uzlabojumi. To pa -
šu mēs darām arī slimnīcās, kur 
tiek ārstēti onkoloģiskie slim-
nieki. Man jābūt pārliecinātai, ka 
piešķirto naudu izmantojam 
efektīvi.

Kur jūs ņemsiet tos 180 mil-
jonus eiro, ko esat solījusi ārstu 
algu palielinājumam par 15 – 
20 procentiem 2018. gadā? Vai 
jūs zināt, cik liela ir ķirurga 
alga par slodzi lielākajā uni-
versitātes klīnikā?

 Zinu gan – ķirurgam par slo-
dzi pirms nodokļu nomaksas 
maksā 850 eiro...

Alga palielinātos par kādiem 
130 eiro. Vai jūs domājat, ka ar 
to varēs noturēt ārstus Latvijas 
ārstniecības iestādē?

Ministrija plāno, ka, ņemot 
vērā paredzētos kritērijus, 2018. 
gadā ārsta alga par darba slodzi 
būs 1600 eiro jeb divreiz vairāk 
nekā patlaban. Tas būtu pirmais 
mērķis, kas mums jāsasniedz un 
kas būs atkarīgs no tā, kā tiksim 
galā ar jauno veselības aprūpes 
financēšanas modeli.

Atzīstu, ka situācija cilvēkre-
sursu jautājumā ir drāmatiska. 
Taču jāņem vērā, ka prioritātes 
ārstniecības iestāžu pārvaldīša  nā 
nosaka to valdes, un tieši no 
valdēm ir atkarīgs, vai nauda 
mērķtiecīgi tiek ieguldīta algās 
vai – gluži pretēji – valdes atrod 
par vajadzīgu vairāk ieguldīt 
celtniecībā un mazāk atbalstīt 
cilvēkus. Šajā ziņā dažādu slim-
nīcu attieksme atšķiras. Medicīna 
nevar pastāvēt bez cilvēkiem, un 
algu jautājumā man vairs nav 
atkāpšanās ceļa.

Bet kāpēc jūs skaļi neiebildāt, 
kad valdība pieņēma lēmumu 
valsts simtgades svinībām tērēt 
milzīgu naudas summu – 60 
mil jonus eiro, kamēr Igaunija 
trīsreiz mazāk, nemaz nerunā - 
j ot par Lietuvu, kur svinībām 
atvēlēti deviņi miljoni? Kāpēc 
jūs neiebildāt, ka arī ārstu alga 
ir sasaistīta ar vidējo algu taut-
saimniecībā, tāpat kā Saeimas 
deputātu un ministru algas? 
Polītiķi, paaugstinot savas al -
gas, vienmēr atgādina par šo 
sasaisti, bet mediķiem diemžēl 
nav neviena lobija ne valdībā, 
ne parlamentā. 

Patiesībā es iebilstu gan. Vien-
mēr stāstu, cik liels financējums 
ir nepieciešams. Bet te man atkal 
jāatkārto – jābūt tā, lai nerastos 
šaubas par naudas izlietojumu, 
ka naudu, lūk, neiedos kaut kā -
dai jocīgai sistēmai kaut kādu 
jocīgu lietu uzturēšanai. Vidējā 
personāla algas ir ļoti zemas, tā -
pēc medicīnas māsas strādā vai-
rākās darbavietās, riskējot ar sa -
vu veselību un tādējādi arī radot 
riskus pacientu drošībai. 

Mēs vēlamies uzlabot pie eja-
mību medicīnas pakalpoju - 
m iem, taču tajā pašā laikā ir daudz 
ārstu, kas labprāt pāriet uz pri-
vāto medicīnu. Tāpēc mēs palie-
li nājām algu par trīs eiro (! – 
Red.) tiem speciālistiem, kuŗu 
darba specifikā nav iekļautas 
me  dicīniskās manipulācijas. Arī 
dzem dību speciālistiem par vie-
n ām dzemdībām tagad maksā 
par 50 eiro vairāk.

Tie trīs eiro taču ir kā piliens 
jūrā!

Ja par vienu ārstniecības epi-
zodi valsts ārstam maksāja sep-
tiņus eiro, tad patlaban tie ir 
10 eiro. Tā kā ārstam jau nav 
tikai viena pieņemšana dienā, 
kopu mā iepriekšminētās apmak-
sas pa   lielinājumam novirzīti 

papildus trīsarpus miljoni eiro. 
Kā Veselības ministrija gra-

 s ās attīstīt Stradiņu slimnīcu, 
ja zināms, ka Rīgas Austrumu 
slimnīcā, kur ir palaists operā-
ciju bloks ar 22 operāciju zā -
l ēm, to nevar nodarbināt ar 
pilnu jaudu, jo trūkst speciā-
listu, kas tajā strādā?

Stradiņos operāciju zāles ir 
morāli un fiziski novecojušas un 
ir nepieciešamas jaunas. 

Vai Rīgā, attīstot divas lielas 
slimnīcas, kas viena no otras 
atrodas dažu desmitu kilomet-
ru attālumā, netiek samazināta 
iespēja lauku cilvēkiem saņemt 
elementāru medicīnisko palī-
dzību?

Nē. Stratēģiski svarīgas ir trīs-
padsmit slimnīcas, no kuŗām 
deviņas ir katrā reģionā. Ņemot 
vērā iedzīvotāju daudzumu Rī -
gā, divas universitātes slimnīcas 
“nosedz” rīdzinieku vajadzības, 
kā arī dod iespēju saņemt augsti 
kvalificētu medicīnisko aprūpi 
visiem valsts iedzīvotājiem. Da -
 l ot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda financējumu, tika ņemts 
vērā, lai visos reģionos tiktu no -
drošināta līdzvērtīga slimnīcu 
attīstība. Un vēl jāņem vērā, ka 
ārstēšanās slimnīcā ir dārgs pa -
kalpojums, tāpēc ir ļoti svarīgi 
stiprināt ģimenes ārstu insti tū-
ciju.

Abas universitātes slimnīcas ne -
 pārtraukti ir pilnas ar pacien-
t iem, no kuŗiem vairāk nekā puse 
ir tādu, kam pietiktu ar ambula-
toro aprūpi. Nesen biju darba 
vizītē Dānijā, kur man stāstīja, ka 
uz slimnīcu ved tikai tad, kad 
patiešām nav citu ārstēšanas ie -
spēju. Diemžēl Latvijā primārā 
aprūpe vēl nav sakārtota. Turklāt, 
lai cik tas jocīgi izklausītos, slim-
nīca skaitās bīstama vieta, kur 
iespējams inficēties...

Ar C hepatītu...
...tajā skaitā, bet mājās cilvēks 

dzīvo savā vidē ar saviem mikro-
biem un savu mikrofloru. Ja nav 
jābūt slimnīcā, tad labāk tajā 
nebūt.

Vai jūs atbalstāt Pasaules 
Bankas pētījumā ieteikto, ka 
nākotnē trīspadsmit Latvijas 
lokālajām slimnīcām jākļūst 
par labjūtes jeb paliatīvās aprū-
pes vietām? Vai, izsakoties sa -
protamāk, par vietām, kur cil-
vēki tiks atvesti nomirt.

Šim ieteikumam es nepiekrītu. 
Latvijā problēma ir chroniskie un 
gados vecie pacienti, ar kuŗ iem 
ģimenes ārsti netiek galā mā  jas 
apstākļos – viņi ir palikuši vieni, 
un viņiem ir nepieciešama hospi-
talizācija. Nereti medicīnas prob-
lē mas nāk kombinācijā ar dažā-
diem sociāliem faktoriem. Ap -
mek lējot lokālās slimnīcas, esmu 
pārliecinājusies, ka tur pa  tiešām ir 
daudz vecu un chronisku slimību 
māktu cilvēku. Ve  selības minis-
t rijai kopā ar paš valdībām ir jā -
meklē risinājums jautājumam, cik 

liela ir šī sociālā sadaļa un cik 
daudz ir nepie ciešama veselības 
aprūpe. 

Dzemdību nodaļās ir katas -
t rofāls mediķu trūkums...

Lai ir mazāk ārstu, bet viņiem 
jāļauj strādāt kvalitatīvā vidē, kur 
pacientiem patiešām var palīdz-
ēt, neriskējot ar viņu veselību.

Dažās vietās varot dabūt 
blus as un utis... 

Esmu tikusies ar visiem paš-
valdību vadītājiem, kuŗu pārval-
dītajās territorijās ir reģionālās 
slimnīcas. Arī ar tiem vadītājiem, 
kuŗu pārraudzītajās slimnīcās ir 
jāveic izmaiņas. Man šķiet, ka ik -
viena pašvaldības vadītāja lep-
nums ir labi sakārtota slimnīca. 

Kam pēc Straupes narko lo-
ģis kās slimnīcas likvidācijas 

apsolīta 13. gadsimta Straupes 
pils?

Pašvaldībai. Veselības minis-
t rija ir vienojusies ar Pārgaujas 
novada pašvaldību, ka ēka paliks 
pašvaldībai. Visticamāk, ka šīs 
ārstniecības iestādes profils tiks 
saglabāts, tikai tas tiks citādi 
organizēts – tā vairs nebūs valsts 
kapitālsabiedrība. 

Vai esat potējusies pret gri pu?
Protams, jau novembrī. Vak-

cinējos nu jau otro gadu. Godīgi 
atzīšos, mani spert šo soli pār lie-
cināja valsts galvenais infekto-
logs Uga Dumpis. Vakcinējusies 
ir vi  sa mana ģimene, un 
pagājušajā gadā mēs neviens 
neslimojām. Arī šogad mēs visi 
esam sapotēti, un es uzskatu, ka 
tā ir laba izvēle.

Kā jūs sevi uzturat formā pēc 
stundām ilgās sēdēšanas dau-
dzās sanāksmēs?

Uz Ministru kabinetu eju kā -
jām. Aiz mana kabineta atrodas 
neliela telpa, kur es ik pa laikam 
uztaisu mazu fizisko vingrinā-
jumu pauzīti.

Anda Čakša: “Mēs vēlamies uzlabot pieejamību medicīnas pakalpo-
jumiem, taču tajā pašā laikā ir daudz ārstu, kas labprāt pāriet uz 
privāto medicīnu. Tāpēc mēs palielinājām algu par trīs eiro (! – Red.) 
tiem speciālistiem, kuŗu darba specifikā nav iekļautas medicīniskās 
manipulācijas. Arī dzemdību speciālistiem par vienām dzemdībām 
tagad maksā par 50 eiro vairāk.”
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Pro fesors Reinhards Vītols No -
ting hamā sīki aprakstīja savu pir-
mo darbu ogļu raktuvēs – par 
no  spiedošo tumsu, putekļiem, 
klaustrofobiju un bīstamajiem 
gāzes iz  plūdumiem, garām darba 
stun  - d ām un smago fizisko darbu, 
kas bija jāveic, tupot uz ceļiem. 

Vītola kunga stāsts atklāja jau-
na vīrieša pārdzīvojumus, kā bēg-
lim ierodoties svešajā zemē – lai-
mes izjūtu, kad pēc daudziem 
da žādās nometnēs nodzīvotiem 
gadiem (gūstā, DP nometnēs, An -
glijas imi grantu nometnēs) viņam 
bija iespējams dzīvot viesmīlīgā 
angļu ģimenē. Viņš atcerējās, ka 
visi lat viešu puiši par pirmo grūti 
no  pelnīto algu nopirka jaunus uz -
valkus. 

Savukārt Londonā sastaptais Jā -
nis Daugulis tika iesaukts gaisa 
izpalīgos 16 gadu vecumā. Nonācis 
Lielbritanijā, viņš strādāja lauk-
saimniecībā. Dauguļa kungs mū -
ze  jam uzdāvināja paštaisītu šaha 
dēlīti ar Lielbritanijā pirktiem ša -
ha kauliņiem, kas piedzīvojis dau - -
dz as spēles imigrantu nometnē.

Zigrīda Daškevica (Londonā) uz -
 dāvināja mūzejam vairākus priekš  -
metus, kas palīdz izprast viņas 
pieredzi, iejūtoties Anglijas dzīvē. 
Piemēram, arfas stīgas, palikušas 
pāri no 1947. gadā uz nomaksu 
pirktā instrumenta, kas palīdzēja 
tikt pāri pārdzīvojumiem pirma-
jā darbavietā – psihiatriskajā slim-
nīcā Dartfordā. Pēc garajām ap  ko-
pējas darba stundām mazajā slim-
nīcas darbinieces istabiņā viņa 
vingrinājās arfas spēlē. Savukārt 
Z. Daškevicas dāvinātā rakstām-
mašīna ar latviešu burtiem palīdz 
saprast apstākļus, kādos latvieši 
veidoja un uzturēja savu kultūras 
telpu ārpus Latvijas. Z. Daškevica 
vairākus gadus darbojās pie Dzies-
mu svētku “Vadoņa” izdošanas, 
kur viņas uzdevums bija katrā 
rakstā ar roku iezīmēt garumzī-
mes un mīkstinājuma zīmes, jo 
nebija iespēju tās iespiest ar tech-
niku. 80. gados viesi no Latvijas 
viņai atveda pirmskaŗa Latvijas 
laika rakstāmmašīnu, kas ļoti at -
vieglināja darbu redakcijā. 

Ekspedīcijas laikā apmeklējām 
vairākas vietas, kas cieši saistītas ar 
Lielbritanijas latviešu sabiedrību: 
latviešu kapsētu Brukvudā, Liel-
bri tanijas Latviešu dokumentāci-
jas centru “Straumēnos”, Dauga-
vas Vanagu mītnes Londonā un 
Bradfordā. 

Lofborā, kur palikām Roger Smith 
un Ineses Auziņas Smith mā  jās, 
mēs ar prieku piedalījāmies va -
lodas pulciņā, apbrīnodamas lat -
viešu dāmas, kuŗas saviesīgā gai-
sotnē regulāri pulcējas, lai ko  pī gi 
apspriestu latviešu gramatikas tē -
mas un trenētu valodas spējas, 
rakstot diktātus. Pārsteidzoši patī-
kama nodarbība! Valodas pulciņā 
satikām Smuidrīti Mūrnieks, kuŗu 
intervējām par viņas ģimenes ie -
braukšanu Anglijā un smago dar -
bu tekstilrūpnīcās Ziemeļanglijas 
pilsētiņā Todmorden. Smuidrīte, 
apmeklējot angļu skolu, ātri vien 
sadraudzējās ar vietējām meite nī-
tēm, kuŗas sajūsminātas nāca uz 
viņas mājām ēst Skaidrītes vecmā-
miņas izcepto rupjmaizi. Smuid-
rīte vairākus gadus bija saimniece 
Lielbritanijas Daugavas Vanagu 

īpa šumā, Rovfantas muižā. Tā bija 
viena no vairākām angļu muižām, 
kuŗas pēc kaŗa iegādājās latvieši, 
lai vecākā paaudze varētu pavadīt 
vecumdienas kopīgā gaisotnē. 

Šīs muižas, kas atradās dažādās 
Anglijas vietās – Mūsmājas, Almē-
lija, Rovfanta, Straumēni –, bija 
latviešu kultūras centri un sabied-
rības pulcēšanās vietas, tur rīkoja 
kopīgus gadskārtu svētkus. Dau-
dzi intervētie Lielbritanijas lat -
vieši kavējās bērnības atmiņās par 
skaistajām muižās pavadītajām 
va  saras nometnēm. Tagad no šīs 
“zelta ēras” palikusi tikai viena 
muiža – Straumēni, kas tagad pār-
taisīta par luksusviesnīcu. Pārējie 
īpašumi pārdoti, latviešu trimdas 
sabiedrībai sarūkot.

Kaut arī šīs ekspedīcijas mērķis 
bija dokumentēt un vākt materiā-
lus mūzeja krājumam par trimdas 
paaudzi Lielbritanijā un viņu pēc-
tečiem, tās laikā sastapāmies arī ar 
mūsdienu izbraucējiem no Lat vi-
jas. Ziemeļanglijā piedalījāmies 
latviešu tautas deju kopas “Kamo-
liņš” 66 gadu svinībās, kur ne tikai 
vērojām mūsdienu Lielbritanijas 
latviešu tradicijas, bet arī dalījā-
mies kopā būšanas priekā. Te va -
rēja redzēt pozitīvu un iedves mo-
jošu piemēru, kā Bradfordas un 
Līdsas trimdas paaudze kopā ar 
jaunlaiku ieceļotājiem ir spējuši 

apvienoties spēcīgā un dzīves-
priecīgā sabiedrībā. 

Jauno izceļotāju kopienas do -
kumentēšanu uzsākām, intervējot 
vienu ģimeni, kuŗas trīs paaudzes 
dzīvo Līdsā. No Ērgļiem izceļoju-
šie Matīss Polis, viņa māte Dace 
un vecmāmiņa Veneranda stāstīja, 
ka iemesls pamest Latviju bijis 
bezdarbs. 2006. gadā Dace caur 
pri vātu aģentūru dabūja darbu 
vies nīcā Līdsā. Pēc dažiem gad-
iem viņai sekojis dēls Matīss, kurš 
šo  brīd jau kļuvis par Līdsas 
viesnī  cas menedžeri. Nesen uz 
Liel bri taniju pārvākusies arī 
vecmāmi   ņa Veneranda Bite. 
Dacei un Ve  ne ran dai ikdienā nav 
vajadzības pēc dziļām angļu valo-
das zināša  -n ām – darbā Dace ar 
kollēgām var sazināties krieviski, 
bet sarežģī tā kos gadījumos ar 
tulkošanu palīdz Matīss. 
Veneranda un Dace vaka ros skatās 
Latvijas televīziju un ļoti dzīvo 
līdzi notikumiem tēvzemē. Pēc 
Daces aiziešanas pensijā abas 
domā pārvākties atpakaļ uz Lat-
viju. Veneranda intervijā sevišķi 
uzsvēra, cik ļoti viņai pietrūkst 
Lat vijas skaistās dabas, par kuŗu 
skaistākas nav nekur citur pa -
saulē. 

Rakstā aprakstīta tikai neliela 
daļa no piedzīvotā, pieminēti tikai 
daži no satiktajiem cilvēkiem un 

Iespaidi un atziņas pēc mūzeja 
“Latvieši pasaulē” ekspedīcijas uz Lielbritaniju

(Turpināts no 12. lpp.)

Reinchards Vītols savā pirmajā 
darbā pēc ierašanās Anglijā – 
ogļu raktuvē, 1947. gadā

Trīs paaudzes Līdsā: Matīss Polis, Dace Polis un Veneranda Bite

dzirdētiem stāstiem. Bijām aizkus-
tināti un iepriecināti par Lielbri-
tanijas latviešu laipnību, viesmīlī-
bu un atvērtību, uzņemot mūs 
sa  vās mājās, stāstot stāstus un 
ļaujot apskatīt pagātnes liecības. 
Izsa - k ām visdziļāko un sirsnīgāko 
pa  tei cību visiem mūsu stāstnie-
kiem  un dāvinātājiem! Īpašs un 
sirsnīgs paldies tiem, kuŗi palīdzēja 
ekspe dīcijas organizēšanā, mūsu 
vadā šanā un izmitināšanā: 
Paulīnei Buchanan, Aivaram 
Sinkam, Ine sei Auziņai-Smith, 
Mārim Pūlim, Vinetai Zālītei, 
Maijai Lenik, un Daugavas Vanagi 
Lielbritānijā. Bez jums ekspedīcija 
nebūtu ie  spē  jama.

Mūsu darbs pie Lielbritanijas 
latviešu vēstures izpētes ir tikai 
nupat sācies. Ekspedīcijā ievāk-
tais materiāls tagad pārvests 
Rīgā, “Latvieši pasaulē” krātuvē, 
un pa  mazām tiek kārtots un ie -
vietots mūzeja dokumentācijas 
sistēmā. Sākusies interviju atši f-
rēšana, dā  vinātie priekšmeti, fo -
tografijas un dokumenti laika 
gaitā būs aplū kojami interneta 
datubāzēs, daļa tiks izmantoti 
mūzeja izstādēs un publikācijās. 
Latvijas Nacionālā padome Liel-
britanijā ir apsolījusi financiālu 
atbalstu vēsturiskā materiāla ap -
strādei, par ko jau iepriekš pa -
teicamies. 

Zigrīda Daškevica vingrinās arfas spēlē Dartfordā, Anglijā, aptu-
veni 1947. gadā

Uz “Kamoliņš” 66. jubileju bija sabraukušas latviešu deju kopas no visas Lielbritanijas
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Kad 2006. gadā Liepājā tika at -
klāta Latvijas mūziķu slavas aleja, 
nevienam nebija šaubu, ka to rotās 
arī mūziķa, dziedātāja un dziesmu 
autora Mārtiņa Freimaņa akmenī 
kaltais plaukstas nospiedums. Un 
labi, ka tā, jo jau piecus gadus vēlāk 
neparastais mūziķis mūs atstāja,   
lai aizlidotu paša tik bieži apdzie-
dātajās debesīs...

Sirsnīgs, dāsns, bezgala labsir-
dīgs. Ar šīm cilvēciskajām īpašī - 
b ām pietiktu, lai Mārtiņš Freimanis 
iegūtu daudz draugu, taču viņa iz -
cilo īpašību kopumu vainagoja ap -
skaužams mūzikālais talants. Tas 
izpaudās, strādājot kopā ar Lie pā-
jas grupu Tumsa, kā arī ar dzies - 
m ām apdāvinot virkni kolēģu, to -
starp jauno mūziķu, pat debitan-
tu. 

Katrs no mums varēja atrast sev 
tīkamu dziesmu Freimaņa un gru-
pas Tumsa ieskaņoto melodiju 
klāstā. Citam patika agrīnās, pēc 
rakstura smagākās dziesmas – 
Dzī ve, Noklīdušie, citam sērīgās 
Karaļ nams, Lietus dārzs, Kad Ēģiptē 
sniegs. Bija arī jautrākas noskaņas 
dzies miņas kā Viņš, Zibens, 
Zvaigžņu kabarē, Lai būtu tā, 
tomēr kaut kāda smeldze audās 
cauri ikvie  nai Mārtiņa radītajai 
dziesmai. Pat ja viņš dziedāja par 
dzīvi kā košu mu vai apgalvoja: “Es 
esmu mazliet DonKihots.”

Mūžīgi palicis otrais visvisādos 
Latvijas mūziķu izvērtējumos, kon -
kursos, sacensībās, savu lielo god-
algu Freimanis saņēma tikai 2006. 
ga    dā, kad dziesma Un pirms mēs 
aizmigām tika atzīta par Gada ra -
diohitu, proti, visvairāk atskaņoto 
skaņdarbu valsts radiostacijās. Ai, 
kā Mārtiņš tad uzjautrinājās, ka 
beidzot izkļuvis no mūžīgās otrās 
vietas, taču varbūt šie kārtējoreiz 
bija viņa smiekli caur asarām, tik 
raksturīgā sirsnīgā ironija, retā 
spēja – pašam pasmieties par sevi. 
Un tomēr, par spīti ķibelēm, sa -
rež ģījumiem, tenkām un “otrajām 
vietām”, likās, dzīves enerģija no 
dziedātāja šļācās aumaļām, tāpēc 
jo satriecošāka bija vēsts par viņa 
aiziešanu mūžībā 2011. gada 27. 
janvārī. Šogad 7. februārī Mārti - 
ņ am Freimanim būtu tikai 40.

Nereti gadās, ka bērni, kuŗi iz  au-
guši bez vecāku mīlestības, kļūst 
par aizvainotiem, nelaimīgiem pie-
   augušajiem, kuŗi savu nepilnvēr-
tības sajūtu izgāž uz citiem. Arī 
Mārtiņš bija savu vecāku pamests, 
vecmāmiņas gādībā atstāts, taču 
viņa raksturā šīs sāpes mita kaut 
kur dziļumā, mums visiem par 
laimi, uz āru izpaužoties mūzikas 
tēlos. Par savu dzīves situāciju mū -
ziķis prata runāt ar tādu līksmi un 
pozitīvismu, ka visiem radās pār-
liecība: Mārtiņam viss ir kārtībā! 
Vēlāk atklāsies, ka nācies dzīvot 
pusbadā, salt, knapināties ar pliku 
matracīti un segu, aizņemties nau-
du no citiem, lai vēlāk visus parā-
dus atdotu ar uzviju un draugus 
piedevām apdāvinātu.

Mārtiņš uzauga pie vecmāmi -
ņas Aizputē. Pamatskolā puisēns 
sapņoja kļūt par biologu vai ķīmi-
ķi, tāpēc daudz vairāk laika viņš 
pavadīja mežā nekā pie klavie - 
r ēm. No mūzikas skolas “aizlaidās” 
5. klasē, simulējot roku un pirkstu 
kaulu lūzumu un zvērēdams kla-
vierēm vairs nepieskarties! Moder-

Aiznesiet Mārtiņam mārtiņrozi!
najās dejās gan Mārtiņš noturējās 
veselus astoņus gadus, un tas par 
spīti apaļīgajai figūrai. Tās dēļ vie-
nīgi fizkultūrā Mārtiņam bija ze  m ā-
ka atzīme par piecnieku. Jā, puika 
bija teicamnieks, liels lasītājs, va  rē-
tu teikt – īsts grāmattārps, taču vi -
dusskolā – padsmitnieka trakulību 
gados – viss mainījās. 

Reiz sacerējumā par tēmu “Kas 
tu būsi, kad izaugsi liels” Freima -
nis uzrakstīja, ka vēlas kļūt par 
klau nu. Tad varētu apvienot viņa 
dzīvnieku mīlestību un vēlmi āk -
stīties. Bet atskārsmi par to, cik 
jauki būt mūziķim, Freimanis pie-
dzīvoja jau četru gadu vecumā. 

Ome bija viņa lielais atbalsts līdz 
pirmajiem slavas gadiem, leģen dā-
rajai Kaupēna lomai Jāņa Lūsēna 
un Māras Zālītes mūziklā par ap -
dziedāto bandītu. Patiesībā nav 
iedomājams, ka Freimanis varētu 
kādam nodarīt pāri, kur nu vēl no -
galināt. Mūziķis izcēlās ne tikai ar 
presē daudz aprakstīto mīlestību 
pret suņiem, bet arī ar cilvēkmī   - 
l estību. Kalpošanu ļaudīm, proti, 
viņu izklaidēšanu un iepriecinā-
šanu, Mārtiņš Freimanis uzskatīja 
par savu lielo misiju, taču negrasī-
jās kļūt par kāzu un ballīšu muzi-
kantu. “Dzīvošana mūzikā, darbo-
šanās mākslā un viss pārējais, kas 
liek dzīvot citādāku dzīvi, – tur ne -
paliek lielas izvēles iespējas, kā 
vien dedzināt pašam sevi, tirgoties 
ar savām smadzenēm,” – šie ir 
mūziķa pravietiskie vārdi pēc 
albuma Ne  saprasto cilvēku zemē 
iznākšanas 2001. gadā. 

Liepājā Mārtiņš Freimanis no -
nā ca pēc vidusskolas beigšanas. 
Tad viņš jau sāka komponēt, un 
populārā dziesma Tu esi mans 
draugs, izrādās, tapusi kā veltījums 
Aizputes skolasbiedriem. Bioloģi-
jas skolotāja, kas prata spēlēt ģitā-
ru, ar šo lietu spēja saindēt arī 
Mār tiņu, un nu vairs nebija nekādu 
šaubu, ka viņam ir talants sacerēt 
dziesmas. Vidusskolā Freimanis 
no   dibināja savu pirmo grupu, kuŗa 
beigās saruka uz trio, tomēr pie-
dalījās dažādos konkursos, spēlēja 
uz ielām Zviedrijā, Tallinā.

Tomēr jauneklis iestājās nevis 
mū zikas vidusskolā vai konser va-
torijā, bet gan Liepājas Pedagoģijas 

un izglītības vadības augstskolā, lai 
kļūtu par skolotāju. Studēja filo lo-
ģiju un angļu valodu, kaut skolas 
gados bija apguvis vācu mēli. An - 
g liski Freimanis iemācījās runāt 
bur tiski dažu mēnešu laikā un tika 
uzņemts kā otrais labākais savā 
kursā. Vienlaikus ar studijām Mār-
tiņš sāka strādāt par angļu valodas 
skolotāju Liepājas skolās, taču mū -
ziku nepameta. 

Vēlāk mūziķis atklāja, cik smagi 
viņam bija šie pirmie patstāvīgās 
dzīves gadi. Viens matracis un 
plaukts saltā jumtistabiņā. Stipen-
dija – septiņi lati. Dīvaini, bet dzī-
vesprieku un uzņēmību skarbie 

apstākļi talantīgajam jauneklim 
nespēja laupīt. Starp citu, reiz, kad 
draudzenes atteikušās viņam uz -
adīt kāroto džemperi ar pīnēm, 
Mārtiņš atmetis ar roku un pats 
ķēries pie adāmadatām. Adīšana 
gan nekļuva par viņa hobiju, jo 
jau 1995. gadā, drīz pēc pārcelša-
nās uz Liepāju, Freimani pievie   no-
ties uzaicināja grupa Tumsa. Puisi 
mūziķi bija ievērojuši uzstājamies 
Cīravas mūzikas dienās, un tā 
Mārtiņš kļuva par Tumsas dzie-
dātāju un ritma ģitāristu.

Jau astoņpadsmit gadu vecumā 
Mārtiņš bija izteikts līderis, apvel - 
t īts ar milzīgu enerģiju un spēju 
aiz raut savus kollēģus. Pēc Frei  - 
ma ņa atnākšanas pirmais kopīgais 
koncerts noticis Rucavā, un līdz ar 
šī harizmātiskā mūziķa pievie no-
ša nos sākās pakāpeniska grupas 
Tumsa augšupeja. 

Dziesmas Mārtiņš allaž rakstīja 
par globālām tēmām – dzīvi, filo-
zofiju, smagiem rītiem, un, pirm-
kārt, mīlestību – laimīgu un to, 
kuŗa bez atbildes. Tieši ar Freima-
ņa kompozīcijām un viņu pašu lī -
dera lomā Tumsa pamazām kļuva 
par vērā ņemamu ansambli, pilnā 
balsī sevi piesakot 1998. gada fes ti-
vālā Liepājas dzintars, kur izcīnīja 
1. vietu, un togad izdots debijas 
al  bums Putni. Izdevēji gan bija tik 
šaubīgi par ieraksta panākumiem, 
ka klajā nāca tikai kasete. Šī kļūda 
tika labota 2008. gadā, kad notika 
Tumsas 15. jubilejas koncertturneja. 

Pirmā nonākšana profesionālā 
ierakstu studijā Freimanim izrai-
sīja milzīgu pacilātību, sākās aktīva 

koncertēšana. Starojošais jaunais 
dziedātājs ar Tumsu piedalījās no -
zīmīgākajos festivālos, tolaik popu-
lārajās protesta akcijās – “Pret pirā-
tismu”, “Pret militārismu” u.c. Sā -
kumā Mārtiņš koncertos rokās 
tu  rēja ģitāru, jutās stīvs un nevarīgs. 
Atraisītība, spēja justies brīvam un 
dabiskam, tātad – pašam, nāca ar 
laiku. Noteikti palīdzēja liktenīgā 
Kaupēna loma Liepājas teātrī, kas 
bija liels grūdiens pašapziņas at -
tīstībai. 

Tolaik grupa Tumsa sava topošā 
albuma Katram savu Atlantīdu ie -
rakstos sadarbojās ar dziedātāju 
Anci Krauzi. Un iepatikās Lie pā-

jas teātra toreizējam direktoram 
Jurim Bartkevičam, bet tieši tolaik 
pilsētā bija ieradies komponists Jā -
nis Lūsēns ar rokoperas Kaupēn, 
mans mīļais ieceri. Titullomai tika 
izraudzīts aktieris Ivars Stonins un 
debitants Freimanis, kuŗš sāka dzie -
d āt Kaupēnu 21 gada vecumā, bet 
beidza, kad jau bija 28 gadus vecs.

Par spīti rokoperas Kaupēn, mans 
mīļais visaptverošajiem, ska ļa jiem, 
pat triumfālajiem panākumiem, 
Mārtiņš Freimanis nesapņoja kļūt 
par aktieri. Viņa misija bija dzies-
mu radīšana, mūzika. Līdzīgi sla-
ve najam Džūlijas Lambertas tei-
cie nam, par to, ka īstais teātris ir 
dzīve, un otrādi, arī Mārtiņš Frei-
manis tikai uz skatuves bija pats. 
Tā bija vienīgā vieta, kur varēja 
justies brīvs, bet pēc koncerta at -
brīvoties palīdzēja tikai alkohols. 
Jo sevišķi Freimanis bija iecienījis 
Melno balzamu. 

Kā viņš pats sacījis, acis Mārti - 
ņ am bija slapjā vietā. Asaras lija pēc 
aizkustinošām filmām, skumjiem 
stāstiem. Viņš zināja, kā jūtas at -
raidīts vīrietis, un jaunībā piedzī  - 
v otas nelaimīgas mīlestības dēļ 
vai  rījās no attiecībām, kur nu vēl 
sie vas, ģimenes, bērniem. 

Lielākā daļa Mārtiņa Freimaņa 
cienītāju nemaz neuzzināja, cik cen-
tīgi un pakāpeniski jaunais mū  zi-
ķis veidoja savu karjeru. 2002. ga -
dā mūziķis pārcēlās uz Rīgu. Vi -
siem apvaicājies pēc darbavietas 
radio, Freimanis galu galā nonāca 
tele vī zijā. Vadīja RIMI iepirkšanās 
spēli, izdzīvošanas šovu Robinsoni 
u.c.  

Viņā varēja iemīlēties acumirklī. 
Tā notika arī ar Latvijas radio bēr-
nu vokālā ansambļa Dzeguzīte 
dalībniekiem, kad pie viņiem at -
nāca Mārtiņš ar dažām savām 
dziesmām. Kad dzeguzēni paau-
gās, Freimanis bija gatavs viņu  
jaunajam projektam Putnu balle 
sacerēt dziesmas diviem albumiem. 

Savas 30. jubilejas sakarā Mār-
tiņ am atkal bija vieds atzinums: 
“Kad tev ir 18 – 19 gadu, tad šķiet, 
ka pasaule ir baigi nopietna lieta, 
meklē kaut kādas sakarības, anali-
zē mīlestību un tā tālāk. Bet paiet 
kādi desmit gadi, un saproti, ka nav 
par ko pārāk lauzīt galvu. La  bāk 
prie cāties, jo ar katru gadu tas prie-
cāšanās laiks paliek aizvien īsāks.”

Par īstu sapņa piepildījumu  
2004. gada oktobrī kļuva Tumsas 
sadarbība ar Liepājas simfonisko 
orķestri lielkoncertā Ķīpsalas hallē, 
atzīmējot grupas 13. dzimšanas 
dienu. Vienlaikus klajā nāca pir -
m ais Mārtiņa Freimaņa dzejoļu 
krā jums Zālīte truša dvēselei. Frei-
ma ņa sacerēta bija 2005. gada Lat-
vijas eirodziesma – The War Is Not 
Over, kas kādreizējo dzeguzēnu – 
Valtera un Kažas – priekšnesumā 
iekaroja 5. vietu!

Pēdējos dzīves gados Mārtiņu 
visur pavadīja sunīte Pepe, un arī 
tāpēc grupas Tumsa pēdējā, 2008. 
gadā izdotā albuma nosaukums ir 
Suns. Tolaik Freimanis sabiedrībā 
lielākoties parādījās ar žokejcepu  -
ri galvā, varbūt cenzdamies izskatī-
ties vecāks – pēc kāda liela šovbiz-
nesa bosa, jo par mūziķa galveno 
nodarbošanos kļuva jauno mūzi-
ķu atbalstīšana. 

Jau agrāk pat ar visai augstu 
temperatūru Mārtiņš nekavējās 
dzied āt koncertos un negribēja 
savus fanus pievilt. Varbūt nevis 
pie nākuma sajūta, bet kas cits viņu 
dzina uz priekšu, noraidot draugu 
lūgumus beidzot doties pie ārsta. 
Lai pilna diagnoze paliek mediķu 
ziņā, bet skaidrs, ka mūziķis mū  žī-
bā aizgāja ar pilnībā novājinā tu or -
ganismu un chroniskām sa   slim ša - 
n ām, tostarp, sirds mazspē ju. “Jo 
vai rāk par kaut ko raizējies, jo slik-
tāk kļūst, tātad recepte ir vienkārša 
– labāk priecāties!” Šo savu pārlie-
cī bu Mārtiņš Freima nis aizstāvēja 
līdz pēdējam elpas vil c ie n am! 

Latvijā populārā, klausītāju ie -
mīļotā mūziķa pēkšņā nāve pār-
steidza it visus. Draugi nekavējās 
ar piemiņas koncertu, filmu, sa  rī-
kojumiem, un joprojām šķiet, ka 
durvis atvērsies un Freimanis pa 
tām atkal ienāks ar savu šķelmīgo 
smaidu un līksmo apvaicāšanos – 
“Kā iet?” Svecīti mūziķa piemiņai 
var nolikt Aizputes Misiņkalna 
kapos, kur fani ne tikai Mārtiņos, 
bet arī Freimaņa dzimšanas dienā 
ierodas ar mārtiņrozēm – mūziķa 
mīļākajiem ziediem. 

P.S. Tieši tajā dienā, kad Latvijā 
pieminējām Mārtiņa Freimaņa aiz-
 iešanu mūžībā, iznāca būt Lon do-
nā, zināmajā 72 Queensborough 
Terrace latviešu namā. Bārā, kur 
piektdienu vakaros pulcējas Lon-
donā mītošie tautieši, uz galdiņa 
blakus Mārtiņa fotogrāfijai bija 
iedegta svecīte piemiņai. Tovakar 
Daugavas Vanagu nama bārā bija 
neparasti klusināta gaisotne.

Ligita Kovtuna
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS    

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 3) atrisinājums
Līmeniski.  1. Jurevičs. 3. 

Rudzītis. 6. Jēkabs. 8. Ha -
vels. 10. Eja. 11. Replikas. 
12. Limonāde. 13. Vij. 14. 

Bizot. 17. Īre. 18. Sitka. 20. Rasēt. 
22. Linga. 24. Parks. 26. Nafta. 
30. Oši. 31. Svešs. 34. Upe. 35. 
Purapuķe. 36. Literāts. 37. Nāk. 
38. Dakšas. 39. Tālers. 40. 
Tvarstīt. 41. Dakstiņi.

Stateniski. 1. Jumprava. 2. Vak-
cinēt. 4. Ziedonis. 5. Stiķenes. 6. 
Japijs. 7. Seski. 8. Hallo. 9. Slānīt. 
14. Balss. 15. Zonde. 16. Trans. 
19. Ita. 21. Ēst. 23. Komponēt. 
24. Pierod. 25. Respekts. 27. Fire-
kers. 28. Auzāns. 29. Helsinki. 
32. Viens. 33. Šalkt.     

Līmeniski. 9. Piesaule. 10. Lat-
viešu gleznotājs (1887 – 1977). 
12. Valsts galvaspilsēta Āzijas 
dienvidrietumos. 13. Zirgu dzim-
tas dzīvnieks. 14. Elements daiļ-
slidošanā. 15. Vērmeļu degvīns. 
16. Asa, vircota. 17. Ziedkopa.  
20. Kuģa kāpnes. 24. Jupitera pa -
vadonis. 26. Stumbra sukulents. 
27. Valstu apvienības veids. 28. 
Kopīga darba veikšana bez mak  -
s as. 30. Igaunijas pilsētas Tartu 
ag  rākais nosaukums. 32. Adminis -
t rātīvi territoriālas iedalījuma 

vienības Dānijā. 33. Ceļi pilsētās. 
35. Jebkuŗas darbības rezultāts. 
38. Stumbri ar diviem žuburiem. 
40. Siļķveidīgo kārtas zivis. 44. 
Rieva. 45. Palīgteorēma. 46. Pa -
stāvīgs tropu joslas vējš. 47. Spe-
ciālista palīgs. 48. Vokāls daudz-
balsīgs skaņdarbs par idillisku 
temu vai mīlestību.

Stateniski. 1. Vārdu rotaļa.        
2. Cirka mākslinieki. 3. Mazlitrā-
žas sacīkšu automobilis. 4. Lat-
viešu rakstnieks (1883 – 1940).    
5. Eņģes. 6. A. Dimā romāns.         

7. Meža izstrādei paredzēts 
meža iecirknis. 8. Tēlnieks. 
11. Ventas pieteka. 18. No -
zīme pie formas cepures.  
19. Vispazīstamākā Latvijas 
ezeru pīle. 21. Šķidrumu un 
beramu vielu tilpuma mēr-
vienība angļu mēru sistēmā. 
22. Aina. 23. Patiesas, nevil-
totas. 25. Maksājuma nor-
ma. 29. Saules dieviete ja -
pāņu mītoloģijā. 31. Indīgs 
zirneklis (Dienvideiropā, 
Vi  dusāzijā). 34. Domu ap -
maiņa sanāksmē. 36. Kos-
mētikas izstrādājums. 37. 
Vīrieša vārds (janvārī). 39. 
Dzēriens no raudzēta ķēves 
piena. 41. Apklāt. 42. Izmek-
lēta sabiedrība. 43. Aizjūga 
piederums.    

Lizuma pagastā ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi apbal-
voti 97 cilvēki, no kuriem 11 – pēc nāves. Lizuma vidusskolā 20. 
jan  vārī pie simboliska ugunskura ar skolēniem tikās barikāžu da  līb-
nieki Aldis Strads, Uģis Aigars, Jānis Bokta un bijušais LTF Liz  uma 
nodaļas priekšsēdis Aigars Kušķis. Tā bija neaizmirstama vēstures 
stunda ar 1991. gada notikumu aculieciniekiem, ko nolēma veidot 
par tradiciju. 

Kaunatas pagasta Rāznas nacionālā parka Dzerkaļu (Dzierkaļu) 
kalns atzīts par Latvijas Gada ģeovides vietu. Tas ir īpašs ar ļoti 
augsto (286,3 m virs jūras līmeņa) un stāvo reljefa formu novietoto 
Latgales augstienē. Valodnieku ieskatā vietvārda cilme varētu būt 
saistīta ar vārdu dzierkaļs/ dzierkalis/ dzerkaļs – amatnieks, kas kaļ 
dzirnakmeņus. Kalna pakājē ir daudz laukakmeņu.

Sigulda ir vienīgā no 20 pēc iedzīvotāju skaita lielajām Latvijas 
pilsētām, kur kopš 1990. gada ir iedzīvotāju pieaugums – dzim stī-
ba ir lielāka par mūžībā aizgājušajiem. Dzimtsarakstu nodaļā 2016. 
ga  dā reģistrēts jaundzimušo rekords – 266 mazuļi (2015. gadā –  
226). Vienā ģimenē bija trīnīši, kuŗai Siguldas novada dome piešķīra 
pabalstu 4 269 eiro apmērā. 

Liepājā, “Beberliņos”,  21. janvārī aizritēja 5. Liepājas atklātais 
ziemas peldēšanas čempionāts un XIII Latvijas ziemas peldēšanas 
čempionāta posms garajās distancēs. Saulainās ziemas dienas auk-
stajā ūdenī savu varēšanu dažādās distancēs pārbaudīja 129 dalīb-
nieki no Latvijas reģioniem un pirmo reizi arī no Igaunijas un Lie-
tuvas. Sacensības rīkoja Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju 
klubs “VeloRonis” ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un 
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas atbalstu.

Krimuldas pagasta lielākā cūku novietnē “Rukas” (īpašniece 
Dace Kalvāne) 14. janvārī Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) konstatējis šogad pirmo Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uz -
liesmojumu. PVD ieskatā slimība nav ārstējama. Tāpēc, ja kritušas 
pāris cūkas, tad jāizkauj 20 gadu laikā izaudzētās 5 023 sivēnmātes 
ar maziem si  vēniem. Kopš 2014. gada ĀCM skāris meža un tikai 
latviešu saim niecībās audzētās mājas cūkas. Dāņi savās lielfermās 
Latvijā laikam labāk to prot darīt. 

Valkas novadpētniecības mūzejā līdz 31. janvārim apskatāma 
izstāde “Pulcējieties zem latviešu karogiem!”. Zemessardzes 27. kāj-
nieku bataljona Veterānu apvienības priekšnieka Jāņa Bahmaņa un 
viņa domubiedru veidotā izstāde vēsta par latviešu nacionālā karoga 
tapšanu, kas pirmo reizi plīvojis Valmierā pirms 100 gadiem. Toreiz 
inteliģencē dzima ideja, lai celtu tautas pašapziņu, jā  rada nacionālais 
karogs. Viens no dedzīgākajiem atbalstītājiem bija skolotājs un publi-
cists Jānis Eduards Lapiņš (1885 – 1941), kuŗš 1916. gadā no auduma 
izgatavoja Latvijas karogu. Tas glabā jas Cēsu vēstures un mākslas 
mūzejā. Izstāde ir vizualizācija par viņa ieguldījumu karoga tapšanā, 
atkāpjoties arī tūkstoš gadu senā pagātnē un pētot sarkanbaltsarkanā 
un saules kodu tautasdzies mās. 

Koncertzālē “Cēsis” 31. janvārī plkst. 19.30 notiks Lielais ķī -
niešu Jaungada koncerts “‘Fučuņa kalnu capriccio un simfonija 
“Vārti uz Zīda ceļu””, kuŗā piedalīsies Ķīnas – Šaaņsji Radio mūzikas 
orķestris un Džedzjanas Tautas mūzikas orķestris. Spēlēs ar auten-
tiskiem ķīniešu tautas mūzikas instrumentiem. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

“Vispār būs tā – papriekš dejo-
šu, tad kaut ko “piedzīvošu”, lai 
būtu par ko rakstīt, un izstudēšu 
filozofiju, lai varētu visu kopumā 
apzināties; katram tādēļ būtu jā -
studē filozofija, lai nenodzīvotu 
savu dzīvi ciet acīm.

Neprecēšos, mantas nebūs, lai 
būtu brīva un varētu braukt, kur 
patīk, lai nekas nesaistītu uz vie-
tas. Nu un četrdesmit gados es 
taisīšu pašnāvību, lai nebūtu jā -
būt vecai,” tā reiz rakstīja glez-
notāja Biruta Baumane savā gr ā-
matā “Es dzīvoju”.

Jā, tāda viņa arī bija, kā stāsta 
par sevi – “Es to [dzīvi] esmu dzī -
vojusi negantā kaislībā un aiz -
rautībā.” Un grāmatu beidza ar: 
“Manas dzīves ugunsgrēks ir 
nodzisis. Tikai zem pelniem vēl 
kādreiz uzplaiksnī sarkana ogle, 
kad uzpūš.”

Pēdējie teikumi ir uzrakstīti 
1993. gadā, viņai jau ritēja 71. 
gads. Var jau būt, ka ugunsgrēks 
patiesi vairs neliesmoja tik koši 
un karsti kā jaunības dienās, taču 
arī turpmākie gadi nebija ne   maz 
tik rimti, ogles neplēnēja aiz -
mirstas. Biruta Baumane droši 
vien citādāk neprata, viņa dzīvoja 
pilnu krūti, ar plašu vērienu un 
pilnos auļos. Vienīgi pēdējā laikā 

BIRUTA BAUMANE
1922. g. 6. jūnijā Tērvetē – 2017. g. 21. janvārī Rīgā

bija citādāk – bija spiesta sēdēt 
mājās, piekalta pie gultas, pa -
mazāk ausis kļuva nejūtīgākas, 
acis zaudēja savu gaišumu, taču 
vienalga viņa bija un palika Bi -
ruta Baumane, gleznotāja, kuŗas-
prāt visam bija jānotiek tā, kā 
viņa iedomājusies, un ne citā-
dāk.

Nebija Biruta Baumane Dieva 
dāvana, daudzi no gleznotājas 
dabūja ciest viņas pašpārlieci nā-
tības, paštaisnības dēļ, taču viņa 
bija ārkārtīgi talantīga. Tas visu 
atsvēra, attaisnoja. Tā viņa sevi 
aizstāvēja, lai pastāvētu. Bērnībā 

un jaunībā viņa gribēja būt 
balerīna, dejot uz Baltā nama 
skatuves. Iekšējā enerģija bija tik 
aumaļaini spēcīga, ka vienlaikus 
studēja arī filozofiju, bet tad 
iestājās Latvijas Mākslas akadē-
mijā, kur mācījās pie Valdemā - 
ra Tones, Vilchelma Purvīša un 
kuŗu beidza Jāņa Liepiņa pārrau-
dzībā jau krietni pēc kaŗa. 

Tālāk seko ārkārtīgi spraigi 
glez nošanas gadi, kas turpinās 
līdz laikam, kad rokai kļuva grū -
ti saturēt otu un acīm saredzēt 
krā su nianses. Biruta Baumane 
māk slai piegāja ar ārkārtīgi iz -

teiktu atbildības izjūtu. Tā vien 
liekas, ka viņai nav neviena pa -
virša darba, ik gleznā ielikta sirds 
un iekšējā degsme. Viņa strādāja 
visos žanros, arī tēmu loks bija 
plašs – “rāma apcere par cilvēku 
darba un atpūtas mirkļiem žanra 
gleznās, prieka vai traģisma uz -
jundījumi cirka, teātra motīvos, 
likteņa zīmes mazpilsētu ainās, 
pasaules pamatīgums kluso da -
bu priekšmetos”, kādreiz rakstīja 
Ingrīda Burāne. Vēl jāpiemin 
por treti, kas visbiežāk risināti 
sadzīves žanra robežās, bet kuŗos 
atklājās modeļu mūža daudz-
plāk šņains vēstījums un dziļums.

Biruta Baumane bija lieliska 
zīmētāja, arī ar līnijām stāstīda-
ma par dzīves smagumu un ie  k-
šējo spēku, prieku un traģismu. 
Tam palīdzēja visai atturīgais 
krāsu pielietojums. Nevar nepie-
minēt darbu stabilo kompozīci-
ju, kurā iekodēta latviskā pasau-

les uztvere. Viņa nelocījās varas 
priekšā, bet gleznoja to un tā, kā 
atzina par pareizu un kā viņai 
teica priekšā senču gudrība, ie -
slēpta tautas garamantās un ētis-
kajā attieksmē pret dzīvību un 
apkārtējo vidi. Biruta Baumane 
bija latviete līdz kaulu smadze-
nēm, ne brīdi neizliekoties, ne  - 
l o koties, taču tas nenozīmē, ka 
viņa izvairītos no pasaules kul-
tūras augstākajiem sasniegu-
miem. Kla s iskā mūzika un lie-
liska literatūra bija viņas spēka 
un ie  dvesmas avots. Viņa bija 
vien gabalaina personība, 
nesadalā ma, tāda palika visu 
mūžu.

Viņas gājumu turpinās meita 
gleznotāja Laine Kainaize un 
mazbērni Anna un Krišjānis.

Dziļā cieņā Birutas Baumanes 
talanta priekšā galvu noliec 
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PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS
Apaļas un ovālas krelles, 
lielus kulonus un brošas 

no necaurspīdīga
dzintara.

Tālr.: 813-418-9525 / Anna
E-pasts:

janisflorida@gmail.com

LATVIEŠU FEDERĀLĀ KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

paziņo, ka gada kārtējā biedru pilnsapulce notiks
svētdien, 5. februārī, plkst. 11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY

PĒC SAPULCES – CIENASTS.
JAUNI BIEDRI MĪĻI GAIDĪTI!

ATSEVIŠĶUS PAZIŅOJUMUS KREDĪTSABIEDRĪBAS
BIEDRIEM NEIZSŪTĪS

Deitonas latviešu draudze Ziemsvētku svinībās, ko vadīja māc. Georgs Silavs un Oļegs Andrejevs, 
baznīcēnus iepriecināja bērnu priekšlasījumi, ko brīnišķīgi organizēja Anda Diaz
// FOTO: Gunārs Fricsons

Deitonas latviešu jauna paaudze

2016. gada 29. augustā Va  šing-
tonas draudzes locekļus un vie -
tējo sabiedrību apriņķo ziņa, ka 
pēc ilgākas cīņas ar veselības prob -
lēmām mūžībā aizgājis viens no 
mūsu draudzes lielākajiem darba 
rūķiem. Voldemārs Sproģeris 
dzimis 1925. augustā Liepājā un 
uzaudzis Ventspilī, kur beidzis 
vietējo arodskolu 1942. gadā. Pēc 
tam pārceļas uz Liepāju, lai tur-
pinātu izglītību Liepājas techni-
kuma vakara nodaļā. Dienā viņš 
strādā Liepājas telefona būvdaļā 
par montieri.

Darba rūķis mūžībā
strā dāja pie lidlauka paplašinā-
šanas būvdarbiem. Voldis šeit de -
monstrēja savu elektriķa talantu, 
uzlabojot nometnes elektrības 
tīklu. Vakaros viņš sāk studēt 
Kalifornijas universitātes neklā-
tienē fiziku. Pēc dienesta beigām 
atgriežas Vašingtonā un strādā 
par elektrisko darbu kalkulatoru 
un technisko zīmētāju, šai laikā 
uzsāk vakara studijas GWU. 1957. 
gadā apprecas ar Valdu Cimer-
mani, laulība svētīta ar trīs bēr-
niem un diviem mazbērniem.

Voldemāra Sproģera sabied-

1944. gada augusta beigās Vol-
demārs Sproģeris iesaukts leģionā 
un 5. septembrī nosūtīts uz So -
fienvaldi Rietumprūsijā, kur viņš 
tiek iedalīts 34. pulka 3. bataljona 
9. rotā. Piedalījies 1945. gada cī -
ņās, kas sakās pie Landekas Po -
merānijā. Kopā ar savu vienību 
Voldemārs 2. maijā nokļūst  ASV 
armijas gūstā, vispirms Falling-
bosteles gūstekņu nometnē, tad 
Ostfrieslanē. Pēc ārstēšanās Vit-
mundas gūstekņu slimnīcā de -
cembra beigās Voldemārs tiek 
atbrīvots no gūsta. Ar mācītāja 
Abakuka palīdzību viņš nonāk 
Talavas nometnē pie Olden bur-
gas. Tur viņu kopā ar citiem biju-
šajiem leģionāriem 1946. gada 
pavasarī „izskrīnēja” un mēnesi 
noturēja vācu cietumā Olden-
burgā. Kad apsūdzība tika atcelta, 
Voldemārs 1947. gada rudenī ie -
stājās Baltiešu jūrasskolā Flens-
burgā, kur pabeidz 2 kursus me -
chāniķu nodaļā. Līdz izceļošanai 
uz ASV 1949. gada Jāņos, līdz-
tekus skolas gaitām viņš darbojās 
dažādos amatos Daugavas 2. 
skautu vienībā. Amerikā Volde-
mārs apmetas uz dzīvi Vašing-
tonā, DC, un sāk strādāt par 
elektromontieŗa palīgu.

Drauga Andŗa Bilmana rosi-
nāts, 1950. gada 5. martā Volde-
mārs  Sproģeris piedalās Vašing-
tonas Daugavas Vanagu apvie nī-
bas dibināšanas sapulcē, kur ir 
arī Ārijs Dubinskis, Ādolfs Krasts, 
Aleksandrs Jordans un citi. Viņš 
tiek ievēlēts par sekretāru un 
darbojas līdz 1950. gada 4. okto-
brim, kad tiek iesaukts ASV 
armijā. Apmācību laikā viņš iz -
turēja kvalifikācijas pārbaudī ju-
mus uz virsnieku sagatavošanas 
skolu, taču tika diskvalificēts, jo 
nebija ASV pavalstnieks. Volde-
māru nosūtīja uz Dienvidkoreju, 
kur kaŗoja un ieguva seržanta 
pakāpi. Daļu no dienesta pavadīja 
armijas sapieŗu bataljonā un 

riskā darbība Vašingtonā galve-
no kārt saistas ar draudzes dzīvi, 
sākot ar pienākumu pildīšanu 
draudzes valdē un padomē, gan 
arī gādājot par vecās baznīcas at -
jaunošanu pēc ļaunprātīgas de -
dzināšanas. Viņš ir arī svētdienas 
skolas pārzinis. Tāpat Voldis pa -
līdz vietējiem draudzes skautiem 
ar padomu. Kad draudze nolemj 
būvēt jaunu sabiedrisko centru un 
baznīcu, viņš uzņemas elek trības 
instalācijas plānošanu un pārzi-
nāt darbu gaitu. Vēlāk ievē lēts un 
divas reizes kalpojis par Vašing  to-
nas draudzes priekš nie ku. 1980. ga -
du beigās ar milzīgu enerģiju un 
entuziasmu atbalsta Pensionāru 
nama plānošanu un uzņemas gan 
būvdarbu vadī ša nas, gan valdes 
priekšsēža pienā kumus. Visiem 
likās, ka Voldis būvlaukumā pa -
vada 24 stundas diennaktī.

No 1993. gada Voldemārs Spro-
ģeris aktīvi atsāk darboties Dau-
gavas Vanagu apvienībā, sākumā 
valdē, bet 1996. gadā ievēlēts par 
apvienības priekšnieku, bet no 
2004. gada ir priekšnieka viet-
nieks. Viņš loti sekmīgi novadīja 
ASV DV 50 gadu jubilejas svi nī-
bas Vašingtonā. Par tradiciju ir iz -
vērtusies viņa ierosinātā Lāčplēša 
Kaŗa ordeņa kavalieŗu un Latvijas 
diplomātu kapavietu godināšana 
Lāčplēša dienā – 11. novembrī. 

2005. gadā Voldemāram Spro-
ģerim piešķirts Amerikas latviešu 
apvienības Atzinības raksts un 
2004. gadā – Daugavas Vanagu 
organizācijas Zelta krūšu nozīme. 
Voldemārs arī godināts kā vietējā 
administratīvā rajona Montgo-
mery County Goda pilsonis.

Kupls ģimenes, radu un drau-
gu pulks, kā arī vietējā sabiedrība 
atvadījās no Voldemāra Sproģeŗa 
piemiņas dievkalpojumā 2016. 
gada  9. septembrī.

Aizgājēja pelnu urna tiks ap -
glabāta ģimenes kapos Ventspilī.

IHD
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(Turpināts 19. lpp.)

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

KORNELIJS DĀLE
Dzimis 1933. gada 11. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2016. gada 21. decembrī Portlandē, Oregonas pavalstī

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais un sirsnīgais draugs

ARTIS E. LEJIŅŠ
Dzimis 1952. gada 24. oktobrī Reading, Pensilvanijā,

miris 2016. gada 29. decembrī Salisbury Mills, Ņujorkā

Mīļā piemiņā viņu paturēs ģimene:
LINNA, LĪGA, MĀSA SIBILLA HERŠIJA UN ĢIMENE, 
BĒRNI ANDREJS UN ĢIMENE, DAINA UN ĢIMENE, 

MĀRA UN VĪRS, RASA UN ĢIMENE

Par viņu sēro
MĀRA UN ANDREJS RASUMS

ANITA UN JĀNIS CIRCENIS

SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
5. februārī 16:30 Superbowl 

skate Biedrības kluba telpās.
12. februārī Draudžu sadar-

bības kopas oikumēnisks dievk. 
un Pavasaŗa sarīkojums Ciānā.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th St, Philadelphia 
PA 19123).

7. februārī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
sau lē. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
St. Paul’s Church (315 W 22nd St, 

(starp 8.un 9. avēnijām) New York).
28.janvārī 19:30 Chelsea sim-

fo niskā orķestŗa koncerts. Pro-
grammā Pēteŗa Vaska „Koncerts 
angļu ragam un orķestrim”. 
Angļu raga solists – Jason Smoller. 
Info: www.chelseasymphony.org. 
Biļetes var iegādāties par $25 
mājas lapā: https://www.event-
brite.com/e/the-chelsea-sym-
phony-january-28-feat-vasks-
n y c - p r e m i e r e - t i c k e t s -
30015368776#tickets Biļetes 
varēs iegādāties arī pie ieejas.

Jonkeru baznīca (254 Valentine 
Ln) – Kultūras dienas Ņujorkā.

29. janvārī 11:30 koncertēs 
Ilona Kudiņa – flauta un Maxim 
Lubarsky – klavieres. Godinās 
PBLA, PBLA Kultūras fonda, 
ALA Atzinības raksta un Latviešu 
fonda laureātus. Ieeja $20. Info: 
Baiba Pinne, tālr: 917-270-4786, 
e-pasts: pinnis@banet.net.

Church of St. Ignatius Loyola 
(980 Park Ave).

1.februārī 19:00 Igauņu Fil -
har  monijas kamerkoŗa kon-
certs. Diriģents Kaspars Put niņš, 
Latvijas radio koŗa diriģents. Pro -
grammā igauņu komponista Arvo 
Pērta kompozicijas. Info: www.
arvopartproject.com Biļetes no 

$50 līdz $65 var iegādāties https://
www.showclix.com/event/esto-
nian-choir-arvo-part vai pa tālr: 
212-288-2520.

92Y, Kaufmann koncertzāle, 
pie Leksingtona Ave un East 92, 
Ņujorka.

2. februārī 20:00 koncerts – 
vijolnieks Gidons Krēmers un 
Kremerata Baltica. Koncerts at -
zīmēs Gidona Krēmera 70. gada 
dzimšanas dienu un Kremerata 
Baltica 20.gada jubileju. Pro -
gram mā – kompozicijas par Krie-
viju: „Maskas un sejas”; skanēs 
igauņu komponista Arvo Pērta, 
poļu/krievu komponistu Mačes-
lava Vainberga, Valentīna Sil-
vestrova, Pēteŗa Čaikovska un 
Modesta Musorgska skaņdarbi. 
Sīkāka informāc. un biļetes no 
$40 līdz $55: http://www.92y.
org/Event/Kremerata-Baltica Ar 
kodu KREMER20 ir iespēja ie  gā-
dāties biļetes ar 20% atlaidi. Tālr. 
92Y: 212-415-5500; www.kre -
meratabaltica.com

Salas baznīcas sarīkojumu zāle 
(4 Riga Lane, Melville NY).

5.februārī 11:30 Latviešu Fe -
de rālās Kredītsabiedrības Ņujor-
kā biedru pilnsapulce. 

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

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

29.janvārī 11:30 Kursas Drau-
dzīgais aicinājums.

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar bī bu 
un grāmatu ziedojumus vairs ne -
pieņem. Par vēlmi izņemt grā-
ma tas lasīšanai, lūdzu, zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-941

7.februārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

11.februārī 18:00 Sirsniņu balle, 
kuŗā varēsim baudīt romantiski 
šarmantu mūziku un mīlestības 
apgarotu dzeju flautistes Agitas 
Aristas un pianistes Kristīnes 
Griffinas sniegumā. Abas mū  zi-
ķes kopā veidojušas koncertpro-
grammas, ar kuŗām uzstājušās gan 
Latvijā, gan Amerikā. Vakara mie-
 lastam mūsu Dāmu komitejas 
priekšniece Mārīte Rubīns ar visu 
savu sirds siltumu būs uzklājusi 

izcilu bufetes galdu. Pēc brīnišķīga 
koncerta un gardām vakariņām 
būs iespēja izlocīt kājas mūsu visu 
iemīļotā maestro Ilmāra Dzeņa 
sirsnīgi spēlētās deju mūzikas 
ritmos. Kādu laimīgu loterijas 
biļešu īpašnieku sirdis priecēs va -
kara laimesti – trīs dāvanu grozi. 
Tiem, kuŗi gribēs sirdis sasildīt ar 
glāzi vīna, par to jāgādā pašiem. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 25.00.

25.februārī 13:00 Biedrības piln-
 sapulce, kuŗā notiks valdes vēlē-
šanas, budžeta pieņemšana un 
lemšana par Biedrības turpmāko 
darbību. Katra biedra viedoklis ir 
ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi iesais-
tīties lēmumu pieņemšanā! Pēc 
sapulces slēgšanas balsstiesīgos 
cienās ar pankūkām, ievārījumu 
un desiņām. Nopietni aicinām 
visus Biedrības biedrus ieras-
ties!

UZMANĪBU!
24.-25.februārī notiks mobi-

lās pasu stacijas izbraukums 
Floridā, Broward County. Lū -
gums informāciju izplatīt Latvijas 
valstspiederīgajiem, kuŗi uzturās 
jūsu apgabalā. Info: Ph. (1) 202-
328-2885, Fax. (1) 202-328-2860, 
E-mail: vita.majore@mfa.gov.lv. 
Web: www.mfa.gov./lv/usa/, 
www.mfa.gov.lv 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700. 

TORONTO 
Kanadas latv. centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto Ont.).
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). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994.. Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 

E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; 
www.facebook.com/Čikāgas-Ciā -
nas-draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
 dega Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com Aicinām visus 
apmeklēt Sv. Pēteŗa draudzes 20. 
jubilejas dievk. Vuddeilē plkst. 10:00. 
29.janvārī 10:00 Dievk. Biezeņ -
zupu konkurss par labu Diako-
nijas zupas virtuvei. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
tera dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. 29.janvārī Dievk. 
ar dievg. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc dievk. sa -
drau dzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stun das. 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 svētdienās 
10:00. 29.janvārī Dievk. Drau-
dzes pilnsapulce. 12.februārī 
Dievk. Pankūku pēcpusdiena. 
26.februārī Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL 33308). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
An  drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! Dievk. 
notiks 19.februārī.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039).Dievk. 
notiek 11:00. 5.februārī laju 
vadīts Dievk. 12.februārī Dievk. 
ar dievg. Prāv. Gunārs Lazdiņš.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 29.janvārī angļu val. dievk. 
ar Sv.vak. 5.februārī Dievk. Seko 
Draudzīgais aicinājums, māc. Jāņa 
Siliņa Stipendijas fonda izloze.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 29.jan-
vārī 10:00 Dievk. ar dievg. 5. feb-
ruārī 10:00 Dievk. Draudzes piln-
 sapulce un čilī pusdienas. 10. feb -
ruārī 11:00 lūgšanas grupa „Aka” 
bazn. lejas telpās. 12.februārī 
10:00 Dievk. ar dievg. 15.februārī 
11:00 Bībeles stunda ciemā Lat-
vija. 19.februārī 10:00 Dievk. 
22.februārī 11:00 Bībeles stunda 
bazn. lejas telpās. 26.februārī 

10:00 Dievk. ar dievg. 1.martā 
18:00 Pelnu dienas dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 
402-438-3036. Dievk. no  tiek 1.un 
4. svētdienā 10:00. 2. svētdienā 
dievk. angļu val. Pensionāru 
saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 4.februārī 
11:00 Dievk. 4.martā Dievk. ar 
dievg. Māc. Daina Salnīte.

• 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 svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 5.februārī 
11:00 Dievk. 12.februārī 11:00 
Dievk. ar Sv.vak, bērnu uzrunu 
un Sv.skolu. 12.februārī 13:00 
Dāmu saimes gada sapulce. 
16.februārī 11:00 Bībeles stunda. 
19.februārī 11:00 Dievk. 19.feb -
ruārī 12:30 draudzes gada sa -
pulce. 26.februārī 11:00 Dievk. ar 
Sv.vak.; dr.darb. ievešana amatā. 
28.februārī 19:00 Bībeles stunda. 
5.martā 11:00 O.Kalpaaka pie -
miņas Dievk.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7), tālr.: 514-
992-9700. Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. Dievk. no  tiek 
14:00. Mācītāja vieta vakanta! 
29.janvārī Dievk. 12.februārī 
Dievk. 26.februārī 15:00. Māc. 
Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 5.februārī 13:30 Dievk. 
19.februārī 13:30 Dievk. ar dievg. 
1.martā 10:30 Pelnu dienas svēt-
brīdis; seko pusdienas un Bībeles 
stunda. 5.martā 11:00 Dievk. ar 
dievg. Pusdienas. Draudzes piln  -
sapulce. 19.martā 13:30 Dievk. 
(seko draudzes pilnsapulce, ja tā 
nav notikusi 5.martā).

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

Ln,Yonkers NY).
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Mūžībā aizgājis mūsu jaunības draugs

KORNELIJS DĀLE
Dzimis 1933. gada 11. novembrī Rīgā,

miris 2016. gada 21. decembrī Portlandē, Oregonā

(Turpināts no 18. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizgājusi mūsu mamma un vecmammiņa

LUCIJA BLATCHENS,
dzim. BALODIS

Dzimusi 1926. gada 28. janvārī Tilžas pagastā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 18. decembrī Harleysville, PA

Mūžībā aizgājis mūsu

PĒTERIS LIPIŅŠ
Dzimis 1959. gada 12. novembrī Linkolnā, Nebraskā,

miris 2016. gada 6. decembrī Linkolnā, Nebraskā

Pāragri mūžībā aizgājis mūsu mīļais

PĒTERIS NILS MEDENIS
Dzimis 1957. gada 26. janvārī Čikāgā,

miris 2017. gada 13. janvārī Brookfield, IL, ASV

Aizsaules ceļos aizgājusi mūsu mīļā

ILZE SILIŅŠ,
dzim. VIĻUMS

Dzimusi 1930. gada 9. novembrī Gaujienā,
mirusi 2017. gada 12. janvārī Austrālijā

Mīlestībā viņu piemin
MEITA RUTA UN VILNIS ORE, TIJA UN KĀRLIS BUDKĒVICS

MĀSA UN RADI KANADĀ UN KALIFORNIJĀ

Par viņu sēro
SIEVA MĀRA AR BĒRNIEM VILI UN ILZI

BRĀLIS ĒRIKS (AMY) EVIJA
BRĀLIS ROLANDS (ROBYN) RACHEL, BRIAN,

KOLLIN, TRISTAN, LAUREN AR ĢIMENI
VECĀKI ANTA UN JĀNIS. RADI UN DRAUGI

Sērās
MĀSA ISMENE UN BRĀLIS JĀNIS AR ĢIMENĒM 

PAMĀSAS INESE, BAIBA AR ĢIMENI
MEDEŅU DZIMTAS PIEDERĪGIE LATVIJĀ, AUSTRĀLIJĀ, UK

Skumjās un mīlestībā viņu piemiņā paturēs
VĪRS ULDIS, BĒRNI MARTINS, ANNE UN GINTIS AR ĢIMENĒM AUSTRĀLIJĀ

BRĀĻA JURA VIĻUMA SIEVA UN BĒRNI AR ĢIMENĒM AUSTRĀLIJĀ
MĀSA MAIJA ZĪLE AR BĒRNIEM UN VIŅU ĢIMENĒM AMERIKĀ

RADI LATVIJĀ

Par viņu sēro
VIJA LINDBERGS

OJĀRS UN ZINTA SOVERS

Sniega pārslas nokrīt klusi,
Māmulīte aizmigusi,
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.

Tur, augšā aiz zvaigznēm,
Tur tiksies reiz mīļi...

Tik tālu pasaule un viņas naids un slava,
Ka liekas ‒ sapnis viss, ko kādreiz jutis tu,
Un ātra mirāža, kur skrēja dzīve tava.
/Jānis Medenis/

LĪDZJUTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjutību bijušajai mūsu 

avīzes redaktorei Astrai Morai, dzīvesbiedru 

Džeimsu Moru pavadot Mūžībā.

Dace Rudzīte un Laika redakcija

 St. Andrew Lutheran Church 
(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY).

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

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14450). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 5.februārī 14:00 dievk. 
25.februārī 14:00 Dievk. Gada 
sapulce.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
takt persona Mary Beth Dzirnis: 
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 

• 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. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. 25.februārī 
Dievk. ar dievg. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. 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). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seat tlelatvianchurch.org 29.jan-
vārī 10:30 Dievk. ar dievg. Kursas 
Draudzīgais aicinājums.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Janvārī un februārī dievk. ne -
notiks! 19.martā Dievk. Piln sa-
pulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 

Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs 1. svētdienas 
dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 29.janvārī Bībeles 
stunda. 3.februārī draudzes val-
des sēde. 5.februārī Dievk. Bied-
rības namā. 12.februārī Bībeles 
stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotinsa@
aol.com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. Dievkalpojums notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 12:30 iesvētes mācība. 29.
janvārī Draudzīgā aicinājuma 
dievk. un sarīkojums.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Diak. Indriķis Kaņeps. 

• Ziemeļkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Pēc manis vēl būs
Brīnums un izmisums,
Saule un sniegs,
Sāpes un prieks.
/Ivars Lindbergs/
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Porziņģim sestā 
vieta NBA visu 
zvaigžņu spēles 

balsojumā
Latviešu talants Kristaps Por-

ziņģis izcīnījis sesto vietu Nacio-
nālās Basketbola asociācijas (NBA) 
visu zvaigžņu spēles līdz jutēju, 
plašsaziņas līdzekļu (mediju) un 
basketbolistu balsojumā starp 
Austrumu konferences uzbrucē-
jiem un centra spēlētājiem, lie -
cina turnīra rīkotāju publicētie 
gala rezultāti. Līdz ar to Porziņģis 
neiekļuva Zvaigžņu spēles Aus-
trumu konferences sākum sa-
stāvā, taču viņš saglabā cerības 
tikt iekļauts starp rezervistiem.

Porziņģis līdzjutēju balsojumā 
ieņēma septīto vietu, basketbo-
listi viņam atvēlēja piekto vietu, 
bet mediji – sesto poziciju. Ar 
vidējo atzīmi 6,25 Kristaps ie -
rindojās sestajā vietā. Austrumu 
konferencē šajā balsojumā trīs 
pirmās vietas ieguva Klīvlendas 
Cavaliers zvaigzne Lebrons 
Džeimss, bet trīs otrās vietas tika 
atvēlētas Grieķijas basketbolis-
tam Jannim Adetokunbo no 
Milvoki Bucks. Savukārt trešajā 
vietā ierindojās Čikāgas Bulls 
spēlētājs Džimijs Batlers, kuŗš 
saņēma 4,25 punktus.

Rīga un Minska 
kopīgi pretendēs uz 
2021. gada pasaules 

meistarsacīkšu 
hokejā 

organizēšanu
Baltkrievijas galvaspilsētā Min-

skā bija ieradušies Latvijas Ho -
keja federācijas (LHF) prezidents 
Aigars Kalvītis, LHF ģenerāl sek-
retārs Viesturs Koziols un Rīgas 
domes priekšsēdis Nils Ušakovs, 
lai prezentētu Rīgas un Minskas 
kopīgo pieteikumu pasaules 
meis  tarsacīkšu hokejā rīkošanai 
2021. gadā abās pilsētās.

Skonto hallē. Arī vēlāk LHF ir 
centusies iegūt meistarsacīkšu 
rīkošanas tiesības, taču šie priekš-
likumi neguva pietiekamu atbal-
stu. Savukārt Minskā pasaules 
meistarsacīkstes pirmo reizi no -
tika 2014. gadā. Latvijas hokeja 
līdzjutēji atzina, ka tas ir bijis 
viens no labāk organizētajiem 
hokeja turnīriem, vismaz no līdz -
jutēju viedokļa, jo visā pilsētā 
patiešām bijuši svētki hokeja 
zīmē. Lai gan Minskā ir laba in -
frastruktūra un gana daudz arī 
viesnīcu, lai Baltkrievija pati va -
rētu noorganizēt pasaules meis-
tarsacīkstes hokejā, tomēr LHF 
ir izdevies panākt vienošanos, ka 
pieteikumu sacensību rīkošanai 
abas valstis iesniedz kopā. LHF 
prezidents Aigars Kalvītis Latvijas 
Televīzijai sacīja, ka, ja izdosies 
veiksmīgi noorganizēt šīs meis tar-
  sacīkstes, LHF būs vairāk līdzekļu 
hokeja populārizēšanai. Gatavību 
organizēt pasaules meistarsa cīk-
stes hokejā 2021. gadā paudusi 
arī Somija. Kalvīša ieskatā abas 
kandidātūras ir līdzvērtīgas kan-
didātes.

Latvija un Baltkrievija Minskā 
paziņoja par kopīgu kandidēšanu 
uz 2021. gada pasaules hokeja 
meistarsacīkšu rīkošanu. Latvijas 
Hokeja federācijas (LHF) prezi-
dents Aigars Kalvītis pauda gan-
darījumu, ka izdevies panākt 
ko pīgu valodu ar baltkrieviem 
par kandidēšanu uz šiem gran-
diozajiem hokeja svētkiem. 

Baltkrievijas Hokeja federācijas 
vadītājs Igors Račkovskis: „Mēs 
gatavojāmies ļoti nopietni. Lat-
vijas pārstāvji piedāvāja apvieno-
ties, un mūsu ieskatā tas ir liels 
trumpis. Izlemts tika augstākajā 
līmenī, un no Baltkrievijas puses 
to apstiprināja prezidenta Alek-
sandra Lukašenko lēmums. Tas 
ir labs starpvalstu sadarbības 
projekts – gan polītiskā, gan 
cilvēciskā ziņā.”   

Paredzēts, ka pusfināli un spē-
les par medaļām notiks Minskā. 
Ja tiks iegūtas tiesības rīkot pa -
saules meistarsacīkstes, Minskas 
grupā spēlēs Krievija, Rīgas – 
Somija. Tā kā 2021. gada pasaules 
meistarsacīkstes notiks gadu 
pirms Ziemas olimpiskajām spē-
 lēm, tās varētu būt spēcīgākās 
olimpiadas četrgadē.    

Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis (no labās) 
un viņa baltkrievu kollēga Igors Račkovskis apmainās ar kopīgi 
parakstītā līguma dokumentiem

Fāzela ieskatā Latvija rīkojusies 
pareizi, kandidējot ar Baltkrieviju 
kopā uz 2021. gada pasaules 
meis tarsacīkstēm.

„Ideja rīkot kopīgas meistar sa-
cīkstes ir veiksmīga, jo īpaši ar 
sporta palīdzību apvienot cilvē-
kus. No Latvijas puses tas ir ļoti 
pareizs lēmums – apvienoties ar 
baltkrieviem,” atzina IIHF prezi-
dents.

Martins Dukurs 
„savā”vietā

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs izcīnīja pirmo vietu Pa -
saules kausa (PK) izcīņas posmā 
Sanktmoricas (Šveice) trasē. Mar -
tins pēc pirmā brauciena atradās 
otrajā pozicijā, bet otrajā brau-
cienā par trīs sekundes simtdaļām 
apsteidza dienvidkorejieti Sun-
binu Junu. triumfējot Sankt mo-
ricas sacensībās. Bronzu šajās sa -
cīkstēs izcīnīja Ņikita Tregubovs 
no Krievijas, kas no Dukura at -
palika 0,55 sekundes. Tomass 
Du  kurs ierindojās sestajā vietā, 
brālim zaudējot 0,93 sekundes.

Latvijas skeletoniste Lelde 
Priedulēna Sanktmoricas trasē, 
Šveicē, pirmo reizi šajā sezonā 
Pasaules kausa izcīņas posmā 
palika aiz labāko desmitnieka, 
ierindojoties 14. vietā. Priedulēna 
pirmajā braucienā pieļāva kļūdas 
trases otrajā daļā, tobrīd ieņemot 
15.vietu. Arī otrajā braucienā 
Priedulēna sasniedza 15. rezul-
tātu, taču summā tika vienu po -
ziciju augstāk, apsteidzot olim-
pisko čempioni Liziju Jarnoldu 
no Lielbritanijas.

Bobslejā Latvijas 
ekipāžām

dubultuzvara
Latvijas bobsleja divnieku eki -

pāžas, kuŗas pilotēja Oskars Ķi -
bermanis un Oskars Melbārdis, 
pēc veiksmīga pirmā brauciena 
Pasaules kausa izcīņas posmā 
Sanktmoricā dalīja trešo vietu, 
taču otrajā braucienā to noturēt 
nevienam no viņiem neizdevās. 
Divu braucienu summā Ķiber-
manis ar stūmēju Matīsu Mikni 
ierindojās piektajā vietā, bet Os -
kars Melbārdis un Arvis Vilkaste 
sacensības beidza poziciju ze  māk. 
Savukārt trešā Latvijas ekipāža 
Uģis Žaļims un Jānis Jansons 
izcīnīja desmito vietu.

Četrinieku sacensībās  Latvijas 
braucējiem tika dubultuzvara. 
Pirmo vietu  izcīnīja Oskara Ķi -
ber maņa ekipāža, otrajā vietā 
ierindojās Oskars Melbārdis ar 

Renē Fāzels
// FOTO: Sputnik/LETA

Kristers Aparjods

saviem stūmējiem. Šī Ķiber ma-
nim bija pirmā zelta medaļa Pa -
saules kausa izcīņas posmos, bet 
Melbārdim tā ir pirmā godalga šāda 
līmeņa sacensībās pēc mu  guras 
savainojuma izārstēšanas. Savu kārt 
trešais Latvijas pilots Uģis Žaļims 
sacensības beidza 18. vietā. 

Juniora sudrabs 
kamaniņās

Latvijas kamaniņu braucējs 
Kristers Aparjods izcīnīja sud -
raba medaļu Oberhofas trasē 
Eiropas meistarsacīkstēs, kas 
vien  laicīgi bija  arī Pasaules kausa 
izcīņas posms.

mos, Ziemeļreinas – Vestfālenes 
pil sētā Dortmundē. 

Pēc panākumiem 2016. gadā 
Briedis kļuva par pretendentu uz 
WBC čempionu jostu, tomēr 
cīņa pret titula īpašnieku Toniju 
Beljū pagaidām vēl nenotiks. 
Britu bokseris tā vietā izvēlējās 
financiāli daudz izdevīgāko cīņu 
ar savu tautieti Deividu Heju 
smagsvaru katēgorijā. WBC gan 
lēmusi, ka Beljū pēc cīņas ar 
Heju varēs atgriezties pirmajā 
smagajā svarā un aizvadīs cīņu 
par WBC čempiona jostu ar 
Brieža un Huka cīņas uzva rē tāju.

Krievijas plašsaziņas līdzekļi 
vēstī, ka Brieža un Huka cīņas 
uzvarētājs nākamo sacensību va -
rētu aizvadīt ar krievu Grigoriju 
Drozdu, kuŗš traumas dēļ ilgstoši 
nav cīnījies. Ja Drozds pēc savai-
nojuma izārstēšanas izlems at -
griez ties sportā, tad krievu bok-
seris varētu kļūt par “ārpuskārtas 
obligāto pretendentu” uz WBC 
čempiona jostu.

Briedis līdzšinējā profesionā-
lajā karjērā aizvadījis 21 cīņu, 18 
no tām uzvarējis ar nokautu. Sa -
vukārt viņa nākamais pretinieks 
Huks 44 cīņās guvis 40 uzvaras, 
27 no tām pretinieku nokautējot.

DAŽOS VĀRDOS
 Parabobsleja pasaules kausa 

izcīņas posmos Lillehammerē 
(Norvēģija) labi startēja Alvis 
Brants, izcīnot vienu pirmo un 
vienu otro vietu. 

 Skrējēja Līga Velvere Kuldīgā 
Sportland kausa sacensībās labo-
ja 45 gadus vecu Latvijas rekordu 
600 m distancē telpās –1.28,34. 
Iepriekšējais rekords kopš 1972. 
gada piederēja Sarmītei Štūlai – 
1.30,4, turklāt tas tobrīd bija 
neoficiāls labākais rezultāts pa -
saulē. Jaunu valsts rekordu 300 
m distancē  sasniedza arī Jānis 
Leitis – 33,89, par 0,23 sekundēm 
labojot pērn paša sasniegto valsts 
rekordu.

 Latvijas kalnu slēpotāja Liene 
Bondare sacensībās Somijā sas-
niedza savas karjēras rekordu 
Starptautiskās Slēpošanas fede-
rācijas (FIS) katēgorijas punktos 
arī milzu slaloma disciplīnā. Bon-
dare pēdējās dienās startē veik -
smīgi un jau iepriekšējās četrās 
dienās slaloma sacensībās allaž 
izslēpoja no 40 FIS punktiem, tur-
 klāt arī pirmoreiz tika zem 30 
punktiem, nopelnot 25,61 FIS 
punktu. Savukārt nākamajās sa -
censībās viņa Suomutunturos iz -
cīnīja septīto vietu FIS katēgorijas 
sacensībās milzu slalomā, kas 
deva 39,49 FIS punktus un ļāva 
šajā disciplīnā pirmoreiz tikt zem 
40 punktiem. Viņas līdzšinējais 
karjēras rekords tika pārspēts par 
gandrīz 20 punktiem. Tikmēr 
sacensībās vīriem 12. vietu izcī-
nīja Žaks Gedra (56,21 FIS punk-
ts), bet 53.pozīcijā palika Daniels 
Loss (107,64 FIS punkti).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvija tikai vienu reizi uz  ņē-
musi pasaules meistarsacīkstes 
hokejā – tas notika 2006. gadā, 
kad spēles risinājās tolaik jaun-
uzceltajā hallē Arēna Rīga un 
lielajam turnīram pielāgotajā 

Fāzels: Latvija 
pieņēmusi pareizu 

lēmumu
Starptautiskās hokeja fede rā-

cijas (IIHF) prezidenta Renē 

Aparjods pirmajā braucienā 
sasniedza trešo rezultātu, bet ot -
rajā bija otrs ātrākais, kas summā 
deva otro poziciju. Aparjods uz -
varētājam vācietim Maksam Lan -
genhanam divu braucienu sum mā 
zaudēja 0,099 sekundes, bet tre-
šais bija austrietis Niko Gleiršrers, 
kuŗu Kristers apsteidza par 0,121 
sekundi. Edgars Karnītis ierin-
dojās 20.vietā, uzvarētājam divu 
braucienu summā zaudējot vai -
rāk nekā divarpus sekundes.

Biatlons
Latvijas pieredzējušais biatlo-

nists Ilmārs Bricis Italijā, Antu-
holcā, sestajā Pasaules kausa (PK) 
izcīņas posmā 20 km distancē 
pirmo reizi sezonā apsteidza se  šas 
kļūdas stāvus šaušanā pieļāvušo 
Andreju Rastorgujevu, taču abi 
palika ārpus labāko 60 skaita. 
Bricis četrās šaušanās neaizvēra 
trīs mērķus, uzvarētājam zaudējot 
sešas minūtes un 10,7 sekundes, 
ieņemot 62. vietu, bet Rastor gu-
jevs atpalika vēl par 6,7 sekundēm 
un palika uzreiz aiz sava pie  re-
dzējušā komandas biedra.

15 km distancē ar masu startu 
Andrejs Rastorgujevs finišēja 
tikai 26. vietā, jo ugunslīnijās 
pi e   ļautās kļūdas lika viņam veikt 
septiņus soda apļus.

4x7,5 kilometru stafetes sa -
cen   sībās Latvijas biatlona vīru 
komanda tika apdzīta par apli, 
līdz ar to finišu nesasniedzot, bet 
uzvaru spraigā finišā guva Vācijas 
izlase. Latviju šajā stafetē pār stā-
vēja Daumants Lūsa, Ilmārs Bricis, 
Aleksandrs Patrijuks un Roberts 
Slotiņš, bet izlases līderis Andrejs 
Rastorgujevs gatavojas indivi-
duā lajām distancēm.

Brieža karjēras 
atbildīgākā cīņa 

notiks Dortmundē 
Latviešu bokseris Mairis Brie-

dis savu nākamo cīņu aizvadīs 
1. aprīlī. Tagad kļuvis zināms, ka 
sacensība notiks Vācijas rietu-


