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Amatā stājies jaunais NBS komandieris 

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

Stājoties Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) komandieŗa amatā, 
Leonīds Kalniņš solīja uzturēt 
augstās NBS kaujasspējas un no -
drošināt armijas nesalaužamo 

garu. NBS Apvienotā stāba pa -
gal mā  notika svinīga ceremoni-
ja, kuŗā NBS vadības grožus no 
Raimonda Graubes pārņēma 
Kal  niņš. Viņš sanākušajiem vie-

siem un kaŗavīriem atzina, ka 
apzinās vērtību, par kuŗu no šo -
dienas ir pilnā mērā atbildīgs. 
“Šo vērtību kaŗavīri un zemes-
sargi ir izveidojuši un attīstījuši, 
sūri strādājot, trenējoties ikdienā 
un izpildot smagus uzdevumus 
Latvijā un ārpus tās. Šī vērtība ir 
Latvijas tautas augstais vērtējums 
un atzinums un ticība mums,” 
uzsvēra Kalniņš.

“Šodien pieņemot šo amatu, 
man ir tikai viens galvenais 
mērķis – uzturēt augstās opera-
cionālās spējas, kuŗas esam kopā 
izveidojuši,  un nodrošināt mūsu 
nesalaužamo armijas garu. Pie -
ņe  mot NBS komandieŗa amatu, 

esmu devis zvērestu un apņemos 
to izpildīt pilnā mērā ar atdevi 
un pienākušos godu,” uzsvēra 
jaunais NBS komandieris. Kal-
niņš atzinīgus vārdus veltīja ie -
priekšējam NBS komandierim 
Graubem, kuŗš, viņaprāt, devis 
milzīgu ieguldījumu NBS attīs-
tībā, piebilstot, ka viņa vārds Lat-
vijas militārajā vēsturē noteikti 
būs ierakstīts ar trekniem bur-
tiem.

Svinīgo maiņas ceremoniju 
apmeklēja Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis, aizsardzības mi -
nistrs Raimonds Bergmanis (ZZS), 
ASV armijas Eiropā komandieris 
ģenerālleitnants Frederiks Ben -

dža mins Hodžess, Lietuvas bru-
ņoto spēku komandieris ģenerāl-
leitnants Jons Vītauts Žuks, Igau-
nijas Aizsardzības spēku koman-
dieris ģenerālleitnants Riho Terras, 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
komandieris ģenerālmajors Gre -
gorijs Vadnais, NBS rēgulāro 
vienību komandieŗi, kaŗavīri un 
citi viesi.

Saeima Kalniņu NBS spēku 
komandieŗa amatā apstiprināja 
pērn 22. decembrī. Ģenerālma-
jors Kalniņš bruņotajos spēkos 
dien kopš 1997. gada, bet NBS 
Apvienotā stāba priekšnieka 
amatā – no 2016. gada augusta.

Lonīds Kalniņš un bijušais NBS komandieris Raimonds Graube 
svinīgajā maiņas cermonijā // FOTO: Gatis Dieziņš

Nacionālo bruņoto spēku jaunais komandieris ģenerālmajors 
Leonīds Kalniņš ar karogu NBS komandieŗu maiņas ceremonijā
// FOTO: Gatis Dieziņš
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ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

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

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

J A U T R A M  P R Ā T A M

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!"

Valodnieki,
mostieties!

Laikraksta Nr. 3 sestajā lappusē 
rakstā “Vaira Vīķe-Freiberga pie-
 kritusi būt par “Eslingenas Dzies-
mu svētkiem 70” patronesi” 
vēstīts:”Svētki tiek rīkoti, godi-
not 1947. gadā notikušos latviešu 
Dziesmu svētkus Eslingenā, kas 
bija viens no nozīmīgākajiem 
pēckaŗa latviešu diasporas kul-
tūras dzīves notikumiem.”

Tas bija latviešu trimdinieku 
kultūras dzīves notikums. Dia -
spora tad vēl nebija “izdomāta”. 
Par diasporu – vai tiešām nav 
neviena latviešu valodnieka, kuŗš 
varētu atrast latvisku vārdu šī, 

Atsaucieties, 
eslingenieši!

Pošoties uz Eslingenas lielajiem 
svētkiem (15.-18.jūnijs šai gadā), 
redakcija aicina Jūs ikvienu, kam 
dzīves ceļi saistījušies ar „mazo 
Latviju”, iesūtīt savas atmiņas un 
fotografijas par Eslingenas bēgļu 
nometnes laiku. Mudiniet to 
darīt arī savus tālaika likteņ-
biedrus – atstāsim vēsturei savas 
piezīmes, stāstus, izjūtas, vēlē ju-
mus!

Gaidām Jūsu sūtījumus pēc 
adreses – Ģertrūdes ielā 27, Rīga, 
LV-1011, e-pasts – redakcija@laiks.
us un redakcija@brivalatvija.lv

JŪSU REDAKCIJA

manuprāt, nepareizā svešvārda 
vietā?

Kādreiz jau rakstīju, ka manā 
enciklopēdijā ir teikts, ka diaspo-
ra nozīmē – ja kādas noteiktas 
ticības cilvēki dzīvo valstī ar 
citādu ticību, piemēram žīdi, 
kuŗi dzīvo ārpus Izraelas. Žīdi jā, 
bet mēs, latvieši, sevi uzskatām 
par kristiešiem, cik nu katrs 
kristīgs esam,  dzīvojam Eiropā, 
Ziemeļamerikā un Dienvid ame-
rikā, Austrālijā, tās visas ir kris-
tīgo zemes, kur te tā diaspora? 
Var jau būt, ka mana enciklopē-
dija nav, kā tagad saka, adekvāta, 
bet man netīk svešvārdi, ja var 
lietot latviskus vārdus. Valodnieki 
mostieties!!!

HARIJS VALDMANIS,
Oslo

Armands Birkens

Katrs
Katrs redz, 
ko grib.
Katrs dzird, 
ko grib.
Katrs lasa, 
ko grib.
Katrs skatās, 
ko grib.
Katrs atceras, 
ko grib.
Katrs saka, 
ko grib.
Katrs raksta, 
ko grib.
Katrs dara,
ko grib.
Katrs,
ko grib.

Viena no amerikāņu veselības 
problēmām ir liekais svars, un 
viņi pastāvīgi nomokās ar da  žā-
diem diētas ieteikumiem.

Kāds amerikānis prāto: „Itāļi 
ēd pastu un picas, bet ir slaidi. 
Japāņi ēd rīsus bez gala, bet no 
liekā svara ne vēsts. Tāpat ķīnieši, 
kuŗiem katrā ēdienreizē pasniedz 
desmit gardumus. Vācieši ēd 
desas un dzeŗ alu, tomēr nav tik 
resni kā mēs. Un franči ... ēd un 
dzeŗ vīnu bez mēra, bet slaidi kā 
niedres... Laikam jau vainojama 
angļu valoda...”

***
Jauna sieviete grasās precēt 

turīgu septiņdesmitgadīgu vīru.
Kāda paziņa vaicā: „Vai tu 

tiešām taisies pavadīt visu mūžu 
ar viņu?”

„Viņa jā, manu nē!”
***

Medicīnas zinātnei un tech  no-
loģijām attīstoties, ir kļuvis ie -
spējams pārstādīt smadzenes. 
Donoru smadzenes, ievietotas 
formalīnā, tiek piedāvātas po -
tenciālajiem saņēmējiem. Pie 
katrām pievienota cena. Kāds 

interesents pēta:
„Kam bijušas šīs smadzenes, 

kas maksā 10 000 eiro?”
„Tās nāk no labi pazīstama 

ārsta.”
„Hmm... Un šīs par 20 000 

eiro?”
„Jā, tās ir dārgas – piederējušas 

slavenam zinātniekam.”
„Bet kāpēc šīs tik dārgas – 

veseli 30 000 eiro?”
„Šīs bija kādam valsts biro-

krātam – pavisam nelietotas, 
gluži jaunas!”
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VITA
DIĶE

Būt noderīgam
Zinaidas Strods testamentāro novēlējumu 80 000 USD

uzticēts administrēt Vītolu fondam 

“Ja būšu noderīgs kaut vie-
nam, kuŗš izpratīs manas cil-
denās idejas, es svētīšu mirkli, 
kuŗā iecerēju šo plānu…” (Mi -
hals Borhs, Varakļānu muižas 
grāfs)

Mūsu mazā, baltā pilsēta – 
teic Varakļānu ļaudis un lepo-
jas ar savu balto pili, baznīcu 
un kapellu. No šīspuses pasaulē 
ir devušies arī daudz cilvēku 
ar baltu dvēseli un gaišu prātu 
– šeit šūpulis kārts arī Zinaidai 
Strods. 

Zinaida Strods dzimusi 1930. 
gada 13. jūlijā Varakļānu pa -
gasta Strodos, viņa ir jaunākā 
no Jāņa un Helēnas Strodu 
trim meitām. Bērnību Zinaida 
kopā ar māsām Leontīni un 
Janīnu pavadīja skaistajā Lat-
galē, iemīļotajās ģimenes mā -
jās – te bija māmiņas puķu 
dārzs, te tēva bišu stropi, tāpat 
vissvarīgākais – tuvinieku mī -
lestība, kuŗas šeit nekad ne -
trūka. Skolas gaitas Zinaida 
uzsāka vietējā pamatskolā, kur 
māte bija skolotāja. 

Diemžēl kaŗš lika ģimenei 
atstāt mājas un doties bēgļu 
gaitās. Strodu ģimene nokļuva 
Vācijā, uzturējās bēgļu no  met-

nē, bet 1950. gadā Zinaida ar 
māsu Leontīni devas uz ASV. 
Sākums nebija viegls,  Zinaida 

vakarskolu. 1970. gadā viņa 
pabeidza studijas DePaul uni-
versitatē, kur ieguva bakalaura 

tolaik reti kuŗa sieviete sasnie-
dza šādu pakāpi izglītībā. Dau-
 dzus gadus viņa strādāja fi -
nanču un ieguldījumu jomā, 
veicot atbildīgus pienākumus 
un iemantojot līdzcilvēku 
uzticību un cieņu.

Pats svarīgākais Zinaidas 
dzīvē bija ģimene, darbs un 
mīlestība pret savu Tēvzemi. 
Zinaida allaž atrada iespēju 
atbalstīt gan tautiešus ASV, 
gan dažādus pasākumus Lat-
vijā, jo īpaši savā dzimtajā 
pusē. Par to viņa izpelnījusies 
novadnieku pateicību – 2001. 
gadā Varakļānu novadā de -
kāns Antons Boldāns iesvētīja 
Strodu kapsētas jauno žogu, 
par to bija parūpējusies arī 
Zinaida Strods. Tas ir liels 
ieguldījums Strodu dzimtas 
piemiņas saglabāšanā – šajā 
kapsētā ir vairāki desmiti kapa 
pieminekļu un krustu, un uz 
visiem lasāms Strodu uzvārds.  

 Tā kā Zinaidai pašai bija ilgi 
un smagi jāstrādā, lai iegūtu 
augstāko izglītību, viņa vēlējās 
palīdzēt centīgiem, mērķtie-
cīgiem, bet mazturīgiem jau-
niešiem Latvijā. Savā testa-
mentā novēlot 80 000 USD, 

viņa izteica vēlmi dibināt sti-
pendiju Varakļānu novada 
jauniešu atbalstam augstākās 
izglītības iegūšanā un to īs -
tenot uzticēja savai krustmei-
tai Kristīnei Anstrats – viņa ir 
testamenta izpildītāja. Kristīne 
Anstrats ir dibinājusi sava tēva 
Paula Jēkaba Ans trats piemi-
ņas stipendiju un kopā ar 
draudzeni – Kristīnes Anstrats 
un Janet Geovanis stipendiju. 

Zib laika rats, tāpat kā 
sendienās putojas Kažaviņas 
ūdeņi, un Varakļānu jauniešus 
pils parkā gaida ne tikai Mī -
lestības akmens, bet arī  grāfa  
Mihala Borha devīze pils fa -
sādē: “Virtute duce.Deo favente.
Comite fortuna” (“Tikuma va -
dīti. Dieva labvēlībā. Laimei 
līdzejot”). Lai šie pirms gad-
simtiem kādam viedam cil vē-
kam svarīgie vārdi kļūst par 
pamudinājumu arī šodienas 
Varakļānu novada jauniešiem, 
attaisnojot Zinaidas Strods 
uzticēšanos un īstenojot viņas 
vēlmi jauniešiem savā dzimtajā 
pusē palīdzēt izaugt par gud-
riem un stipriem ļaudīm – par 
savas Latgales, savas Latvijas 
patriotiem!

Šī gada 26. janvāŗa pēcpus-
diena – tas nenotiek bieži, kad 
uz Rīgas Latviešu biedrības 
na  mu ļaudis ziediem rokās 
nāk... atvadīties.

Bet tā bija viņas – spilgtas 
personības, latviešu mākslas 
leģendas, Triju Zvaigžņu or -
deņa kavalieres – Birutas Bau-
manes vēlēšanās – vēl brīdi 

Mūžības ceļā devusies latviešu 
māksliniece Biruta Baumane

(1922 – 2017)

Baltijas valstu Goda konsuli piedalījās 18. 

Skandināvu/Baltiešu filmu festivāla atklāšanā 

Losandželosā. Programmā iekļauti arī divi 

Latvijā uzņemti kinodarbi – Oskara nominācijai 

pieteiktā Lailas Pakalniņas filma „Ausma” 

”DAWN” un mākslinieces Indras Sproģes 

animācijas īsfilma ”AWESOME BEETLES”.

Filmu festivāls 
Losandželosā

No kreisās: Igaunijas Goda konsuls Kalifornijā Jaak Treiman; 
Latvijas Goda konsuls Kalifornijā Dr. Juris Buņķis ar kundzi; 
Lietuvas ģenerālkonsuls Kalifornijā Darius Gaidys; Skandināvu 
filmu festivāla direktors James Koening; bijušais Latvijas Goda 
konsuls Kalifornijā Aivars Jerumanis

daudz strādāja un palīdzēja 
uzturēt ģimeni – arī vecāki 
izceļoja uz Ameriku. Lai iegūtu 
izglītību, Zinaida apmeklēja 

gradu komerczinātnēs, bet jau 
nākamajā gadā nolika Certified 
Public Accountant eksāmenu. 
Tas bija izcils sasniegums, jo 

vi    siem kopā pakavēties tieši šeit.
Biedrības Baltajā zālē abpus 

mākslinieces šķirstam klusi, 
atmiņās un pārdomās kavē-
joties, pulcējās ģimene, draugi, 
kolēģi, talanta cienītāji... Un 
kā gaišs apliecinājums tam, ka 
šodien notiek atvadas no Glez-
notājas, zālē rindojas viņas darbi. 

Ģimene uzticējusi atvadu 

brīdi vadīt mācītājam Ivaram 
Jēkabsonam, kuŗš ieskicē Bi -
rutas Baumanes 94 gadus ilgās 
dzīves gaitas, bagātīgo profe-
sionālo devumu un sabiedrī-
bas atzinību. Dzīvē visam ir 
savs laiks – un Biruta Baumane 
atgriežas Mājās...

Teksts un foto:
INSE RAUBIŠĶE
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Filmā "Pūt, vējiņi" Elza Radziņa atveidoja Māti, Zane – Astrīda Kairiša

Plašu atbalsi daudzās valstīs guva Elzas Radziņas karaliene Ģertrūde 
filmā "Hamlets"

Žoržas Sandas lomā kopā ar Intu Burānu – Šopēnu izrādē "Vasara 
Noānā"

VIKTORS
HAUSMANIS

Karalieni atceroties
Februāŗa sākums. Pamodos – 

saule vēl Rīgu nebija apspīdējusi, 
ieskatījos kalendārā –  februāris, 
un mani pārņēma nemiera šalts: 
vai jūs varat iedomāties, cik 
laiks ir nežēlīgs! Manai kopš 
agrīnas bērnības gadiem iemī-
ļotai aktrisei Elzai Radziņai 
būtu simts! Tai jaukajai, spri-
ganajai meitenei, kas aizrautīgi 

“Indrānu” izrādi vēl atceras! 
Tāda ir liktens sakritība, ka 
lielākam vairumam no Jelgavas 
aktieŗiem 1944. gadā pilsētu 
nācās pamest: kaŗš, tuvojās 
krievu karaspēks, kas Jelgavā 
ienāca pirms Rīga vēl nebija 
ieņemta. Taču toreiz Jelgavas 
īstenībā vairs nebija – tik gru -
vešu kaudze! Visu to nācās 

lomā, un pilnīgi noteikti ar šo 
lomu Elza kļuva par Jelgavas 
teātŗa vadošo aktrisi un ierin-
dojās Latvijas teātŗu talantī -
gāko aktrišu pulkā. Bet – Jel-
gavas teātri likvidēja! Toreiz 
darbu uzsāka Latvijas Televīzija, 
tai vajadzēja telpas, un vieglāk 
par visu bija teātri likvidēt un 
telpas Nometņu ielā nodot te -
levīzijas rīcībā. Kam vajadzīgs 
tāds Jelgavas teātris? Un ak   tie-
ŗiem – to skaitā Elzai – nācās 
meklēt jaunu darba vietu. Savā 
saimē viņu uzņēma Valmieras 
teātris, bet jau vienas sezonas 
laikā aktrisi bija noskatījis 
Drāmas teātris – pārdēvētā Na -
cionālā teātŗa režisors A. Am   t-
manis-Briedītis. 

Sākumā iznāca tāda nejauša 
sakritība: bija mirusi aktrise 
O. Starka-Stendere, kas Drāmā 
tēloja pavecas lauku sievietes 
lomu A. Upīša lugā “Zaļā zeme”, 
un Briedītim likās, ka tieši Elza 
varētu būt piederīga šai lomai. 
Tā arī notika, un Drāmā viņai 
pavisam drīz nācās tēlot Indrānu 
māti R. Blaumaņa “Indrānos” 
un veco Kļavieni V. Lāča “Zvej-
nieka dēlā”, un tad režisors 
Alfreds Jaunušans apjauta, ka 
Elza Radziņa taču tā īsti var 
atraisīties pavisam cita virziena 
tēlos, un iedalīja viņai Filume-
nas Morturano lomu E. De Fi -
lipo līdzīga nosaukuma lugā. 
Drīz – 1962. gadā pienāk Elzas 
Radziņas triumfa stunda – viņa 
visus pārliecina un liek līdzi 
dzīvot Stellai Kempbelai Dž. 
Kiltija lugā “Mīļais melis”. Tas 
bija tikai uzvaras ceļa sākums, 
neaizmirstamā atmiņā vēl dzīvo 
viņas Žorža Sanda J. Ivaškeviča 
lugā “Vasarā Noānā”, Elinora 
Dž. Goldmena “Lauvā ziemā”. 
Kad reiz, sarunājoties ar aktrisi, 
lūdzu nosaukt viņas vistuvākās 
lomas, viņa, brīdi padomājusi, 
nosauca tieši šīs, manis tikko kā 
minētās. 

Protams, lomu bijis ārkārtīgi 
daudz! Atceros kaut vai viņas 
Zuzannu A. Eglīša “Bezkau nī-
gajos večos”! Šajā lomā Radzi-
ņai draudzīgi līdzās nostājās vēl 
viena Zuzanna – tā bija Hilda 
Prince, kas 1990. gada rudenī 
piedalījās “Bezkaunīgo veču” 
Nacionālā teātŗa izrādē. Kad 
izrāde beidzās, Hildu Princi, 
sniegdama ziedu pušķi, drau-
dzīgi apskāva Elza Radziņa.

Dzīvē Elzai Radziņai gājis 
dažādi: viņu nez kāpēc gri  bē-
jušas pieveikt dažādas slimības 
un sērgas, nācās gulties uz ope-
rāciju galda, nācies krist – un 
atkal celties, bet nekad netiku 
Elzu redzējis raudošu vai vai -
došu, viņā mājoja jelgavnieces 
spēks! Elzas māte bija Hercoga 
Pēteŗa ģimnazijas apkopēja, 
meitene no bērnības iemācījās 
būt patstāvīga, kļuva stipra un 
nekad par saviem vājuma brī-
žiem nesūrojās. Par tiem zināja 
vienīgi viņas dzīvesbiedrs Oļ -
ģerts Šalkonis. Sagadījās, ka 
Brigita Siliņa no Sanfrancisko 
Elzai bija atsūtījusi interesantu 
lugu – Marka Hemptona un 
Mērijas Vilsones “Pilnos auļos” – 
būtībā monodrāmu, kuŗā aktri-
sei jāizdzīvo Diānas Vrīlandes 
dzīves dažādās epizodes. Ra -

dziņai luga ļoti patika, viņa 
tiešām pilniem auļiem bija ga -
tava mesties darbā, palīdzīgu 
roku sniedza režisors Edmunds 
Freibergs. Vairākas reizes misis 
Vrīlande nonāk grūtās situācijās, 
rodas pamats krist izmisumā, 
bet – viņa nedomā padoties, 
gluži tāpat kā Elza Radziņa! Lai 
iet, kā iedams – nedrīkst pado-

uz skatuves bija pārlieci noša 
karaliene – Ģertrūde V. Šek-
spīra “Hamletā” un Elinora Dž. 
Goldmena lugas “Lauva ziemā” 
izrādēs. Viņā mājoja alkas uz 
skatuves tapt par karalieni, un 
par tādu Elza arī kļuva. 

Nesen, ejot uz teātri, satiku 
kādreiz Jelgavā iecienītā dakteŗa 
Lāča dēlu, sirds ķirurgu Āri, 

kopā ar citām Jelgavas teātŗa 
jaunietēm dejās virpuļoja Le -
hāra operetēs “Čigānu mīla” vai 
“Grāfs Luksemburgs”, kur pa -
tiešām talantīgi dejas bija ie -
studējusi Alma Kūmiņa, viņu 
vēl piecdesmitajos gados mūsu 
tautieši Amerikā varēja iepazīt 
Fondulakas pilsētā kā režisori. 
Protams, toreiz es kā puika 
nevarēju atšķirt – kuŗa no de -
jotājām ir Elza Podniece – tāds 
toreiz bija Elzas Radziņas uz -
vārds. Bet prieku spriganās 
dejotājas gan sagādāja. Aiz  stei-
dzās pavisam neilgs laiks, un 
Elzu – nu jau kā aktrisi pavi-
sam nelielā kalpones Arabellas 
lomā varēja pamanīt Fr. Šillera 
traģēdijas “Fiasko” izrādē. At  ce-
ros Elzu kā Gusti R. Blaumaņa 
drāmas “Indrāni” izrādē, ko 
1943. gadā bija iestudējis ak  tie-
ris un režisores Ēvalds Mercs, 
Noliņu toreiz tēloja Ansis Mit-
rēvics, kuŗš 50. gados darbojās 
Amerikas latviešu teātŗa Ņu -
jorkas ansamblī, pats Indrānu 
tēvs bija Valfrīds Streips, bet 
Indrānu māte – Ance Rozīte. 
No mūsdienu skatītājiem gan 
reti vairs kāds būs redzējis šo 
izrādi, ceru, ka Indra Gubiņa 

piedzīvot arī Elzai.
Kaŗš aprima, neatkarība zau-

dēta, Jelgavā nebija vairs telpu, 
kur teātri spēlēt, daudzi aktieŗi 
devušies bēgļu gaitās, un tad – 
gluži kā paradokss – Jelgavas 
teātris atsāka darbu Rīgā – 
Pārdaugavā! No kādreizējiem 
jelgavniekiem kopā sanāca vēl 
Ēvalds Mercs, Jānis Ķikulis, Elza 
Barūne un – arī Elza Radziņa, 
kam nu bija visas iespējas kļūt 
par vienu no vadošajām Jelgavas 
teātŗa aktrisēm, un tāda viņa arī 
kļuva! Labi noderēja kādreizē-
jais Almas Kūmiņas radītais 
rūdījums, un Elza labi sevi 
apliecināja Eiropas klasiskajās 
komēdijās – viņa bija īsta joku 
karaliene Serbinete Moljēra ko -
mēdijā “Skapēna nedarbi”, tai 
sekoja Inese P. Kalderona ko -
mēdijā “Ar mīlu nejoko”, Fenisa 
– Lope de Vegas “Atjautīgajā 
mīlētājā”. Kādreizējā Jelgavas 
teātŗa skola noderēja, un dažos 
gados Elza Radziņa uzplauka 
kā krāšņs zieds. Līdzās komē-
dijām nostājās arī nopietnas 
lomas, un īpaši tika slavēta 
krievu klasiķa I. Turgeņeva 
lugas “Mēnesis uz laukiem” iz -
rāde, kur viņa bija Natālijas 

ties, jāturas pretī dzīves likstām 
un ķezām! Vrīlande palīdzēja 
Elzai, bet viņa ar izrādi – mums 
– skatītājiem.

Elzu Radziņu skatītāji pa  tie-
šām mīlēja un, man liekas, ka 
aktrise apvienoja sevī divus 
pretmetus: viņa visu mūžu bija 
līdzi sev nesusi vienkārša cil-
vēka nesamāksloto dzīves uz -
tveri, viņa mākslā neko negri-
bēja samudžināt, un tajā pašā 
laikā viņas būtībā mājoja alkas 
izrauties, tikt augšup, un tāpēc 
viņa – ģimnazijas apkopējas 
meita – kļuva par vienu no pir -
majām sabiedrības dāmām, un 

saruna aizvijās uz teātri, un viņš 
sacīja: “Mums latviešiem uz ska -
tuves bijušas divas karalienes: 
Elza Radziņa un Vija Art mane!”

Dzīve ritēja, gadu Elzai Ra -
dziņai bija diezgan daudz, bet 
viņa par tiem nekad nekaut-
rējās. Atceros, reiz man piezva-
nīja un spirgtā balsī, priecīgi 
teica: “Man jau būs astoņdesmit 
septiņi!” Vēl gadu nodzīvoja, 
taču slimība bija nežēlīga, Melnā 
māte paņēma Elzu sev. 

Kas paliek pāri? – Paliek at -
miņas. Paliek vien atmiņas par 
valdzinošo, dzīvespriecīgo, ne -
pārspējamo Skatuves karalieni. 
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(Turpināts 6. lpp.)

AGATE NESAULE

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

(Turpināts no nr. 4)

Sieviete lepojas, ka kalpus allaž 
ēdina tikpat labi kā savu mazo 
ģimeni, un apzinās, ka šo pār-
pilnību ikvienam, kuŗš ir atka-
rīgs no Valža un viņas, nodrošina 
pašas smagais darbs, gudrība un 
prasme saimniekot. Arī sievas-
mātei Velta ir šo to iemācījusi.

Cieši savilkusi kleitu, Velta 
paņem segu un palagus, izslēdz 
gaismu, atveŗ virtuves durvis un 
sastingst. Automašīnas izplūdes 
gāzes un cigarešu dūmu smir -
doņa rada trauksmes sajūtu, vēl 
iekams viņa ir pamanījusi kravas 
automašīnu. Tās lukturi un mo -
tors nedarbojas, tā klusi un 
draudīgi stāv pie vārtiem. Velta 
saskata trīs vīriešus pie spēkrata. 
Kabīnē varbūt sēž vēl divi, taču 
par to viņa nevar pārliecināties.

Veltas iekšas saraujas, un viņa 
neapzināti ar rokām aizsedz 
vēderu. Tumšā alus krūze izslīd 
no rokām un sašķīst uz lielā, 
baltā akmens pie pakāpieniem.

Nenovērsdama acis no auto-
mašīnas, Velta atgriežas virtuves 
drošībā. Taču vienlaikus viņa ap -
zinās, ka tas ir veltīgi. Šie vīrieši 
te atrodas jau kādu laiku; tie ir 
izspiegojuši Veltu apgaismotajā 
virtuvē, un tas sievieti sanikno 
un biedē. Acumirkli Velta cenšas 
maldināt sevi ar domu, ka kluso 
vērotāju vidū ir Valdis, ka viņš ir 
apturējis kravas auto mājupceļā 
un atgriezies ātrāk nekā gaidīts. 
Taču viņa zina, ka tas ir aplami: 
Valdis nekad viņu šādi neno-
vērotu. Viņš taisnā ceļā iesoļotu 
pagalmā un sveicinātu sievu. Ja 
citi vērotu, viņš satvertu un pa -
spiestu viņai roku. Divatā viņš 
apskautu Veltu.

Sirdij dauzoties, Velta izmisīgi 
cenšas izlemt, kā rīkoties. Skriet 
uz šķūni un piespiest meitiņu pie 
sirds? Paķert dakšu un aizstāvēt 
viņu? Varbūt zvanīt netālā ciema 
vecākajam un lūgt viņu atsūtīt 
kārtībniekus? Taču Valdis ir šis 
ciema vecākais. Viņš dzīvi inte-
resējas gan par vietējo, gan na -
cionālo politiku. Lūgties, kaut 
vīrs ierastos laikus un glābtu viņu?

Velta nojauš, ka šiem vīriem 
prātā ir ļaundarība, tāpēc ir pa -
veicies, ka viņi netiek Valdim 
klāt. Vai Veltai jāstāv un jāgaida, 
kad vīrieši sāks rīkoties, kamēr 
pati, viņu lēnprātīgais medījums, 
trīc no bailēm? Vai viņai jākliedz 
un jāsasauc kalpi, kuŗi guļ gaŗās, 
zemās dzīvojamās ēkas tālākajā 
galā? Taču kliegšana pamodinās 
Almu un atklās viņas paslēptuvi.

Vīriešu saltais niknums uz -
mācas Veltai pat šādā attālumā. 
Viņai jāpasargā meitiņa.

Velta dziļi ievelk elpu, lepni 
paceļ galvu un speŗ pāris soļu 
vīriešu virzienā.

“Ko jūs vēlaties?” viņa nesvei-
cinādama jautā.

Vīrieši nesteidzas atbildēt. For-
 mastērpos ģērbtā trijotne ir krie-
vi, kas jau gadu ir okupējuši 
Latviju. Pārējie divi ir civilperso-
nas, latviešu komunisti un vietējie 
līdzskrējēji. Krievi Veltai šķiet 

neatšķirami līdzīgi. Viņu svešat-
nīgums liedz Veltai saskatīt viņos 
individuālas iezīmes, taču lat vie-
šus viņa pazīst. Jurģis, slaids, ba -
kurētains vīrietis, pāri divdesmit, 
pirms divām vasarām strādāja 
“Stabulēs”. Valdis viņu atlaida, jo 
Veltas brīdinājumi neatturēja 
viņu no pirkstu bāšanas strād-
nieču biksītēs. Tajā pēcpusdienā, 
kad Valdis redzēja Jurģa mēģi-
nājumu uzgulties jaunai sievietei, 
kuŗa ravēja puķu dobi, viņš pa  vē-
lēja jauneklim līdz tumsai pazust.

Jurģis nevērīgi atbalstās uz šau-
 tenes un nopēta Veltu no galvas 
līdz kājām.

“Kur ir tavs vīrs?” viņš prasa. 
Viņš paceļ roku, itin kā grasītos 
iesist Veltai, taču viņu aptur 
dobja balss, kas kūtri runā krievu 
valodā.

Otrs latvietis ir ciema kurp-
nieks un ateists, vienīgais Veltai 
pazīstamais cilvēks, kuŗš pat for-
māli nepieder luterāņu draudzei 
un plātās, ka neiesaistīsies reliģijā, 
jo tā ir opijs strādniekiem, lai tu -
rētu tos paklausībā. Kaut gan pati 
nav īpaši dievbijīga, Velta ciena 
reliģiju. Svarīgās svētku dienās, 
tērpusies drēbēs, par kādām savā 
bārenes bērnībā varēja tikai sap -
ņot, viņa lepni iziet pa mājas dur  -
vīm, lai dotos uz baznīcu. Taču 
lielāku bijību Velta izjūt, kad 
dēsta sēklas vai paceļ skatienu uz 
zilgo izplatījumu virs slaikajām 
priedēm.

Velta līdz ar citiem ir nopēlusi 
kurpnieku par reliģijas zaimo-
šanu, viņa ir zobojusies un smē-
jusies, viņam dzirdot.

Kurpnieka apaļā seja un smag-
nējais stāvs ir ieņēmis paštaisnu 
pozu, taču Velta nespēj saskatīt, 
vai viņa deguns atkal ir sarkans 
no dzeršanas, kāds tas bieži mēdz 
būt. Viņš izskatās svinīgs un 
apņēmīgs, viņa plecus ir saliekusi 
atbildība īstenot atriebību par 
savu un tūkstošiem citu cilvēku 
nabadzību.

Tātad šie ir austrumu barbaru 
iebrucēju vietējie atbalstītāji, 
Velta nodomā. Viens no daudza-
jiem iemesliem, kādēļ Velta 
vēlētos, kaut Valdis būtu līdzās, ir 
tas, ka viņš smietos par šiem 
piejaucētajiem dzīvniekiem, no -
saucot skaļi viņu motīvus un 
kļūmes.

Krievu zaldāts svarīgi ierunā-
jas, un kurpnieks tulko.

“Mēs esam ieradušies arestēt 
ciema vecāko. Kur ir šis kapitā-
listu cūka?”

“Viņa nav mājās.”
“To jau mēs zinām, nemēģini 

mūs apmuļķot. Kur viņš ir?”
“Šeit viņa nav.”
Jurģis, agrākais laukstrādnieks, 

neapdomīgi novicina šauteni, 
itin kā tā būtu pātaga, bet Velta 
– nepaklausīga ķēve. Krievu zal-
dāts pieiet viņam priekšā un ie -
cērt sievietei smagu pļauku.

Šī piepešā vardarbība apstul-
bina Veltu un apstiprina visu, ko 
viņa jau zina. Viņi nav ieradušies 
apspriesties ar Valdi par kaut 
kādām nepatikšanām ciematā. 
Viņi ir atnākuši nodarīt sāpes, 

sodīt un nogalināt. Viņai jāsargā 
savs vēl nedzimušais bērns, 
meitiņa un mīļotais vīrs.

Viņa drudžaini prāto, ko tādu 
pateikt, lai vīrieši vairs nesistu. 
Izokšķerējuši visas istabas, viņi, 
šķiet, pieņem atbildi, ka Valža 
nav mājās. Viņi vēl nebija at -
brau kuši, kad Velta aizveda Almu 
uz šķūni.

“Mans vīrs ir pie draugiem, kas 
dzīvo tālu.” Viņa apklust, jo pārāk 
tekoši vārdu plūdi liktu tiem 
apjaust, ka viņa melo. Velta ļauj 
viņiem uzdod nākamos jautā-
jumus, iekams triumfējoši piebilst: 
“Jūs viņu nekad neatradīsiet.”

Aizvainoti vīrieši īgni apsprie-
žas. “Mēs varam ņemt arī viņu,” 
kurpnieks nicinoši nosaka. Viņš 
nevēršas pie sievietes tieši pat 
tad, kad pasludina viņas likteni. 

dzīvojamo ēku, it kā tā jau būtu 
viņa īpašums. “Tā pieder tautai.”

“Nē,” sieviete iekliedzas un 
metas gaŗām kurpniekam un 
zaldātiem meža virzienā. Viņa 
cīkstas vēl tad, kad rokas jau 
atlauztas uz muguras. Velta speŗ, 
lokās un kož, paturēdama prātā, 
ka nedrīkst ne kliegt, ne skatīties 
uz šķūņa pusi.

No kājām viņu nogāž smags 
sitiens pa žokli, un viņa sajūt, ka 
kaut kas pārtrūkst, vai nu viņas 
miesa, vai simtiem neredzamu 
saišu, kas piesaista viņu šiem 
īpašajiem pakalniem un kokiem, 
šai miera un darba pārpilnībai. 
Acumirkli pazib vainas apziņa, 
ka viņa pievīlusi meitu, vīru un 
visus pārējos. Bet tad, par laimi, 
it viss ietinas tumsā.

Jurģis pasaka kaut ko izsmējīgu, 

Velta nekauks no niknuma un 
sāpēm, viņa neraudās, nē, viņa 
nesagādās pāridarītājiem ganda-
rījumu uzzināt, ka ir nodarījuši 
viņai gauži. Turklāt nav neviena, 
kas varētu viņai sniegt mieri nā-
jumu vai palīdzību.

Velta taustās pa putekļaino 
grīdu un atklāj, ka trīs izvarotāji 
ir nometuši viņas kleitu un pa -
lagu pavisam netālu. Laipni, sie -
viete automātiski nodomā, taču 
palabo sevi. Viņa nebūs pateicīga 
par sīkām laipnības izpausmēm 
šiem trīs deģenerātiem, šiem ār -
prātīgajiem suņiem. Viņa neko 
neprasīs, viņa nekad neko nelūgs. 
Viņi ir nosvieduši viņas mantas 
netālu tikai tāpēc, ka vēlas, lai 
viņa paliktu dzīva un pēc tam 
tiktu nostrādināta līdz nāvei 
Sibīrijā.

Stāsti par krievu nežēlību, ko 
Velta klausījusies visu mūžu, 
atgriežas atmiņā ar šausminošu 
dzīvumu: jauni vīrieši un pat vēl 
tikai zēni tiek atrauti no mājām, 
lai divdesmit piecus gadus die -
nētu cara armijā, sievietes un 
meitenes tiek pērtas ar pātagām 
un izvarotas, zīdaiņi tiek uzdurti 
uz šauteņu durkļiem.

Velta aizrāpo līdz kravas kastes 
bortam, palūkojas ārā un ierauga 
automašīnu rindu, kas stāv pie 
dzelzceļa pārbrauktuves. Viņa at  -
rodas pie dzelzceļa stacijas, kuŗu 
nepazīst. Rītausmas gaismā zal-
dāti izkliedz pavēles, kuŗas viņa 
nesaprot, un grūstot un dunkā jot 
nostāda cilvēkus ierindā. Daži 
pa  klausīgi virzās uz priekšu, taču 
lielākā daļa pretojas, velkot kājas 
vai pilnībā apstājoties.

Kaut kur priekšā atskan šāvieni, 
un pūli pāršalc pārbiedēta mur-
doņa kā vētras brāzma nesen iz -
augušus bērzus. Viņi nošāva vī -
rie ti. Viņi nošāva sievieti. Viņi no -
šāva bērnu, kuŗš nevēlējās šķirties 
no mātes. Pa skaļruni pieglaimīga 
balss latviešu valodā ar krievu 
akcentu nepārliecinoši atkārto, 
ka šāvieni bija vien pamudinā-
jums visiem virzīties uz priekšu.

Velta pārrāpjas pār kravas 
kastes bortu un nolaižas zemē. Ja 
turēsies konvoja pusē prom no 
pūļa, viņa varētu nepamanīta 
pārvietoties aiz automašīnām un 
pēc tam bēgt pāri pļavai uz mežu. 
Uznāk bērnišķas bailes no vilkiem, 
meža kuiļiem un, krietni pama-
totāk, novārgušiem vāciešiem, 
kuŗi slēpjas mežos, taču Velta 
tam ir gatava. Viņa drīzāk mirs, 
ja tā vajadzēs, nekā lēnprātīgi 
pakļausies.

Velta aizlavās gar trim auto-
mašīnām, bet tad saskrienas ar 
Jurģi, kuŗš ir atgriezies, lai kaut 
ko paņemtu.

“O! Ko es redzu!” viņš iesau-
cas, sagrābdams viņu aiz apakš-
delmiem. Pēc mirkļa sieviete 
atkal ir ielenkta, taču šoreiz 
vīrieši tikai aizved Veltu pie 
pārējiem ierindā. Jurģis atlaiž 
viņas plaukstu locītavas ilgi pēc 
tam, kad sieviete pārstājusi pre-
toties. Aizbēgt nav iespējams.

Baiba Bičole

– mana seja – sevī kas veŗas
                                un Tevī
                                     un citos, un
                                           aiz tā:
                                                mana
                                                    Tava
                                                         citu
                                                             sejas
= Dieva seja;
         un: mēs
                 esam
                     viens.

“Mums ir pavēle atvest viņus 
abus. Viņai vienai nav nekāda 
lielā vērtība.”

“Ej un savāc mantas,” Jurģis 
uzbļauj. “Tev jāsakravājas desmit 
minūtēs.”

“Kur jūs mani vedīsiet?” viņa 
vaicā, kad prātā ienāk vienīgā 
tukšā istaba ar restēm uz logiem, 
kas atrodas ciema vadības ēkā. 
Viņu pārņem kauns, ka tiks 
ieslodzīta kā noziedzniece, tāpēc 
viņai gandrīz pasprūk: Jūs ne -
drīk stat mani vest prom. Man jā -
rūpējas par meitu. Piecgadīgs 
bērns taču nespēj gādāt par sevi.

Jurģis ņirdzīgi attrauc: “Uz 
Sibīriju, mana dārgā kundze, jūs 
un visus pārējos salašņas, kas 
ekspluatē strādniekus, mēs ve  dī-
sim uz Sibīriju.”

Apņēmusies glābt Almu, Velta 
aizveŗ muti un klusējot apkopo 
domas.

“Dzirdēji, kuce! Uz Sibīriju, 
Sibīriju, Sibīriju,” Jurģis ņirgājas.

“Es atsakos braukt,” Velta pa -
ziņo. Viņai izdodas saglabāt 
nosvērtu balsi.

“Tev neviens neprasa,” vīrieši 
smejas. “Un tu nedrīksti palikt 
šajā saimniecībā, tā tev vairs ne -
pieder.” Kurpnieks palūkojas uz 

un pārējie ķiķina. Vīrieši paceļ 
Veltu un iesviež viņu automašīnas 
kravas kastē, un trīs no viņiem, 
jau atsprādzēdami jostas un atpo-
gādami bikses, ierāpjas pie viņas.

Skaļi tiek aizcirstas durvis un 
nolaists kravas kastes pārsegs. 
Ierūcas motors, un iedegas luk -
turu gaisma. Auto sāk kustību 
atpakaļgaitā, apgriežas un samaļ 
baltās margrietiņas un trauslās sar-
 kanās magones, kas aug ceļ malā.

Dzīvojamā ēka joprojām ir 
tumša un klusa, lai gan iekšā 
esošie ir nomodā. Atviegloti, ka 
paši tikuši cauri sveikā, un juz-
damies vainīgi, ka nebija iejau-
kušies, viņi aiztur elpu, pārbiju-
šies par sevi un nākotni. 

2. nodaļa 

Velta pamostas no svelošām 
sāpēm žoklī; viņai smeldz visas 
maliņas un ir sajūta, ka viss 
ķermenis ir apgānīts. Sieviete ar 
siekalām samitrina piedurknes 
galu un mēģina noslaucīt ap 
lūpām sakaltušās asinis un ne  tī-
rumus uz grīdas, asarām plūstot 
pār vaigiem. Viņai izdodas at   slā-
bināt saspringušos žokļa mus-
kuļus, taču tie savelkas no jauna. 
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(Turpināts no 5. lpp.)

INESE RAUBIŠĶE
Par godu Ziemassvētku kauju simtgadei...

Rīgas Brāļu kapi – mūsu valstī 
izcilākais un nozīmīgākais me -
moriālais ansamblis ar emo  cio-
nālu dominanti – skulpturālu 
tēlu grupu Māte Latvija ar iz -
cīnītās brīvības karogu rokās. 
Viņa svētī savus kritušos dēlus 
– varoņus, kuŗi noguluši pie 
viņas kājām. Pērnā gada 11. no -
vembrī tika atzīmēta 80. gads-
kārta kopš Brāļu kapu izbūves 
un memoriālā ansambļa iesvē-
tīšanas, tradicionāli tika godi-
nāts Mātes Latvijas tēls. 

Bet visiem mums zināmajam 
Mātes tēlam ir līdziniece, un šī 
gada 11. janvārī par godu Zie -
massvētku kauju simtgadei tā 
tika eksponēta Rīgas Celtnie-
cības kolledžas otrā stāva ves-
tibilā.

Stāsts ir neparasts, un visno-
taļ ar pozitīvu zīmi. “Šodien 
vairs pat neatceros, kas tas bija 
par pasākumu 2009. gadā Lie -
pājā,” stāsta Rīgas pieminekļu 
aģentūras direktors Guntis 
Gailītis, “bet tas ir fakts, ka mēs 
ar Liepājas mūzeja direktori 
Daci Kārklu stāvējām mūzeja 
pagalmā pie lieliem ģipša blu -
ķiem, kuŗos viens pret vienu 
bija skatāma līdzība ar mūsu 
simbolisko, šūnakmenī veidoto 
Mātes tēlu Rīgas Brāļu kapos. 
Acīmredzot, pagājušā gadsimta 
piecdesmito  gadu beigās, kad 
Mākslas akadēmijas Tēlniecī bas 
darbnīcas Rīgā, Gaujas ielā 1 
tika atbrīvotas no uzkrātajiem 
ģipša modeļiem (un tieši tajā 
laikā arī Kārļa Zāles darbu 
maketi tika izklīdināti pa 
Latviju), šis nonāca Liepājā.” 
Paši Liepājas mūzeja darbinieki 
atceras, ka metu atvedis to  rei-
zējais mūzeja direktors I. Lukažs 
un sākotnēji to bija iecerēts 
novietot Liepājas Sv. Trīsvienī-
bas baznīcā, vēlāk plānoja pār-
vest uz Virsnieku saieta namu 

Kaŗostā, taču izmēru un sarež-
ģīto pārvešanas darbu dēļ tas 
netika īstenots. Kādu laiku mets 
glabājies mūzeja pagalma šķū-
nītī, kas ugunsdrošības apsvē-
rumu dēļ tika nojaukts. Mūzeja 
darbinieki centušies metu ap -
segt, taču tas nav bijis īsti veik-
smīgs pasākums. 

Pēc sarunām ar Gunti Gailīti 
2009. gada janvārī Dace Kārkla 
Rīgas pieminekļu aģentūrai ad -
resētajā vēstulē lūdza “rast ie  spēju 

dēliem” ģipša metu, kuŗa īpa-
šuma piederību nav iespējams 
noskaidrot. Liepājas mūzeja di -
rektore Dace Kārkla apliecina 
– ģipša mets nav mūzeja īpa-
šumā un bilancē (vārdu sakot – 
bezsaimnieka manta). Guntis 
Gailītis: “Īsts piedzīvojums bija 
arī meta pārvešana uz Rīgu. 
2009. gada vasarā aģentūras 
iespēju robežās Kārļa Zāles 
mākslas darba vienu daļu at  ve-
dām uz Rīgu. Otru daļu pirms 

ma, lai nepalaistu zūdībā mūsu 
kultūras mantojuma daļu, ko 
atstājis tēlnieks Kārlis Zāle. Arī 
VKKF mums neatteica. Parallēli 
tika risināts jautājums par to, 
kas veiks konservācijas un res-
taurācijas darbus. Tika sasaukts 
speciālistu konsilijs, kuŗā no -
lēma restaurācijas darbus uzti-
cēt Rīgas Celtniecības kolle-
džai.” 2010. gada augustā Rīgas 
Pieminekļu aģentūra un Rīgas 
Celtniecības kolledža parakstīja 

aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā kā vietējas nozī-
mes mākslas piemineklis ar 
valsts aizsardzības Nr. 8913.

Vēsture liecina – metu skulp-
tūrai “Māte Latvija ar krituša-
jiem dēliem” tēlnieks Kārlis 
Zāle pabeidza 1928. gadā. Tas 
bija ģipša modelis, kuŗa izmēri 
bija aptuveni 1/3 daļa no vēlāk 
šūnakmenī kaltās skulptūras 
Rīgas Brāļu kapos. Modelis bija 
aptuveni 4 m augsts un sastā-
vēja no septiņām atsevišķi sa -
vietojamām daļām. Diemžēl 
viena no šīm daļām piecdes-
mitajos gados pārvešanas laikā 
uz Liepāju zudusi. Mets ir māk-
slinieciski nozīmīgs Kārļa Zāles 
daiļrades paraugs, kas sniedz 
liecību par viņa tēlniecisko 
rokrakstu. 

Šogad janvārī Rīgas Celtnie-
cības kolledžā pulcējas tie, kuŗi 
pēdējo astoņu gadu laikā pie-
dalījušies meta saglābšanā un 
atjaunošanā – kolledžas vadība, 
mācībspēki un studenti, pār-
stāvji no Rīgas Pieminekļu 
aģen tūras un Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas... Līdz šodienai restaurēta 
meta viena daļa – augšējā; re -
konstruēta zudusī daļa, bet 
saliktas kastēs un vēl savu kārtu 
gaida apakšējās daļas, kuŗas 
laika gaitā cietušas visvairāk – 
kritušo dēlu tēli. Neviens neuz -
ņemas prognozēt, kad darbs 
tiks paveikts pilnībā (jo trūkst 
līdzekļu), taču ir lielas cerības 
to paveikt līdz Latvijas simt-
gadei. 

Pēc restaurācijas Kārļa Zāles 
darba modeli (mākslas zināt-
nieki ierosina metu saukt par 
darba modeli) paredzēts novie-
tot publiski pieejamā vietā – 
iespējams, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, taču šis jautājums 
vēl ir atklāts...

veikt meta pašreizējā stāvokļa 
ekspertīzi, nepiecie šamo kon-
servācijas un restau rācijas apjo-
mu vērtējumu”. Re  zultātā uz 
Liepāju devās grupa ekspertu.

2009. gada jūnijā Rīgas pie -
minekļu aģentūra pārņem uz -
skaitē, valdījumā un apsaim-
niekošanā Rīgas Brāļu kapu 
ansambļa skulpturālās gupas 
“Māte Latvija ar kritušajiem 

transportēšanas bija nepie cie-
šams speciāli sagatavot. 2011. 
gadā rakstījām vēstuli Nacio-
nālo Bruņoto spēku koman-
dierim Raimondam Graubem 
un lūdzām sniegt atbalstu. 
Bruņotie spēki labprāt atsaucās 
un palīdzēja. Finances lūdzām 
Valsts Kultūrkapitāla fondam, 
pamatojumā uzsveŗot, ka šī 
projekta reālizācija nepie cie ša-

sadarbības līgumu. Restaurā-
ciju nolēma uzticēt tēlniekam 
Guntaram Vagneram, Rīgas 
Celt niecības kolledžas Restau-
rācijas nodaļas vadītajam Ārim 
Straustiņam un restaurācijas 
pa  sniedzējam Ronaldam Lū -
sim. Līgumā uzsvērts, ka tā 
varētu būt arī lieliska prakse 
jaunajiem restaurātoriem. 2013. 
gadā mets tika iekļauts Valsts 

Ierindas priekšgalā sargi nošķiŗ 
sievietes no vīriešiem, raud bērni, 
arī daži pieaugušie atklāti šņukst. 
Laulātie apskaujas, mīlnieki pie -
glaužas cits citam, kāda meitene 
spiedz, kad viņu ved prom no 
tēva. Bērnu likteni patvaļīgi no -
saka saraksti, ko sargi tur rokās. 
Tādējādi sešpadsmitgadīgam 
pui  kam ļauj palikt kopā ar māti, 
savukārt deviņgadīgs zēns bez 
tēva tiek aizdzīts rindā pie 
svešiem vīriešiem.

Krievs, kas latviski runā ar 
akcentu, atkārto melus, kuŗu ap -
rēķins ir uzturēt kārtību un radīt 
ilūziju par mieru: cilvēkus mēs 
nošķiram tikai uz laiku, vīriešu 
vilciens uz Krieviju brauks uzreiz 
aiz sieviešu sastāva, un pēc divām 
vai trim dienām tuvinieki varēs 
atkal apvienoties. Sibīrija, patie-
sais galamērķis, netiek piemi-
nēts.

“Mums žēl, ka jāizšķiŗ ģime-
nes, taču mums tas jādara, lai 

ievērotu ikviena braucēja privā-
tumu un pieklājību.”

Velta pavīpsnā, kad tiek piemi-
nēta pieklājība. Ja vien varētu 
nomazgāties, iztīrīt kājstarpi un 
ķermeni no netīrumiem, lai ne -
tiktu inficēts bērns, viņa, ie  spē-
jams, vēl dzīvos. Izdzēst atmiņas 
par notikušo automašīnas kravas 
kastē būs daudz sarežģītāk.

Austošā saule ir vēsa un tāla, 
un samilzušie mākoņi sola jau-
nas lietavas. Velta ievīstas segā, 
lai apturētu drebuļus. Viņai 
priekšā ir divas sievietes, kuŗas 
uzvilkušas vairākus džemperus 
un mēteļus, kas nav ietilpuši 
ceļasomā. Citkārt Velta pasmie-
tos par šiem neveiklajiem augu-
miem ar stīvām kustībām, par 
šiem grīļīgajiem sniegavīriem 
vasarā, taču tobrīd viņa tik tikko 
pamana šo sieviešu klātbūtni. 
Citi, kuŗus nakts vidū uzmo-
dinājuši skaļi klauvējieni un 
kuŗiem likts sakravāties desmit 

minūtēs, bijuši pārlieku apstul-
buši, lai paņemtu līdzi siltas 
drēbes. Kāda večiņa vienā rokā 
nes palmu puķupodā, bet otrā – 
priekšautu.

Ļaudis, kas stāv netālu no 
mežmalas, sāk lēnītēm lavīties 
pār pļavu gūstekņu virzienā. 
Daži ir apmierināti par atriebību, 
citi – vien ziņkāri. Lielākā daļa 
cer uztvert mīļoto cilvēku ska-
tienu, iedot tiem drēbes un pār-
tiku un atvadīties. Daži jau sākuši 
piekukuļot sargkareivjus.

Jauna māte ierindā pirms 
Veltas pasniedz zīdaini vecai sie -
vietei, ar delnas virsmu dusmīgi 
notrauš asaras un, nokaunēju-
sies, ka jāatdod bērns, lai to iz -
glābtu, aizgriežas, sejā tomēr sa -
glabādama izaicinošu izteiksmi. 
Velta skumji domā par vīramāti, 
kuŗai tiks tas prieks pīt Almas 
matus un slaucīt meitēnu pēc 
pirtošanās sestdienās un nogur-
dinošas plunčāšanās vēsajā, ar 

ūdens lilijām un vardēm pilnajā 
dīķī.

“Vai jums ir bērni?” ar tulka 
palīdzību prasa sargkareivis, kad 
Velta nonākusi ierindas galvgalī. 
Sieviete papurina galvu un sak-
niebj lūpas, lai apslāpētu iekšējo 
balsi, kas paģēr lūgt ienaidnie-
kiem atvest Almu, pateikt, ka 
tikai viņa prot parūpēties par 
savu meitenīti un ka viņa labāk 
izvēlas cietumu un trimdu nekā 
šķiršanos no meitas.

Taču Velta pārāk stipri mīl 
Almu un ir pārāk labi saglabā jusi 
skaidru galvu. Viņai jāiemācās 
pievārēt vainas apziņu, kas moka 
Veltu tik spēcīgi, itin kā viņa no 
laba prāta pamestu meitu un 
dotos savtīgā izpriecu ceļojumā. 
Sargkareivji iegrūž viņai sejā 
krieviski apdrukātu veidlapu, iz -
griež viņai roku un draud salauzt 
pirkstus, ja viņa neparakstīs to, 
kas izrādās paziņojums, ka viņa 
labprātīgi aizbrauc no Latvijas.

Zaldāti aizvelk sievieti uz lopu 
vagonu. Tajā smird pēc mēsliem. 
Griesti un sienas tik cik var viņa 
saskatīt caur sieviešu un bērnu 
drūzmu, ir netīras. Ska bargainie 
dēļi saskrāpē Veltai ceļgalus, kad 
vīrieši ieceļ viņu vagonā.

Velta paliek guļam vietā, kur 
zaldāti viņu nosvieduši, līdz 
pastiepjas rokas, lai pieceltu un 
pieturētu viņu. Vagons ir pār-
bāzts, taču šķiet, ka ļaudis viņu 
pieņem vai vismaz samierinās ar 
viņas klātbūtni, kaut gan vietas 
tik tikko pietiek, lai apsēstos, par 
apgulšanos nemaz nerunājot. 
Nāsīs iecērtas pretīga smaka, un 
Velta ar rokām aizspiež muti un 
degunu. Acumirkli viņa nobīstas, 
ka kļuvusi kurla vai zaudējusi 
prātu, jo nesaprot ne vārda no 
divu blakus stāvošu sieviešu sa -
runas, taču tad attopas, ka viņas 
sarunājas igauniski.

AGATE NESAULE

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

(Turpinājums sekos)

Pie restaurētā K. Zāles Mātes tēla darba modeļa fragmenta
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What Putin Got and What Trump Gave Up in 
Yesterday’s Phone Call

PAUL GOBLE

VAIRA 
PAEGLE

Nemainīsies Tramps ‒ vai mainīsies pasaule?
ASV prezidenta Trampa inau-

gurācija pielika punktu priekš-
vēlēšanu cerībām, ka Valsts pre-
 zidenta amats iegrožos Trampa 
raksturīpašības, neprogno zē-
jamo rīcību un nekonsekvento 
polītiku. Gluži otrādi. Sākot ar 
drūmi musinošo inaugurācijas 
runu, neveiksmīgo tikšanos ar 
CIP aģentiem, kuŗā viņš uzbru-
ka presei un slavēja pats savu 
intelektu, līdz preses sekretāra 
klaji nepatiesiem paziņoju-
miem, Tramps paliek uzticīgs 
saviem vēlētājiem, kuŗiem viņš 
turpina teikt tieši to, ko viņi 
grib dzirdēt, klišejiskā, 140 zī  m  -
ju valodā. 

Trampa skaļie solīju mi, ka 
viņš atgriezīs simtiem uz  ņē mu-
mu Amerikā, atjaunos ra   žot nes 
un radīs miljoniem jaunu dar-
bavietu, vienkārši nav balstīti 
uz objektīviem faktiem, tie ir 
bez seguma. ASV demo kratijai 
un prestižam sevišķi  kaitīga ir 
Trampa pārliecība, ka 2016. ga -
da vēlēšanās piedalījās 3 ‒ 5 mil-
joni nelegālo imigrantu. Viņa 
iedomība un tieksme pār spīlēt 
faktus vai arī piedāvāt “alter-
nātīvus faktus”, kā to raksturoja 
viena no Trampa aiz  stā jējām, ir 
Trampa jaunās admi nistrācijas 
Ahilleja papēdis, kas sāk de  val-
vēt tās polītisko ka  pitālu un 
agrāk vai vēlāk ie  tekmēs tās 
rīcībspēju.

Prezidentūras pirmajās die -
nās neprātīgā ātrumā parak-
stītie rīkojumi, atceļot daudzus 
prezidenta Obamas pieņemtos 
lēmumus, neiedziļinoties ne  ga-
tīvajās ekonomiskajās vai ār -
polītiskajās sekās, liecina par to, 

ka jaunais prezidents grib pie -
rādīt sevi kā cilvēku, kas valsti 
spēj vadīt tikpat veiksmīgi kā 
uzņēmumu, nerēķinoties ar 
ASV konstitūcionāliem un 
starp tautisko līgumu ierobe žo-
jumiem. Sekas mēs redzam 
biržu svārstībās, valūtas kursu 
nestabilitātē un ASV ekonomis-
ko partneŗu satraukumā par  
Trampa nodomu atsaukt ASV 
līdzdalību starptautiskajos 
tirdz niecības līgumos. 

Ēnu pār Trampa prezidentūru 
met arī neatrisinātais jautājums 
par viņa ārpolītikas kursu, it 
sevišķi NATO lomu un attie cī-
bām ar Putinu, kuŗu viņš atsakās 
kritizēt. Patiesībā Tramps ar 
Putinu ir radnieciskas būtnes, 
kuŗas alkst pēc atzinības un 
kuŗām personīgais zīmols ir 
svarīgāks par polītisko ideolo-
ģiju. Viņi abi ir “kauslīgī” savā 
stilā, iebiedējot oponentus, pro-
tams, ar atšķirīgām metodēm, 
un abiem ir vajadzīgs “ienaid-
nieks”, lai uzturētu savu po  pu-
lāritāti. Putinam tā ir Rietumu 
vērtību sistēma un NATO. 
Trampam tā bija Hilarija Klin-
tone un Republikāņu partijas 
sāncenši. Tagad tā ir prese.

Pēc Trampa negātīvajiem iz -
teicieniem par NATO un Ei  ro-
pas Savienību ir grūti saprast,  
ko īsti nozīmē viņa teiktais, ka 
viņš “stiprinās esošās aliances 
un veidos jaunas”, jo preses 
sekretārs, atbildot uz žurnālista 
jautājumu, apstiprināja, ka ASV 
iesaistīsies konfliktos tikai tad, 
ja būs ekonomiska atdeve Ame-
rikas tautai! Ekspertuprāt, “citas 
alianses” nozīmē tikai un vie-

nīgi jaunu partneŗattiecību vei -
došanu ar Krieviju.

Uzsākot darbu uz nacionāla 
populisma uzvaras viļņa, prezi-
dents Tramps iezīmē jaunu,  
diemžēl nedrošības ēru ASV 
attiecībās ar sabiedrotājiem un 
pretiniekiem, kuŗa, vismaz no 
vēsturiskā redzesloka raugoties, 
var apdraudēt Rietumu demo-
kratijas vērtību sistemu un iz -
jaukt jau tā trauslo starptautisko 
iekārtu.

noskatījos pārliecinoši ietek-
mīgo sieviešu solidāritātes gā  -
jienu, kas pierādīja, ka ameri-
kāņu polītiskais aktīvists ir dzīvs 
un vesels un kļūs par neērtu 
atgādinājumu Trampam neie-
ro bežot tautas pamattiesības.

Manuprāt, Trampa ēra arī 
iezīmē jaunu lomu vai vecās 
atjaunošanu Amerikas latvie-
šiem un to pārstāvētajam orga-
nizācijām – dedzīgi sekot līdzi 
ASV prezidenta ārpolītikai un 

tama, cik tā ir ārpolītikā. Ne -
dēļas laikā viņš ir paspējis sa -
naidoties ar Meksiku, Ķīnu, 
Klusā okeana tirdzniecības 
part neŗiem, Palestīnas pašpār-
valdes līdeŗiem, Angelu Merkeli 
un Valsts departamenta pro -
fesionālo vadību. Ar katru ASV 
soli izolacioanisma un protek-
cionisma virzienā proporcio-
nāli mazinās drošības izjūta 
pasaulē un pieaug nedemo kra-
tiskās Ķīnas un Krievijas ie  spē -
jas uzņemties pasaules līdeŗu 
lomas. Šī ir vienreizēja iespēja 
Eiropas Savienībai beidzot sa -
sparoties, stiprināt vienotas po -
lītiskās Eiropas saites, pārņemt 
no ASV Rietumu vērtību gal-
venās aizstāves lomu un kļūt 
par pasaules ekonomiskās un 
drošības polītikas dienaskārtī-
bas virzītāju.

Pēc diletantiska uznāciena uz 
pasaules ietekmīgākās  polītis-
kās skatuves, prezidents Tramps 
un viņa komanda nedēļas laikā 
ir kļuvuši slīpētāki, bet ne ie -
turētāki. Sajūta ir tāda, ka ska -
tāmies kādu reālitātes šova 
pirmizrādi, nevis jaunas liel-
valsts valdības sākumu.

Es ļoti cienu ASV konsti tū-
cionalo sistēmu, kas garantē 
mier mīlīgu varas maiņu, kā arī 
Valsts prezidenta institūciju. 
Bet tas nenozīmē, ka nevar un 
nevajag kritizēt cilvēku, kuŗš 
ieņem šo amatu, it sevišķi, ja 
viņa rīcība un retorika neatbilst 
šī amata prasībām. Preses, runas 
un pulcēšanās brīvības ir tās, 
kas nosargās mūs no apdrau-
dējumiem demokratijai un 
drošībai.

Staunton, January 29 – In 
advance of talks with a foreign 
leader, the sides often employ 
one of two strategies to ensure 
that the outcome can be pre-
sented in the ways that they 
want. Thus one side may sug-
gest no real breakthrough is 
possible thus lowering expecta-
tions. Or it may suggest some-
thing many oppose could hap-
pen in order to get credit when 
it doesn’t.

Both these tactics were on 
display in advance of the tele-
phone call between Donald 
Trump and Vladimir Putin, 
with the former leaking that 
sanctions might be lifted when 
that wasn’t going to happen 
overnight and the latter signal-
ing via his foreign ministry that 
any talks with the Americans 
would be difficult.

That is all in the way of such 
events, but it has the unfortu-
nate effect of leading some to 
misread what in fact happened. 

Thus, in this case, because 
Trump didn’t end sanctions, 
many in the US are delighted 
because what they feared most 
didn’t happen and even allow-
ing themselves to believe that 
their opposition to such a step 
played a role.

In order not to fall into that 
well-prepared trap, it is impor-
tant to look at what each leader 
took away from the talks. If one 
does that, it becomes clear that 
not only did Putin get far more 
that he wants but that Trump 
received in return promises that 
aren’t worth the air the Kremlin 
dictator used in expressing them.

Using the Kremlin readout of 
the talks on which almost all 
commentaries east and west 
currently rely it becomes obvi-
ous just how much a victory the 
phone call was for Putin and 
how little, all the hoopla not-
withstanding, Trump got in 
return. The consequences of 
this imbalance tragically will be 

seen soon enough.
Here is a list of what Putin got:
 An end to his diplomatic 

isolation that has been in place 
since his invasion of Ukraine

 Explicit promises of a sum-
mit soon between the two lead-
ers

 Implicit recognition of 
spheres of influence and of 
Russia and the US as equal 
“partners”

 Explicit acceptance of his 
insistence that the US and 
Russia should decide things, 
apparently without the partici-
pation of those involved, includ-
ing Ukraine

 An implicit promise to lift 
sanctions in the name of 
improving economic relations 
between the two countries.

 Here is a list of what Trump 
got:

 A promise that Russia would 
cooperate in the war on Islamist 
terror and assurances that 
Russians like Americans just as 

Americans like Russians.
Putin’s behavior in Syria 

shows just how little that pro -
mise is worth, although one can 
be sure that Moscow and its 
Western supporters will view 
this as a great breakthrough, 
just as Putin and apparently 
Trump as well intend them to.

But the real meaning of yes-
terday’s conversation between 
the two leaders is underscored 
by the reactions of Russian 
commentators who signaled 
that their hopes were coming 
true: One politician, for exam-
ple, said that as a result of the 
Putin-Trump talks, NATO is in 
disarray.

And others suggested this 
conversation had been between 
two “friends” rather than just 
chiefs of state insisted that it 
was a breakthrough to a new 
era of good feelings in which 
Ukraine and other problems of 
the past could now be put 
aside.

The author of these lines has 
often lamented the unfortunate 
impact of jet travel and tele-
phonic communication on rela-
tions between countries, two 
technical innovations that have 
elevated the importance of per-
sonal ties among leaders above 
other things even as they have 
reduced the role for diplomats 
and a careful consideration of 
national interests.

That unfortunate trend has 
some deep and disturbing pre -
cedents: When Nevil Cham-
berlain returned from Munich, 
he celebrated what he said was 
the fact that Hitler really liked 
him and that such feelings could 
be the basis for a new era of 
good feelings between Germany 
and the United Kingdom.

One can only hope that no 
Western leader in the rush to 
boost his ratings will be simi-
larly manipulated by this gen-
eration’s counterpart to the Nazi 
dictator.

Arī cerība, ka kongress ie -
grožos Trampa autokratiskās 
ten  dences, izgaisa janvāŗa vējos. 
Izņemot dažus republikāņus, 
kuŗi uzdrošinās kritizēt Trampu, 
partijas vadība ir padevusies 
Trampa valdības izvirzītajām 
prioritātēm, tā piešķiŗot leģiti-
mitāti Trampa apgalvojumam, 
ka viņš vada tautas kustību un 
nav parādā Republikāņu parti-
jai par savu uzvaru vēlēšanās.

Tomēr ar lielu gandarījumu 

aktīvizēties, ja tā apdraud Lat-
vijas ekonomiskās, polītiskās 
un drošības intereses. Rakstīt 
Trampam ir bezjēdzīgi, jo viņa 
vēlētājiem šie jautājumi nein-
teresē. Taču visa polītika ir 
vietēja, un agrāk vai vēlāk  ASV 
kongresa pārstāvjiem būs jānes 
atbildība par atbalstu Trampa 
rīkojumiem un likumdošanas 
iniciātīvām. 

Trampa stratēģija skaldīt un 
valdīt iekšpolītikā nav tik bīs-
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Atklājot Draudzīgajam aici-
nājumam veltīto Toronto pen-
sionāru apvienības 26. janvāŗa 
saietu, valdes priekšsēdis Gu -
nārs Reinfelds atgādināja par 
TLB Sestdienas skolas teātŗa 
izrādi 28. janvārī Centrā un 
aicināja to apmeklēt, tā atbal-
stot skolas darbu. Viņš izteica 
pateicību tiem, kas pieteikušies 
par valdes kandidātiem.

Liene Martinsone teica pal-
dies tiem, kas apjautājušies par 
viņas veselību, un atgādināja 
par plānotiem svētdienu svēt-
brīžiem Centrā tiem, kas nevar 
aizbraukt uz baznīcu.

Pieminot Draudzīgo aici nā-
jumu, palicis prātā sauklis: “Zie-
dojiet grāmatas savai pirmajai 
skolai!”. Īstais tā teksts tomēr ir 
daudz gaŗāks, saglabājies cauri 
kaŗa un naidīguma gadiem. To 
pilnībā nolasīja referente LNAK 
Izglītības un Kultūras fonda 
priekšsēde Elita Pētersone. Viņa 
nolasīja arī iespaidīgos skaitļus 
par grāmatām, mācīblīdzek-
ļiem, mākslas darbiem un mū -
zikas instrumentiem, kas bija 
sasnieguši galvenokārt lauku 

Draudzīgajam 
aicinājumam veltīts 

pensionāru saiets 
Toronto

skolas, sekojot Kārļa Ulmaņa 
Draudzīgajam aicinājumam.

Referente ir labi informēta 
par skolu dzīvi Latvijā, kur 
Draudzīgā aicinājuma ideja ir 
atgriezusies pēc neatkarības at -
gūšanas un darbojas jaunā vei -
dā, ar jaunām metodēm. Skolu, 
skolotāju un skolēnu sasniegu-
mi tiek vērtēti un apbalvoti. 
Palīdzības sauciens skolām ta -
gad ir pazīstams kā “Skola SOS”, 
jo ir cits laikmets, citas vaja-
dzības.

Referente jautāja, kāda varētu 
būt atbilde saucienam “SOS lat-
 viešu skolai Kanadā”, un pati 
deva daļēju atbildi:
apmeklēt skolu sarīkojumus,
sūtīt bērnus latviešu skolā,
mājās runāt tikai latviski,
atbalstīt skolu ar ziedojumiem.

Viņa nobeidza ar aicinājumu 
ziedot skolām ne vien materiā-
lās vērtības, kuŗas, protams, ir 
nepieciešamas, bet arī garīgās, 
dodot daļu no sevis, atbalstot 
ne vien skolu dzīvi Latvijā, bet 
arī šeit, lai latviskā izglītība 
varētu turpināties.

da

22. oktobrī Bruno Puriņam 
palika deviņdesmit gadi, bet 
ievērojamo jubileju Bruno kopā 
ar radiem un draugiem no   svi -
nēja nedēļu agrāk, 15. ok  tobrī, 
Ņudžersijā jūras krastā skaistā, 
saulainā dienā.

Latvijā jaunībā Bruno palī-
dzēja savam tēvam krāsot Ul -
maņa pils balles zāles. Pēc kaŗa 
Bruno ieradās Toronto un cirta 
kokus mūža mežos Kanadas 
ziemeļos. Vēlāk Bruno pārcēlās 
uz Ņujorku, kur nodibināja 
savu māklera biroju Century 21 
Longailendā. Bruno satika savu 

BRUNO PURIŅAM 
90 GADI!

Gavilnieks vidū kopā ar sievu Bitīti, radiem un draugiem

sievu Bitīti Daugavas Vanagu 
salidojumā Rotā, Katsķiļu kal-
nos. Kādu laiku Bruno kopā ar 
savu sirdspuķīti dzīvoja ro  man-
tiskā laivā uz ūdens Sīfordā, 
Ņujorkā, un ķēra zušus no 
mājas balkona. Vēlāk Puriņu 
pāris pārcēlās uz Putnu Ciemu, 
Nudžersijā, kur abi iekārtoja 
ļoti mīlīgu mājiņu ar skaistu 
dārzu. Bruno un Bitīte aktīvi 
piedalās vietējā latviešu sa  bied-
rībā un jūsmo par bērniem un 
mazbērniem Ņujorkā un Fila-
delfijā.

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Ņujorkas draudzes Salas baz-
nīcas darbinieki katru novem-
bri pavada gaŗas stundas ik 
dienu, gatavojoties uz gads kār-
tējo Ziemsvētku tirdziņu, kas 
šogad notika svētdien, 4. de -
cem brī. Piparkūku talkā Rutas 
Lediņas mājā jauni un pie  re-
dzējuši cepēji izcepa kaudzēm 
garšīgu cepumu, ko pārdot tir-
dziņā. Tāpat putraimu desas 
talkā Salas baznīcas virtuvē en -
tuziasti sagatavoja vairāk nekā 
simtu desas līkumu, ko tau tie-
šiem iegādāties tirdziņā. Dāmu 
komiteja Ilzes Beiniķes vadībā 
tirdziņam izcepa pīradziņus un 
dzeltenmaizi. Pārdeva arī špro -
tes, pelēkos zirņus, galertu, 
maizi un vēl daudz ko citu. 
Varēja baudīt garšīgas pusdie-
nas, tortes un kafiju. Visi devās 
mājās Ziemsvētku gaisotnē ar 
pilniem smagiem maisiem.

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Ņujorkas Salas baznīcas 
Ziemsvētku tirdziņš

Dāmu komitejas dāmas pasniedz pusdienas. No kreisās: Zaiga Candela, Nora Saliņa, Zigrīda 
McDermot, Agate Willie, Mudīte Girgensone, Biruta Vasere un Ruta Lediņa

Vija Bērziņa pārdod Lāču maizi. No kreisās: Indra Kraft, Rita Juzups, Fedora Cibans, Oskars Cibans

Jaunākie apmeklētāji velk loterijā laimīgās lozes
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(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Rīgā tiksies trīs Baltijas valstu 

un Vācijas prezidenti
9. februārī Rīgā notiks Latvijas 

Valsts prezidenta Raimonda Vē  -
jo ņa, Lietuvas prezidentes Daļas 
Grībauskaites un Igaunijas pre-
zidentes Kersti Kaljulaidas ikga-
dējā tikšanās, kā arī Baltijas valstu 
prezidentu un Vācijas Federatīvās 
Republikas prezidenta Joachima 
Gauka četrpusējā tikšanās. Tikša-
nās ietvaros tiks pārrunāti aktuāli 
starptautiskās sadarbības un dro-
šības jautājumi, bet pēc darba 
pus dienām četru valstu prezidenti 
sniegs kopīgus preses paziņoju-
mus. Pēc četrpusējās tikšanās    
Val sts prezidents Raimonds Vējo-
nis un Vācijas prezidents Joachims 
Gauks divpusējās darba tikšanās 
ietvaros piedalīsies Reformācijas 
500. gadadienai veltītos svinīgos 
sarīkojumos.

***
Atceras Latvijas Republikas 

starptautiskās de iure atzīšanas 
96. gadadienu

26. janvārī tika atzīmēta 96. ga -
dadiena kopš Latvijas Republikas 
starptautiskās de iure atzīšanas. 
Uz svinīgo sarīkojumu Ārlietu 
mi   nist rijā bija aicināti ministri, 
Saei mas deputāti, Latvijas 
Republikā akreditētie ārkārtējie 
un pilnva rotie vēstnieki, ārvalstu 
goda konsuli, bijušie vēstnieki, 
pensionētie ministrijas darbinieki 
un citi sa  dar bības partneŗi. Tam 
par godu notika vairāki Ārlietu 
ministrijas rīkoti un atbalstīti 
sarīkojumi.

Svinīgajā pieņemšanā Ārlietu 
ministrijā 25. janvārī, uzrunājot 
viesus, ministrs Edgars Rinkēvičs 
pateicās diplomātiem un sadar bī-
bas partneriem par ieguldīto dar-
bu: “2016. gads Latvijai bijis noti -
k umiem bagāts – esam iestājušies 
Ekonomiskās sadarbības un attīs-
tības organizācijā, notika Varšavas 
galotņu apspriede (samits), Rīga 
uzņēma 16+1 valdības vadītājus. 
Tāpat aktīvi strādāts valsts ekono-
misko spēju stiprināšanai. Tie ir 
mūsu lielie darbi. Ne mazāk sva-
rīga ir ikdienas diplomātija, veicot 
sarunas, aizstāvot Latvijas intere-
ses un populārizējot valsts tēlu.” 
Ministrs uzsvēra, ka īpašs ir nule 
klajā nākušais izdevums “Latvija 
Parīzes Miera konferencē 1919. ga -
dā. Delegācijas sēžu protokoli”, 
kuŗā sakopoti Latvijas delegātu 
darbības laikā Parīzes Miera kon-
ferencē tapušie delegācijas sēžu 
pro tokoli un apskatāms bagātīgs 
illustrātīvais materiāls: “1918. gadā 
tika proklamēta Latvijas Republi-
ka, 1919. un 1920. gadā mēs cīnījā-
mies par neatkarību un 1921. gadā 
Latvija starptautiski tika atzīta de 
iure. Arī šodien ļoti svarīgs ir ik -
dienas darbs, kas rezultējas ar ko 
nozīmīgu.”

***
Tiekas ar ģenerālleitnantu 

Hodžesu
Aizsardzības ministrs Raimonds 

Bergmanis tikās ar ASV armijas 
Eiropā komandieri ģenerālleit-

nantu Frederiku Benu Hodžesu 
(Frederick Ben Hodges) un ASV 
vēstnieci Latvijā Nensiju Bikofu 
Petitu (Nancy Bikoff Pettit), lai pār-
runātu līdzšinējo un turpmāko 
sadarbību aizsardzības jomā. Tik-
šanās laikā tika runāts par reģio-
nālo drošības situāciju, ASV klāt-
būtni Latvijā un nākotnes plā - 
n iem, tai skaitā operāciju Atlantic 
Resolve un tās nākamo rotāciju, 
kā arī par ASV kaŗavīru dalību 
starp tautiskajās militārajās mācī-
bās Latvijā 2017. gadā. Ģenerālleit-
nants Hodžess apmeklēja arī Na -
cionālo bruņoto spēku koman -
die ŗa svinīgo maiņas ceremoniju.

***
Paraksta trīspusēju līgumu par 
Rail Baltica turpmāko virzību
31. janvārī Tallinā Baltijas prem-

jērministru tikšanās laikā tika pa -
rakstīts trīspusējs līgums par pro-
jekta Rail Baltica turpmāko vir zī-
bu, kā arī premjēri apsprieda jau-
tājumu par transporta savienoju-
mu turpmāko attīstību. Latvijas 
valdība likumprojektu par Latvi-
jas, Igaunijas un Lietuvas valdības 
līgumu par Rail Baltica dzelzceļa 
savienojuma izveidi atbalstīja 24. 
janvāŗa sēdē. Savukārt pēc līguma 
parakstīšanas Tallinā to paredzēts 
nodot ratifikācijai Saeimā. Tallinā 
bija plānota arī Ministru prezi-
denta Māŗa Kučinska, Igaunijas 
premjērministra Jiri Ratasa un 
Lie tuvas premjērministra Sauļa 
Skverneļa tikšanās ar Eiropado-
mes prezidentu Donaldu Tusku.

***
Taps kopīga Baltijas valstu 

100 gadu jubilejai veltīta divu 
eiro piemiņas monēta

Triju Baltijas valstu centrālās 
ban kas vienojušās par kopīgas di -
vu eiro piemiņas monētas izlaiša-
nu 2018. gadā, kad tiek svinēta 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 100 
gadu jubileja. Monētas dizains tiks 
izvēlēts Baltijas valstu iedzīvotāju 
balsojumā.

Šī monēta ar kopīgu dizainu  
gan Baltijas valstu, gan visas eiro-
zonas iedzīvotājiem atgādinās par 
Baltijas nāciju apņēmību aizstāvēt 
savu neatkarību. Tāpat monēta ap -
liecina Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas vienotību un gatavību sa -
darboties neatkarības un brīvības 
vār dā, paziņojumā plašsaziņas 
līdzek ļiem informē Latvijas cen - 
t rālā banka. Latvijas Banka kopā 
ar kollēgām Lietuvā un Igaunijā 
sā k usi priekšdarbus šīs monētas 
dizaina izvēlei, jo visas trīs valstis 
sniegs savas idejas divu eiro pie-
miņas monētas dizainam. Latvijā 
iecerēts šīs idejas rast uzaicinātu 
mākslinieku konkursā. Tādējādi 
kopumā tautas balsojumam šo -
pa vasar tiks piedāvātas sešas mo -
nētas idejas ‒ pa divām no katras 
valsts. Balsojums notiks speciālā 
tīmekļa vietnē, par kuŗu tiks pa -
ziņots atsevišķi. Centrālā banka 
vērš uzmanību, ka pirmās kopīgās 
Baltijas valstu piemiņas monētas 
izveide, sadarbojoties ar tuvāka-
jiem kaimiņiem, ir viens no spilg-
tākajiem akcentiem programmā, 
ko Latvijas Banka plāno īstenot 
mūsu valsts 100 gadu jubilejas 
kontekstā.

***
Atklāj Latvijas simtgadei veltītu 
izstādi “Latviešu spēka zīmes”
1. februārī Rīgā, laukumā pie 

tirdzniecības centra Origo, tika 
atklāta lielformāta brīvdabas foto-
izstāde “Latviešu Spēka Zīmes”, 
tādējādi aizsākot Latvijas simtga-
dei veltīto izstāžu seriju. Fotoiz-
stādē ikvienam būs apskatāmas 
desmit latviešu rakstu zīmes ‒ 
svarīga latviešu tautas kultūras 
sastāvdaļa, kuŗām laika gaitā ir 
izveidojusies sava simboliskā jēga 
un pielietojums kā vēsturē, tā arī 
mūsdienās. Lielformāta brīvda -
bas fotoizstāde laukumā pie Origo 
ir unikāls, diennakti izgaismots 
pilsētvides objekts, kuŗu ikviens 
apmeklētājs visa gada gaŗumā var 
apmeklēt un apskatīt bez maksas.

***
Latvijā ieradies jaunais 

Krievijas vēstnieks 
Pēc Krievijas vēstniecības infor-

mācijas Latvijā ieradies jaunais 
Krievijas vēstnieks.

Jevgeņijs Lukjanovs

Lukjanovs tika iecelts par Krie-
vijas ārkārtējo un pilnvaroto vēst-
nieku Latvijā ar Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina 2016. ga -
da 15. decembŗa rīkojumu. Šā 
gada 27. janvārī vēstnieks Jevge-
ņijs Lukjanovs ar dzīvesbiedri 
ieradies Rīgā.

Lukjanovs dzimis 1951. gada  
10. septembrī Sanktpēterburgā 
(to   reizējā Ļeņingradā). Šobrīd ir 
Krievijas Drošības padomes sek-
retāra Nikolaja Patruševa viet-
nieks. Šīs padomes vadītājs ir 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins.

***
Jelgavas skolās lekcija 

“Kā mēs sargājam Latviju?”
27. janvārī Aizsardzības mi -

nistrijas pārstāvji kopā ar ASV 
173. kājnieku brigādes kaŗavīriem 
ar lekciju “Kā mēs sargājam Lat-
viju?” viesojās Jelgavas 6. vidus-
sko lā, Jelgavas Valsts ģimnazijā un 
Jelgavas 4. vidusskolā. Lekcijā sko-
lēni uzzināja par Latvijas aizsar-
dzības spējām un to stiprināšanu, 
jauno Valsts aizsardzības koncep-
ciju, aizsardzības nozares aktuāli-
tātēm un īstenotajiem projektiem, 
kā arī ASV ieguldījumu sabied-
roto drošībā operācijā Atlantic 
Resol ve.

***
Karoga dienas piemiņas 

sarīkojums Skrundā
29. janvārī Skrundā notika tra-

dicionālā Karoga diena, pieminot 
1919. gada 29. janvāŗa kauju, kad 
Skrunda kļuva par pirmās uzva -
ras vietu Brīvības cīņu laikā pēc 
ilgstošas Oskara Kalpaka bataljo-
na atkāpšanās no ienaidnieka.

Sarīkojumā piedalījās Zemes-
sar dzes 45. nodrošinājuma batal-
jona komandieris Andris Rieksts, 
kaŗavīri, zemessargi un jaunsargi, 
kā arī Skrundas novada pašvaldī-
bas pārstāvji. No rīta Skrundas 
vidusskolas sporta laukumā jaun-
sargiem, apkaimes jauniešiem un 

tās viesiem bija iespēja piedalīties 
piedzīvojumu un izaicinājumu 
spēlē “Jaunie Skrundas sargi”. Visi 
sarīkojuma dalībnieki un ap  mek-
lētāji tika aicināti iepazīties ar Ze -
messardzes aprīkojumu un dar ba 
specifiku, kā arī nobaudīt lauka 
virtuvē gatavotu zupu. Pēcpusdie-
nā pašvaldības pārstāvji, zemes-
sargi un pasākuma viesi devās 
Ka  roga dienas svinīgajā gājienā 
no Skrundas vidusskolas līdz 
Skrun das atbrīvotāju piemiņas 
akme nim. Pēc gājiena piemiņas 
vietā notika atceres brīdis ar 
svinīgajām uzrunām, kam sekoja 
spēles “Jau nie Skrundas sargi” 
apbalvošana. Vēlāk Zemessardzes 
45. nodro ši nājuma bataljona zem-
essargi iz  šāva zalves par godu 
Skrundas kaujai.

***
Piemin holokausta upuŗus

27. janvāris ir ANO Starptau-
tiskā holokausta upuŗu piemiņas 
diena, kuŗā daudzās pasaules val-
stīs tiek pieminēti nacistiskās Vā -
cijas īstenotā holokausta pret 
ebrēju tautu traģiskie notikumi. 
2005. gada novembrī ANO Ģene-
rālā Asambleja pieņēma rezolū-
ciju, kurā 27. janvāris – Aušvicas-
Birkenavas koncentrācijas no -
metnes atbrīvošanas diena 1945. 
gadā – tika noteikts par Starp tau-
tisko holokausta upuŗu piemiņas 
dienu. Latvija bija šīs rezolūcijas 
aktīvo atbalstītāju vidū.

Latvijā kopā ar citām valstīm 
atceras šo 20. gadsimta lielāko tra-
ģēdiju un godina holokausta upu-
rus. Šogad Starptautiskai holo-
kausta piemiņas dienai ir veltīts 
aizlūgums Biķernieku memo -
riālā, kuŗā piedalījās Rīgas ebrēju 
reliģiskās draudzes, Latvijas ev. 
lut. Baznīcas, Romas katoļu 
baznīcas Latvijā un Latvijas 
Pareizticīgās Baznīcas 
garīdznieki.

***
Latvijas kaŗavīri māca 

amerikāņiem glābt ledū ielūzušos
Latvijas Bruņoto spēku kaŗavīri 

apmāca Latvijā dislocētā ASV 
kontingenta kaŗavīrus operatīvi 
glābt ledū ielūzušus biedrus. Āda-
žu militārās bazes territorijā mācī-
bu “Ziema” ietvaros kaŗavīri ap -
gūst prasmes, kas var noderēt 
militārās operācijās skarbos ap -
stākļos. Lai norūdītos un apgūtu 
nepieciešamās iemaņas, viņi mā -
cību ietvaros apzināti “ielūzt” ledū 
formā ar mugursomām un atbal-
sta nūjām, un biedri viņiem pa  līdz 
“izglābties”.

//Foto: Delfi

Līdzīgas kopīgas mācības Āda-
žu bazē notika pirms diviem ga -
diem, kad tikai dažus gradus siltajā 
ūdenī metās un paši saviem spē - 
k iem ārā kāpa Latvijas un ASV 
kaŗavīri.

***
Aicina Obamam piešķirt 

Triju Zvaigžņu ordeni
Bijušais Latvijas Ārpolītikas in -

stitūta vadītājs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš (Vienotība) parlamenta 
ikgadējo ārpolītikas debašu laikā 
aicināja bijušajam ASV preziden-
tam Barakam Obamam piešķirt 
Triju Zvaigžņu ordeni.

“Ciešāka Ziemeļvalstu sadarbī-
ba starp tām valstīm, kuŗas jau ir 
NATO, un tām, kuŗas vēl nav, ir 
ASV un Obamas nopelns. Tāpēc 
ierosinu: vai nebūtu arī mums jā -
piešķir bijušajam ASV preziden-
tam Barakam Obamam mūsu 
valsts augstākais apbalvojums – 
Triju Zvaigžņu ordenis?” sēdes 
lai kā aicināja Lejiņš. “Atgādināšu, 
ka Obamas laikā ASV Kongress 
pie šķīra vairāk nekā trīs miljardus 
ASV dolaru Ziemeļvalstu Baltijas 
un Polijas aizsardzībai uz trim 
gadiem,” savu aicinājumu skaid-
roja Lejiņš.

***
Latvijas Universitāte saņem

 53 000 eiro ziedojumu 
Latvijas Universitātes (LU) 

fonds nupat saņēmis 56 800 ASV 
dolaru ziedojumu no savas part-
nerorganizācijas Friends of Uni-
ver sity of Latvia, kas apvieno lat-
viešu izcelsmes ASV pilsoņus, 
kuŗi vēlas atbalstīt LU attīstību, 
ziedojot stipendijām un attīstības 
projektiem.

Pateicoties organizācijas Friends 
of University of Latvia prezidenta, 
LU Goda biedra un Latvijas Goda 
konsula Ilinoisas pavalstī ASV 
Ro  berta Blumberga atbalstam, jau 
piekto gadu talantīgie LU Sociālo 
zinātņu fakultātes Polītikas zināt-
nes nodaļas maģistra studiju pro-
grammas “Diplomātija” studenti 
saņem mecenāta izveidotu And re-
ja Pildegoviča stipendiju 2500 EUR 
apmērā. Šogad stipendijai ir zie-
dojuši arī Roberta vecāki Gunārs 
un Ināra Blumbergi. Tāpat mece-
nāts ir atbalstījis LU studentu ko -
mandu dalību Pasaules studentu 
programmēšanas sacensībās (ACM  
ICPC). Latvijas goda konsuls Mi -
či  ganas pavalstī ASV Andris Lācis 
un ASV uzņēmējs Džons Golde 
turpina ziedot LU Biznesa ideju 
fondā, lai atbalstītu LU studentu 
Biznesa inkubātora attīstību.
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translēšanai tīmeklī, spēles analī-
tikas un video tiesāšanas nodro-
šināšanai, informē SIA PlayGine-
ering.

Risinājums ir unikāls pasaulē 
līdzīgu technoloģiju jomā, jo no -
drošina spēlētāju izsekošanu, au -
tomatizētu filmēšanu bez operā-
tora, reālā laika spēles analitikas 
datus, reālā laika video apstrādi 
un miksēšanu. Projekta ietvaros ir 
iz  devies sasniegt projekta mērķi 
un pieteikt profesionālā sporta 
tirgū jaunas paaudzes video anali-
tikas risinājumu, kas nodrošina 
loģisku pēctecību, jau esošajai 
video ties nešu sistēmai, kas 
veiksmīgi ieguvusi klientus gan 
Eiropā, gan Krie vijas tirgū. 
Jaunradītais produkts sniedz 
iespēju profesionālā sporta 
komandām, federācijām un līgām 
nodrošināt godīgu spēli, gūt pa -
pildu ieņēmumus, palielināt skatī-
tāju skaitu, piesaistīt sponsorus, 
samazināt izdevumus un nodro-
šināt iepriekš nebijušas multime-
diju iespējas.

***
Jelgavas komanda 

“Sniega sirds” iegūst sudrabu
22. reizi norisinājās Harbinas 

31. Starptautiskā Ledus un sniega 
skulptūru festivāls. Jelgavas māk-
slinieku komanda – Kārlis Īle, 
Maija Puncule un Ainars Zing-
niks – kārtējo reizi pierādīja, ka 
spēj būt pasaules labāko māk sli-
nieku topā, šoreiz Latvijai un Jel-
gavai izcīnot godpilno otro vietu. 

***
Forbes topā iekļauti trīs latvieši

“Latvijas datu vizualizācijas uz -
ņēmuma Infogram līdzdibinātāja 
un grafiskā dizainere Alise Sem-
jonova iekļauta biznesa izdevuma 
Forbes Europe 30 Under 30 2017. 
gada sarakstā mediju katēgorijā.

Bez Semjonovas šogad Forbes 
Eiropas jauno līdeŗu topā iekļuvis 
arī basketbolists Kristaps Porziņ-
ģis un jaunuzņēmuma Sorry as a 
Service līdzdibinātāja Sabīne Pole”, 
ziņo portāls db.lv.

***
Indijā apskatāma latviešu 

mākslinieka instalācija
Valdemāra Johansona instalā-

cija “Slāpes” līdz 29. martam ap -
skatāma Kochi-Muziris biennālē 
Indijā, kas ir lielākais laikmetīgās 
mākslas notikums Dienvidāzijā.

Paredzams, ka Voldemāra Jo -
hansona darbu apskatīs plašs ska-
tītāju loks (iepriekšējo Kochi-Mu-

***
Maijā ap Latviju 

pierobežā stādīs ozolus
4. maijā ap Latviju 43 pierobežas 

pašvaldībās akcijā “Apskauj Lat vi-
ju!” veidos “garīguma sardzi” jeb 
sāks stādīt ozolus, kas apjozīs     
visu valsti, intervijā LTV raidīju -
m am Rīta Panorāma sacīja Latvi-
jas valsts simtgades biroja reģio-
nālo un nevalsts projektu vadītāja 
Jo  lanta Borīte.

Viņa paskaidroja, ka 4. maijā 
ozolus stādīs piecos punktos, tos 
gan nenorādot. Spēka rituāls jeb 
ozolu stādīšana sāksies plkst. 9 no 
rīta. Vēlāk ozolu stādīšana notiks 
citviet pierobežā. Pašvaldības, kur 
stādīs ozolus, ir atsaucīgas, gan 
palīdzot izvēlēties vietu, kur stādīs 
ozolus, gan stāstu izveidē par šīm 
vietām. Patlaban notiek saimnie-
cisku jautājumu risināšana, jo 
programma un radošās aktīvitātes 
maijā jau ir skaidras. Paredzams, 
ka februārī jau arī publiski būs 
zināma detalizēta programma, 
kas būs līdztekus ozolu stādīšanai 
– dažviet tas būs aizlūgums, citviet 
kāda sportiska aktīvitāte vai folk-
loras sarīkojums.

***
Latvijā rada unikālu 

technoloģisko risinājumu 
sportam

SIA PlayGineering Systems sa -
dar bībā ar Zaļo Technoloģiju In -
kubatoru un Rīgas Technisko uni-
versitāti ir radījusi innovatīvu ri -
si nājumu sporta industrijai ko -
mandu sporta spēļu filmēšanai, 

Latvija Berlīnes starptautiskajā 
pārtikas izstādē 

Kā ierasts, katra gada sākumā 
Latvijas uzņēmumi, pateicoties 
Zemkopības ministrijas (ZM) at -
balstam un Agroresursu un eko-
nomikas institūta (AREI) izstāžu 
daļas organizētajam stendam, do -
das uz starptautisko pārtikas iz  stā-
di-gadatirgu Internationale Grü ne 
Woche Berlin 2017 jeb tautā sauk-
tu “Zaļā nedēļa”.

Latvijas stends nav iedomājams 
bez alus, zivīm, sieriem, medus un 
daudziem citiem gardumiem un 
labumiem. Šoreiz uz Berlīni ceļo 
SIA “Brāļu Alus”, “Raiskumietis”, 
SIA “Ilgezeem” Iļģuciema medali, 
kvass, “Rēzeknes gaļas kombināta” 
izstrādājumi, SIA “Lāči” un SIA 
“Dona” daudzveidīgās maizes, 
A/S “Brīvais vilnis”, SIA 
“Gamma-A”, SIA “Kurzeme GB”, 
SIA “RĀNDA”, SIA “Karavela” 
zivju izstrādājumi, SIA “Mandor” 
dzērvenes pūder cukurā, Ugāles 
vīns, Tārgales me  dus, SIA “Vladas 
SP” dzērvenes un dažādas mērces, 
Sandra Ak  maņa z/s “Kalnu 
medus”, “Oga Berry Honey 
Powder” dažādu ogu-medus pul-
veri, dārzeņu pulveŗi, “55 mārītes” 
tējas, SIA Baltic Wild medījumu 
gaļa un konservi, SIA “Dienvidi 
plus” smiltsērkšķu vīns, “Jāņkalni” 
sukādes un sīrupi, SIA “Skrīveru 
pārtikas kombināts” konfektes 
Gotiņa, SIA “Sula” Li  ber tu 
bioloģiski ražotie bērzu su -las 
produkti, SIA “Rozīne” Skrīveru 
mājas saldējums.

IGAUNIJA. 31. janvārī Latvijas vēstniecībā Tallinā notika Mi -
nistru prezidenta Māra Kučinska tikšanās ar Igaunijas latviešiem, 
kuŗas laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot valdības vadītājam in -
teresējušos jautājumus. Tikšanos organizēja Latvijas vēstniecība Ku -
činska darba vizītes Igaunijā ietvaros.

FRANCIJA.  31. janvārī Latvijas pārstāvībā Strasbūrā notika 
jaun iešu tikšanās ar Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirekori Inesi 
Šubēvicu un diskusija par aktīvu līdzdalību Latvijas un Eiropas 
norisēs un līdzdalību starptautiskos projektos Eiropā.

KANADA. 17. februārī Otavā ar Latvijas vēstniecības Kanadā 
atbalstu notiks Lailas Pakalniņas filmas “Ausma” izrāde Baltijas un 
Ziemeļvalstu filmu festivāla Bright Nights jeb “Gaišās naktis” pro-
grammas ietvaros. Festivālu rīko Baltijas un Ziemeļvalstu vēstniecī-
bas Kanadā sadarbībā ar Kanādas filmu institūtu. Filmu festivāls 
Otavā notiek jau septīto gadu pēc kārtas, un šai laikā ir iemantojis 
publikas ievērību. Festivāls ir iekļauts Otavas ziemas festivāla 
Winterlude oficiālajā programmā.

GRIEĶIJA. 23. janvārī Latvijas vēstniecībā Grieķijā viesojās Atē -
nu Ajios Anargios (Agios Anargiri) eksperimentālās skolas 9. klas es 
audzēkņi. Skolas mācību programmas ietvarā skolēniem tika uzdots 
sagatavot prezentāciju par kādu no Eiropas valstīm. Skolēni  Dimitris 
Charalampompoulos, Vaggelis Drivas, Nikolaos Tsilis, Antonis 
Asla nis izvēlējās sagatavot prezentāciju par Latviju.  Savos darbos 
sko lē - n iem ir jāiekļauj ziņas par izvēlētās valsts vēsturi, mūziku, 
literātūru, kā arī galvenie tūrisma objekti un tradicionālā virtuve. 
Vēstniecībā skolēni vērsās ar lūgumu saņemt papildu informāciju 
par Latviju, jo par visām jomām informācija nebija atrodama 
tīmekļa vietnēs, īpaši angļu vai grieķu valodā.

IZRAĒLA. 22. janvārī pēc Latvijas vēstnieces Izraēlas valstī Eli-
tas Gaveles uzaicinājuma Latvijas vēstniecībā viesojās Latvijas un 
Igaunijas ebrēju asociācijas Izraēlā valde, lai pārrunātu iespējas ak -
tīvizēt vēstniecības un asociācijas sadarbību,  kā arī kopīgi reālizēt 
projektus Izraēlā. Vēstniece sacīja, ka šis gads noritēs Latvijas – Iz -
raēlas diplomātisko attiecību nodibināšanas 25. gadadienas zīmē. 
Gavele aicināja asociācijas biedrus aktīvi iesaistīties, gatavojoties 
Latvijas Valsts simtgades svinībām, kuŗas notiks gadā, kad Izraēlas 
valsts svinēs savas pastāvēšanas 70. gadadienu.

BALTKRIEVIJA. 25. janvārī Minskā norisinājās Latvijas un 
Baltkrievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un 
techniskās sadarbības jautājumos 12. sēde, kuŗu vadīja tās līdzpriekš-
sēži – Latvijas satiksmes ministrs Uldis Augulis un Baltkrievijas 
transporta un komūnikāciju ministrs Anatolijs Sivaks. Starpvaldību 
komisijas nobeigumā Augulis un Sivaks parakstīja abu pušu eksper-
tu sagatavoto Protokolu, kuŗš atspoguļo Latvijas un Baltkrievijas 
sadarbību transporta un loģistikas, kokapstrādes, tirdzniecības, 
būvniecības, lauksaimniecības, enerģētikas, kā arī tūrisma un citās 
nozīmīgās sfērās.

 ziris biennāli apmeklēja 400 000 
skatītāju). “Slāpes” aicina uzkavē-
ties vētras ainavā, ko veido nerim-
stoša ūdens masu kustība, vējš, 
lietus un troksnis, aicina vērot un 
ieklausīties stihijā no attāluma, 
kas nebūtu iespējams dabiskajā 
vidē, kad apbrīns mijas ar 
šausmām,” ziņo lsm.lv.

***
Latviešu autoru 

grāmatas ārpus Latvijas
Aizvadītajā gadā ārpus Latvijas 

izdotas sešas latviešu autoru –    
Juŗa Kronberga, Knuta Skujenieka, 
No   ras Ikstenas, Juŗa Zvirgzdiņa 
un Juŗa Kunnosa – grāmatas Ita-
lijā, Ukrainā, Maķedonijā, Lietuvā 
un Krievijā. 

***
Latviešu mūziķi-izgudrotāji 

ASV
Latviešu mūziķi un inženieŗi 

piedalījās ASV notiekošajā Na  tio-
nal Association of Music Merchants 
(NAMM) mūzikas instrumentu 
un piederumu izstādē. Viņi  pre-
zentēja elektriskās ģitaras skaņas 
efektu pedāli “Plus Pedal”.

***
Ventspilī norvēģu džeza pia-

nists Mortens Kvenilds
3. februārī Ventspilī, teātŗa nama 

Jūras vārti Jaunajā zālē, ar pirmo 
un vienīgo koncertu Latvijā vie -
sojās pazīstamais mūsdienu džeza 
pianists un eksperimentātors Mor-
tens Kvenilds  no Norvēģijas.

Pēdējos 15 gadus Mortens Kve-
nilds ir bijis viens no radošāka-
jiem, innovatīvākajiem un pār-
steidzošākajiem mūziķiem Eiro-
pas džezā un tai radniecīgajā mū -
zikā. Bijis vairāku mūziķu kopu 
dalībnieks un piedalījies vairāk 
nekā 50 albumu ierakstos – kopā 
ar Arvi Henriksenu, Nilsu Peteru 
Molvēru, grupām Shining, Jaga 
Jazzist, Magical Orchestra un 
daudziem citiem.

Mortena pēdējā laika pūles sai s-
tītas ar t. s. hipersonisko klavieru 
(The HyPer(sonal) Piano – angļu 
val.) izveidi un attīstīšanu. Proti, 
viņš strādā pie klasisko akustisko 
klavieru skaņu paletes paplaši nā-
šanas, tajās integrējot dažādas me -
chaniskas un elektroniskas palīg-
ierīces. Mūziķa neparastās kom-
pozicijas un īpašā pieeja impro-
vizācijai veido jaunu un oriģinālu 
skaņas pasauli īstā un nesamākslo-
tā izpildījumā. Kvenilda projekts 
tiek īstenots Norvēģijas Mūzikas 
akadēmijā ar Mākslinieciskās iz -
pētes programmas atbalstu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons(Lasiet vairāk Kārļa Streipa komentāru 5. lpp.)
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Man jau sāk pārmest, kāpēc 
nerakstu par “savu” Izraēlu. Nu 
būtu laiks to darīt... Novērojot to, 
“kas notiek”, kļuvu par skeptiķi 
un fatālistu.

Baraks Obama – liberāls demo-
krats – savas prezidentūras gados 
bija saspīlētās attiecībās ar Izraē-
las premjerministru Benjaminu 
(Bibi) Netanjahu, kuŗš savos uz -
skatos ir nacionāli konservatīvs 
un, vēloties saglabāt varu, bija 
at  karīgs no koalicijas, kuŗā do -
minē labējie radikāļi. Donaldam 
Tram pam visus šos garos gadus 
riebās gan Baraks Obama, gan 
ASV li  berālā elite. Tāpēc viņš, 
kļuvis par Baltā nama saimnieku, 
arī Izraēlas un palestīniešu kon -
flikta jautājumā mainījis kursu. 

Te jāņem vērā, ka Trampa tu -
vā ko biznesa partneru vidū bija 
vairāki iespaidīgi ebrēju izcel-

Tramps un Izraēla: strupceļš tik un tā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

s mes bagātnieki, tostarp viņa 
znots Jareds Kušners, kurš tagad 
ir viņa palīgs Tuvo Austrumu 
jau tājumos. Cits Trampa draugs, 
turīgais advokāts Dēvids Frīd-
mans, iecelts par Savienoto Val-
stu vēstnieku Izraēlā, uzskata, 
ka ASV vēstniecība esot jāpārceļ 
no Telavivas (kur atrodas visas 
ārvalstu pārstāvniecības) uz Jeru-
zalemi. Tas būtu, var teikt, ris   -
k ants, pat eksplozīvs solis, jo Jeru-
zalemē (kur atrodas Izraēlas val-
dības miteklis, prezidenta rezi-
dence, parlaments, Augstākā tie-
sa) ir svētvietas gan jūdiem, gan 
musulmaņiem, un šīs pil sētas 
dēļ jau ne mazums asiņu izliets. 
Labi, ka Tramps izrādījies gana 
prātīgs un 26. janvārī paziņoja, 
ka esot “vēl par agru” lemt par 
šādu vēstniecības pārcelšanu. 

2014. gadā ar neveiksmi bei-

dzās tālaika ASV valsts sekretāra 
Kerija mēģinājumi panākt izlī-
gumu starp Netanjahu un pa   -
les tīniešu pašpārvaldes vadītāju 
Ma  hmudu Abasu (Abu Maze-
nu), jo pat mimimālās abu pušu 
prasības nebija “sastiķējamas”.

Visus izlīguma mēģinājumus 
sarežģī tas, ka palestīniešiem ir 
divi ļoti atšķirīgi “valstiski” vei-
dojumi: tā dēvētā Rietumkrasta 
(West Bank) pašpārvalde, ko va -
da prezidents Mahmuds Abass, 
kuŗš ticības ziņā nav fanātiķis un 
pieļauj zināmas vaļības sev pa -
kļautajos novados, kamēr Gazas 
joslā pēc 2005. gada, kad no tās 
tika izvākti gan Izraēlas kaŗa-
spēks, gan kolonistu apmetnes, 
varu sagrāba fanātisko islamistu 
apvienība “Hamas”, kas neatzīst 
Izraēlas eksistences tiesības un 
atrodas kaŗa stāvoklī ar to. Jau 

daudz rakstīts par “Hamas” ra -
ke šu zalvēm pret Izraēlas pilsē-
tām un visai bargajām atbildes 
ope rācijām, kas tika daudz 
kritizētas pasaulē. 

Trampa labvēlīgās noskaņas 
uz  mundrināta, Netanjahu val-
dī  ba sekmē apmetņu būvi Rie-
tum krastā, un pa to laiku gan 
Parīzē, gan citur pasaulē no -
tiek nemi tīga tukšu salmu kul-
ša na, konfe rences, simpoziji, 
kas neko ne  dod un tikai “baro” 
žurnālistus un visādu veidu 
analītiķus.

Te jāatgādina, ka Izraēlas pol i-
cija jau vairākas reizes pratinā-
jusi premjeru Netanjahu, kam 
četros gadījumos pārmet korup-
ciju – morāli nosodāmus darī-
jumus un “dāvanu” pieņemšanu. 
Viņš “ie  ķē ries” varas stūrē, un 
pie ap vār š ņa nav saskatāms vīrs, 

kas viņu varētu nomainīt. Ja 
iekšējā krize padziļināsies, var-
būt pacelsies Jaira Lapida rei -
tings. Viņš ar savu pamatā laicī-
go, centrisko partiju Yesh atid (Ir 
nākotne) atrodas opozicijā un 
gaida savu izdevī bu.

Vārdu sakot, šis konflikts pa -
redzamā nākotnē nav atrisi - 
n  āms – tāpat kā Armēnijas un 
Azerbaidžānas konflikts Kara ba-
has dēļ, kas, var teikt, “izkritis” 
no pasaules uzmanības loka. 

Pie reizes: šoruden paies 100 
gadu, kopš Lielbritanijas ārlietu 
ministrs Balfūrs apsolīja manai 
tautai “nacionālu mājokli” (na -
tional home) Palestīnā. Tas bija 
tas pats Balfūrs, kuŗš gadu vēlāk, 
nedēļu pirms Latvijas neatkarības 
proklamēšanas, vēstulē Zigfri  - 
d am Meierovicam atzina Latviju 
de facto...

Nesen starptautiskā pretkorup-
cijas un atklātības organizācija 
Transparency International laida 
klajā jaunāko tā dēvēto Korupci-
jas uztveres indeksu. Tā kontekstā 
organizācija aicina uzņēmējus 
un citus cilvēkus dažādās valstīs 
runāt par to, kā viņi uztver korup-
cijas klātbūtni vai tās neesamī bu 
savā valstī. Saskaņā ar minēto 
indeksu 100 punkti nozīmē, ka 
attiecīgajā valstī neviens neuz -
tver kaut mazāko korupcijas ele-
mentu, savukārt 0 nozīmē, ka 
ko  rupcija ir prātam neaptveramā 
līmenī. Perfektu atzīmi nekad 
nav dabūjusi neviena valsts. Šo -
gad pirmajā vietā ir Dānija un 
Jaunzēlande ar 90 punktiem, sa -
vukārt pēdējā vietā ir chaotiskā 
Somālija ar  10 punktiem. Ame-
rika, kur mīt daudzi Laika lasī-
tāji, dabūja 74 punktus, savukārt 
Lielbritanija, kur savukārt dzīvo 
Brīvās Latvijas lasītāji, ieguva  81 
punktu. Latvijā šogad atzīme ir 
57 punkti, tā ir augstākā atzīme 
kopš pirmās reizes, kad mūsu 
valsts tika vērtēta, taču valstu 
ran gā mēs noslīdējām par čet  - 
r ām vietām zemāk, no 40. vietas 
176 vērtēto valstu skaitā pērn uz 
44. vietu šogad. Transparency In -
ternational un tās filiāle Latvijā, 
nevalsts organizācija Delna, uz -
skata, ka tas liecina par stagnā-
ciju korupcijas apkaŗošanā. Mū -
su kaimiņvalstu kontekstā Igau-
nija vienmēr Latvijai šajā ziņā 
bijusi priekšā, šogad 70 punkti 
un 22. vieta, arī Lietuva šogad 
mūs ir apsteigusi – 59 punkti un 
38. vieta. Nevienam nebūs pār-
steigums, ka Krievijai ir tikai       
29 punkti un 131., bet Baltkrievi-
jai – 40 punkti un 70. vieta.

Jāteic gan, ka Korupcijas uz -
tveres indekss neatspoguļo pa -

Korupcija un tās uztvere

tieso situāciju ar korupciju katrā 
valstī. To arī ir atzīmējis mūsu 
Korupcijas novēršanas un apka-
ro šanas birojs (KNAB): “KNAB 
vērš uzmanību, ka nevalsts orga-
nizācijas Transparency Interna-
tio nal indekss atspoguļo korup-
cijas uztveri, nevis faktisko situā-
ciju, ko ir teju neiespējami pre-
cīzi izmērīt, jo korupcija ir latents 
noziegums. Tāpēc KNAB aicina 
ikvienu būt neiecietīgam pret 
korupciju, neiesaistīties pretli ku-
mīgās darbībās un par sev zinā   - 
m iem gadījumiem ziņot KNAB.”

KNAB uzskata, ka lielāks punk-
tu skaits šogad nozīmē, ka cil-
vēki Latvijā kļuvuši neiecie tīgāki 
pret korupciju. To apliecina arī 
2016. gada oktobŗa pētījumu 
centra SKDS dati, proti, salīdzi-
n ot ar 2015. gadu, 2016. gadā par 
18% ir samazinājies to respon-
dentu skaits, kuŗi atzinuši, ka 
pēdējo divu gadu laikā, kārtojot 
kādas lietas, jautājumus vai pro-
blēmas, ir veikuši neoficiālus mak-
sājumus, devuši dāvanas vai iz -
mantojuši privātos sakarus. Tā -
pat par 10% ir palielinājies to 
res pondentu skaits, kuŗi, saska-
roties ar korupcijas gadījumiem, 
būtu gatavi ziņot par tiem. Līdz 
ar to arī par 2% ir palielināju-
s ies respondentu gatavība ziņot 
KNAB par viņiem zināmajiem 
pārkāpumiem, piemēram, kad 
tiek pieprasīts kukulis vai amat-
persona pārkāpj savas pilnvaras.”

Latvijā esmu dzīvojis nu jau    
25 gadus un atceros brīdi, kad 
ievācos dzīvoklī, kuŗā dzīvoju jo -
projām. Tas bija maiņas process, 
proti, man bija divistabu dzī-
voklis Maskavas ielā (kuŗu es arī 
nenopirku, tas bija maiņas pro-
cess tādā nozīmē, ka es kundzei, 
kuŗai dzīvoklis piederēja, “uzdā-

vināju” 6000 ASV dolaru, savu-
kārt viņa man “uzdāvināja” dzī-
vokli. Tas bija pagājušā gadsim -
ta 90. gadu sākumā, kad man    
vēl nebija Latvijas pilsonības, un 
ārzemnieki nekustamo īpašu-
mu “pa tiešo” nedrīkstēja pirkt), 
man bija draugs, kuŗam bija div-
istabu dzīvoklis Vecrīgā. Pašrei-
zējais bija komūnāls dzīvoklis, te 
dzīvoja divas atsevišķas ģimenes, 
kopā 11 cilvēki četrās istabās. 
Viena ģimene aizvācās uz manu 
dzīvokli Maskavas ielā, otra – uz 
drauga dzīvokli Vecrīgā. Bija 
māklere, kuŗa to visu kārtoja, 
viņa visai atklātā tekstā pateica, 
ka 10 procenti no summas, kādu 
viņai maksāju, būs domāti doku-
mentu kārtošanas veicināšanai, 
ar ko būtu jāsaprot kukuļa do -
šana, lai dokuments tiktu pa  rak-
stīts dažu dienu, ne dažu mē  nešu 
laikā. Vairākus gadus vēlāk ga -
dījās iespēja pārņemt bēniņus,   
jo man dzīvoklis ir pēdējā stāvā. 
Kad pienāca laiks ierīkot kāpnes 
no pirmā uz otru stāvu, es meis-
taram jautāju, vai tas viss notiks 
atbilstoši noteikumiem. Viņš pa -
smaidīja un teica: “Vai gribat, lai 
kāpnes būtu gatavas nedēļas vai 
sešu mēnešu laikā?” Izvēlējos ne -
dēļu. Kad pienāca laiks dzīvokli 
privātizēt, man ar atpakaļejošu 
spēku bija “jālegālizē” tas, ka 
man tagad ir arī bēniņi. 
Visticamāk, tā bija korupcija, bet 
citādi es ar korupciju Latvijā 
neesmu nodarbojies, vismaz 
apzināti ne. Man Latvijā nav 
mašīnas, līdz ar to nav arī bijusi 
vajadzība maksāt leģendāro vai 
bēdīgi slaveno “pie cīti” ceļu poli-
cistam, lai iz  vairītos no soda.

Taču no mana personīgā pie-
mēra neizriet, ka Latvijā ar ko -
rupciju nebūtu problēmu. Pirm-

kārt, korupcija laikam ritot,  
kļūst rafinētāka, nav vairs tās 
dienas, kad cilvēks pie kādas 
amat personas ieradās ar kofe-
rīti, sauktu diplomātu, kas pie-
stūķēts ar naudu. Tas, savukārt, 
prasa sarežģītākas izmeklēšanas 
prasmes, un tā mūsu knābī bijusi 
problēma. Kā zināms, tur pēdējo 
gadu laikā ir notikušas lielas 
batālijas, nu jau bijušajam KNAB 
direktoram Jaroslavam Streļče-
nokam nepārtraukti kašķējoties 
un strīdoties ar biroja darbinie  - 
k iem. Tā rezultātā no KNAB ir 
aizgājuši pietiekami daudz pie-
redzējušu pretkorupcijas speciā-
listu. Patlaban Ministru kabinets 
domā par noteikumiem, kuŗu 
ietvaros tiks meklēts nākamais 
biroja direktors. Lasītāji zinās, 
ka pirmajā reizē pieteicās pul-
ciņš cilvēku, tajā skaitā pats J. 
Streļčenoks, bet vērtēšanas ko -
mi sija izbrāķēja visus pēc kārtas. 
Tas, protams, rada jautājumu 
par to, kāpēc, ja reiz amatam 
nederīgs, J. Streļčenoks vispār 
kļuva par KNAB direktoru? Ie -
priekšējais direktors Normunds 
Vilnītis bija īsta katastrofa, viņa 
mērķis šķita esam biroja iznī ci-
nāšana. J. Streļčenoks bija KNAB 
darbinieks, savējais, bet arī viņš 
izrādījās gluži nepiemērots. Tu -
rēsim īkšķus, ka nākamajās ne -
dēļās un mēnešos valdībai izdo-
sies atrast nudien piemērotu 
cilvēku! Skaidrs gan ir arī tas, ka 
Latvijas polītiskā šķira daudz 
labprātāk redzētu pretkorup-
cijas organizāciju aizejam, nevis 
atnākam. Starp citu,  KNAB ir 
atbildīgs par polītisko partiju 
financēšanas pārkāpumu novēr-
šanu, bet pēc katrām vēlēšanām 
izrādās, partijas tomēr ir “pārtē-
rējušās”. Pēc pēdējām Saeimas 

vēlēšanām valsts financējumu 
tāpēc zaudēja kādreiz varenā 
Vie notība, savukārt nesenais 
skandals Jūrmalā bija lielā mērā 
par financēšanas noteikumu pār-
kāp šanu aizvadītajās pašvaldību 
vē  lēšanās 2013. gadā. Tas liecina, 
ka polītikāņi nemācās no savām 
kļūdām, un tas ir vēl viens ie -
mesls, kāpēc Latvijai ir vajadzīgs 
nudien spēcīgs un spējīgs knā bis.

Protams, KNAB nav vienīgais 
posms šajā ķēdītē, tam nav rep-
resīvu tiesību, un tāpēc biroja 
iz  meklēšanas rezultātus vis-
pirms saņem Ģenerālpro kura-
tūra, kuŗa tad lemj, vai izvirzīt 
krimi nālapsūdzības vai tomēr 
tā nedarīt. Ja jā, tad lieta nonāk 
tiesā. Temīdas dzirnas mūsu 
valstī mēdz malt ļoti lēnām. Vis-
redzamākā korupcijas lieta sai s-
tāma ar Ventspils  mēru (kuram 
gan tiesāšanas dēļ vismaz formāli 
ir liegts darboties šai amatā) Ai -
varu Lembergu, kuru par dažā  - 
d iem noziegumiem un nedar - 
b iem tiesā jau daudzu gadu ga -
ŗumā, un patlaban procesam vēl 
gals nav īsti redzams. Lemberga 
aizstāvji, šķiet, dara visu iespē-
jamo, lai procesu vilktu garumā, 
iespējams, lai nonāktu līdz brī-
dim, kad attiecībā uz noziegu-
miem iestājies noilgums. Īsti lie-
las zivis tomēr nav notiesātas 
ne  kad, un šajā nozīmē Lembergs 
ir īsts valis.

Latvieši, gluži tāpat kā visi pa -
saules iedzīvotāji, tomēr nav pel-
nījuši dzīvot koruptīvā vidē, jo tā 
kaitē tautsaimniecībai, tiesisku-
mam un dzīves kvalitātei. Ja nu -
dien mūsu valstī iecietība pret 
korupciju ir samazinājusies, tas 
ir jauki. Bet daudz jaukāk būs 
tad, kad būs samazinājusies arī 
korupcija kā tāda.
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EDUARDS SILKALNS   

Gluži kā cilvēks nedzīvo no mai-
zes vien, tā viņš nerunā vār d iem 
vien. Citus informēt un uz citiem 
impulsus pārnest var arī ar ķer-
meni vai daudzām tā daļ ām. An  g-
ļiem labi zināms ir termins body 
language (ķermeņa valoda), ko lat-
 vieši ietver jēgumā zīmju valoda. 
Latviešu zīmju va  lodai jeb žes-
tiem veltītu viegli lasāmu un aiz-
raujošu zinātnisku grāmatu sa -
rak stījusi latviešu dzī ves ziņas, folk-
loras, valodu pēt nie ce profesore 
Janīna Kursīte. Ierasti latviešu žesti 
salīdzināti ar citām tautām piede-
rīgu cilvēku bezvārdu sazināšanas 
formām, un tagadne salīdzināta ar 
pagāt ni. Grāmatas pirmajā daļā 
(7. – 169. lpp.) sistēmatiski aplūko-
ti ar dažādām ķermeņa daļām 
dažā dos veidos vai nu spontāni,  
vai apzināti uz citiem pārnesami 
in formātīvi vai afektīvi signāli. 
Daudz citēti piemēri iz folkloras 
un rakstnieku darbiem. Otrā da  ļā 
(169. – 232.) aprakstīta un ana li-
zēta polītiķu žestu valoda, no mū -
su valsts pirmajiem prezi dentiem 
līdz tautas pārstāvjiem jaunākā 
laika Saeimās. Trešajā daļā (238. 
– 288.) redzam dau dzus latviešu 
po  lītiķus un sabied rības un 
kultūras darbiniekus žestikulējam 
krāsu un melnbaltu foto attēlos.  

Par vienu no ietekmīgākajiem 
veidiem, kā sazināties zīmju va  lo-
dā, Janīna Kursīte nosauc acu va -
lodu. Varot skatīties acīs, no  durt 
acis, pacelt acis, piemiegt acis, 
mest ar acīm, saskatīties, aiz vērt 
acis, vārtīt jeb pārgrozīt acis, varot 
acis ieplest, valbīt, bo  līt, blisināt, 
bulināt (šī vārda nozīmi neuzgāju 
Latviešu literā rās valodas vārd-
nī cā, bet sinonimu vārdnīcā tas 
saistīts ar baložu dūdošanu!), šau-
dīt. Bet kā ar ausīm? Pētniece 
saka, ka varot dot jeb sist pa ausi, 
grābt aiz ausīm. Ausis varot 
kustināt (šī gan esot “nebūt ne 
viegli veicama kustība”), un ausis 
varot pacelt (arī šis esot “praksē 
nereālizējams žests”). Par acīm 
latviešiem esot vismaz četrreiz 
vairāk sakāmvār du un parunu 
nekā par ausīm. To labi varam 
saprast, jo acis mums ir tiklab uzt-
veres kā izteiksmes lī   - dz eklis, 
kurmet ausis,  tikai uztver. Ja 
dodam vai grābjam otram aiz 
ausīm tas taču drīzāk uzskatāms 
par mūsu roku žestu, vai tad ne 
tā? No latviešu rakstniekiem, kas 
zīmju valodas aprakstīšanai vis vai-
rāk nodevušies, profesore vis vai-

Brauka bārdu, kasa pakausi...
Janīna Kursīte, Zīmju valoda: latviešu žesti, 

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2016. g., 304 lpp.

rāk izceļ un citē Zeiboltu Jēkabu 
(1867 – 1924), par kuŗu teikts, ka 
viņš „aptvēris 19. gs. latviešu – 
laucinieka, kas tiecas uz pilsētu – 
ķer meņa valodas reģistra izmaiņas 
vai visās iespējamās niansēs, radot 
latvieša zīmīgo kustību jeb žestu 
valodas enciklopēdisku tvērumu.” 
(234.)

Janīnas Kursītes uzmanībai to -
mēr nepaiet secen arī pašas jaun-
laicīgākās parādības. Daudz trā pī-
ga materiāla viņa savākusi no acī-
giem un inteliģentiem vērotājiem 
īsi pirms grāmatas iznākšanas, vēl 
tai pašā 2016. gadā. Tā rakstnieks 
Alberts Bels, atcerēdamies, kā ag -
rāk cilvēki sasveicinājušies vai 
atsveicinājušies ar “galvas pamā-
jienu, mīļu smaidu, rokas spie-
dienu”,  novērojis, ka “šodien sit ar 
plaukstu pret plaukstu un vēl 
visādi”. (185.) Man uzreiz gribējās 
atcerēties Segļu kapos pie Kuldī-
gas apmeklētus kapu svētkus. Pēc 
tiem Svētās Annas draudzes mā -
cī tājs Mārtiņš Burke-Burkevics no 
pieaugušajiem sērotājiem atvadī-
jās ar ierasto rokas spiedienu, bet 
pretī skolas vecuma meitenei 

pastiepa vertikāli izvērstu plauk-
stu, pa kuŗu tad meitietis kārtīgi 
uzplikšķināja ar savējo. Laikos, 
kad mācītājus mēdza saukt par 
cienīgtēviem, kas tāds nebūtu bijis 
iedomājams, bet mūsdienās pat 
mācītājam jāparāda, ka viņš ir 
“tāds pats kā visi citi cilvēki” un 
ārējo formu izvēlē iet līdzi laika 
garam. 

Ko tad Janīna Kursīte domā par 
ārzemju latviešu, kādreizējo trim-
dinieku žestu valodu, salīdzinot 
ar Latvijā tagad sastopamo? La -
sām: Visumā tuvāka un sapro ta-

māka Latvijas latviešiem joprojām 
ir Latvijas krievu vai citu šeit dzī vo-
jošo tautību pārstāvju nekā ār  zem-
j u latviešu žestu valoda. Piecdesmit 
kopdzīves gadi pieslīpējot vienā do-
ja dažādu etnosu ķermeņa valo-
du Latvijā, attālinot to no ASV vai 
Austrālijas, vai citas mītnes zemes 
latviešu valodas. (195.) Te ārzemju 
latviešiem attiecībā pret zīmju va -
lodu piedēvēta tā pati konservā-
toru jeb veco ierašu saglabātāju 
funkcija, kādu Latvijas latvieši 
mums piedēvē attiecībā pret vār-
du valodu. Vai pievienosimies 
šim uzskatam? Uzskatīsim to par 
komplimentu? 

No ārzemju latviešiem grāmatā 
pieminēti vēlāk Latvijas polītis-
ka jā dzīvē iesaistījušies Gundars 
Vald manis, Krišjānis Kariņš, Vaira 
Vīķe-Freiberga, Uldis Grava, Atis 
Lejiņš un vēl citi, bet īpaša loma it 
kā žestu ieviešanā Saeimā pie-
šķirta kādreizējam Austrālijas lat-
vietim Jānim Ritenim (1925-2007).  
Ritenis, lūk, ierosinājis Saeimas 
izmantot t.s. īkšķa žestu, frakciju 
vadītājiem norādot deputātiem, 
kā viņiem būs balsot. Īkšķis uz 

augšu nozīmējis “par”, īkšķis uz 
leju – “pret”, bet līmeniski pavērsta 
delna ar kopā sakļautiem pirks-
tiem – “atturas”. Īkšķa žesta pēdas 
vedot līdz pat Senās Romas gla-
diātoru cīņām, kad pūļa uz augšu 
paceltie īkšķi nozīmējuši, ka gla-
diātoram būs dzīvot, bet uz leju – 
ka mirt. Kopš 21. gs. sākuma īkšķa 
vietā Saeimā tiekot izmantotas 
trīs dažādu krāsu kartītes.

Grāmatas illustrāciju daļa pa  rā-
da, cik liela loma Latvijas pirmās 
neatkarības perioda prezidentiem 
piemitusi viņu cilindriem un plat-

malēm publiskas uzstāšanās rei - 
z ēs. No jaunākā laika polītiķiem 
daudz mēdza žestikulēt Ivars 
God manis. Kad viņš bija otrā 
gājiena ministru prezidents un 
bieži uz  stājās televīzijā, uzmanību 
no viņa teiktā satura nereti 
novērsa ausī š anās un gaidīšana, 
kad nu viņš nākamo reizi pabraucīs 
bārdu vai pakasīs pakausi. Kursīte 
jautā, vai pakauša kasīšana bijusi 
viņa do   mu procesa atspulgs. 
Atmiņas par Godmaņa biežo 
plātīšanos rokām liek ar bažām 
gaidīt uz viņa šajā ziņā līdzinieka 
Donalda Trampa prezidentūru 
Amerikā, cik jau nu ilgi viņam 
būs lemts augstajā krēslā sēdēt. 
Ļaunāka par mūsu Godmaņa 
žestiem ir viņa tēmē ša na klausītāju 
virzienā ar izstieptu rādītāja pirk-
stu. Vēl nepatīkamā ka viņa 
vēlēšanu kampaņas laikā un vēlāk 
bija ne vien viņa sāncenses 
Hilarijas izmēdīšana, bet līdzīga 
attieksme pret kādu žurnālisti ar 
kustību traucējumiem. Cik daudz 
ētiski augstvērtīgāki tad bijuši, 
pēc Kursītes, mūsu senči: Nekādā 
ziņā nedrīkstēja izmēdīt vecus, ne -
varīgus, kroplus vai slimus, naba-
dzīgus cilvēkus, jo ticēja, ka tādā 
gadījumā izsmejamā vaina  (krop-
lums u.tml.) var pāriet uz pašu 
mē  dītāju. (165.) Šos vārdus rak-
stot, garā sadzirdu vienu otru 

Ameri kas lasītāju pāri okeanam 
tāpat garā saucam: “Ko tas Latvijas 
grā matu apskatnieks te jaucas 
iekšā mūsu polītikā?” Mīļā miera 
labad tāpēc tikpat skaļi saucu pretī: 
“Atvainojos par šo nelielo eks-
kursu!” 

Ir žesti, neverbāli izteiksmes lī -
dzekļi, kas vērsti ne vien uz otru, 
bet arī pašam uz sevi. Kad 11. jan-
vāŗa pusdienlaikā Latvijas Univer-
sitātes galvenajā ēkā pie ieejas Ma -
zajā aulā biju saņēmis Janīnas 
Kur sītes grāmatas eksemplāru un 
lēnā solī devos aulā, lai piedalītos 
grāmatas atvēršanā, pa tām pašām 
durvīm ārā steidzās autore. Tā kā 
biju viņu bieži redzējis televīzijā, 
bet ne reizi vēl skatījis dzīvē, pa -
blenzu autorē, sak’, lai būtu drošs, 
ka viņa ir tas pats cilvēks. Profesore 
par kādu centimetru pasvērās uz 
manu pusi, minimāli ieskatījās 
acīs, minimāli pakratīja galvu un 
domās droši vien pati sev teica: 
“Tas cilvēks, iespējams, kaut kur 
redzēts, bet tiešām nezinu, kas 
viņš tāds un kā viņu sauc. Drošs 
paliek drošs, padošu viņam zīmi, 
ka esmu viņu pamanījusi, bet ne -
darīšu to necik izteikti, jo var jau 
gadīties, ka ir pilnīgs svešinieks.” 
Vai līdzīgās situācijās neesam bi -
juši mēs visi, kas, sabiedriskus 
pie nākumus pildot, esam 
grozījušies cilvēkos? 

Smaids. A. Bērziņš // Foto: J. Kursīte. 2011.06.02.

Koncentrēšanās mīmika. R. Pauls // Foto: J. Kursīte. 2009.01.13.

Rokas aiz muguras. No labās kultūrpētnieks Vilberts Krasnais un 
viņa tēvs Andrejs Krasnais pie Gūtmaņalas // Foto no Aijas 
Bērziņas archīva 1941. gads

Rokas uz pleciem. Rakstnieki Knuts Skujenieks, Gundega Repše, 
fonā Zigmunds Skujiņš, režisors Andrejs Žagars // Foto: J. Kursīte 
2012
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Kad pēc vairākiem gadiem, 
ko pavadījāt, strādājot visaug-
stākā līmeņa Eiropas komisā-
ra ama  tā, atgriezāties Latvijā, 
bijāt par kaut ko ļoti patīkami 
vai, gluži otrādi, nepatīkami 
pārsteigts? Vai polītiskā vide, 
raugoties no “Rietumu puses”, 
Latvijā ir brie smīga vai ļoti 
briesmīga?

Runājot par pārsteigumu – tādu 
nebija, jo visu laiku biju dzīvojis 
līdzi tam, kas Latvijā notiek, un 
uz  turējis aktīvus kontaktus. Tur-
klāt – mana īstā mītnes zeme 
vien mēr ir bijusi Latvija, īstenībā 
citur Eiropā man bijusi tikai 
“gultas  vieta”, īstās mājas man taču 
ir Lat vijā. Kas mani iepriecināja? 
Tas, ko pamanām tikai tad, ja ir 
ie  spē  ja salīdzināt, ‒ salīdzinājumā 
ar daudzām citām zemēm Latvija 
tomēr ir izveidojusies par skaistu 
un bagātu valsti. Kas apbēdināja? 
Ļoti daudz “necaurspīdīguma”, ko 
sapratu, aktīvi iesaistoties Latvijas 
polītikā. Un maz pozitīvu ambī-
ciju, kas polītikā ir ļoti svarīgi. 
Po  lītiskajā kultūrā arī nav nekā 
bries mīga, pie varas ir koalīciju 
valdī bas, kuŗās ir savas “sarkanās 
līni jas”, proti, katra partija cenšas 
no  sargāt savas pozīcijas, virza 
savas polītiskās programmas, kas 
īste nī bā arī virza valsti uz priekšu. 
Tiklīdz viena partija izvirza kaut 
ko pozitīvu, cita to “apkaro”, bet 
galvenokārt nevis tāpēc, ka būtu 
pret, bet pēc principa – kāpēc jūs, 
nevis mēs.

Vai tas attiecināms arī uz sva-
rīgākajām reformām valstī, pie-
mēram, uz veselības aprūpes re -
formu? Mūsu laikraksta iepriek-
šējā numurā bija intervija ar 
veselības ministri Andu Čakšu, 
kuŗa teica – “ticu, ka man blakus 
būs Augusts Brigmanis, Māris 
Kučinskis”. Abi no ZZS. Kur būs 
Vienotība? Blakus vai pēc prin-
cipa – kāpēc jūs?

Vispirms ministrei konkrēti jā -
formulē reformas pamatprincipi, 
līdz šim ir tikai ieceres. Jā, ir dis-
kusija par slimnīcu tīkla piln vei-
došanu, piesaistot Eiropas naudu, 
īstenībā – vairāk par būvniecību 
un remontiem. Mūsuprāt,  centrā 
jābūt pacientam. Vienotība ir ga -
tava atbalstīt veselības reformu, 
kuŗas centrā ir cilvēks. Jo tas galu 
galā ir pavisam tieši saistīts ar 
taut saimniecības attīstību – neve-
sels cilvēks nevar pilnvērtīgi 
strādāt, lai iekļautos valsts 
tautsaimniecī bas attīstībā.

Bet laiks rit, Latvijā cilvēki 
mirst no slimībām, ko iespējams 
izārstēt, jārīkojas steidzami.

Tai pašā laikā neviena partija 
nenāks klajā ar priekšlikumu šo -
brīd pacelt nodokļus. Vienīgais 
taisnīgais ceļš ir pievērsties cilvē-
k iem, palīdzēt tiem, kas paši to 
ne  var, respektīvi, veselības aprūpes 
pakalpojumiem ir jābūt pieeja-
m iem šobrīd. Vēl vairāk – nedrīkst 
palikt pie tā, ka pacients vēršas pie 
ārsta ar jau ielaistu slimību, tas, 
savukārt, sadārdzina turpmāko 
ārstēšanu. Nekavējoties ir jārefor-
mē esošā sistēma attiecībā uz pa  -
c ientu, nevis attiecībā uz infra-
struktūru.

Par polītisko kultūru, reformām, 
vēlēšanām un Latvijas nākotni

Partijas “Vienotība” valdes priekšsēdis Andris Piebalgs intervijā Ligitai Kovtunai

Kas cits to līdzēs izdarīt labāk, 
ja ne nozares speciālisti! Vai 
Vienotība, pieņemot savus polī-
tiskos lēmumus, pieaicinās eks-
pertus – profesionāļus, vai jūsu 
vidū tādi jau ir?

Ir – ārsti Romualds Ražuks, 
Hosams Abu Meri un vēl daudzi 
citi. Viņi var palīdzēt atrast pa  rei-
zo risinājumu, raugoties no “iekš-
puses” ‒ kā mediķi no sistēmas, 
kuŗā katastrofāli trūkst naudas. 
Par tijas viedoklis kopumā ir 
vērsts uz pacientu. Ja tāds ir arī 
Andas Čakšas viedoklis, mēs sa -
pratīsimies. Tālākajā nākotnē jā -
domā arī par medicīnas apdroši-
nāšanas sistēmu, kas varbūt ne -
būs pa prātam mediķu grupām, 
kuŗas saņem valsts financējumu, 
taču būs laba pacientiem. Tātad – 
pacienta interesēm jābūt galve-
najām, pat ja tās savureiz nesakrīt 
ar nozares profesionāļu viedokli.

Par otru svarīgāko reformu – 
izglītības jomā, ko šobrīd, non ā-
cis kārtējo reizi krustugunīs, īste-
no Vienotības ministrs Kārlis 
Šadurskis? Pirmais solis – skolo-
tāju algu reforma – nepārprota-
mi tika veikts ar pārliecinošu 
polītisko atbalstu. Tostarp no 
ZZS pārstāvētā Ministru prezi-
denta puses.

Šis atbalsts bija vienīgais veids, 
kā reformas iesākt. Jo – principā 
visi polītiskie spēki piekrīt, ka re -
  f ormas vajag, bet tiklīdz tiek pie-
dāvāts konkrēts plāns, tie, kas ir 
pret, iznāk priekšplānā, kamēr at -
balstītāji pieklust. Ja nav spēcīga 
atbalsta, nevienu reformu nevar 
īstenot. Protams, ne jau viss, ne 
jau katra detaļa izdodas perfekti. 
Taču jāsaprot pats galvenais – pār-
maiņas ir nepieciešamas, jo vie nī-
gais, kā Latvija un latvieši var pa -
stāvēt, ir izglītota tauta. Turklāt ne 
jau nauda noteiks izglītības līme-
ni, bet kvalitāte. Iepriekšējā pie -
re dze, kad tika meklēti kompro-
misi, vairs neiztur nekādus kvali-
tātes kritērijus. Un man ir ganda-
rījums, ka ministrs Šadurskis kār-
tējo reizi iztur kritiku un iet uz 
priekšu. Tas, ko viņš varēja izdarīt 
labāk, ‒ panākt vairāk at  balstītāju 
gan no polītiskajiem spēkiem, 
gan no profesionāļiem. Taču arī 
ar gandarījumu jāatzīst, ka tika 
panākts atbalsts no ZZS un Na -
cionālās apvienības. Svarīgs ir 
mēr  ķis, ceļa izvēle ir ministra uz -
devums un atbildība.

Pats bijāt izglītības ministrs 
vairāk nekā trīs gadus – no 1990. 
līdz 1993. gada beigām. Tad jau 
labi saprotat kollēgu un varat 
vērtēt, ko būtu darījis citādi.

Pasaule mainās milzīgā paātri-
nājumā, procesiem ir jāseko līdzi, 
jāizprot, jāpārzina. Varbūt kaut ko 
būtu darījis citādi, bet jāņem vērā, 
ka es izglītības sistēmā strā dāju citā 
laikā, ministra amatā no  nācu, bū -
dams jauns cilvēks, Val mieras vi -
dusskolas direktors. Ir daudz kas 
mainījies, taču nemai nīgs ir izglītī-
bas kvalitātes kritē rijs. Un polītisks 
atbalsts pozitīvām pār  maiņām. 
Skaidri redzu, kā Rī  gā pie varas 
esošās opozīcijas par tijas ar dema-
goģiskiem paņē m ien iem mēģina 
bremzēt izglītības reformas.

Jums tika piedāvāts arī startēt 
vēlēšanās uz Rīgas galvas amatu. 
Kāpēc atteicāties?

Pirmkārt, esmu valmierietis, ne     -
vis rīdzinieks, nebūtu godīgi īsi 
pirms vēlēšanām deklarēties Rīgā 
un startēt šajās vēlēšanā. Otrkārt, 
esmu pārliecināts, ka polītikā arī 
jānotiek paaudžu nomaiņai un 
jādod vieta jaunajiem. Vienotībai ir, 
manuprāt, izcils Rīgas galvas amata 
kandidāts Vilnis Ķirsis – izglītots, 
spējīgs jauns cilvēks ar po  zitīvām 
polītiskajām ambīci jām, un tas ir 
ļoti svarīgi. Viņam ir skaidra un 

konkrēta programma, ko piedāvāt 
rīdziniekiem, un viņš ir nobriedis 
polītiķis, neraugoties uz savu jau -
nību, cilvēks, kuŗš mā  cās, pilnvei-
dojas. Ir Saeimas de  put āts, turklāt 
arī zemessargs – viens no diviem 
Saeimas depu tā tiem. Tādiem cil-
vēkiem ir jādod iespēja.

Pašvaldību vēlēšanas ir pirmais 
un ļoti nozīmīgais solis pretī na -
cionālajām jeb Saeimas vēlēša -
n  ām 2018. gadā. No tā, cik pārlie-
cinoši partijas sevi pierādīs šova-
sar, lielā mērā būs atkarīgs šo na -
cionālo vēlēšanu rezultāts.

Cik spēcīga ir jūsu partija 
reģionos?

Pašvaldību vēlēšanās Vienotības 
mērķis ir visā Latvijā parādīt sevi 
vismaz tikpat labi kā vēlēšanās 
pirms četriem gadiem, kā arī saga-
tavot solīdu piedāvājumu lielajās 
pilsētās, piemēram, Liepājā. Ko - 
  pu mā reģionos pašvaldību vēlē - 
š an ās ir  mazāk “polītiskās pieska-
ņas” ‒ cilvēki vairāk izvēlas balsot 
par per  sonībām, kas sevi aplieci-
nājuš as un ieguvušas autoritāti. 
Laukos tiešām mazāk interesē, no 
kuŗas partijas cilvēks nāk, turklāt 
te ir spēcīgas reģionālās partijas. 

Nav noslēpums, ka Vienotību 
novājinājušas iekšējās problē-
mas. Kā ir tagad? 

Ir norimuši iekšējie strīdi, kam 
bija personisks raksturs, bet “brū-
ces dzīst lēnām”, īpaši polītikā. 
Esam sapratuši, ka personiskas ne -
 saskaņas nevaram atļauties. Prie-
cē, ka Vienotības frakcija Saei mā 
joprojām ir patiešām vienota.

Jums ir arī atbalsta grupas 
ārzemēs. 

Un tas ir nozīmīgs atbalsts. Ša -
jās grupās darbojas mūsu domu-
biedri ārzemēs mītošo tautiešu 

vidū, kas palīdz skaidrot Vienotī-
bas nostāju, idejas, rīcību katrā 
konkrētā situācijā.

Kā veicas ar jaunu biedru 
piesaistīšanu? 

Aizvadītā gada laikā klāt nākuši 
35 jauni biedri. Protams, vairs ne -
varam cerēt uz to, kā bija Jaunā lai ka 
“iesaukumā”, kad jauni cil vēki, pat 
patosa pārņemti, ienāca polīti kā ar 
apņemšanos mainīt uz labu.  Šobrīd 
jauno biedru skaits nav liels, taču 
tie arvien ir cilvēki ar jaunām 
idejām, cilvēki no uzņēmēju ap -
rin dām, ar starptautisku pieredzi. 
Daži no jaunajiem biedriem star-
tēs arī Rīgas Domes vēlēšanās.

Tai pašā laikā rodas jaunas 
partijas, kas taču atrod domu-
biedrus...

Ļoti ceru, ka, tuvojoties vēlē ša -
n ām, notiks polītisko spēku ap -
vie nošanās. Un, protams, ceru, ka 
Vienotība būs pietiekami spēcīga, 
lai ieinteresētu tai piesaistīties    
jaunus spēkus. Tāpat esmu pie 
pārliecības, ka kļūdās tie, kas do -
mā izveidot jaunu partiju uz Vie-
notības drupām. Mēs taču sapro-
tam, ka, sašķeļoties mazās parti jās, 
zaudējam spēkus. Vēl vairāk ‒ 

riskējam ar savu neatkarību. 
Kāda ir Vienotības pozicija at -

tiecībā uz Korupcijas novērša nas 
un apkaŗošanas biroja (KNAB) 
vadību, kas, kā skaidri pierādī-
jies, izšķiež spēkus un valsts līdz-
ekļus iekšēju kašķu dēļ jeb, kā 
tau tā saka, visu tvaiku izlaiž 
svilpē. 

Pavisam konkrēti ‒ vēlos, lai 
jau nā KNAB vadītāja kandidātu 
no  sauc Valsts prezidents. Līdzīgi 
kā ASV prezidents nosauc jeb 
nozī mē savas valdības pārstāvjus. 
KNAB ir jābūt stipram un neat-

karīgam, ja turklāt skaidri zinām, 
ka korupcija ir mūsu valsts prob-
lē ma. Pavisam vienkāršs piemērs ‒ 
tas taču ir neticami, ka valsts 
amatpersona (!) atļaujas savam 
radiniekam “aizdot” 200 tūkstošus 
eiro, ko redzam viņu deklarācijās! 
Ir nepieciešamas dziļas sistēmiskas 
izmaiņas, kas izslēdz korupcijas 
riskus gan privāti, gan jomās, kas 
saistās ar valsts pasūtinājumiem 
un dotācijām. Skandinavijas val-
stīs, piemēram, tas ir izdevies. 

Kādi motīvi jūs, gana iztikušu 
cilvēku labākajos gados, mudi-
nāja uzņemties tik “nepateicī -
gu” amatu tik sarežģītā laikā?

Mīlu savu valsti! Un ar sevišķu 
gandarījumu atceros divus nozī mī-
gus balsojumus, kad mana tauta 
izdarīja pārliecinošu un pa  reizu 
izvēli, ‒ Valodas referen dums un 
balsojums par iestāšanos Eiropas 
Savienībā. Nekad nebeigšu būt ie -
interesēts Latvijas polītikā, vēl vai-
rāk ‒ mudināšu, lai cilvēki iesai - 
s tās, neklusē, balsīm jābūt vai rāk 
dzirdamām. Galvenais ‒ es  mu lai-
mīgs, ka atkal esmu mājās, kur arī 
pavadīšu savu dzīvi. Man nav   pat 
domas doties kaut kur citur.
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Pagājušajā gadā plaši tika atzī-
mēta Raiņa un Aspazijas 150 
ga  du jubileja. Lai gan Rainis, cik 
zināms, Anglijā nekad nav bijis, 
tomēr viņam ar šo zemi ir bijusi 
netieša saistība caur pēdējo pirms-
kaŗa Latvijas diplomātisko pār-
stā vi Apvienotajā Karalistē sūtni 
Kārli Zariņu. Savukārt Zariņam 
pirmā tuvākā saskare ar Raini, 
kaut arī neklātienē, šķiet, bijusi 
Pēterpilī – kā toreiz dēvēja mūs-
dienu Sanktpēterburgu, kur Kār-
lis Zariņš pavadīja 19 dzīves ga -
dus.

Vairāk par sūtni Kārli Zariņu 
un Raini vēsta citāts no kāda 
Zariņa raksta “Manas atmiņas 
par Raini”, kas publicēts žurnāla 
Ceļa Zīmes 25. numurā 1954. ga -
dā: “…1899. gadā aizbraucu uz 
Pēterpili. [Zariņam toreiz bija ti -
kai 20 gadu]. Tajā laikā tur sāka 
izdot Pēterburgas Avīzes. Tad zi -
nājām arī ko vairāk par Raini. 
Nācām ar viņa darbiem kontak-
tā. Bijām sajūsmināti un lepni,  
ka mums ir savi Maksimi Gorki-
ji, Leonidi Andrejevi u.c. un ju -
tā mies kā lielas tautas locekļi. 
Arī saviem draugiem sveštautie-
šiem par Raini stāstījām ar lep-
nu mu. [..] Pēc 1905. gada revolū-
cijas  Pē  terpilī nodibinājās bied-
rība “Dzī ve”, kuŗas mērķis bija 
izglītības sekmēšana un jaunā-
ko rakstnieku darbu izplatīšana. 
Mani ievēlēja valdē. Vēlāk poli-
cija biedrību slēdza. Darbojos arī 
Pēterpils labdarības biedrībā kā 
valdes loceklis.”

Uz Raiņa lūgumu biedrība 
sarīkoja lugas “Pūt, vējiņi!” pirm-
izrādi, jo Rīgā pēcrevolūcijas ap -
stākļos tas būtu bijis pārāk ris-
k anti. Par šo izrādi Zariņš raksta: 
“Latviešu teātŗa izrādes arvienu 
bija labi apmeklētas. [..] Uz “Pūt, 
vējiņi!” izrādi biļetes bija gandrīz 
jau izpārdotas sen priekš pirm-
izrādes. Tai vakarā es sēdēju pie 
kases. Rindas pēc biļetēm nebei-
dzās. Teātŗa izrāde bija jau pusē, 
bet ļaudis vēl arvienu pirka bi -
ļetes, lai kaut pusi izrādes redzētu. 
No Rīgas bija iebraukuši laik rak-
stu korespondenti, kritiķi u.c. 
Mēs, tā sauktie pēterpilieši, bijām 
gaužām lepni uz “Pūt, vējiņi!” 
pirmizrādi. Atsauksmes presē 
bija ļoti labas. Pēc tam “Pūt, vē -
jiņi!” izrādīja Rīgā. [..] Pēterpils 
latviešos pēc “Pūt, vējiņi!” izrādes 
radās nacionālā gara pacilātība. 
Mēs, trīs tuvi draugi, [..] nodibi-
nājām apgādu “Imanta”, lai snieg-
tu latviešiem vērtīgas grāmatas. 
Pirmā grāmata, ko izdevām, bija 
“Pēterpils kalendārs”.”

Vēlāk izdevēji nolēma izdot 
Raiņa dzeju krājumu “Klusā grā-
mata”, bet nezināja, kā uz to rea-
ģēs valsts cenzors. Pats Zariņš 
esot aizgājis pie latviešu cenzora 
Remika, kurš gan nevarējis atbil-
dēt, vai grāmatu var dot iespie ša-
nai, vai ne. Tā kā izdevējiem sa -
turs paticis, viņi nolēmuši to  mēr 
grāmatu izdot. Tālāk Za  r iņš:

“Mēs, 3 izdevēji, kā 3 muske-
tieri uzmanīgi sekojām spiestu-
ves darbam, kas gāja diezgan lē -
n ām uz priekšu mazajā latviešu 
spiestuvē. Te vienā agrā rīta stun-
dā pie manis darbā ieskrēja ļoti 
uztraucies spiestuves īpašnieks. 
Pagājušajā naktī policija esot 
kon fiscējusi “Kluso grāmatu”.

Īpašnieks esot paguvis izglābt 

Sūtnis Kārlis Zariņš un RainisOKTĀVIJA AVOTIŅA

tikai pāris eksemplāru, pārējie 
tika iepakoti kastēs un aizvesti. 
Izrādījās, ka izšķirīgais dzejolis 
esot bijis: “Neesi kā tārpiņš, kas 
lokās, kad min, // Kas pretim 
sper, tam labāk sokas.” 

Pāris dienu vēlāk Zariņš tika 
aicināts pie izmeklēšanas tiesne-
ša vai prokurora (pats neatcerē-
jās, pie kura). Pēc nopratināša-
nas, kurā Zariņš bija izstāstījis, 
cik ļoti tuva latviešiem esot daba 
un ka nekas ļauns tur neesot bijis 
domāts, utt., u.tml., viņu atlaiduši 
mājās. Bet pēc “Klusās grāmatas” 
neveiksmēm darbs esot bijis uz 
kādu laiku jāpārtrauc, jo “visi 
bei   dzamie līdzekļi, kas tanī bija 
ieguldīti”, esot bijuši pazaudēti. 

Pēc vairākiem gadiem kad 
Latvijas Republikas valstiskā ne -
atkarība jau bija nodibināta un 
Rainis viesojās Zviedrijā, kur 
Kār lis Zariņš toreiz (no 1919. ga -
da oktobra) kā viens no pirma-
jiem Latvijas valsts diplomātiem 
bija rezidējošais ministrs, Zari  - 
ņ am atradās izdevība pārrunāt 
“vecos Pēterpils laikus”. Rainis 
bijis sajūsmināts uzzināt, ka Za  - 
  r iņš esot bijis iesaistīts gan “Pūt, 
vējiņi!” pirmizrādes organizē ša-
nā, gan arī “Klusās grāmatas” 
izdošanā. Kopš tā brīža esot no -
dibinājušās draudzīgas un sirsnī-
gas attiecības. Tālāk Zariņš:

“Nezinu, kādā sakarā sarunas 
novirzījās uz tematu, vai tas ir 
labi, ka lieli gari kā Rainis, rakst-
nieki un mākslinieki piedalās 
polītikā – kur viņu uzdevums ir 
daudz augstāks – tautu vienot 
draudzībā un saskaņā. [..] Rainis 
atteica, ka [..] iemesls, kas viņam 
liekot turpināt polītiķa gaitas, 
esot divējāds: pirmkārt, viņš no 
agras jaunības esot sociālde mo-
kratu idejas piekritējs un tāds arī 
gribot palikt līdz mūža galam. 
[..] Otrkārt, viņa lielā interese 

par latviešu jaunatnes izglītību 
un dzimtenes nacionālās kultūras 
uzplaukumu esot lielā mērā sai s-
tīta ar polītiku un likumdoša  nu. 
Visiem spēkiem tāpēc viņš aiz-
stāvot ideju par latviešu tautiskā 
gara un kultūras kopšanu un 
nostiprināšanu.”

Zariņš savu rakstu pabeidz ar 
vārdiem: “Man gribētos teikt – 
kaut gan Rainis ir miris, Rainis 
dzīvo un dzīvos latviešu tautas 
garā un dvēselē. Pie viņa vēl lat-
vieši ilgi smelsies gara veldzi un 
stiprinājumu savas tautas brīvī-
bas cīņām.”

Nacionālā kultūra, domājams, 
bija pats galvenais vienojošais 
faktors, kas satuvināja kopā šīs 

divas personības – Zariņu un 
Raini – ar šķietami atšķirīgiem 
polītiskiem uzskatiem. 

Savukārt Raiņa māsa Dora 
Pliekšāne, kura bija studējusi ār -
ze mēs (Cīrihē un Montpeljē), 
sa  laulājās ar Raiņa draugu un 
stu  dijubiedru Pēteri Stučku (abi 
ko  pā mācījušies gan Rīgas ģim-
na zijā, gan arī kopā studējuši 
ties  lietas Pēterburgas universi -
tā tē). Viņas liktenis saistībā ar 
sa  va   vīra dzīves gaitām izvērsās 
atkal pa  visam citādāks. Pēteris 
Stučka bija pretrunīga personī-
ba, pārlie cināts komūnists, kurš 
no 1920. gada pastāvīgi dzīvoja 
Maskavā. Turpat arī viņš 1932. 
gadā mira. Savukārt Dora Pliek-
šāne-Stučka pēc Otrā pasaules 
kaŗa atgriezās Rīgā, kur viņa 
aizgāja mūžībā 1950. gadā.

Izdevumā Jurista Vārds publi-
cētā rakstā “Divi ceļi” sniegts ele-
  gants raksturojums – pēc atgrie-
ša nās no izsūtījuma Krievijā 20. 
gadsimta pirmajos gados Raiņa 
un Stučkas ceļi šķiras: 

“Rainis kopā ar Aspaziju dodas 
trimdā, kur uzraksta savus no -
zīmīgākos literāros darbus un, 

palikdams uzticīgs sociāldemo-
kratijas idejām, vienlaikus stip-
rina latviešu nacionālo pašapzi-
ņu un kaldina Latvijas valstisku-
ma ideju. Stučka šai laikā veido 
veiksmīgu advokāta karjēru Pē -
ter burgā un vienlaikus pievēršas 
boļševismam, uzskatot, ka šķiru 
cīņas un vispasaules revolūcijas 
priekšā atsevišķo tautu interes-
ēm jāatkāpjas. Kamēr Rainis 
Šveicē strādā pie patriotiskās 
poēmas “Daugava”, Stučka vada 
sarkanās armijas iebrukumu 

tikko kā dibi nātajā Latvijas valstī, 
ar terrora palīdzību iedvešot 
šausmas visā Latvijā. 1920. gadā 
Rainis atgrie žas Latvijā un ie -
saistās gan Sat ver  smes sapulces, 
gan Saeimas un Ministru kabi -
neta darbā. Stučka šai laikā, bū -
dams viens no tuvākajiem Ļeņina 
līdzgait nie k iem, Krievijā liek pa -
matus soci ā listiskajām tiesībām 
(rakstīto li  ku mu aizstā dams ar 
tiesnešu re  volucionāro sirdsap-
ziņu) un kļūst par pirmo PSRS 
Augstākās tiesas priekšsēdi. 
Rainis, arī mūsdienās saukts par 
savas tautas lielāko dzejnieku, 

cerēto Nobela prēmiju (un vispār 
plašāku starptautisku atzinību) 
tā arī neiegūst, turpretī Stučka, 
kaut arī ar naidu padzīts no 
dzimtenes, pateicoties darbī bai 
padomju tiesību laukā, jo  projām 
ir pasaulē pazīstamākais latviešu 
(un pat visa Austrumei ropas 
reģiona) jurists, kuŗa vārds bieži 
atrodams ārvalstu tieslietu 
literātūrā.” 

Un tālāk, turpat: “Raiņa un 
Stučkas likteņi ir laba izejviela 
pārdomām par to, cik ļoti katrs 

lēmums un solis var ietekmēt 
cilvēka tālāko dzīves ceļu. Savu-
kārt ikviena dzīve var kļūt iz -
šķiroša visas nācijas un valsts 
liktenī.”

Un varētu arī teikt, ka šo trīs 
cilvēku – Raiņa, Zariņa un Stuč-
kas – personās spilgti izpaužas 
trīs izteikti un liktenīgi pavedie ni 
mūsu tautas gaitās; pavedieni, 
kas cauri gadu desmitiem ir li  kuši 
sevi manīt ne tik vien po  lī tiķu 
darbībā, bet arī pašas tau  tas pār-
liecībā, nostājā un rīcībā, un tur-
 pina ietekmēt mūsu tautas garīgo 
un polītisko dzīvi jopro jām.

Kārlis Zariņš

Rainis

Jauna gadusimteņa nakts domas
Fragments

I

Man apkārt trimdas aukstais tuksnesis: 
Še droši sēdēt man, še laika daudz;
Iz lielās tāles jauno gadsimteni
Var agrāk, skaidrāk redzēt atnākam, —
Un mīļā dzimtene guļ manā priekšā
Kā plaši izplatīta balta sega,
Ar zilu jūras lentu apšūta;
Zem baltās segas svaigi kapi - - -
No svaigiem kapiem svaigas asins kūp,
Nupat tik izlietas, jo tiešām tās
Bij pārāk karstas vecam gadsimtenim.
Jauns gadsimtens varbūt tās lietā liks.
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S A R Ī K O J U M I

LATVIEŠU  KOLLEKCIONĀRS PĒRK
pazīstamu latviešu mākslinieku L.Liberta,

V.Tones, J.Tīdemaņa, N.Strunkes, S.Vidberga
u.c. gleznas, kā arī latviešu porcelānu,

koktēlniecību, retas grāmatas u.c.
Tālr.: 813-418-9525 Anna

E-pasts: janisflorida@gmail.com

(Turpināts 18. lpp.)Tālr: 973-746-3075

ALA ceļojumi uz Latviju 
Amerikas latviešu apvienība 2017. gadā

piedāvā ceļojumus uz Latviju:
„Heritage Latvia” – izglītojošs ceļojums pa

Latviju angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem. Bagāts 
maršruts līdzīgs “Sveika, Latvija!”, tikšanās ar Latvijas 

vienaudžiem un daudzveidīgas nodarbības.
Kopš 2006. gada šīs programmas ietvaros 72 jaunieši ar 

sajūsmu ir apceļojuši Latviju, iemīlējuši savu latviešu 
vecvecāku dzimteni un bagātinājuši savu latvisko mantojumu.

„Heritage Latvia” brauciens paredzēts
no 14. līdz 28. jūlijam.

„Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumi uz Latviju kopš 
1998. gada piedāvā ALA biedriem ar ģimenēm iespēju ērti, 
droši un bez rūpēm apceļot Latviju. Organizētāji gādā par 

naktsmājām, maltītēm, transportu, gīdiem un biļetēm uz mūzejiem 
un citiem pasākumiem. Šogad ceļojums no 15. līdz 28. jūlijam. 

Cena : $2500 (dalībnieks pats gādā par lidojumu uz Latviju un 
satiek grupu Rīgā 15. jūlijā). 

Tuvāka informācija par visiem 2017. gada
braucieniem, ieskaitot “Sveika, Latvija!”:
projekti@alausa.org vai tālr. 301 340-8719.

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

skate Biedrības kluba telpās.
12. februārī Draudžu sadar-

bības kopas oikumēnisks dievk. 
un Pavasaŗa sarīkojums Ciānā.

5.martā 12:30 1.stāva zālē Či -
kāgas Latviešu Biedrības piln-
sapulce.

Svētdienās – Piektvakari – 
10.,17.,24.,31. martā 14:00. 
Tema: Kristīgie autori.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
(92nd St Y in NYC)
7. februārī 11:00 pensionāru 

kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
saulē. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
Salas baznīcas sarīkojumu zāle 

(4 Riga Lane, Melville NY).
5. februārī 11:30 Latviešu Fe -

derālās Kredītsabiedrības Ņu -
jorkā biedru pilnsapulce. 

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabiedriskā 

telpa (128 N Elm St, Saginava, MI)
25.februārī 14:00 Saginavas 

Latviešu Kluba pilnsapulce. Val-
des vēlēšanas, budžeta pieņem-
šana un lemšana par kluba turp-
māko darbību. Katra biedra pie-
dalīšanās ir ļoti svarīga. Lūdzam 
visus biedrus aktīvi iesaistīties 
kluba darbībā!

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

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

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt 
grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-941

7.februārī 10:00 Biedrības val-
des sēde.

11.februārī 18:00 Sirsniņu 
balle, kuŗā varēsim baudīt ro -
mantiski šarmantu mūziku un 
mīlestības apgarotu dzeju flau-
tistes Agitas Aristas un pianistes 
Kristīnes Griffinas sniegumā. 
Abas mūziķes kopā veidojušas 
koncertprogrammas, ar kuŗām 
uzstājušās gan Latvijā, gan Ame-
rikā. Vakara mielastam 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.
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(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

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

2016. gada 366. dienas pēdējās 
stundās, dzīves pavediens pār -
trūka Ainai Auškāpei. Viņa aiz-
 gāja mūžībā 95 gadu vecumā 
savās mājās Bostonā. Pēc aiz -
lūguma baznīcā, Trimdas drau-
dzes zālē notika viņai veltīts 
piemiņas brīdis. Dr. Aina Auš-
kāpe bija ilggadīga Bostonas 
Trimdas draudzes Padomes lo -
cekle. No Latvijas bija atbrau-
kuši viņas brāļa mazdēli. Atvadu 
brīdī klāt bija viņas korporā-
cijas Daugavietes filistres, pie-
derīgie un draugi. Uz Ainas 
Auškāpes pilnvērtīgo mūžu gri-
bētos skatīties kā uz veselumu. 
Kā uz maizes klaipu, nesagrie-
žot to mazās šķēlēs. Bet ir noti-

VIŅAI IEVAS VAIRS 
NEZIEDĒS

Šķiroties no Dr. Ainas Auškāpes

miem, lai sāktu privātpraksi 
Bostonā. Te viņai milzu palīgs 
bija māte Varvara. Kabinetu 
viņa izbūvēja savā mājā. Praksei 
bija lieli panākumi. Pacienti 
brauca no tuvienes un tālienes. 
Piemēram, būvuzņēmējs Jānis 
Risbergs atlidoja no Floridas.

Mana pazīšanās ar Ainu sākās 
Vācijas bēgļu nometnē Bavā  -
rijā. Vēl tagad jābrīnās, ka viņa 
ar tādu zeņķi no ģimnazijas 
vispār bija ar mieru runāt. 
Vēlāk, būdams viņas pacients, 
iepazinos arī ar viņas filozofiju 
medicinā. Ļaut vispirms ķer-
menim sevi ārstēt, tikai tad 
lietot zāles. Aina Auškape bija 
aktīva latviešu sabiedriskajā 

kumi, kas prasa pēc izcēluma. 
Vispirms jau trīs akadēmiskie 
gradi ar zobārstes tiesībām, 
trijās valstīs un trijās valodās – 
Latvijā, Vācijā un Amerikā.Tas 
prasīja ne tikai apdāvinātību, 
bet milzīgu gribas spēku. Viss 
izcīnīts grūtajos apstākļos ap 
Otro pasaules kaŗu. (Viņas tēvs 
mira 1947. gadā Vācijā). 1955. 
gadā Aina absolvēja Harvarda 
universitātes zobārstniecības 
skolu, tā kļūdama par pirmo 
sievieti ar zobārstes tiesībām 
slavenās augstskolas vēsturē. 
No universitātes viņas vārdā ik 
gadu tiek piešķirta stipendija. 
Aina atteicās no daudzajiem 
akadēmiskā darba piedāvā ju-

dzīvē, gan dalībā, gan atbalstā. 
Viņas lielā mīlestība tomēr 
piederēja ģimenei. Viņas mī  ļa-
jam brālim un viņa bērnu 
ģimenēm Latvijā. Aina bija pie-
 ticīga savā privātajā dzīvē, toties 
ģimenei dotajam nebija robežu, 
gan Lat vijas okupācijas laikā, 
gan arī pēc tās. Kamēr spēki 
atļāva, Aina ik gadus atbrauca 
uz ievu ziedēšanas laiku. Svarīga 
nebija ne pus  die nošana, ne pat 
ciemo šanās. Viņa teica, ka gri-
bot tikai redzēt kā zied ievas. Ar 
mazu pušķīti rokassomā, viņa 
pār brauca mājās. Ievas jau vēl 
uzziedēs, bet...

IVARS GALIŅŠ

Laimīgo loterijas biļešu īpaš-
nieku sirdis priecēs vakara lai-
mesti – 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 
pilnsapulce, kuŗā notiks valdes 
vēlēšanas, budžeta pieņemšana 
un lemšana par Biedrības turp-
māko darbību. Katra biedra vie-
doklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam 
aktīvi iesaistīties lēmumu pie -
ņemšanā! Pēc sapulces slēgšanas 
balsstiesīgos cienās ar pankū-
kām, ievārījumu un desiņām. 
Nopietni aicinām visus Bied-
rības biedrus ierasties!

 UZMANĪBU!
24.-25.februārī notiks mo -

bilās pasu stacijas izbraukums 
Floridā, Broward County. Lū -
gums informāciju izplatīt Lat-
vijas valstspiederīgajiem, kuŗi 
uzturas 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 ceturtdi-

enu 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.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@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, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. 

• 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. 
sadrau dzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņemša-
nas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 12.februārī Dievk., Pan-
kūku 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: Andrejs 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, draudzes sekretāre Zigrida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 5.februārī Dievk. Seko 
Draudzīgais aicinājums, māc. 
Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda 
izloze. 12.februārī Dievk. 19.feb -
ruārī Dievk. ar Sv.vak. Dr.gada 
sapulce. 26.februārī Dievk. 5.
martā O.Kalpaka atceres Dievk. 
ar Sv.vak. Pusdienas studenšu 
kor  porāciju locekļu izkārto-
jumā. Filma – „Baltic University 
Hamburgā, 1946-1949”. 12.martā 
Dievk. 19.martā Dievk. Pankūku 
brokastis pirms Dievk.- 10:00. 
26.martā Dievk. Vilmingtonā 
(Good Shepherd bazn.- 1530 
Foulk Rd-Rt.261) 15:00 Dievk. 
ar Sv.vak. Kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc Dievk. kafijas galds. 5. 
februārī 10:00 Dievk. Draudzes 
pilnsapulce un čilī pusdienas. 10. 
februārī 11:00 lūgšanas grupa 
„Aka” bazn. lejas telpās. 12. feb-
ruārī 10:00 Dievk. ar dievg. 15. 
februārī 11:00 Bībeles stunda 
ciemā Latvija. 19.februārī 10:00 
Dievk. 22.februārī 11:00 Bībeles 
stunda bazn. lejas telpās. 26.feb-
ruārī 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-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 

68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 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. 18.martā 
12:00 Dievk. ar dievg. Diak. 
Indriķis Kaņeps. Pilnsapulce.

• 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.Kalpaka 
piemiņas dievk.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 
514-992-9700. Dievk. vada dr. 
pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Mācītāja 
vieta vakanta! 12.februārī Dievk. 
26.februārī 15:00. Māc. Zvirgzds. 
12.martā Dievk. 26.martā Dievk. 
Pilnsapulce.

• 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 svētbrīdis; seko pusdienas 
un Bībeles stunda. 5.martā 11:00 
Dievk. ar dievg. Pusdienas. Drau-
dzes pilnsapulce. 19.martā 13:30 
Dievk. (sekos draudzes pilnsa-
pulce, ja tā nav notikusi 5.martā).

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

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

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

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

5.februārī Jonkeru bazn. 15:00 
laju Dievk., ko vadīs Baiba Kļa-
viņa, pavadīs Silvija Grendze 
(vijole). Super Bowl partija. 

Salas bazn. 10:30 Dievk. 
Kredita Sabiedrības sapulce.

St.Andrew bazn. 13:30 Dievk. 
ar dievg. Māc. Saivars.

12.februārī Salas bazn. 11:00 
Dievk. ar dievg. Māc. Saliņš. 
Dr.gada sapulce.

19.februārī Jonkeru bazn. 
10:00 Dievk. Māc. Saivars.
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ĀDOLFS SAMTS
Dzimis 1920. gada 10. septembrī Trikātā, Latvijā,

miris 2016. gada 25. novembrī Belmontā, Kalifornijā

DZINTRA GRĪSLIS
Dzimusi 1927. gada 16. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 23. jūnijā Sparks, Nevadā

(Turpināts no 18. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I No mums šķīries mūsu mīļais

ANDREJS GRĪSLIS
Dzimis 1933. gada 1. septembrī Raunā, Latvijā,
miris 2017. gada 21. janvārī Portlandē, Oregonā

NINA GALGANOWICZ, MD,
dzim. BALTIŅA

Dzimusi 1929. gada 6. septembrī Rīgā,
mirusi 2017. gada 23. janvārī ASV

FIL! PĒTERIS MEDENIS
1957.I.26 – 2017.I.13

Mūžībā aizgājusi

ILZE SILIŅA,
dzim. VIĻUMA

Dzimusi 1930. gada 9. novembrī Gaujienā,
mirusi 2017. gada 12. janvārī Fairy Meadow, NSW

Skumjās un dziļā mīlestībā viņu piemin 
SIEVA GUNTA, MEITA MĀRA AR DZINTARU

MĀSA RITA SĒJA, MĀSAS DĒLS UN KRUSTDĒLS TĀLIS SĒJA AR MĀRU UN ĢIMENI
MĀSASMEITA ASTRĪDA KAUGARS AR VALDI UN ĢIMENI

NELAIĶES MĀSAS DAGMĀRAS DĒLS UN KRUSTDĒLS ĒRIKS HILL AR ROBIN UN ĢIMENI
MEITA ELITA HILL AR TIMARE ĢIMENI

MEITA MARISA ZUBĀNS AR ALBERTU UN ĢIMENI, LATVIJAS RADI UN DRAUGI

Sēro
DĒLS HENRIKS AR ĢIMENI

UN RADI LATVIJĀ

Sēro
FRATERNITAS LIVONICA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
HANAVAS ĢIMNAZIJAS 4. KLASES BIEDRI

ARGENTĪNĀ, ASV, KANADĀ UN VĀCIJĀVANAGI UN VANADZES ZIEMEĻKALIFORNIJĀ

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Viss paiet, viss...

Sit tibi terra levis.

No Jums atvadoties, sirds top grūta,
Tāls ceļš ir sāpēs, priekos iets.
No dzimtās sētas vējš Jums glāstus sūta,
Un sirdī Jums ir paldies pasacīts.

 Salas bazn. 10:30 Dievk. Māc. 
Saliņš.

 St. Andrew bazn. 13:30 Dievk. 
Māc. Saivars.

26.februārī Jonkeru bazn. 
11:00 Dievk. Māc. Saivars. Skautu 
un Gaidu sarīkojums.

 Salas bazn. 10:30 Dievk. Māc. 
Saliņš.

• 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-
taktpersona 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 Rube-
nis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. 25.februārī 
Dievk. ar dievg. 25.martā 12:00 
Dievk. Kafijas galds. Dr.sapulce.

• 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: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
 man St, Schenectady NY 12308). 
Februārī dievk. nenotiks! 19.
martā Dievk. Pilnsapulce.

• 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. 5.februārī Dievk. 
Biedrības namā. 12.februārī 
Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, 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 Avo -
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievkalpojums 
notiek 11:00. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 12:30 iesvētes 
mācība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 18.februārī 11:00 Dievk. 
ar dievg. Māc. Ivo Rode no 
Latvijas.

• 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.
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S P O R T S  A M R I K Ā

Porziņģis iekļauts 
NBA Uzlecošo 

zvaigžņu spēles 
Starptautiskajā 

komandā
Pēc NBA sniegtās informāci-

jas, Kristaps Porziņģis iekļauts 
Uzlecošo zvaigžņu spēlēs Starp-
tautiskajā komandā. Šī koman-
da ar ASV komandu sacentīsies 
12. februārī Toronto, divas die-
nas pirms NBA Visu zvaigžņu 
spēles.

Porziņģim, kuŗš pārstāv Ņu -
jorkas Knicks vienību, pietrūka 
gandrīz 100 000 balsu, lai ie -
kļūtu NBA Visu zvaigžņu spēles 
Austrumu konferences sākum-
sastāvā. Porziņģis ar 473 579 
balsīm palika sestajā vietā, bet, 
lai iekļūtu Zvaigžņu spēles sā -
kumsastāvā, balsojumā bija jā -
tiek labāko trijniekā. Līdz ar to 
Porziņģis varēja cerēt vienīgi uz 
iespēju, ka viņu sastāvā iekļaus 
kā rezervistu.

Visu zvaigžņu spēles rezer-
vistus izvēlas 30 NBA komandu 
galvenie treneŗi, kuŗiem nav 
atļauts balsot par savu koman-
du spēlētājiem. Visu zvaigžņu 
spēle 14. februārī risināsies 
Toronto (Kanadā), turklāt tā 
pirmoreiz vēsturē tiks aizvadīta 
ārpus ASV. Pērnās sezonas NBA 
Visu zvaigžņu spēlē Ņujorkā 
Rietumu konferences komanda 
ar 163:158 uzveica Austrumu 
konferences vienību.

Porziņģis līdz šim 47 spēlēs 
caurmērā guvis 14 punktus un 
izcīnījis 7,8 atlēkušās bumbas.

***
Kristaps Porziņģis otro gadu 

pēc kārtas piedalīsies Uzlecošo 
zvaigžņu spēlē. Porziņģis spēlēs 
Pasaules izlasē kopā ar tādiem 
basketbolistiem kā lielisku debi-
jas sezonu aizvadošo kame rū-
nieti Žoelu Embīdu (Filadelfijas 
76ers) un lietuvieti Domantu 
Saboni (Oklahomasitijas Thunde). 
NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē 
piedalīsies līgas debitanti un 
otrgadnieki, bet kopumā Pa -
saules un ASV izlasēs iekļauti 
astoņi basketbolisti, kuŗi pa -
saules spēcīgākajās basketbola 
meistarsacīkstēs aizvada  pirmo 
sezonu. Porziņģis Uzlecošo ta -
lantu spēlē piedalījās arī pērn, 
kad guva 30 punktus, bet viņa 
pārstāvētā Pasaules izlase ar 
154:157 zaudēja ASV koman-
dai.

***
Kristaps Porziņģis pirmoreiz 

savāNBA karjērā iemeta pirmos 
sešus metienus no spēles un 
palīdzēja Ņujorkas Knicks ko -
mandai ar 110:107 mājās uz -
varēt tiešo kopvērtējuma kon-
kurenti Šarlotes Hornets. Por-
ziņģis šajā spēlē guva 18 punk-
tus, bet jau otro reizi spēli 
pabeidza priekšlaicīgi ar pie -
zīmju normu.

Novuss  un 
BMX 

Amerikā
Starptautiskās novusa federā ci-

jas (FINSO) Kausa izcīņas posms 
notiks 25. un 26. februārī Los 
Angeles California USA 1955 River-
side dr CA 90039. Abās dienās 
sacensību sākums plkst. 10, 25. feb-
ruārī notiks vienspēļu, 26. feb ruā-
rī – dubultspēļu turnīrs. Dalības 
maksa $25 par katru dienu. Tur-
nīra organizātori nodrošina spē-
les inventāru. Plašāka informācija 
mājaslapā www.novussusa.com. 
Var rakstīt info@novussusa.com 
vai zvanīt 949-290-3122. Face book 
informācija: American Novuss 
Assotiation. Par piedalīšanos rak-
stīt vai zvanīt līdz 22. februārim. 
Uz turnīru pošas novusisti no 
Kanadas Latvijas, Igaunijas, Balt-
krievijas un citām organizācijas 
dalībvalstīm. ASV pārstāvēs San-
francisko, Ņujorkas, Čikāgas, San-
diego. Losandželosas sporta klubi.

***
Turnīrs Best of the best 2016 

notika Las Vegas MGM Grand 
Hotel 3. decembrī, piedalījās 20 
spēlētāji. Savu 2015. gadā izcīnīto  
titulu bija ieradies aizstāvēt Gun-
tars Brālītis no Latvijas, bet šoreiz 
viņu finālā uzvarēja Imants Loč-
mels, izcīnot Novuss World čem-
piona kausu un prēmiju $ 1000.

Amerikas (ANA) labākā novusa 
spēlētāja godu izpelnījās Kalifor-
nijas spelētājs Vilnis Auziņš. Viņš 
tika pie kausa un $ 500 naudas 
prēmijas. Kopumā godalgas ie  guva 
10 sportisti. Finālu var redzēt 
You tube (atrodams –Novuss 
2016 Best of the best Las Vegas).

***
ASV BMX meistarsacīkšu 

pir majā posmā jauniešiem – Las 
Vegas Silver Dollar trīs dienu 
sacensībās startēja septiņus gadus 
vecais Gustavs Daugavietis un 
sasniedza finālu. Šogad Amerikā 
jūlijā risināsies pasaules meistar-
sacīkstes. Lai Gustavs varētu pie-
 dalīties, viņam labi jāstartē kva-
lifikācijas sacensībās. 

Ātrs slēpojums un – 
bronzas medaļa

Polijā risinājās Eiropas meis-
tarsacīkstes biatlonā, Duš ņiki 
Zdrujā. 20 km distancē  An  drejs 
Rastorgujevs līdz pēdējai šau -
tuvei bija medaļu pretendentu 
vidū, tomēr izšķirīgajā situācijā 
nesašāva trīs mērķus un ierin-
dojās 20. vietā. Viņš visas četras 
soda minūtes nopelnīja, šaujot 
stāvus, un finišā no uzvarētāja at -
palika trīs minūtes un 31 sekundi.

Toties 12,5 km iedzīšanas dis -
tancē Rastorgujevs startēja lielis-
ki un izcīnīja bronzas medaļu.

Gustava lielais paraugs BMX 
sportā ir divkārtējais olimpiskais 
čempions Māris Štrombergs. 
Māris dzīvo un trenējas stundas 
braucienā no mūsu mājām, mēs 
arī reizi pa reizei aizbraucam uz 
trasi kur trenējas Štrombergs. 
Satiekamies arī sacensībās un 
mācāmies no viņa.

JĀNIS DAUGAVIETIS,
ANA sacensību kordinātors 

Andrejs Rastorgujevs
// FOTO: LETA

Baiba Bendika // FOTO: LETA

Krists Netlaus // FOTO: LETA

Par uzvarētāju kļuva Aleksandrs 
Loginovs no Krievijas, Rastor gu-
jevs no viņa atpalika 59,5 se  kun-
des. Latvijas biatlonists mēroja 
četrus soda apļus, taču bija ātrs 
trasē, kas ļāva viņam tikt pie 
medaļas. No citiem Latvijas pār-
stāvjiem Eiropas meistarsacīkstēs 
augstāko vietu – 30. – izcīnīja 
Aleksandrs Patrijuks, Roberts 
Slotiņš un Daumants Lūsa ierin-
dojās septītajā desmitā, Ilmārs 
Bricis nestartēja.

Latvijas labākā biatloniste 
Baiba Bendika Polijā izcīnīja 
augsto septīto vietu Eiropas 
meistarsacīkstēs 15 km distancē, 
kas ir viens no viņas labākajiem 
sasniegumiem karjērā. Bendika 
četrās šaušanās pieļāva vienu 
kļūdu, uzvarētājai Irinai Starichai 
no Krievijas zaudējot divas mi -
nū tes un 28,9 sekundes, bet no 
goda pjedestala viņu šķīra mi  nū-
tes un 23 sekundes. 10 km iedzī-
šanā viņa izcīnīja 23., 7,5 km 
sprinta distancē – 31. vietu. Ben-
dika startēja vēl arī kopā ar 
Ilmāru Brici jauktajā stafetē, kur 
izcīnīja 12. vietu.  

Vēl viena Latvijas sportiste 
Žanna Juškāne 15 km distancē ar 
deviņām soda minūtēm ieņēma 
76. vietu 87 dalībnieču konku ren cē.

Šoreiz palaida 
priekšā konkurentus
Latvijas skeletonists Martins 

Dukurs Kēnigszē trasē, Vācijā, 
kur februārī norisināsies arī šī 
gada pasaules meistarsacīkstes, 
Pasaules kausa izcīņas sestajā 
posmā ieņēma sesto vietu, zau-
dējot arī vadību sacensību kop-
vērtējumā. Tomass Dukurs ie -
ņē ma devīto vietu. Uzvaru guva 
olimpiskais čempions Aleksandrs 
Tretjakovs no Krievijas, kuŗš par 
piecām sekundes simtdaļām pār-
spēja Sunbinu Junu no Dienvid-
korejas. Martins, kurš uzvarēja 
iepriekšējos divos Pasaules kausa 

izcīņas posmos, no pirmās vietas 
atpalika 0,78 sekundes, bet To -
mass bija vēl par 0,49 sekundēm 
lēnāks. Pēc šī PK posma Martins 
Dukurs līderpozicijas zaudējis, 
palaižot priekšā Sunbinu Junu. 
Latvijas komandas treneris Ma -
reks Mezencevs atzina, ka  Mar  tins 
Dukurs šajās sacensībās startējis 
ar jaunām kamanām un veicis 
eksperimentu ar sliecēm, taču 
veiktās izmaiņas nav bijušas 
sekmīgas. Jau pirmajā braucienā 
Martins trases vidusdaļā nespējis 
iegūt lielu ātrumu, kas neļāva 
pacīnīties par goda pjedestalu – 
astotā vieta pirmajā braucienā.

Lelde Priedulēna Kēnigszē 
trasē pēc kļūdaina otrā brauciena 
palika piektajā vietā, neizmanto-
jot iespēju pirmo reizi karjērā 
šāda līmeņa sacensībās tikt uz 
goda pjedestala. Priedulēna pēc 
pirmā brauciena bija augstajā 
trešajā vietā, taču otrajā braucienā 
viņa nelielu kļūdu pieļāva jau 
trases augšā, kad kamanas ne -
daudz izslīdēja, kā arī kļūdījās 
trases beigu daļā, braucienā sa -
sniedzot desmito rezultātu, bet 
divu braucienu summā paliekot 
piektajā vietā. Sacensībās visu 
goda pjedestālu aizņēma māji-
nieces Vācijas skeletonistes.

Junioru sudrabs un 
ceturtā vieta

Pasaules meistarsacīkstēs skele-
tonā junioriem Siguldā piedalījās 
sportisti līdz 23 gadu vecumam 
no 14 valstīm. Labus panākumus  
guva Latvijas pārstāvji. Krists 
Netlaus izcīnīja sudraba medaļu, 
bet Ivo Šteinbergs palika uzreiz 
aiz goda pjedestala. 

Par sacensību uzvarētāju kļuva 
galvenais favorīts Ņikita Tregu-
bovs no Krievijas, kuŗam summā 
Netlaus zaudēja 0,36 sekundes. 
Pēc pirmā brauciena latvieti no 
līdeŗa šķīra tikai divas sekundes 
simtdaļas, taču otrajā braucienā 
Tregubovs bija krietni ātrāks. 
Savukārt ceturto vietu ieguva 
Šteinbergs, kuŗš uzvarētājam zau-
dēja 1,01 sekundi, bet no bronzu 
ieguvušā krieva Jevgeņija Roko-
sujeva atpalika tikai divas sekun-
des simtdaļas. Šteinbergs pēc 
pirmā brauciena bija piektais, 
tobrīd no pjedestala atpaliekot 
0,19 sekundes, bet otrajā brau-
cienā viņam bija trešais labākais 
laiks, taču ar to bija par maz, lai 
tiktu pie medaļas. Uzreiz aiz la -
bāko desmitnieka palika Kris  taps 
Zeila, kuŗš ieņēma 11. vietu, uzva-
rētājam zaudējot 2,59 sekundes.

Bobslejs
Latvijas bobslejistu Oskara Ķi -

bermaņa un Oskara Melbārža 
pilotētās ekipāžas izcīnīja attiecīgi 
piekto un sesto vietu Vācijas trasē 
Kēnigszē Pasaules kausa izcīņas 
sestajā posmā. Devīto vietu trasē, 
kurā drīzumā notiks arī pasaules 
meistarsacīkstes, izcīnīja Latvijas 
trešā ekipāža ar pilotu Uģi Žaļimu.

Latvijas jaunais bobsleja pilots 
Ralfs Bērziņš, startējot kopā ar 
stūmēju Dāvi Spriņģi, Vācijas 
trasē Vinterbergā izcīnīja sesto 
vietu pasaules meistarsacīkstēs  
junioriem U-23 vecuma grupā. 
Bērziņš, kuŗš bobslejam pievērsās 
tikai pirms šīs sezonas, divu brau -
cienu summā 1,40 sekundes zau-
dēja vācietim Richardam Elsne-
ram. U-23 vecuma grupā, kuŗā 
medaļas pasaules meistarsa cīk-
stēs junioriem tika dalītas pirmo 
reizi, startēja desmit ekipāžas. 
Individuālajā ieskaitē junioriem 
startē sportisti līdz 26 gadu ve  cu-
mam, un šajā vērtējumā Bērziņš 
ierindojās 14. vietā.

Četrinieku sacensībās pagājušā 
gada pasaules čempiona Oskara 
Melbārža pilotētā ekipāža izcīnīja 
septīto vietu. Trasē, kuŗā drīz no -
tiks arī pasaules meistarsacīkstes, 
Melbārža ekipāža trešajai pozici-
jai zaudēja tikai 0,06 sekundes. 
Otrs Latvijas pilots Oskars Ķiber-
manis ierindojās 14. pozīcijā.

Kamaniņas 
Latvijas kamaniņu braukšanas 

divnieku ekipāža Andris un Juris 
Šici, pieļaujot kļūdu otrajā brau-
cienā, zaudēja cerības uz vietu 
desmitniekā Īglsas trasē pasaules 
meistarsacīkstēs. Labāko rezul-
tātu sasniedza Oskars Gudramo-
vičs/Pēteris Kalniņš, izcīnot 11. 
vietu, Šici ierindojās 13., bet jaunā 
ekipāža Kristens Putins/Imants 
Marcinkēvičs  – 18. vietā.

Individuāli labāko rezultātu 
sasniedza Inārs Kivlenieks, iz -
cīnot 16. vietu. Kivlenieks pēc 
pirmā brauciena bija 19. pozicijā, 
bet otrajā viņš sasniedza 16. re -
zultātu un uz šo vietu pakāpās 
arī summā. Artūrs Dārznieks 
ierindojās 20.,  Kristaps Mauriņš 
– 23. vietā, bet Riks Kristens 
Rozītis palika aiz svītras, lai pie -
dalītos otrajā braucienā, samieri-
noties ar 27. vietu.

Dāmu konkurencē Latvijas pār-
stāves startēja neveiksmīgi. Elīza 
Cauce piedzīvoja kritienu otrajā 
braucienā un palika bez rezultāta. 
Labākā no latvietēm ar 20. vietu 
bija Kendija Aparjode. Ulla Zirne 
rupji kļūdījās pirmajā braucienā 
un ierindojās 40. vietā 45 dalīb-
nieču vidū. Tikmēr par pieckār-
tēju pasaules čempioni kļuva 
vāciete Tatjana Hifnere.

Pasaules meistarsacīkstes bei -
dzās ar sacensībām komandu 
stafetē. Ulla Zirne, Inārs Kivle-
nieks un Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš veica trīs vizuāli 
“tīrus” braucienus, taču ar to bija 
par maz, lai pacīnītos par meda-
ļām, jo galvenie konkurenti šo -
reiz bija krietni ātrāki. Latvijas 
braucēji ierindojās septītajā vietā.

Daiļslidošanā – 
septītā vieta

Eiropas meistarsacīkstēs daiļ-
sli došanā Latvijas līdzjutējus ie -
priecināja Deniss Vasiļjevs. Viņš 
ar iedvesmu noslidoja labu iz -
vēles programmu un sacensību 
nobeigumā izcīnīja augsto sep-
tīto vietu.

Angelina Kučvaļska ierindojās 
19., deju pāris Jakušina/Ņevskis 
– 23. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


