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Pieminam barikāžu dienas

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 pamatojumu savai 
kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti, un 
tur notiks visas sēdes. Viesnīcas istabu cena: $179 
vienvietīgajiem un divvietīgajiem numuriem 
plūs nodoklis. Viesnīca atrodas netālu no 
Vašingtonas Union Station un ir ērti sasniedza-
ma ar vilcienu un metro no Vašingtonas Reagan 
(DCA) un Baltimoras (BWI) lidostām. Istabas 
viesnīcā jāpiesaka līdz 13. aprīlim, atsaucoties 
uz Group Code “180502LATV” vārdu. Ērta 
rezervāciju saite internetā būs pieejama ALAs 
mājas lapā. 

Delegātu reģistrācijas maksu kongresam 
nosaka Rīcības komiteja. Vašingtonas kon-
gresam tā vēl tiek plānota. 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 simt-
gades svinībām, 13. Saeimas vēlēšanām, kā arī 
Baltijas valstu drošības polītikas jautājumiem. 
Ceturtdienas, 3. maija rītā notiks vēlēšanu 
iecirkņu vadītāju apmācību kursi CVK priekš -
sēdētāja Arņa Cimdara vadībā un Tautas 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS PAZIŅOJUMS
ALAs 67. KONGRESS NOTIKS VAŠINGTONĀ

2018. gada 4. – 6. maijā
Washington Court Hotel
525 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001
Tālr: (202) 628-2100

pārstāvju nama biroju apmeklējumi Kapitolija 
kalnā, bet ceturtdienas pēcpusdienā tiek 
plānots polītiska rakstura pasākums – se  mi-
nārs U.S. Capitol Visitor Center. 

Kongress tiks svinīgi atklāts piektdienas, 
4. maija, rītā, bet vakarā kopā ar Vašingtonas 
latviešu sabiedrību svinēsim “Baltā galdauta 
svētkus” Rokvilles latviešu centrā, kā simbo-
lisku Latvijas simtgades svētku svinību tur -
pinājumu. ASV. ALA un Rīcības komiteja 
nodrošinās transportu uz Rokvilli un atpakaļ. 
Aicinām visus delegātus piedalīties!

Esam aicinājuši kongresa programmā pie-
da līties Latvijas kultūras ministri Daci Mel -
bārdi, NATO Stratēģiskās komūnikācijas un 
izcilības centra direktoru Jāni Sārtu un demo-
grafu Ilmāru Mežu. Kongresa goda viesi būs 
arī vēstnieki – Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV Andris Teik manis un Speciālo uzdevu-
mu vēstnieks diasporas lietās Atis Sjanīts.

Sestdien, 5. maija vakarā, Washington Court 
viesnīcā notiks tradicionālā Kongresa balle ar 
vakariņām un deju mūziku. 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

STARP NIECĪBU) BŪT PAR KONGRESA DELEGĀTIEM, PĀRSTĀVOT APVIENĪBAS 
ATSEVIŠĶO BIEDRU INTERESES.

Klātesot pulkam intere-
sentu, 13. janvārī Zaķusalā 
pie pieminekļa “Acis. Vel tī-
jums Televīzijas centra sar-
gātājiem barikāžu laikā 
1991. gadā. Vienotībā ir 
spēks” tika iedegts barikāžu 
atceres ugunskurs. Lai gan 
bija auksts laiks, sarīkojumā 
bija pulcējušies daudzi in -
teresenti, tai skaitā liela daļa 
bērnu un jauniešu.

Doma baznīcā atklāja 
jauno vitrāžu „Ar degsmi 
par brīvu Latviju”. Kā aģen -
tūru LETA informēja bied-
rības Ascendum projektu va -
dītāja Kristīne Kazāka, vit -
rā ža ir veltījums 1991. gada 
barikādēm un plašākā no  zī-

dzē šamo ce  rību un neat lai-
dīgu degsmi par brīvu Lat -
viju. Šī zīme ir veltījums brī-
 vības aizstāv jiem, atgādinā-
jums par vēs turiskiem noti-
kumiem mūs dienu cilvēkam 
un vēstu risks simbols brīvas 
Latvi jas valsts iedzīvotāju nā -
ka ma jām paaudzēm,” uz -
sveŗ projekta autori.

Barikāžu dienu atceres 
sarīkojumā piedalījās un uz -
runas teica barikāžu mū  zeja 
direktors Renārs Zaļais, ot -
rais Latvijas Tautas frontes 
(LTF) priekšsēdis, Saeimas 
deputāts Romualds Ražuks 
(Vienotība), Nacionālo bru -
ņoto spēku Apvienotā stāba 
priekšnieka vietnieks atbal-

upes kapos pie pieminekļa 
brīvības cīnītājiem notika 
atceres brīdis, plkst.16 – at -
ceres brīdis pie Vec mīl grāvja 
tilta. 20.janvārī plkst.9.30 
Meža kapos notika ziedu 

nolikšana, plkst.11 tika at -
vērta 1991. gada barikāžu 
mūzeja ekspozīcija. Doma 
laukumā no plkst.11 līdz 18 
dega piemiņas ugunskurs, 
plkst.11.30 pie bojāgājušo 

piemiņas akmeņiem Bastej-
kalnā un pie bijušās Iekšlietu 
ministrijas ēkas Raiņa bul-
vārī 6 notika goda sardze. 
Rīgas Domā notika koncerts 
„Gaisma nākamībai”.

mē – Latvijas valsts neat-
karībai. Jaunā vitrāža atro-
das Doma baznīcas Marijas 
kapelā, kur ikviens to var 
apskatīt gan no ār  puses, gan 
iekšpuses un uzkavēties, vē -
rojot stikla spēles, kas saules 
gaismā dejo kā kristāliņi. 
„Tā vēstī par tautas neap -

sta jautājumos brigādes ģe -
nerālis Imants Ziediņš, ba -
rikāžu laika Jēkabpils LTF 
priekšsēdis Jānis Lācis. Mū -
zikālu priekšnesumu snie-
dza Nacionālo bruņoto 
spēku Stāba orķestris un 
koris no Mārupes.

16. janvārī plkst.12 Mār-
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
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@hotmail.com, 

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 - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 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.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________
Zvaniet – INESE ZAĶIS

Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Tautieši pasaulē aicināti pieteikt pretendentus
apbalvojumam “Laiks Ziedonim”

Čekas maisus 
jāplēš vaļā 

tūliņ… 

Vēl joprojām nokavējam un 
palaižam gaŗām izdevības,  arī 
ar tā sauktajiem čekas maisiem. 
Visus tos vajadzēja raut vaļā jau 
pirmajā dienā pēc neatkarības 
atgūšanas. Bet nobijāmies – ko 
teiks citi un ko teiks pasaule? 
Cietēji bijām mēs paši, lai pa -
saule paklusē, jo –  kur viņa bija, 

kad notika visas šīs nejēdzības 
mūsu zemē? Beidzot mums pa -
šiem ir “jāpārvar pagātne”, mums 
jābūt skaidrībai pašiem par sevi. 
Kā to saka Ivars Galiņš: “Laiks 
tikt vaļā no pagātnes svina tu -
pe lēm“. Mēs sākam piemirst, 
kas mēs galu galā esam pēc 
visiem šiem pazemojumiem un 
netaisnībām, kas mūsu tautai 
bija jāizcieš. Tautas dzīvē ir tādi 
notikumi, ko nevaram aizmirst 
nekad. Un sekas kā neredzama 
ēna vēl joprojām velkas līdzi. 
Tas viss ir jāmaina, jo galīgās 
atbildes nav. Tas,  kas vainīgs, ir 

bailīgs, – saka tautas paruna. 
Tas nedrīkst apturēt meklē-

jumus pēc taisnības – izlīdzinā-
juma! Tas ienesīs mūsos gan  da-
rījuma sajūtu, ka esam darījuši 
visu, kas ļautu mums pacelties 
pāri visiem un visam. Mums ir 
jāatbrīvojas no visiem sārņiem, 
apmelojumiem un netaisnībām. 
Pārāk ilgi esam sevi mocījuši, 
izlikdamies pārāk jūtīgi un 
smalkjūtīgi pret citiem. Tautā 
un sabiedrībā sāk zust uzticība 
valdībai un Saeimai šo maisu 
neatvēršanas lietā. No kā tad 
mēs īsti baidāmies?

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

6. janvārī, Zvaigznes dienā, 
Imanta Ziedoņa fonds Viegli jau 
piekto gadu reizi izsludināja pie -
teikšanos apbalvojumam “Laiks 
Ziedonim”. Arī 2018. gadā ap -
balvojums tiks pasniegts piecās 
nominācijās: zinātnē, novad-
pēt niecībā, bērniem un jau  nie-
šiem, tautsaimniecībā un par dzīvi 
literātūrā. Pieteikšanās līdz 23. 
februārim apbalvojuma mājas-
lapā www.laiksziedonim.lv/ap -
balvojums. Laureāti tiks pa  zi-
ņoti īpašā cil  dināšanas cere mo-
nijā 3. maijā – Imanta Ziedoņa 
85. dzimšanas dienā.

Imanta Ziedoņa fonds Viegli 
apbalvojumu “Laiks Ziedonim” 
iedibinājis 2014. gadā, lai ie -
dvesmotu, novērtētu un cildi-
nātu jaunradi, kā arī dzejniekam 
I. Ziedonim svarīgās vērtības – 
izcilību, degsmi, sūtību, stāju, 
veiksmi un savpatību, kas jau 
piekto gadu tiek meklētas ikvie-
na pretendenta personībās. Tā 
ir iespēja ikvienam pamanīt un 
izcelt kādu savu novadnieku, 
darba devēju, kolēģi vai aktīvu 
jaunieti. Līdz šim apbalvojumu 
saņēmuši 20 laureāti no dažā-
diem Latvijas novadiem un 
disasporā dzīvojošie latvieši.

“Šodien tik ļoti nepieciešams 
Imanta Ziedoņa “Tik un tā” 
spēks, lai steidzīgajā un digi-
tālajā laikmetā, kad bieži vien 
pamanām tikai to, ko kāds nav 

izdarījis, atrastu un izceltu Lat-
vijas izcilības un vērtības – cil-
vēkus, kuŗi dara un iedvesmo 
apkārtējos, tos, kuri ir ar savu 
stāju un savpatību, kuri iedves-

dina līdzcilvēkus apstāties un 
ieraudzīt cildenos cilvēkus sev 
apkārt,” uzsveŗ fonda Viegli pa -
domes priekšsēde Žanete Grende.

Apbalvojumu īstenot palīdzēs 
cilvēki, kuŗi ir kompetenti no -
mināciju jomā, pārredz un 
pārzina nozares aktuālitātes. 
Šos cilvēkus fonds “Viegli” no -
saucis par vizionāriem.

Laureātus atbalstīs mecenāti 
Boriss un Ināra Teterevi, no -
drošinot katras nominācijas 
laureātam naudas balvu 3 000 
eiro apmērā.

Par
Imanta Ziedoņa 

fondu Viegli
Fonds Viegli dibināts 2010. ga  da 

pavasarī, lai īstenotu fonda 
patronam – dzejniekam Iman-
tam Ziedonim tuvu misiju: 
“Latvija ir brīnumskaista zeme, 
bet skaistajam jāpalīdz parā-
dīties”. Fonda mērķis ir atbalstīt 
un veicināt jaunradi Latvijā, 
veicinot Imanta Ziedoņa ideju 
īstenošanos un vērtību turpi-
nāšanos, atbalstot radošas, ne -
parastas idejas un, veidojot sa -
biedriskus projektus, kas atklāj 
Latvijas skaistumu. Kopš 2014. 
gada fonds pasniedz apbalvoju-
mu “Laiks Ziedonim”.

„Publikācija tapusi sadarbībā 
ar interneta portālu Latviesi.com”

mo citus darīt vēl labāk un 
vairāk.. Jau piekto gadu apbal-
vojums “Laiks Ziedonim” mu -

Ivars Galiņš

NESTĀSTI  
NIEKUS

No sirds kad mēģinām  pateikt,
Ko vispār nav iespējams  pateikt,
Kas domās ir svēts,
Bet pateikts ir lēts –
Gan bēdas,
Gan priekus.
Tikai, lūdzu,
Nestāsti niekus...

DZIJA
Tiek sirdīs vērpta neredzama dzija,
Tā ietin draudzībā... 
 kā kamolā mūs tur.
Un pēkšņi viss,
Kas ir vai kādreiz bija,
Mūs vienus neatstās nekur.
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GAISMĀ…
Pēteŗa Vaska fonds izdevis jaunu diskuJURIS

GRIŅEVIČS

Pieņemšana notiks Čikāgas 
Ciānas draudzes telpās

Adrese: 6551 W.Montrose 
Ave., Chicago, IL, 60634. 

Papildus informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2018.gada 
11.februārim uz Latvijas vēst-
nie cību ASV jāatsūta šādu do -
kumentu kopijas:

Latvijas pases kopija. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija un 
apliecinājums par personas koda 
piešķiršanu; 

Dokumenta, kas apliecina pa -
stāvīgu uzturēšanos ASV, kopija;

Aizpildīts IESNIEGUMS (pie -
ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija/informacija-
par-parvietojamo-pasu-darb-
staciju)

Ja pasi pieprasa bērnam, tad 
jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija. Pasi var pieprasīt tas 
bērna vecāks, kuŗš ir Latvijas pil-
sonis, vai arī vecāks, kuŗš ir citas 
valsts pilsonis, uzrādot otra ve -
cāka notariāli apliecinātu (un arī 

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai 
pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai

personas apliecību (ID karti)
Čikāgā 2018.gada 22. un 23.februārī

ar Apostilli apliecinātu) piekri-
šanu pases dokumentu iesnieg-
šanai un bērna pases saņemšanai. 
No 15 gadu vecuma persona pati 
var pieteikties pases saņemšanai. 

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta uz consulate.usa@mfa.gov.
lv vai pa faksu (202)328-2860, 
obligāti norādot savu kontakt-
informāciju (telefonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodo-
ties mobilajā pasu darbstacijā, 
kā arī jāsamaksā valsts un 
konsulārā nodeva.

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti). 

Cenrādis:
– Pase – 113.46 EUR
– Pase un Personas apliecība 

(ID karte) – 120.57 EUR
– Pase personām, kuŗas nav 

sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 
63 gadiem un 3 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 99.23 EUR

– Pase un Personas apliecība 
(ID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu; ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 

63 gadiem un 3 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 106.34 EUR

– Personas apliecība (ID karte) 
– 99.23 EUR

– Personas apliecība (ID karte) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas ve -
cumā (2018. gadā no 63 gadiem 
un 3 mēnešiem), kuŗām piešķirta 
vecuma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī per -
sonām, kuŗām ir I vai II invali -
ditātes grupa un kuŗa uzrāda at -
tiecīgu dokumentu – 92.11 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū -
tīšanu ar Federal Express kur-
jerpastu uz personas norādīto 
dzīvesvietu.

Pēc 11.februāŗa katram inte-
resentam tiks nozīmēts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to iepriekš 
vienojoties. 

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2881; 202-
328-2882. E-pasts: consulate.usa@
mfa.gov.lv 

LATVIJAS 
VĒSTNIECĪBAS ASV 

KONSULĀRĀ NODAĻA

Apskatu iesākšu ar rezumē-
jumu, lai uzreiz taptu skaidrs, kas 
dzirdams recenzējamā albumā: 
1. pārfrazējot apustuli Pāvilu, – 
romantisms nekad nebeidzas; 
2. vislielāko baudījumu un, kā 
šodien vietā un nevietā apgalvo, – 
pievienoto vērtību iegūst mūzika 
ar tekstu dzimtajā valodā, ko 
neviens parindenis nespēs kom-
pensēt; 3. klasiķu (Aspazija, 
Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis) 
dzeja joprojām savu aktuālitāti 
nav zaudējusi un, visticamāk, arī 
nākamās paaudzes tur atradīs 
joprojām aktuālas, tātad pār lai-
cīgas atziņas. 

Ir cilvēki, kuŗiem veicies biz-
nesā, – iegūtie ienākumi būtiski 
pārsniedz ikdienas vajadzības. 
Ko darīt?Būvēt vēl vienu villu, 
pirkt vēl modernāku vāģi vai pat 
lidmašīnu, uzbūvēt sev mauzole-
ju u.tml? Tā diemžēl rīkojas 
bagātās cilvēces lielākā daļa, to -
mēr, par laimi – ne visi. Arī 
Latvijā ir tādi patīkami izņē-
mumi: mecenāti Vītoli, Teterevi, 
u.c. Ar līdzīgu nākotnē vērstu 
labdarību darbojas arī mūsu 
pa saulslavenā skaņraža Pēteŗa 
Vaska pirms pieciem gadiem 
dibinātais fonds tā enerģiskās 
direktores Regīnas Deičmanes 
vadībā. (Par to ik gadu lasāms 
mūsu avīzes slejās.) Fonda dar-
bību vainago ikgadējie festivāli 
gleznainajā Mazajā Mežotnes pilī, 
kur koncertos dzirdam mūsu 
jaunos, talantīgos atskaņotāj-
māksliniekus, kā arī pēc Fonda 
pasūtījuma speciāli komponētos 
jaundarbus. Bet koncerts ir īss 
mirklis, pat visspilgtākie iespaidi 
gadu gaitā zaudē savas kontūras. 

Vai tiešām šīm kompozicijām 
lemts viendienīšu liktenis? Te var 
līdzēt tikai nošu izdevumi un 
skaņu ieraksti. Atzīmējot Fonda 
piecu gadu jubileju, klajā nācis 
albums ar simbolisku nosauku-
mu GAISMĀ…, kas pilnībā vel-
tīts vokālajai mūzikai, savukārt 
tās lielākā daļa pirmatskaņojumu 
piedzīvojusi tieši Mežotnē. Savu 
ārtavu te devuši vecmeistari Pē -
teris Vasks, Vilnis Šmīdbergs, 
Pēteris Plakidis un pērngad šai 
kategorijai (robežškirtne – 60 
gadi) pievienojies Arturs Mas-
kats, vidējās paaudzes pārstāvis 
Ingmārs Zemzaris un jaunie 
Ruta Paidere un Laura Gustovska. 
Albuma vislielākā vērtība ir 
skaņ darbu daudzveidība, ne -
raugoties uz kopējo romantisko 
ievirzi. Kāds tad ir turpinājums 
Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalniņa, 
Jāņa Zālīša, Lūcijas Garūtas u.c. 
klasiķu veikumam? Mūsu skaņ-
raži sapratuši, ka joprojām inti-
mitāte ir ļoti būtiska. Tas ir 
dzīvais kontakts starp mūziķi un 
klausītāju, kas ir ļoti svarīgi ar 
tvītošanu, čivināšanu, īsziņām 
telefonsarunām pārsātinātajā 
mūsu ikdienā

Atšķirībā, piemēram, no sim-
foniskās mūzikas lielākās daļas, 
kur būtiska loma ir intelek tuā-
lajam faktoram, kas visbiežāk 
nonāvētu solo dziesmu. Te pa -
matā jābūt dažāda veida emo -
cionalitātei – gan hipertrofētai 
(kas kopumā nav raksturīgi lat-
viskai mentālitātei; salīdzinā ju-
mam, piemēram, Roberta Sū -
maņa „Mondnacht” ar Ingmāra 

Zemzaŗa tāda paša nosaukuma, 
bet cita dzejnieka tekstu, gan 
vairāk emocionāli atturīgāku, it 
kā sevī iekšēji vērstu, bet ie -
jūtīgam klausītājam ne mazāk 
iespaidīgu. 

Tā kā gandrīz visas dziesmas 
kādreiz biju dzirdējis Mežotnē, 
kaut kas atmiņā vispārējos vil-
cienos jau bija saglabājies. Šo -
reiz varēju klausīties atkārtoti un 
analītiskāk. Protams, „dzīvais 
ska  nējums” koncertzālē vienmēr 
atšķirsies no darba studijā. Vis -
augstākā atzinība pienākas mū -
ziķēm Ingai Šļubovskai-Kan  cē-
vičai un Agnesei Egliņai – mūsu 
spilgtākajai jaunās paaudzes an -
samblistei Dziedone veiksmīgi 
uzvarēja cīniņā ar balss visaug-
stāko reģistru, kuŗu komponisti 
sevišķi iemīļojuši. Piem., Lauras 
Gustovskas skaistās dziesmas 
„Pa pērnām pēdām” izskaņa ir 
vokālā sadisma kvintesence. Starp 
citu, kādreiz J. Vītola Latvijas 
Valsts konservatorijā darbojās 
Komponistu un mūzikologu ka -
merkoris, kur jaunie skaņraži uz 
savas ādas (vai balss saitēm) 
varēja praktiski pārliecināties, ko 
var un ko nevar izdziedāt, jo ar 
teorētiskām zināšanām par balss 
diapazonu ir krietni par maz 
un,diemžēl, veiksmīgu priekš-
teču snieguma studēšanai nav 
laika. Domāju, ka ikviens skaņ-
radis ir ieinteresēts, lai viņa mū -
zika skanētu. 

Nākas atzīt, ka ļoti maz tiek 
izmantots balss visizteik smīgā-
kais vidējais reģistrs, par apakšējo 
nemaz nerunājot. 

A. Egliņa paveikusi gandrīz 
neiespējamo, cenšoties maksi-
māli diferencēt klavieŗu skanē-
jumu, jo, diemžēl, nošu teksti ar 
īpašu izdomu faktūras jomā 
nespīd. Diemžēl, dažos ieskaņo-
jumos techniķu vainas dēļ ska -
nējums atgādina digitālās kla-
vieres. Protams, joprojām kla-
vieres ir vissarežģītāk ieskaņo-
jamais instruments, tomēr dažās 
dziesmās šīs defekts nav dzir-
dams. 

Albumu ievada pirmais trip-
tichs,  no septiņām  kompozicijām 
piecas ir trijdaļīgi cikli, tā turpi-
not baroka duču, pusduču un 
ceturtdaļduču tradiciju, vai, ie -
spē  jams, pamats ir vēl senāks – 
teoloģisks? Šī cikla ar I. Ziedoņa 
tekstu autors ir Fonda patriarchs 
Pēteris Vasks, kuŗš vokālajai ka -
mermūzikai kopumā pievērsies 
reti. Kompozicija ir lieliska lie -
cība dzejnieka poēzijas mūzika -
litātei, kas šeit iemiesota cildeni 
atturīgā ekspresijā. „Es šonakt 
degšu sveci”, iespējams, ir viena 
no latviešu solo dziesmas vir -
sotnēm. 

Albuma veidotāji ir mērķtie-
cīgi pastrādājuši, veidojot loģisku 
programmas drāmaturģiju, tāpēc 
intriģējošs ir Rutas Paideres 
darbs ar Knuta Skujenieka dzeju 
„Kāpnes”, kas šajā programmā ir 
vienīgais, kur klavieŗu partijā 
izmantoti netradicionāli skaņ-
veides paņēmieni, kas tomēr 
lieliski harmonē ar poētiskā tek-
sta saturu. 

Sekojošs Lauras Gustovskas 
triptichs „Sensistences” ar Aspa-
zijas dzeju turpina tradicionālo 
latviski romantisko ievirzi, svai-

gāks skatījums ir dziesmā „Mū -
žīgi ķēžu locekļi”. 

Artura Maskata triptichs ar 
Aspazijas dzeju bagātināts ar 
flautas tembru, ko, tāpat kā 
Pēteŗa Plakida darbā reālizējusi 

skaņražu sabiedrībā, iespējams, 
ir visromantiskākais. Viņa trip-
tichs ar Aspazijas dzeju izceļas ar 
krietni bagātīgāku klavieŗu fak -
tūras izdomu, sniedzoties pāri 
harmoniski ritmiska pavadījuma 

no banalitātes, kas tik nomācoša 
ir Ziemsvētku laikā. Manuprāt, 
trešās dziesmas teksts (E. Vei  den-
baums) tomēr prasītos pēc in -
tīmāka, emocionāli klusinātāka 
skanējuma. Programmu noslēdz 
dižā vokālās kamermūzikas au -
tora un atskaņotāja Pēteŗa Pla -
kida diptichs „Pretstati” ar O. Vā -
cieša tekstu, viens no viņa pašiem 
pēdējiem darbiem. Te balsij un 
klavierēm pievienojušies arī flau-
ta un čells (Ēriks Kiršfelds). Cik 
jauneklīgi temperamentīgs ir šis 
vecmeistara darbs! Izdomas ziņā 
sevišķi bagāta ir otrā dziesma 
„Trakās kamanas” – īsts šedevrs!

Šo albumu iesaku klausīties pa 
daļām, turklāt vairākas reizes.

Rezumējot: klavierēm lielā ko-
ties ir pavadoša funkcija ar visai 
vienkāršu skaņu rakstu (lai kom-
ponisti paši spētu nospēlēt?), 
tomēr šī nav mūzika amatieŗiem! 
Mīļie kolēģi! Alfrēds Kalniņš 
pirms vairāk nekā gadsimta fak -
turālās izdomas ziņā bija pārāks. 
Vecmeistaru un jauniešu ievē  rī-
bai: jebkuŗa dziedoņa balss vis -
augtākais reģistrs vienmēr ir bez 
tembrālām krāsām un ierobe žo-
tākām dinamisko gradāciju ie -
spējām, tāpēc – esiet piesardzīgi!

Lai šis gads Pēteŗa Vaska fonda 
darbības turpinājumam ir veik-
smīgs!

P.S. Disku „Gaismā...” varat ie -
gādāties, sazinoties ar redakciju.

P.P.S. J. Griņeviča sentence: 
“Vissliktākais ir, ja kāds savā 
jomā ir bez konkurences.”

Dita Krenberga. Mūsu augsto 
sieviešu balss cienītājs Arturs 
Maskats te sevi apliecinājis kā 
bagātīgas emocionālo noskaņu 
paletes meistars. Trīs dziesmas ir 
tik atšķirīgas, bet reizē arī drā -
maturģiski monolītas. Tieši šis 
kopums visvairāk pārliecina –  
īsts meistardarbs.

Ingmārs Zemzaris šajā latvju 

lomai. Ceru, ka šīs dziesmas pa -
liks mūsu kamerdziedoņu (tāpat 
arī ceru, ka nākotnē tādi būs!) 
repertuārā. Īpaši pievilcīga bija 
dziesma „Asaru krūmiņš. 

Pārsteidza vecmeistara Viļņa 
Šmīdberga „Trīs dziesmas Tā 
Kunga godam” – vienīgais sakrālā 
satura darbs šajā programmā. 
Komponistam izdev ies izvairīties 
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AURIGA JERMAKA , mūzikoloģe Pretim baltam klusumam

Latvijas architektūras izstāde un Viļa Indes 
grāmatu prezentācija

Otrā adventa svētdienā Rīgas 
Latviešu biedrības Lielo zāli 
piepildīja ļaudis, kas nākuši 
klausīties Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas (JMR1MS) 
kamerorķestŗa Armonico ikga-
dējo koncertu Adventa Gaismā. 
Jau devīto gadu pēc kārtas di -
riģents Normunds Dreģis kopā 
ar kamerorķestri un solistiem 
sniedza brīnišķīgu koncertu sir-
snīgā gaisotnē, lai ar mūziku 
atvērtu sirdis labestībai, cilvēk-
mīlestībai, sirsnībai un iejūtībai. 
Šī konerta mērķis bija aicināt 
cilvēkus ieklausīties savās sirdīs, 
meklēt un atrast garīgu saturu, ar 
kuŗu piepildīt savu ikdienas 
dzīvi. Par jauku tradiciju kon-
certa laikā ir kļuvušas mākslas 
darbu un rokdarbu izstādes. 
Šogad izstādi veidoja biedrības 
Rīgas pilsētas Rupju bērns jau-
nieši ar garīgās attīstības trau-
cējumiem.

Koncerta soliste, saksofoniste 
Katrīna Kivleniece dalījās savās 
sajūtās, sakot: gan mēģinājumu 
procesā, gan koncerta laikā radās 
Ziemsvētku sajūta, un ne tikai 
repertuāra dēļ, kas bija Ziem-
svētku noskaņās, bet visa radošā 
gatavošanās procesa gaita bija 
svētku piepildīta. Vienlaikus jā -
uzsveŗ, ka kamerorķestŗa Ar -
monico repertuārs vienmēr ir 
izteikti nopietns un prasa augstu 
sagatavotības līmeni, ko atzinīgi 
novērtēja gan klausītāji, gan kon-
certa solisti. Mecosoprāns Laura 
Grecka uzsveŗ, ka diriģentam 
izdodas izvirzīt gan augstus māk -
slinieciskus standartus jaunajiem 
mūziķiem, gan arī rūpēties par 
cieņpilnu, radošu un priekpilnu 
gaisotni, kas ir augstākā meis -
tarība.

Koncerta programma bija ļoti 
latviska, un tajā skanēja gandrīz 
tikai latviešu komponistu darbi. 
Pilnskanīgi, piesātināti un pār-
liecinoši izskanēja latviešu sim-
foniskās mūzikas klasiķa Jāņa 
Ivanova Simfonietas stīgu orķes-
trim pirmā daļa. Orķestŗa darbu 
un repertuāru komentē kon certa 
jaundarba autors Mārtiņš Mi  ļev-

skis: Bija lieliski vērot, kā Nor -
munds Dreģis strādā ar orķestri. 
Jaunieši viņu ciena un respektē, 
tajā pašā laikā nebaidās, un 
mēģinājumi notika jaukā, ne  pie-
spiestā gaisotnē. Manuprāt, Nor-
munds dara brīnišķīgu darbu, un 
es brīžiem brīnījos, cik sarežģītus 
skaņdarbus orķestris spēj nospē-

Kamerorķestrim ir laba sa  dar-
bība arī ar komponistu Andri 
Balodi, viņa 2017. gada opuss 
Melodija izskanēja arī šajā 
koncertā, piedzīvojot savu otro 
atskaņojumu. Ļoti izteiksmīgu 
un dziedošu soprānsaksofona 
solo tajā atskaņoja JMR1MS 
skolotāja, spoža koncert māksli-

jumu un atzīmēja: tieši Rīgas 1. 
mūzikas skola un Andras Fen-
hanes vadītais meiteņu koris bija 
mana pirmā mūzikas vide, kas 
ielika nozīmīgu fundamentu 
turpmākajā radošajā attīstībā. 
Solistes vēlme un iniciātīva bija 
Riharda Dubras dziesmas Mirdz 
svecītes iekļaušana koncerta pro -
grammā, kas izskanēja gaišā un 
sirsnīgā priekšnesumā. L. Grecka 
komentē: Dziedot meiteņu korī, 
Riharda Dubras mūzika bija 
neatņemama sastāvdaļa, turklāt 
tieši šī dziesma bija mans pirmais 
solo ieraksts Latvijas Radio 
studijā, tādēļ jokojoties šo skaisto 
koncertu varu dēvēt par ceļošanu 
laikā.

Kontrastu koncerta program-
mā ienesa tango karaļa Astora 
Pjacollas Oblivion (Aizmiršanās) 
atskaņojums ar Artūra Novika 
izjusto akordeona solo. A. No -
viks komentē: Vienmēr ir prieks 
spēlēt kopā ar orķestri, tāpēc es 
uzreiz atsaucos un piekritu diri -
ģenta Normunda Dreģa aicinā-
jumam, turklāt šo skaņdarbu es 
jau tik daudz esmu spēlējis, ka 
jutos kā zivs ūdenī. 

Visa koncerta kulmināciju vei-
doja Mārtiņa Miļevska cikla 
Pretim baltam klusumam pirm-
atskaņojums, kuŗā apvienojās 
visi koncerta solisti, mūzicēja 
pats komponists un piedalījās arī 
JMR1MS meiteņu koris Vivace, 
kuŗa diriģentes ir Andra Fen-
hane un Alise Koknēviča. A. 
Fen  hane: Sadarbība ar orķestri 
vienmēr ir lieliska iespēja dzie -
dātājām gūt jaunu pieredzi. Pie -
dalīties pirmatskaņojumā, redzēt 
pašu komponistu, kuŗš ne tikai 
komponē, bet arī kopā mūzicē, 
ir  interesanti un aizraujoši. Cik -
lam ar Kārļa Skalbes dzeju ir trīs 
daļas un komponists par ciklu 
saka, ka tas ir vēstījums par 
mīlestību, prieku, mieru un 
iekšēju klusumu – par to, ko 
cilvēks tik centīgi meklē ārpus 
sevis, bet visas atbildes ir sirdī, un 
šis ir laiks tās sadzirdēt, noticēt 
un ļauties. Šis jaundarbs saņēma 
daudz pozitīvu atsauksmju un 

atzinīgu vārdu gan no orķestŗa 
mūziķiem, solistiem, gan arī 
klausītājiem. Mārtiņa Miļevska 
jaundarbs uzrunāja ar savu vēs-
tījumu un vienkāršību. Gan tech-
niski, gan mūzikāli piemērots 
meiteņu korim, saka A. Fenhane. 
Tik patiesa un skaista mūzika! 
Ceru, ka šis jaundarbs tiks at  ska -
ņots vēl un vēl, komentē L. Grecka. 
Ļoti pateicīgs par šo iespēju bija 
pats M. Miļevskis: Vēl nekad ne -
biju rakstījis mūziku tik lielam 
kolektīvam. Uzrakstīt uz lapas, 
tas ir viens, bet dzirdēt, kā mūzika 
atdzīvojas bērnu izpildījumā, ir 
maģiski. Tā ir kopradīšana. Jūtos 
pagodināts un pateicīgs visiem 
kolektīviem un solistiem, kas 
piedalījās. Priecājos, ka pašiem 
bērniem arī patika to izpildīt, 
manuprāt, tas ir galvenais – kopā 
radīt prieku, un tad tas pēc 
rezonanses principa var nonākt 
arī līdz klausītājam

Koncerta mākslinieciskais va -
dītājs, diriģents Normunds Dre -
ģis savos iespaidos dalījās, sakot: 
Man ir radošs gandarījums, ka 
varu ar pozitīvām emocijām pie -
dzīvot ieguldītā darba rezultātu, 
redzēt prieku gan jauniešu, gan 
profesionālu mūziķu acīs un sa -
ņemt pilnas klausītāju zāles 
ovācijas. Sirsnīgs paldies visiem 
solistiem, kamerorķestrim Armo-
nico un meiteņu korim Vivace. 
Paldies Dzintrai Kurmei-Ged-
roicai, Andrim Balodim, Mār ti-
ņam Miļevskim un daudziem ci -
tiem latviešu komponistiem, kuŗi 
atsaukušies un vairāku gadu 
gaŗumā rakstījuši skaņdarbus 
tieši Armonico. Vēlos pateikt lielu 
paldies koncerta Adventa Gaismā 
atbalstītājiem: Rīgas domes Izglī-
tības, kultūras un sporta depar-
tamentam un Latvijas Ordeņu 
brālībai. 

Domājams, ka ikgadējais kon-
certs Adventa Gaismā patiesi 
radīja svētku sajūtu ne tikai 
klausītājiem, bet arī pašiem mū -
ziķiem un sildīja sirdis ikkatram, 
kuŗš šo pēcpusdienu pavadīja 
Rīgas Latviešu biedrības namā.

lēt. Kamerorķestrim Armonico 
iemīļota kompozicija, no kuŗas 
divas daļas izskanēja arī šajā 
koncertā, ir Dzintras Kurmes-
Gedroicas cikls Lai dzīvo baroks. 
Tajā mūzikāli piepildītu vijoles 
solo atskaņoja Aleksandra Ma -
liškina un Rainelda Vircava, bet 
čella solo debija bija Aleksandrai 
Poļetajevai, kuŗai tā bija pilnīgi 
jauna pieredze. Viņa atzīst: Šis 
man bija izaicinājums, jo nekad 
iepriekš nebiju spēlējusi solo ar 
orķestri. Turklāt Aleksandra arī 
stāsta, ka tas bija viens no ma -
niem pirmajiem orķestŗa reper-
tuāra skaņdarbiem, tādējādi vēr-
tīgi, ka audzēkņiem tiek dota 
iespēja izmēģināt sevi gan kā 
orķestŗa mūziķim, gan iejusties 
solista lomā. Aleksandra, kas 
kamerorķestrī spēlē jau vairākus 
gadus, ar prieku saka: Manuprāt, 
šī gada koncerts Adventa Gaismā 
bija ļoti izdevies un galvenais, pro -
tams, bija pilna atdeve un mūzi -
cēšana no sirds, kas apliecina to, ka 
arī pašiem kamerorķes tra dalīb-
niekiem bija prieks mūzicēt kopā.

niece K. Kivleniece, kuŗa uzsveŗ, 
ka šāda pieredze ir lieliska, jo ne 
tik bieži sanāk spēlēt solo ar 
orķestri, tāpēc, domāju, jebkuŗam 
solistam – instrumentālistam tā ir 
jauka un reta iespēja sadarboties 
ar orķestri. Turklāt tieši šī sa -
darbība skolotājs – audzēkņi – 
diriģents vienas skolas ietvaros 
deva koncertam īpašu sirsnības, 
ģimeniskuma gaisotni, ko ko -
mentē arī A. Poļetajeva: bija 
prieks mūzicēt kopā ar mūsu 
skolas skolotājiem, jo tas uzreiz 
rada labāku sajūtu –  visi esam 
tikpat kā savējie, ko šķiet sajuta 
visi. Tāpat liela nozīme ir re -
pertuāra daudzveidīgumam, ko 
uzsveŗ K. Kivleniece: arī bērniem 
un jauniešiem tas ir ļoti svarīgi, 
ka viņi redz, dzird dažādus in -
strumentus un procesu, kā tas viss 
notiek. Iestudē un atskaņo gan 
orķestŗa skaņdarbus, gan opusus 
kopā ar solistiem un kori.

Latvijas Nacionālās operas 
soliste, mecosoprāns L. Grecka 
teica paldies diriģentam Nor-
mundam Dreģim par uzaicinā-

Latvijas vēstniecība ASV sa -
darbībā ar Katoļu universitātes 
(The Catholic University of 
America) Architektūras un 
plānošanas fakultāti piedāvā 
Latvijas architektūras foto iz-
stādi un autora un tulkotāja 
Viļa Indes grāmatas “The Glass 
Mountain” (Stikla kalns) pre -
zentāciju 18. janvārī plkst. 
18.30, The Koubek Auditorium 
zālē, School of Architecture and 
Planning (CUA) (sarkanā metro 
līnijas pietura Brookland-CUA), 
620 Michigan Ave., N.E., Wa -
shington, DC

Latvijas architektūras izstādi 
atklās Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis un Katoļu 
universitātes Architektūras un 
plānošanas fakultātes vadītājs 
Randals Ots (Randall Ott). 
Sekos neliela pieņemšana.

Izstādē vairāk nekā 100 fo  to-
grafijās un anotācijās atspo-
guļota daudzveidīgā Latvija, 
kas ir bagāta gan ar tautas 

celtniecību (folk construction), 
gan stilu architektūru (order 
architecture), kuŗu radījuši 
vācu, franču, zviedru, italiešu, 

poļu, somu un krievu architekti 
un inženieŗi.

Izstādē iekļauti attēli no 9. gs. 
koka apmetnēm, 12. gs. mūŗa 
ēkām, gotiskajām un baroka 
celtnēm, katoļu tradicijām Lat-
galē, starpkaŗu perioda un 
mūsdienu ēkām, kā LNB ēka.

Izstāde ne tikai parāda 
UNESCO pasaules mantojuma 
sarakstā iekļauto Latvijas gal-
vaspilsētu Rīgu ar tās vecpil-
sētu, jūgendstila un koka ar -
chitektūru, bet arī ostu pilsētas, 
kā Liepāja, Ventspils un ma -
zākas pilsētas, kā Kuldīga un 
Cēsis. Izstādē ir arī fotografijas 
no senlaiku celtnēm un baz-
nīcām laukos.

Dažādo būvju tapšanā pie -
dalījušies architekti – Barto-
lomeo Rastrelli, Vilhelms Boks-
lafs, Eižens Laube, Marta Staņa, 

Gunārs Birkerts un citi. 
Izstāde bez maksas pieejama 

visiem interesentiem un reģis-
trēšanās nav nepieciešama. Iz -
stāde būs atvērta līdz 23. feb-
ruārim, tā pieejama arī cil-
vēkiem, kas izmanto ratiņkrēslu.

Viļa Indes grāmatas angļu 
valodā sastāv no trim daļām. 
Pirmā grāmata ir ar nosaukumu 
Climbing the Mountain (Kāp-
šana kalnā), tā skaidro Latvijas 
vēsturi; otrā grāmata ir Raiņa 
lugas “Zelta zirgs” tulkojums 
angļu valodā, un trešā – The 
Castle of Light (Gaismas pils)  
skaidro Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) tapšanas 
gaitu un tās simbolismu. Autors 
sniegs ieskatu latviešu tautas 
identitātē un architektūras vēs -
turē, kā arī skaidros, kā šie 
jautājumi atspoguļoti LNB ēkā. 
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“I`ve already made up my 
mind,” said Castellano. “I`m hav-
ing it done. Soon.”

“When, Meester Paul?” asked 
Gloria, surprised to find that her 
body was celebrating the 
impending change even as her 
conscience dreaded it.

“As soon as the parts come in,” 
said the Godfather. ”We`re just 
waiting for the parts.”

***
In the Mafia, as in other busi-

nesses, there is an ebb and flow 
in the careers of executives. Their 
stock moves up or down in 
accordance with what the firm – 
and the Boss – needs. The Chief, 
in finding favour with certain 
subordinates, sets a certain tone. 
In June 1983, Paul Castellano 
seemed to be striving for calm. 
The Gambino organization was 
flush with cash, and its pre-emi-
nence among New York`s five 
crime families was apparent. 
What`s more, no pressure was 
being applied to the family by the 
law. While Big Paul was, as 
always, paranoid about the pro-
spect of his phone being tapped, 
it never seemed to dawn on him 
that his innermost sanctum 
might be bugged.

At the same time, the man had 
plenty to feel harried about. His 
home life was a mess. His health 
was ever more problematical; the 
tapes featured almost daily refer-
ences to headaches, indigestion, 
high blood pressure, spells of 
light-headedness. His confiden ce 
in Joe Gallo had been damaged 
by the consigliere’s ill-advis ed 
bribe scheme on behalf of his 
son. And he may have begun to 
sense the depth of the divisions 
within his own ranks, the impa-
tience and ambitiousness of cocky 
young lieutenants like John Gotti.

In any case, what Big Paul 
seemed to want was solidity and 
reliability, and the person he 
turned to was Piney Armone, his 
nearest counterpart in age and 
wisdom. With Piney, the God-
father didn’t just give orders; he 
thought out loud. At times, he 
almost seemed to be using the 
courtly old capo to review his 
whole management approach.

On one accasion, for example, 
the two elders, in the course of 
discussing family business, dig-
ressed onto the subtle, strategic 
question of when, and when not, 
to have people rubbed out.

“Look,” said the Godfather, 
“when we sit down to clip a guy, 
we have to remember what’s at 
stake here. There’s some hazard. 
Guys forget that. They get a guy 
behind in his vig (vigorish) pay-
ments, they get a hard-on about 
it, (and) right away they wanna 
whack him. Why? Just because 
they’re pissed off, they’re aggra-
vated. But what I say is ‘Hey, 
you’re making a living with this 
guy. He gets you aggravated, and 
right away you wanna use the 
hammer? How do you get your 
f---ing money then?’“

“It’s means and ends,” Joe 

CONVERSATIONS WITH THE GODFATHER
From the book Boss of Bosses by Joseph J. O`Brien and Andris Kurins

Armone said softly. “The idea is 
to collect... I think some guys just 
take so much pleasure from 
braking heads that they’d almost 
rather not get paid.”

“ Yeah, yeah,” said Godfather. “ 
We got some guys like that. D---
fists, I call ’em. I’m always sayin’ 
to ‘em, ‘Just to take a guy out, 
yhat ain’t the point.’ Because I’ll 
tell ya, Piney, anytime I can 
remember that we knocked guys 
out, it costs us. It’s like there’s a 
tax on it or some s---. Somebody 
gets arrested. Or there’s a f---up, 

impossible. Ya can’t do business 
with friends of ours from other 
families unless you clear it. Now, 
okay, in principle, that’s a good 
rule. Otherwise, you got guys 
running all over the place like 
chickens with their heads cut off, 
you got no discipline, every-
body’s grabbing, it’s mayhem. 
But in practice? S---. You got a 
guy, say Joe Blow. He’s with you. 
But he’s got a cousin or a brother-
in-law, say who’s with the Snake 
(Carmine Persico, then-boss of 
the Colombo family). And he 

streets, so I took ‘em. I always felt, 
if there’s something you want to 
do, do it now. Don’t f--- around 
waiting. Am I right?” 

“Yeah, Paul, you’re right.”
“But at the same time, let’s not 

kid ourselves. This life of ours, 
this is wonderful life. If you can 
get through life like this and get 
away with it, hey, that’s great. But 
it’s very, very unpredictable. 
There’s so many ways you can 
screw it up. So you gotta think, 
ya gotta be patient. A lotta guys, 
they’re yanking their zipper 
before their d--- is put away, then 
they wonder why they get 
snagged. And they don’t know 
when to zipper their f---ing 
mouth shut, either. I tell ‘em. ‘You 
listen, you learn. You talk, you 
teach.’ Am I right, Piney?”

“Yeah, Paul, you’re right.”
“Because there’s just so many 

f---ing things that can blow up 
on you.”

“Yeah, Paul, there are.”
“There’s so many f---ing ways 

they can get you.”
***

“So, how ya feelin’, Paul?” asked 
Alphonse “Funzie” Mosca on a 
sweltering afternoon in July 
1983. Mosca was a Gambino sol-
dier who specialized in construc-
tion. He collected payoffs from 
contractors and delivered bribes 
to union leaders and city offi-
cials. You saw Funzie coming – 
the only question was, deposit or 
withdrawal? “Lousy,” said the 
Godfather. “I had this splitting 
headache for, like, four days now. 
Sinuses, I guess. Humidity. I stay 
in the air-conditioning, but it 
don’t get better.”

“Sometimes the AC makes it 
worse,” said the bagman. “Me, I 
got bronchitis. I got this stuff...”

“Phlegm,” interjected another 
soldier, known to the listening 
agents as porno specialist Robert 
Di Bernardo. “I get it a lot. Makes 
ya hafta clam.”

“Yeah, phlegm. Just layin` on 
my lungs. Makes me understand 
what Joey Gallo`s chest must feel 
like when his angina kicks in.”

“Nah,” piped Tommy Bilotti, 
Big Paul`s bodyguard. “Angina`s 
different. When my ulcer was 
bleeding, I talked to this guy in 
the next room. He just had a 
heart attack, still had all these 
tubes and s---. Said angina grabs 
your heart like a cold hand 
squeezing your balls.”

“Piney`s limp is getting worse,” 
put in D. B. “Ya know, sometimes 
I think it̀ s the climate. I don t̀ think 
this is a healthy climate here.”

“Cousin a mine moved to 
Arizona for the climate,” said 
Mosca.

“How`s he like it?” asked the 
Godfather.

“He died. Caught cancer.”
“Ya don’t catch cancer,” said D. B.
“He did,” Funzie insisted. “His 

girlfriend had it.”
“She die, too?” asked Bilotti.
“No, she got better. Strange, 

ain`t it?” `Scuse me. I gotta go 
outside and spit.”

When Mosca returned, con-
versation moved from pathology 
to bid-rigging and suggested 
why building costs are so much 
higher in New York than any-
where else in the country. “So 
where it stands,” he said, “is that 
we were the low bidder.”

“Yeah,” said the Godfather, 
“but it was, ya know, like a modi-
fied bid.”

“Well, yeah,” said Mosca. “A 
little bit modified, yeah.”

“It`s always f---ing modified,” 
Bilotti horned in. “It`s modified 
to the point where you can`t 
make no f---ing money on it.”

“That`s exactly what I been 
trying to tell you,” said D. B. “It`s 
the same thing that came up 
about price-fixing on the high-
way bids. It`s getting to be all 
confrontations now. Every thing`s 
an argument. Like on the Queens 
Collage job. Fifteen thousand 
yards. But it`s a Queens job, not 
a Manhattan job. And they tell 
us, ‘Hey, don`t worry. Every-
body`s lookin` at the job, but 
you got the job.’ ”

“So far, so good,” said Cas -
tellano.

“So far, so good,” echoed D. B. 
“Right. But now it`s time to stop 
promising and start delivering, 
and now we`re hearing a differ-
ent story. The first union guy, 
he`s indicted. The guy who takes 
over, he don`t know nothing`.“

“It`s like they`re killing the 
chicken that laid the golden egg,” 
piped up Tommy Bilotti.

“Goose,” said Funzie Mosca. “The 
goose that laid the golden egg.”

“Who gives a f---?” said Bilotti. 
“You know what I`m sayin`.”

“Yeah,” said Mosca. “It`s like, 
some jobs ya don`t even wanna 
bid. By the time you finish 
shmearing everybody that needs 
shmearing, you might as well 
stay home and scratch your ass, 
for all the money you`re gonna 
make… How many f---ing ways 
can we slice it up before it ain`t 
worth having?”

Sweaty and itchy in the 
Richmond Road dormer, Joe 
O`Brien and Andy Kurins hun-
kered down and tried to follow 
the conversation. Construction, 
bid-rigging, control of union: 
This, they knew, was where a 
major mob prosecution could 
come from. In the age of RICO, 
the golden word for law enforce-
ment is conspiracy, and the pros-
ecutorial weapon of choice is the 
link. Perhaps the image is not so 
romantic as that of the smoking 
gun; in practice, however, the 
link is what gets result. This sit-
down hinted at a mother lode, of 
criminal associations.

“It`s getting` aggravating,” 
Fun   zie Mosca resumed.

“Exasperating is what it`s get-
ting,” said D. B.

“Okay, okay,” said Godfather. 
“There`s a lot of things here 
that`s very, very important. It`s a 
pain in the ass. I`ll tell ya the 
truth. I don`t know what to tell ya.”

(To be continued)

which means we gotta clip an -
other guy maybe a guy we don’t 
wanna lose.”

“Of course,” Joe Armone inter-
jected quietly, “if there’s a pattern...”

“If there’s pattern,” Big Paul 
picked up, “the guy is dead... If 
he’s f---ing us, he’s dead. But let’s 
be honest, Joe. Of all the people 
we do business with, how many 
of them are so f---ing stupid that 
they would knowingly try to f--- 
us? All right, now and then 
there’s a guy who has delusions. 
A lunatic. He thinks he’s protect-
ed. He thinks he`s got a whole 
union or a big political protect-
ing him, something like that. But 
usually, it’s just sad-ass guys who 
make mistakes. They can’t stop 
gambling. They think they got a 
brillant business idea that runs 
out to be a dog. They’re not try-
ing to rob us, they’re just a---
holes, they’re pathetic. Now here, 
we got a judgment call. Do we let 
these sorry bastards ride? Hey, 
they know the rules. It’s not like 
we got a Jew lawyer springing 
fine print on ‘em. Is there any 
chance we’re gonna get satisfac-
tion? Or are they gonna be a per-
manent liability? If it’s perma-
nent, it can’t stay permanent for 
long.” 

“Or then again,” said Piney 
Armone, “you can end up with 
some complicated situation, like 
where the question isn’t ‘How 
much does this guy owe?’ but 
‘Who does he owe it to?’ ”

“Yup,” the Godfather agreed. 
“Like when it comes to nikel-
and-diming between the fami-
lies. Sometimes the toughest 
thing of all is doing business with 
our own friends.”

“Gets complicated,” said 
Armone.

“Complicated? It gets f---ing 

likes those guys... You can tell 
guys what the rules are, but you 
can’t tell ‘em who to like. And 
eventually, they’re gonna do 
things with their friends. So say 
Joe Blow’s a good earner. You 
know he’s bending the rules, but 
what’re ya gonna do? You gonna 
spank the guy for making 
money? Then one day, there’s a 
beef. Ya gotta sit down. Who do 
you back? D’ya back Joe Blow, 
just because he’s your guy? D’ya 
sell him out because he wasn’t 
going by the book? Plus, it’s 
embarrassing. It makes you look 
bad, like you weren’t enough in 
control. Does the guy get clipped 
for making you look bad?” 

“Jurisdiction,’ said Piney Ar -
mone, as soothingly as if the 
word was a tranqiulizer. “It’s a 
question of juridiction.” 

“You know what jurisdiction 
means?” said Castellano. “Juris-
dic tion is a half-ass word for 
power. You have power, you do 
what the hell you want to do, and 
that’s the end of it. You have 
jurisdiction, everything’s a god-
damned discussion... It’s like 
you’re supposed to call the shots, 
you’re supposed to do good, but 
like you’re in a goddamned 
straitjacket. So whaddya do? You 
don’t want trouble, you can sit 
tight. You don’t say nothin’, you 
don’t do nothin’. But ya can’t live 
in this world doin’ nothin’. Am I 
right?”

“You’re right, Paul. You’re 
right.” 

“You only live once, Piney. Am 
I right? You don’t get to do every-
thing. No one does. Me, I got no 
regrets. The only thing I wish, I 
wish I had more education. I 
wish I was more, ya know, edu-
cated. But I say that now. At the 
time, what I wanted was the 

In February 1985, after posting his $2-million bail, Castellano 
returned to Todt Hill. He was killed in December

(Continued from Laiks no.47)
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Dzejnieces pelnu urnas izvadīšanas svinības 1958. gada 13. jūnijā 
Latv. Nacionālā fonda telpās Stokholmā. No kreisās: Kārlis 
Dziļleja, Mārtiņš Zīverts, Austra Cielēna-Ozoliņa, Anna Dagda, 
Jānis Rudzītis, Jānis Grīns, Alfreds Dziļums, Andrejs Eglītis, 
Veronika Strēlerte, Voldemārs Kārkliņš

Zinaīda Lazda laikabiedru atmiņās

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

ILVA 
METLĀNE,

Oregonas latviešu 
biedrības priekšsēde

(Turpināts no “Laiks” Nr.47)
Ciešanu mēru līdz pēdējam 

tukšojusi, dzejnieces kvēlā sirds 
bija beigusi pukstēt. Latviešu 
tauta bija zaudējusi vienu no 
saviem visvērtīgākajiem locek-
ļiem, cilvēku, kas savu dzim-
teni un tautu mīlēja par visu 
vairāk. Zīmīgi, ka tieši iepriek-
šējā un nāves dienā, bez kāda 
īpaša aicinājuma pie dzejnieces 
ieradās tuvinieki un gandrīz visi 
Oregonā dzīvojošie draugi.

7. novembŗa pēcpusdienā agri 
satumsa rudenīgā debess, pār 
pilsētu nolaidās bieza migla. 
Gaisā pēkšņi bija jūtams ziemas 
tuvums. Brīvmākslinieka Berķa 
dzīvesbiedre Aina, kas no Port-
landes ieradās tikai īsu brīdi pēc 
Zinaīdas Lazdas nāves, stāstīja 
savādu gadījumu: “Slimnīcai 
tuvojoties, jau iztālēm dzir dē-
jām putnu balsis, lai gan putnus 
pašus nevarēja redzēt. Liels gāj-
putnu, meža zosu vai dzērvju 
bars, miglā laidās augšup un 
lejup virs slimnīcas un skaļi klie -
dza – izklausījās gluži kā dzim-
tenē rudens vakaros. Es nespēju 
val dīt asaras… Zaļo vārtu sē -
jumā Zinaīda Lazda man vēl 
sep tem brī ierakstījusi veltīju -
mu: “Pē  dējie putni jau aiziet…” 
It kā kāds man to būtu pateicis, 
pēkšņi zināju, ka dzejnieces 
vairs nav.”

Arī Marija Ūdris atminas, ka 
jau pēcpusdienā viņu pārņēmis 
neparasts nemiers. Tuvojoties 
slimnīcai, nemiers esot kļuvis 
tikai arvien lielāks. Bijusi sajūta, 
ka braucot pa lēnu. Slimnīcā 
ieradusies ap sešiem un tūliņ 
devusies uz dzejnieces istabu. 
Istaba bija tukša, gulta tukša. 
Neno vēršamais bija noticis. 

Tūliņ pēc dzejnieces nāves 
notikusi sanāksme, kuŗā bijušā 
ārstniecības fonda dalībnieki 
no  lēma darbību turpināt, or -
ganizāciju pārvēršot Zinaīdas 
Laz das piemiņas fondā.

Uz dzejnieces izvadīšanu aiz -
saulē no T. Goldena apbedī-
šanas biroja kapellas salasījās 
liels pulks ļaužu. Zinaīda Lazda 
gulēja šķirstā, tērpta melnās 
drēbēs. Tumšo matu cirtas ie -
logoja bālo seju, no tās izdzēstas 
pēdējo ciešanu pēdas, kamdēļ 
tā izskatījās kā dzīva. Šķirsts ar 
nelaiķi iegrimis ziedu kupenā. 
Atvadīšanās runu teica mācītājs 
Mačs. Sirsnīgiem un cildino-
šiem vārdiem no nelaiķes at -
vadījās organizāciju pārstāvji 
un draugi. Lielākā daļa pava -
dītāju klusi noskaitīja lūgšanu, 
izslaucīja no acīm asaru un 
aizgāja. Kāda draudzene atva-
doties ielika Zinaīdai šķirstā 
maisiņu ar Latvijas zemi. Vēl 
dzīva būdama, atgriežoties no 
kāda miruša tautieša izvadī-
šanas, viņa izteicās, ka savās 
bērēs viņa gan vēlētos, lai pa -
rasto bēŗu dziesmu vietā dzie -
dātu latviešu vai cittautu kom -
ponistu dziesmas. 

Viens no latviešiem, Juris 
Krīgens, savās atmiņās raksta: 

“Izspraukusies cauri Portlandes 
ielu satiksmes mudžeklim, ma -
šīna lēni ripoja pa Abejas kalna 
parka ēnaino ceļu. Pamodušās 
atmiņas un domas vēl stāvēja 
prātā, kad apstājāmies pie 
Abejas kalna apbedīšanas biroja 
durvīm. Manu vedamo saņēma 
biroja pārvaldnieks un kapellā 
parādīja vietu, kur novietos 
postamentu ar urnu”. Kad pēc 
pāris dienām viņš atgriezās 
kapličā, viņš redzēja, ka urna ar 
pelniem, tautiskiem audu miem 
izrotāta, bija novietota uz pos-

īpašnieks. Kastītē atradās viss, 
kas bija palicis pāri no latviešu 
lielās dzejnieces un cīnītājas 
Zinaīdas Lazdas fiziskās parā-
dības – saujiņa pelnu. Jutos diez-
gan aizskarts no nevērības, ar 
kādu pārvaldnieks apgājās ar 
mums tik dārgo relikviju. Būtu 
tomēr par daudz prasīt kādu 
līdzjūtības izpausmi no cilvēka, 
kam mirušo pelnu izsniegšana 
piederīgajiem ir tikai nenozī-
mīga izdarība viņa veikala ik  -
dienas dzīvē.

Mūsu uzdevums bija pārvest 

Ozoliņa. Vispirms urnu pār -
veda uz Nacionālā fonda tel-
pām, kur plkst. sešos tai pašā 
vakarā notika dzejnieces pelnu 
izvadīšanas svētbrīdis. Urnu sa -
gaidīja Jānis Grīns, Andrejs 
Eglītis, Konstantīns Dziļleja un 
citi dzejnieces cienītāji. Goda 
sardzē pie urnas stāvēja Zvied-
rijas latviešu ievērojamākās dzej-
nieces Veronika Strēlerte un 
Anna Dagda. Telpu šauruma 
dēļ bija aicināti tikai rakstnie -
ki, mākslinieki un sabiedriskie 
dar  binieki, zāli līdz pēdējai vie -
tai pildīja sēru viesi, skaitā ap 
40. Svētbrīdi iesāka prāvests 
O. Sakārnis, izvadīšanas un svē-
 tīšanas ceremoniju nobeidzot ar 
lūgšanu un dziesmu “Tu rīta 
rasa skaidra, tīra” ar Lazdas 
vārdiem. Prāvests uzsvēra, ka 
dzejniece vēlējusies būt tuvāk 
tai zemei, kurp tiecas mūsu visu 
ilgas, tuvāk tam garam, kas 
dzej niecei vienmēr bijis dārgs. 
Rakstnieks Jānis Grīns, “Dvēseļu 
puteņa” rakstnieka Aleksandra 
Grīna brālis, pieminēja dzejnie-
ci ar gaŗāku runu, apcerot viņas 
talantu un vietu un nozīmi 
latviešu dzejā.

Viņš minēja, ka Zinaīda Lazda 
ir saskaņas dzejniece. Tas viņu 
dara tuvu laika garam, kur iz -
paužas latviskais saskaņas ideāls. 
Pēdējās atdusas vietas izvēle ne -
pārsteidz, jo jūras motīvs, pat 
vēlēšanās saplūst ar jūru, dusēt 
tās klēpī, bieži atkārtojas viņas 
dzejā, vēstulēs.

Viņš turpināja: ”Atzinība pie -
nākas Zinaīdas Lazdas piemi -
ņas fonda komitejai Oregonā 
un Latvju Nacionālam fondam 
Skandināvijā par dzejnieces pē -
dējās gribas īstenošanu. Šis 
notikums, kuŗa liecinieki un 
dalībnieki patlaban esam, ieies 
latviešu literātūras vēsturē, un 
tam ir labas izredzes tālākā 
nākotnē kļūt par leģendu ar 
simbolisku nozīmi mūsu tautas 
vēsturē vispār.”

Pēc piemiņas brīža Dr. Zentas 
Mauriņas mājās Upsalā, nāka -
majā rītā, 14. jūnijā, aizvesto 
piemiņas dienā, dzejnieces vēlē-
šanās tiek īstenota. Simboliski 
un nozīmīgi bija, ka pelnu 
apbedīšana jūras viļņos sakrita 
ar tautas sēru dienu. Ar dzej-
nieces urnu uz Visbiju Got-
landes salā izlidoja A. Ozoliņa, 
V. Kārliņš, J. Grīns, K.Dziļleja. 
Gotlandē pievienojās daži tu -
rienes tautieši. Plkst. 3 pēcpus-
dienā urnu ar pelniem, šķērso-
jot Gotlandes salu, ar auto 
pārveda tās austrumu krastā. 
Izbraucot jūra bija diezgan ne -
mierīga zvejnieka Gustava Nil s-
sona prāvajā “VY 269 Rego” 
laivā, un, kad laivas vadītāji to 
paredzētajā vietā apturēja, tā 
viļņos stipri šūpojās. Pavadītāji 
urnas gremdēšanai nogaidīja 
mierīgāku brīdi. 

Urna tika izvesta ārpus te -
ritoriālajiem ūdeņiem, 3.5 jū -
dzes no krasta, 40m dziļā vietā 
un svinīgā ceremonijā grem-

dēta Baltijas jūras ūdeņos. 
Bronzas urnai bija piestiprināts 
akmens atsvars, kādu zvejnieki 
lieto tīklu noenkurošanai, un tā 
bija ietīta Latvijas nacionālajā 
karogā. Austra Ozoliņa, no 
kuŗas rokām pelnu urna no -
grima viļņos, bija tērpusies 
Vidzemes novada tautastērpā. 
Dzejnieces urnai ūdenī no -
grimstot, redaktors Jānis Grīns 
pateica dažus atvadu vārdus, 
pavadītāji iemeta viļņos līdzi 
atvestos ziedus – sarkanas rozes 
un baltas maijpuķītes. Īsās, bet 
aizkustinošās ceremonijas no -
beigumā pavadītāji nodziedāja 
Valsts himnu.

Saldu dusu jūras klēpī mūsu 
lielajai dzejniecei! Kad laiva 
apgriezās atceļam, vējš norima 
un viļņi likās saplakuši. Saule, 
no miglainiem mākoņiem iz -
nākusi, sijāja sudrabotu gais mu 
pār norimušās Dzintarjūras 
līmeni.

Savu Pazemes poēmu Zinaīda 
nenobeidza, zeme viņu pašu 
nepaņēma. Viņa nokļuva citu 
elementu ziņā. Vispirms viņu 
sadedzināja uguns, tad gaiss 
viņas pelnus pārveda lidmašīnā, 
lai būtu mūžīga atdusas vieta. 
Zinaīdas Lazdas pelnu urnas 
gremdēšanu Baltijas jūrā gan 
īsākos, gan plašos rakstos, ie -
vietojot arī uzņēmumus, atzī-
mēja visi lielākie Gotlandes un 
Stokholmas laikraksti, paskaid-
rojot notikuma nozīmi. Dažos 
laikrakstos minēts arī, ka urnā 
pelniem līdzi dotas kļavas lapas, 
ko no Latvijas atsūtījusi drau-
dzene, no dzimtenes vests dzin-
tara krustiņš un sauja dzim-
tenes smilšu.

Laikrakstu virsrakstos varēja 
lasīt sekojošo – “Dzimtenes 
krasts saņem bēgļu dzejnieces 
pelnus” (Morgon Bladet), “Lat-
viešu dzejniece apbedīta Baltijas 
jūrā” (Dagens Nyheter), “Aiz  grāb  -
jošs sēru akts uz jūras” (Stock-
holms Tidnigen), “Dzejnieces 
kaps jūrā rada jaunu latviešu 
leģendu” (Henings Esterbergs). 
Pēdējais laikraksts raksta se  ko-
jošo: “Urnā atradās arī sauja 
Latvijas zemes un mazs dzintara 
krustiņš. Ārpusē bija piestip ri-
nāta Zinaidas Lazdas sakta ar 
sarkanām zīlēm un ar Latvijas 
krāsās austu prievīti. Simbols 
simbola galā, sīki un lieli: per-
sonīgi, nacionāli un viscil vēciski, 
kas sniedzas pāri valstu ro  be -
žām! Tik tuvu šķiet jūras otrs 
krasts, un tomēr tas ir gaismas 
gadu atstumā brīvajiem lat  vie-
šiem. Šeit atrodas tikai urna, 
niecīgais cilvēka simbols mums 
nepazīstamai dzejniecei, kas mi -
rusi ar vēzi savos radīšanas 
spēka gados, un tomēr mēs jutām 
viņu gluži klāt esošu šajos brīžos, 
kad laiva svaidīdamās peldēja 
spēcīgos viļņos”. “Dusi Baltijas 
jūrā, ko tu tik ļoti mīlēji. Tuvāk 
mājām mēs patlaban netiekam. 
Ardievu!” teica Jānis Grīns.

Ir radīta kāda latviešu leģenda.

tamentu maza altāŗa priekšā. 
Pie urnas stāvēja pulciņš tau-
tiešu un klusi sarunājās. 

Izpildot dzejnieces vēlēšanos, 
viņas izvadīšanā tika sarīkots 
māksliniecisks svētbrīdis. Zi  naī-
das Lazdas aiziešanu sāpīgi iz -
juta viņas draugi un biedri. 
Jānis Grīns rakstīja: “Es nemaz 
vēl nevaru ticēt, ka viņas vairs 
nav.”

Savās grūtajās dienās Lazda 
atkārtoti izteikusi vēlēšanos, lai 
urnu ar viņas pelniem pārved 
uz Zviedriju un gremdē Baltijas 
jūrā. Tātad tā – cieša viņas 
griba. Tūliņ pēc dzejnieces nā -
ves noorganizējās Zinaīdas Laz-
 das piemiņas fonds Oregonā, 
un viens no tā uzdevumiem bija 
dzejnieces pelnu urnas aizve -
šana uz Baltijas jūru. 

Juris Krīgens turpina savas 
atmiņas: 

“Kad mēs ar Dr. Toeodoru 
Staprānu un rakstnieku Volde -
māru Kārkliņu iznācām uz dzī -
vības pilnās Tirdzniecības ielas 
Sēlemā, jūnija saule bija savu 
rīta cēlienu jau nostaigājusi un 
tagad izšķērdīgi lēja dzīvinātāju 
siltumu un gaismu pāri zaļumos 
iegrimušai pilsētai. Saule un dzī-
 vība ielās pamazām izkliedēja 
aizkapa drūzmu, kas bija sa -
krājusies dvēselē, staigājot pa 
apbedīšanas biroja telpām, kur 
cilvēks, vēl dzīvs būdams, jūtas 
jau pa pusei iegājis veļu valstībā. 
Rokā es turēju laikraksta papī rītī 
ietītu iegarenu skārda kastīti, ko 
bija iedevis apbedīšanas biroja 

mirušās dzejnieces pelnus no 
Sēlemas uz Portlandes Kalna 
Abejas kapliču, lai tur tos pār -
vietotu jau iepriekš iegādātā 
urnā. Zinaīda Lazda par savu 
pēdējo dusas vietu bija izvē lē-
jusies Baltijas jūru, lai arī nāvē 
būtu tuvāk dzimtenei, pēc kā 
viņa ilgojās un par ko raudāja 
gan dzīvē, gan dzejā.

Staprāns ar Kārkliņu novie-
tojās mašīnas priekšējā sēdeklī, 
es ar savu skumjo vedamo – 
aizmugurē. Mašīna veikli ieslī-
dēja gatvē, kas ved uz Sēlemas-
Portlandes auto ceļu. Vakaru 
pusē stiepās zilganā miglājā slē -
pusies piejūras kalnu grēda, rītu 
pusē – Kaskādu kalni ar savu 
apdrupušai cukura galvai līdzīgo 
Huda kalnu, kas tanī dienā bija 
izspraukusies no miglas un tiecās 
pretim bāli zilajām debesīm. Lū -
kojoties uz kastīti man blakus, 
tomēr bija jādomā par noti-
kumiem nesenā pagātnē, kad 
Oregonā tikko sāka veidoties 
latviešu sabiedriskā dzīve, kas 
pašā sākumā bija pārbagāta 
drāmatiskiem notikumiem un 
karstām cīņām.”

“Skumjākais brīdis bija 1958. 
gada 6. jūnijā, kad Portlandes 
kapsētas kapellā atvadījāmies no 
Zinaīdas Lazdas,” raksta Zi -
gurds Ritmanis. Dzejniece “bija 
gatava” tālajam ceļojumam uz 
Baltijas jūru.

To realizēja nākamā, 1958. ga  da 
13. jūnijā, kad ar urnu uz Stok -
holmu no Oregonas atlidoja 
Vol  demārs Kārkliņš un Austra 
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Vienam no mūsu pašiem di -
ženākajiem grafiķiem, Latvijas 
Mākslas akadēmijas emeritē ta-
jam profesoram, Zinātņu aka dē -
mijas goda loceklim Gunāram 
Krollim vasaras sākumā apritēja 
85 gadi. Viņam rudens pusē bija 
izstāde Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā, patlaban līdz 
janvāra beigām Latvijas Nacio-
nālajā mākslas mūzejā (LNMM) 
iekārtota retrospektīva skate 
„Kontrastviela”, bet no decembra 
vidus arī Madonā tika atvērta vēl 
viena izstāde. Tas, ka tik solīda 
vecuma cilvēkam vienā gadā 
veras vaļā vairākas izstādes, lie -
cina par viņa īpašo vietu mūs-
dienu latviešu kultūrā.

Kāpēc to saku? Daži piemēri. 
Tas, ka LNMM neatceras Kārli 
Miesnieku un viņa 130 gadus, ir 
saprotams – viņš bija izteikts 
reālists, izcils zīmētājs, vecās 
skolas pārstāvis, kuŗš no kolē-
ģiem un skolniekiem prasīja 
augstu meistarību un kuŗš ne 
pats dzinās pakaļ ārzemju modei, 
ne saprata jaunāku paaudžu 
tiek šanos pēc svešzemju mo  der-
nās mākslas. Tādēļ Kārlis Mies-
nieks mūsdienu mākslas procesu 
bīdītājam liekas nemoderns. Taču 
to, ka pagājuši pilnībā neievēroti 
Rīgas Mākslinieku grupas spilgtā 
pārstāvja Leo Svempa 120 gadi, 
grūtāk iz  skaidrot. Varbūt galve-
nais ie  mesls ir tas, ka viņš jau sen 
piepulcējies nemirstīgajiem un 
ka nav radies spēcīgs aizstāvis, 
kuŗš cīnās par viņu „labākajās 
aprindās”?

MĀRIS
BRANCIS

Jubilejas reizē košs ielāps
Bet nu pie Gunāra Kroļļa.
Kad piezvanu māksliniekam, 

lai apsveiktu vārda dienā, viņš 
jauki pazobojas par sevi: „Citi 
savas brīvās stundas pavada tam-
borējot, es tamborēju ar zīmuli”. 
Viņa tušas vai grafīta zīmējumi 
vienmēr pārsteidz ar ārkārtīgi 
skrupulozo tēlu veidojumu, ar 
līniju vissmalkākajām mežģī-
nēm, ar detaļu daudzveidību, ar 
asociāciju bagātību, ko izraisa 
tēlu izvēle un salikumi; ar kom-
pozicijas krāšņumu, ar melnbal-
to zīmējumu izsmalcinātajām 
gleznieciskajām niansēm. Rū -
pīgā virsmas apstrāde apliecina 
mākslinieka domu un emociju 
pārbagātību. Jaušams, ka viņam 
ir sakrājies tik daudz ko teikt, ka 
jāstrādā un jāstrādā, lai kaut cik 
patīrītu domu apcirkņus.

Savu ļoti daudzpusīgo pasaules 
redzējumu un inteliģenci Gunārs 
Krollis pierādījis kopš daiļrades 
sākuma, un par to liecina arīdzan 
Rīgas izstādes nelielā retro spek-
tīvā daļa. Pēc Mākslas akadē-
mijas Grafikas nodaļas beigšanas 
1960.gadā jaunais grafiķis pie -
vērsās galvenokārt linogriezuma 
technikai, kuŗā ātri vien atrada 
savu izteiksmes valodu un radīja 
vēl šodien augsti vērtējamus dar-
bus, piemēram, izstādē ekspo-
nēto ciklu „Mana Rīga”(1966). 
Tas atklāja, cik dziļi, tiem laikiem 
neparasti un nacionāli māksli-
nieks tveŗ pasauli. Vairīdamies 
no klaja deklaratīvisma, viņš 
tiecās tagadni sasiet vienā veselā 
kamolā ar pagātni. 

Atšķirībā no daudziem citiem 
Latvijas māksliniekiem savulaik 
Gunāram Krollim bija iespēja 
iepazīt teju vai pusi pasaules – 
pabūt Austrijā un citur Eiropā, 
Vidusāzijā, Japānā, Jordānijā, Sī -
rijā, Libānā. Tur pieredzētais 
atstāja ļoti dziļas pēdas viņa 
garīgajā dzīvē, viņa domāšanā un 
pasaules uztverē. Kultūra kļuva 
par būtisku temu Gunāra Kroļļa 
daiļradē. Viņa poētiskajā pasau-
les atainojumā dažādas kultūras 
izpausmes atklājas kā cieša sais-
tība starp tautām. Ne politika un 
ekonomika nostājās Gunāra 
Kroļļa darbu centrā, bet cilvēces 
gara sasniegumi. 

Visas pasaules kultūras procesi, 
to mijiedarbība atklājas arī pē -
dējo gadu grafīta un tušas zī  mē-
jumos. Šajās lapās Gunārs Krollis 
vizuālos tēlos rāda savas pār  do-
mas par cilvēces gaitu, tās at  tīs-
tības lielceļiem, strupceļiem un 
maldiem, par cilvēku egoistisko 
alkatību un tās iznīcinošo varu 
un, protams, par mīlestību. Taču 
tas nav veidots virspusējas pa -
čalošanas līmenī vai tikai tāpēc, 
ka tas ir moderni, vai ka tā var 
sevi demonstrēt kā „pasaules pil-
soni”. Ieguvis pamatīgu klasisko 
izglītību, viņš neprot trallināt, 
ķeroties pie kārtējās lapas, bet 
rūpīgi izstrādā ikvienu temu. 
Paviršība būtu Gunāram Krollim 
nepieņemama. Patiesībā katrs 
viņa darbs ir paraugstunda aug-
stam profesionālim.

Par izstādi runājot, gan jāteic, 
ka tā ir tikai neliels ieskats šī 

Meistara daiļradē. Patiesībā tikai 
skice. Šie daži desmiti darbu tikai 
iezīmē viņa nozīmi latviešu 
pēckaŗa grafikā – atcerēsimies, 
ka viņš lielu daļu savas radošās 

zuālais noformējums. Tikpat bū -
tisks ir Gunāra Kroļļa devums 
akvareļglezniecībā. Pēc brau cie-
na uz Japānu radās arī dzejoļu 
krājums. Nepieminēšu daudzās 

Aizvadītā gada decembris Lat-
vijā pienāca pavisam savāds – 
sniega nebija, sals mūs nestin-
dzināja, bieži lija lietus, un no 
cilvēku acīm vairākkārt gluži kā 
lāses noritēja asaras, jo nācās at -
vadīties no izcilām personībām. 
No šīs pasaules atvadījās arī viena 
no spožākajām Latvijas oper zvaig-
znēm Žemēna Heine-Vāg nere. 
Viņas mūžs bija neparasts.  Žer-
mēna Heine-Vāgnere gluži kā vald -
niece bija aizvadījusi uz skatuves 
tikai divdesmit piecus gadus, 
savā pēdējā izrādē viņa dziedāja 
un izdzīvoja Tu  randotas lomu 
Dž. Pučīni līdzīga nosau kuma 
operā. Arī šajā lomā spilgti iz -
paudās Heines-Vāg ne res māk  sli-
nieciskie pamatprin cipi – viņai  
bija metalliski augsta, dzidra, taču 
reizē drāmatisma piesātināta balss, 
viņa allaž ne tikai lomu izdzie-
dāja, bet iz  dzī voja, un tāda bija 
arī Turandota. Turandotā izpau-
dās karaliska dižciltība, viņa bija 
varena savā nežēlībā un dailē. Ne 
velti, pēc pēdējās „Turandotas” 
izrādes, kad priekškars bija aiz -
vēries, – viņas partneŗi, abi 
prinča Kalafa lomas izpildītāji  
Miķelis Fišers un Kārlis Zariņš 
savu Turandotu uz rokām no  ne -
sa no skatuves. Māksliniece būtu 
varējusi uz skatuves vēl ilgi dzī -
vot, taču viņa bija  kategoriski un 
stingri izlēmusi citādi: aiziet pašā 

VIKTORS
HAUSMANIS 

Spilgtā Latvijas operzvaigzne
Žermēna Heine-Vāgnere

spožumā, palikt skatītāju un klau-
sītāju atmiņā jauna, spara un spēka 
pilna dziedātāja. Tas bija pirms 
četrdesmit diviem ga  diem...

Par mākslinieces tālāko gadu 
dzīves posmu – nezinu. Bet at -
miņā viņa palika kā izcili spilgta, 
augstas kultūras, patiesa drāma-
tisma apdāvināta māksliniece, 
kuŗai katra fraze bija psīcho lo-
ģiski niansēta un dziļi pamatota. 

pārliecināja kā Pučīni Toska, kur 
viņas skatuves partneŗi bija 
Miķelis Fišers (Kavaradoss) un 
Aleksandrs Viļumanis un Pēteris 
Grāvelis (Skarpija); neaizmirsta-
ma bija viņas Aīda; majestātiska, 
ar lielu vērienu bija viņas veidotā 
lepnā, noslēpumainā Spīdola 
Jāņa Mediņa operā “Uguns un 
nakts”, gaiša un apgarota Baņuta 
A. Kalniņa operā. Bet traģisku 

jūtām apveltītās Verdi varones – 
Dezdemona („Otello”), Amēlija 
(„Masku balle”), Leonora („Tru-
badūrs”) Elizabete („Dons Kar -
loss”), Violeta („Traviata”)...

25 gadus pēc Mildas Breh ma-
nes Štengeles leģendārās R. Štrausa 
Salomes, Žermēna Heine-Vāg-
nere sajūsmināja publiku ar savu 
Salomes tēlu; un arī viņa slaveno 
„Septiņu plīvuru deju” izpildīja 

nāja starojošais garīgais skais-
tums un sievišķīgā burvība plašā 
izjūtu gammā. Apbrīnojami pa -
tiesi un izjusti māksliniece atklāja 
P. Čaikovska radīto tēlu likteņus 
– Tatjanu („Jevgeņijs Oņegins”), 
Mariju („Mazepa”), Līzu („Pīķa 
dāma”). Pārliecinoša un spoža 
viņa bija arī kā Richarda Vāgnera 
varones Brunhilde („Valkīra”) un 
Zenta („Klīstošais holandietis”).

Māksliniecei labs padomdevējs 
un palīgs bija izcilais režisors 
Jānis Zariņš. Viņš palīdzēja arī 
tapt dziedātājas pēdējam izcila-
jam darbam – lēdijai Makbetai 
Dž. Verdi operā “Makbets”. 
Makbeta lomu dziedāja Pēteris 
Grāvelis, un bija interesanti 
vērot, kā viņu partnerībā atviz 
dvēseliskais pārdzīvojums.

Kad Žermēnas Heines-Vāg-
neres balss uz operas teātŗa ska-
tuves apklusa, tas daudziem ska -
tītājiem un klausītājiem, arī man, 
bija smags pārdzīvojums, jo zau-
dējām vienu no pašām augstā-
kajām operas mākslas vērtībām. 
Kad izcilā dziedātāja aizgāja no 
operas skatuves, viņai bija tikai 
piecdesmit divi gadi.

Bet nu Žermēnas Heines-Vāg-
neres svecīte ir pilnīgi apdzisusi.

Kas paliek pāri? ... Tikai ne -
dzies tošas atmiņas tiem laimī-
gajiem, kas Žermēnas Heines-
Vāgneres mākslu esam baudījuši.

enerģijas atdevis pedagoģijai un 
jauno paaudžu audzināšanai. 
Gandrīz tikpat kā neiezīmējas 
Gunāra Kroļļa devums grāmatu 
illustrācijas mākslā, kuŗā tapis ne 
viens vien nepārvērtējams meis-
tar stiķis, kaut vai Raiņa lugu un 
Andreja Pumpura „Lāčplēša” vi -

prēmijas un godalgas, ko viņš 
saņēmis, tādējādi šī izstāde Lat-
vijas Nacionālajā mākslas mūzejā 
liekas tikai daiļrunīgs ielāps. 
Protams, skaisti, ka viņu atcerējās 
vispār, taču vai Meistaram ne -
vajadzēja paredzēt krietni grez-
nāku jubilejas dāvanu?! 

Viņas vokāli ekspresīvajā dzie-
dājumā vienmēr vibrēja dzīvas 
jūtas. Turklāt lomās Ž. Heine-
Vāgnere bija daudzveidīga: viņa 

pārdzīvojumu pārpilna viņa bija 
kā aizkustinoši trauslā Mimi 
Pučīni operas “Bohēma” iestu dē-
jumā; tāpat tik dažādās, dziļām 

pati, atsakoties no dublantes. 
Viņas Natašā Rostovā (S. Pro -

kofjeva operā pēc Ļ.Tolstoja 
romāna „Kaŗš un miers”) val dzi-
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MĀRA
CELLE

KĀ CĪNĀS AR VĒZI LATVIJĀ

Rūta Skujiņa

Zemes saule

Neesi noskumis, sērs,

raugi: viss elpo zem saules.

Mārīte pārtek plaukstu,

paceļas spārnos un zūd,

saules spožumā nirst.

Nekas nenomirst.

Neturi sirdi aukstu.

Skaties, kur soli liec.

Tekas malā ka topāzs,

pienenes necilais zieds.

Kāju tam neuzliec.

Nesamin zemes sauli.

Vēl nesen bija laiki, kad diag-
noze “vēzis” bija tikpat kā nāves 
spriedums. Paldies Dievam, tie 
laiki ir pagājuši. Tomēr, kad 
cilvēks atklāj, ka viņa ķermenī 
ir ielauzies vēzis, tālākie noti-
kumi nav nekāda mierīga pa -
staiga pa celiņa saulaino pusi, 
bet gan pieteikums nopietnai 
cīņai. Vēzis var būt ļoti dažāds, 
un daudz ir atkarīgs no tā, kuŗā 
ķermeņa daļā tas ir ieperinājies, 
cik ilgi ielaists, kāds ir upuŗa 
vecums un veselības stāvoklis, 
vai vēzis ir agresīvs vai lēnīgs. Ir 
no svara, pie kāda ārsta un kādā 
ārstniecības iestādē upuris no -
nāk, jo arī ārsti ir ļoti dažādi. Ir 
daudz nezināmo, var arī būt 
laimīgas vai nelaimīgas saga dī-
šanās. Ir arī svarīgi, kādas at -
tiecības vēža slimniekam ir ar 
ģimeni, ar draugiem – vai tie 
viņu atbalsta, vai žēlo, drošina, 
vai mēģina pārliecināt, ka “gan 
jau viss būs labi”, ka cietējs ir 
stiprs un visu pievarēs? Vai pa -
līdz nepamatots optimisms? 
Kāds ir pareizais līdzsvars? Ir 
svarīgi, cik stipra ir paša vēža 
slimnieka ticība sev, pārliecība 
par saviem spēkiem, kādu lomu 
spēlē cerība, vēlēšanās dzīvot 
vai varbūt visu atstāt Dieva 
ziņā? Vairāk par visu izšķirošs ir 
slimnieka dvēseles stiprums, 
ga  tavība cīņai, vienmēr tomēr 
atstājot ceļu varbūtībai, ka cīņu 
varētu zaudēt. Arī tam ir jābūt 
gatavam, un arī tas palīdzēs 
noturēt līdzsvaru starp izmisu-
mu un sapņiem par bezbēdīgu, 
rožainu nākotni.

Ir varbūt lasītāji, kuŗi šai vietā 
šo rakstu pametīs, pārmetīs pār 
plecu, iesviedīs atkritumos, jo 
nevēlas lasīt neko par slimībām. 
Saku jums “sveiki”, lai jums labi 
klājas! Tiem, kas paliek ar mani, 
es saku, ka šis raksts nebūs 
šausminošs, neieies visās asi ņai-
najās detaļās un nebiedēs jūs ar 
elles ugunīm. Tomēr, es rakstīšu 
par cīņu ar vēzi, par mūsu mo -
dernās pasaules vēl arvien vienu 
no bīstamākajām slimībām. Tas 
man ir uzbrucis jau otro reizi 
pēdējo 20 gadu laikā, un es 
nebaidos par to runāt un rakstīt, 
jo man raksturīgi vienmēr ir 
bijis būt atklātai, patiesai un 
varbūt pat interesantai.

Kad pagājušā gada maija bei -
gās mēs ar Ojāru bijām at  grie-
zušies Latvijā, pēc dažu mēnešu 
pavadīšanas ASV, es nejauši uz -
liku sev roku uz sirds, ko es lai-
kam reti daru, sajutu tur agrāk 
nebijušu cietu bumbuli, un man 
momentā bija skaidrs, ko tas 
nozīmē. Tai brīdī man arī bija 
skaidrs, ka “man tagad būs jā -
mirst”. Es sacerēju testamentu, 
uzrakstīju, ko lai dara ar manām 
mirstīgām atliekām – lai sade -
dzina un mazu koka kastīti 
aprok blakus manai mammītei 
Meža kapos, bet ja tas nav 
ie spējams, lai noīrē kuģīti, ar 
kuŗu izbrauc līdz Daugavgrīvai, 
iemet kastīti jūrā, kopā ar rožu 
vainadziņu, un nodzied Friča 
Bārdas dziesmu “Dzīvīte, dzī -
vīte”. Bija skumji to rakstot, jo 
visvairāk bija žēl manas patiesi 
mīļās ģimenes locekļus.

Bet tad es sāku domāt loģiski. 
Nē! Pagaidi! Varbūt var vēl kaut 

ko darīt, varbūt ir vēl cerības.
Tepat Mežaparkā dzīvo mans 

radinieks, brālēna mazdēls, 
kuŗš izmācījies par ārstu un 
speciālizējas krūts operācijās. 
Griezos pie viņa. Viņš ir no  dar-
bināts Paula Stradiņa slimnīcā. 
Nezinu, kā man būtu klājies, ja 
būtu griezusies pie šejienes ģi -
menes ārstes, pie kuŗas piesa-
kāmies labi ja reiz pa pieciem 
gadiem, tātad viņa par mums 
tikpat kā nekā nezina. Mans 
radinieks Pēteris mani virzīja 
uz priekšu. Zīmīgi, ka viņa 
vārds ir Pēteris, jo man bieži 
bija jāsaka, ka man “atkal jāiet 
pie Pēteŗa”.

Pēteris sonogrammā kon  sta-
tēja, ka ļaundabīgais audzējs ir 
vienā krūtī un arī apkārtējos 
limfmezglos. Bija jāveic vēl dau -
dzas citas analīzes, lai pārlie ci-
nātos, vai vēzis nav nonācis vēl 
kur citur. Braukāju uz Stra di-
ņiem, dažādām klinikām, ārst-
niecības iestādēm. Izveidojās 
plāns, ka man pa priekšu jāiztur 
sešas ķīmijas terapijas. Ja tās 
izturēšu (manā vecumā, tuvu 
pie 80, ne katrs to var izturēt), 
sekos operācija, pēc tam ra -
diācija.

Nu ir pagājuši seši mēneši – 
tie bijuši pilni baiļu, asaru,  bez-
miega, bijusi slēpšanās no pas-
aules, turot galvu augšā, kad tā 
grib krist uz leju. Pilni ticības 
un reizēm arī neticības. Bet 
atpakaļ nekad negāju, tikai uz 
priekšu.

Ķīmijas terapiju panesu labi. 
Uz to bija jābrauc reiz pa trim 
nedēļām, uz Stradiņu slimīcu, 
9. korpusu, sākot ar augusta 
beigām. 

Pirmā reizē, kad piereģistrējos, 
man teica, ka jāiet pakaļ manām 
zālēm uz Stradiņu slimnīcas 
territorijas otru galu, tur esot 
aptieka. Atstāju savu somu ar 
grāmatām, ūdens pudelēm un 
naudas maku reģistratūrā un 
aizklunkurēju uz aptieku. Man 
esot jāmaksā tik un tik, bet man 
nekas nebija līdzi. Kāda laipna, 
man galīgi sveša paciente sa -
maksāja manā vietā (kādus 4 
eiro), un es teicu, ka viņai 
atmaksāšu, tikko tikšu atpakaļ 
pie savas somas.

Vienu reizi visas onkoloģiskās 
nodaļas māsas bija aizgājušas 
atvaļinājumā. Man esot jāiet uz 
jauno, tikko uzcelto uzņemša-
nas korpusu. Kur tas ir? Visa 
Stradiņu slimnīca ir izkaisīta pa 
dažādām ēkām, lielā daļa no 
tām celtas pirms 100 vai vairāk 
gadiem, gar lieliem kokiem ap -
augušām alejām. Radās izpalī-
dzīga sieviete (laikam arī pa -
ciente), kas teica, ka parādīšot 
man ceļu. Jaunceltajā korpusā 
maldījos pa gaiteņiem, izvilku 
numuriņus no mašīnām, sēdēju 
ērtos krēslos, gaidīju savu kārtu, 
reģistrējos. “Kur ir jūsu ģime nes 
ārsta nosūtījums?” – “Ko? Kas 
tas tāds?” – “Kas jūs te sūtīja?” 
– “Vai esat te pirmo reizi?”

Viss kaut kā izkārtojās. Pēdējo 
sešu mēnešu laikā esmu vai  rā-
kas reizes bijusi šai t.s. jaunajā 
korpusā. Tas vispār vēl nav at -
zīmēts uz Stradiņu slimnīcas 
izdrukātās un izplatītās kartes, 
tikai norādīts, ka tur ir “būv nie-

cībai norobežota territorija”. Bet 
es nu zinu, tā ir viena varena 
vairākstāvu ēka, milzīgiem lo -
giem, ieeja gan tikai viena. Au -
tomātiskās durvis. Iekšpusē viss 
ir balts – grīdas, sienas, griesti, 
durvis, pacientu soli. Baltajā 
grīdā ir iekrāsotas lillā takas, pa 
kuŗām jāiet, lai nonāktu, kur nu 
jānonāk. Esmu vairākas reizes 
tā gājusi. Kādreiz nonāku aklā 
gaitenī. Tad jāmeklē, kur palika 
lillā taka. Man vajadzīgs tāds un 

“SMAIDI!” – “ATCERIES 
SAVU PIRMO (VAI PĒDĒJO) 
MĪLESTĪBU!” – “DRĪZ VISS 
BŪS CAURI.”  Man tomēr ir 
sajūta, ka esmu nonākusi kā 
morgā (neesmu gan nekad tādā 
bijusi), kur aiz katrām aizvēr-
tajām durvīm pavērsies skats uz 
līķi. Uz šīm durvīm vajadzētu 
būt zīmei, kas vēsta: “Šeit nav 
neviena dzīva cilvēka.”

Dienu pirms operācijas, man 
vēlreiz jābrauc uz Stradiņiem – 
atkal jānodod asinis analīzes, 
atkal jāizģērbjas, atkal spaida 
krūtis. Kad tas paveikts, braucu 
ar tramvaju atpakaļ uz Meža-
parku. Izkāpju pieturā Visbijas 
prospekts. Man jāiet pa Stok-
holmas ielu garām savas bēr-
nības mājai, kuŗā sāku dzīvot 
viena gada vecumā. Kopā ar 
tēti, māsu un mammīti. Laimīga 
ģimenīte. Nekā no tā neatceros. 
Bet esmu pārliecināta, ka tieši 
tur, uz toreiz vēl nebruģētās 
Stokholmas ielas, es sāku staigāt 
pati savām kājām. Latvijā esot, 
man bieži galvā ieskanas kāda 
dziesma vai dzejolis, kas atbilst 
manai pašreizējai situācijai. Tā 
arī šoreiz es dzirdu vārdus no 
Breikša dzejoļa “Svēts manto-
jums”, no panta “Lai taka tā, kur 
pirmos soļus minām, redz gaitā 
pēdējā reiz ejam mūs.” Laikam 
šī ir mana pēdējā gaita. Atkal 
cīņa ar asarām.

Bet jāturas! Jāturas!
Operācijas dienā, 5. janvārī, 

viss notika kā filmā. Septiņos 
no rīta taksis mani aizveda uz 
Stradiņiem. Pagāja sešas stun-
das, līdz izkārtoju vēl papildus 
analīzes, reģistrācijas, nonācu 
attiecīgā nodaļā, savā istabā (ko 
šeit sauc par palātu). Pieprasīju 
vieninieka istabu – tādu arī 
dabūju, ar atsevišķu vannas 
istabu. Skatos rēķinā, to sauc 
par “paaugstināta komforta ap -
stākļi – maksa 25 eiro par dien-
nakti” (interesanti, kā tas sa -
līdzinās ar ASV?).

Vēža ārstēšana Latvijā pašreiz 
notiek ar speciālu Eiropas Sa -
vienības atbalstu, respektīvi, 
Rietumeiropas valstis sedz lielu 
daļu izdevumu.

Ap četriem man lika novilkt 
tikpat kā visas drēbes, atvilktnē 
atstāt rokas pulksteni un gre -
dzenus. Kājās uzmauca plastma-
sas čībiņas. Divas māsas stūma 
gultu, es gāju pati viņām no 
muguras. Prom pa gaiteni, visur 
jāspiež speciālas pogas, lai tiktu 
nākamā telpā. Es tik se  koju sa -
vām māsām. Nonāku operācijas 
zālē. Man saka, lai apsēžoties, 
bet es palieku stā  vam. Skatos uz 
operācijas galdu, uz lielajām lam-
pām, visām spo  žajām iekārtām. 
Zinu, ka tūliņ, tūliņ, viss būs 
cauri. Atpakaļceļa vairs nav. 
Mani nogulda uz galda. Piesien 
locekļus, liek izstiept kreiso 
roku uz sāniem, tur ievada 
anestēziju. Pārtrūkst lente, laiks 
apstājas. Pamostos pēc divām 
stundām. Tomēr pamostos. Un 
brīnos. ES ESMU DZĪVA!

Nākamās sešas stundas ir 
mazliet miglainas. Zinu tikai to, 
ka esmu dzīva. Galīgi neuztrauc 
tas, ka neesmu 36 stundas ēdusi. 
Vairākas reizes pievakarē uznāk 
vemšana. Ap mani stāv trīs mā -

sas. Es atvainojos, ka viņām 
jānoskatās manās mocībās. Vi -
ņas apliecina, ka tas nav nekas, 
tā ir viņu ikdiena. Kaut kas vēl 
jādara ar vēnu. Nezinu, vai 
ņems asinis, vai man kaut ko 
špricēs iekšā. Divas māsas nevar 
atrast vairs nevienu vēnu, kuŗā 
varētu kaut ko iedurt. Jāsauc 
trešā. Gaļina. Protams, tā ir 
krieviete. Bet viņa izrādās vis -
kompetentākā un arī visizska-
tīgākā. Atnāk Gaļina. Ieduŗ 
man virs plaukstas, dabū, kas 
vajadzīgs. Man vēlreiz uznāk 
slikta dūša. Ap desmitiem va -
karā nodzēšu uguni virs gultas 
un sāku mēģināt aizmigt.

Manas “luksus istabas” priekš-
rocība ir tikai tā, ka man blakus 
neguļ viena vai vairākas sievie-
tes, kuŗām ir man līdzīgas prob -
lēmas, varbūt vēl lielākas. Man 
nav jāklausās, kā kāds vemj, kā 
kāds vaimanā, raud, sūdzas, 
sauc pēc palīdzības. Es savā 
“luksus istabā” esmu viena. Un 
par to bija vērts maksāt 25 eiro. 

Nākamā rītā atnāk Pēteris. 
Apskata mani, saka, ka es varot 
braukt mājās. Izsaucu taksi. 
Saku, jāpiestāj Pilsoņu ielā nu -
murs 13, pie Stradiņu slimnīcas. 
Pēdējā brīdī pie manis vēlreiz 
pienāk Pēteris. Pavadīšot mani 
lejā pa kāpnēm. Labi, ka tā, jo 
ejot ārā pa pēdējām durvīm, vēl 
ir divi pakāpieni uz leju, kuŗus 
nemaz nepamanīju. Nostrei pu-
ļoju pa tiem, bet Pēteris mani 
tur pie elkoņa. Diez’, kā būtu 
izgājis bez viņa...

Tieku mājās. Ojārs priecīgi 
mani sagaida. Aizsteidzas uz 
stūŗa puķu veikaliņu pēc zie -
diem. Es saku, nevajag veselu 
klēpi, tikai vienu skaistu ziedu. 
Tādu viņš arī atnes – gaŗkātainu 
sarkanu rozi.

Pēc pāris dienām man vēlreiz 
jābrauc uz Stradiņiem – sa  mak-
sāt par operāciju (31 eiro) un 
istabu. Kad tas nokārtots, pē -
dējo reizi sēžu uz soliņa trolej-
busa pieturā nu jau tik ierastā 
vietā slimnīcas priekšā. Jūtos 
labi, gribu smaidīt, visiem teikt 
“labdien”. Apskatīt trolejbusa sa -
rakstu ierodas kāds vīrs – vecs, 
sīka auguma, salīkušu muguru, 
tik tikko var pavilkt kājas. Gaŗām 
aizsteidzas jau  nek lis – gaŗš, vingrs, 
galvu gaisā, sparīgu soli. Es do -
māju, tas vecais jaunajam varētu 
teikt (mazliet samainītu, visiem 
zi  nāmu pantiņu): “Kāds es esmu, 
tāds tu būsi. Kāds tu esi, tāds es 
biju.” Tas viss notiek tikai manā 
galvā.

Mūsu paaudze (kam tuvojas 
80 un vēl vairāk gadu) ir gan 
sirdī bagāta, gan ievainota. Kaŗš 
mums atņēma bērnību. Jaunībā 
bija jāizcīna sava vieta svešā zemē, 
jāiemācās valodas, jā  strā dā vai -
rāki darbi parallēli mācībām. 
Mēs visu izturējām, un esam 
nonākuši tur, kur esam.

Turēsimies. Izbaudīsim katru 
dienu, katru stundu. Mīlēsim 
savus tuvākos. Atcerēsimies la -
bos laikus. Mēs visi reiz bijām 
jauni, vingri un skaisti. Do -
māsim par to!

“Es nezinu, kas vakar bija, es 
nezinu, kas rītu būs. Tik ausīs 
skan kā melodija: Sirds bagātība 
nesarūs.” (Kārlis Skalbe) 

tāds kabinets, ko atrodu. Mans 
numurs ir 811. Uz durvīm 
spīguļo numurs 456. Vai man 
priekšā ir gandrīz 500 pacienti? 
Neviens vairāk neuzvedas tā, kā 
vecos laikos, kad nepacietīgs 
pacients vienkārši spērās iekšā 
norādītajā kabinetā, no kuŗa 
viņu parasti tūliņ arī izspēra 
ārā. Tagad visas durvis aiz  slēg-
tas. Gaidu pusstundu. Neviens 
neiet ne iekšā, ne ārā. Tomēr eju 
pie kabineta durvīm un pie -
klauvēju. Gaidu. Pēc brīža dur-
vis atver jauna, laipna rezidente 
– jā, lai es pagaidu, mani 
saukšot. Eventuāli viss notiek.

Sēžot un gaidot gaitenī, kur 
pie baltajām sienām nekas nav 
piestiprināts, prātoju, ka tur 
varētu būt plakāti uz uzmun-
drinošiem vārdiem pacientiem, 
kuŗi tur sēž stundām. Varētu 
rakstīt “VISS BŪS LABI!” – 
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(Turpinājums 10. lpp.)

V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Latvijas Simtgadi ieskandina arī 
Nīderlandē – jauna tulpes 

šķirne Marisa Jansona vārdā
14. janvārī, ieskandinot Latvijas 

Simtgadi, Rīgā, Gaismas pilī, nori-
sinājās īpašs notikums par godu 
pa  saulslavenā latviešu diriģenta 
Marisa Jansona 75. dzimšanas 
die nai. Latvijā selekcionētai un 
Nīderlandē audzētai tulpes šķir  -
nei tika dots nosaukums Mariss 
Jansons. Ceremonijā piedalījās Ār -
lietu ministrijas, Kultūras minis  - 
t rijas, Simtgades biroja, pašvaldību 
amatpersonas, kā arī pārstāvji no 
mākslas, mūzikas un ziedu audzē-
šanas aprindām.

Foto: Reuters/LETA/Scanpix

“Tieši šodien, 14. janvārī, savu 
75 gadu jubileju svin pasaules 
slavenais latviešu diriģents Mariss 
Jansons, kuŗš ar savu izcilo iegul-
dījumu mūzikā ir nesis Latvijas 
vārdu pasaulē. No sava radošā 
mū  ža 11 gadus viņš ir aizvadījis 
Nīderlandē, laika posmā no 2004. 
līdz 2015. gadam darbodamies kā 
Amsterdamas Koncertnama or -
ķestra galvenais diriģents. Tādēļ 
var droši apgalvot, ka Mariss Jan-
sons ir Nīderlandē “pazīstamākais 
latvietis””, tā, atklājot svinīgo cere-
moniju, teica projekta idejas au -
tore, vēstniece Ilze Rūse. Svinīgajā 
notikumā klātesošos uzrunāja Nī -
derlandes vēstnieks Latvijā Pīters 
Jans Langenbergs (Pieter Jan Lan-
genberg), LNB direktors Andris 
Vilks, tulpes selekcionārs Juris 
Egle (Grobiņa) un audzētājs Jans 
Pennings (Jan Pennings).

Par godu pasaulslavenā latviešu 
diriģenta Marisa Jansona 75. 
dzim šanas dienai, pie jauna vār-
da – Mariss Jansons – tikusi jau-
na tulpes šķirne. Viena no vie-
tām, kur skaisto ziedu varēs ap -
skatīt – Rundāles pils dārzā, kur 
tradicionāli pirms vairākiem 
gad simtiem jau pastāvējusi “Ho -
landes dobe”

Par jaunradītās tulpes šķirnes 
krustmāti kļuva Latvijas Institūta 
direktore Aiva Rozenberga, pa -
raks t ot jaunās šķirnes nosaukuma 
sertifikātu. Tulpe Mariss Jansons  
ir oranžā krāsā ar dzeltenu liesmai-
nu apmali, kas lieliski raksturo Ma -
 estro mākslinieciskās izteiks mes 
būtību. “Šī jaunā šķirne ne vien 
cildina latviešu pasaules klases 
mūziķi Marisu Jansonu, bet arī 
simbolizē Latvijas un Nīderlandes 
kopīgo izpratni par ziedu kultūru, 
estētisko gaumi un profesio nā-
lismu ziedu audzēšanā,” sarīko-
jumā sacīja Rūse. “Kad apmēram 
pirms gada tikāmies ar audzē tā-
jiem par šķirnes kandidātu, nevil-

cinoties izšķīrāmies par šo oranžas 
krāsas dzeltenu liesmu apvīto zie-
du, kas, mūsuprāt, simbolizē Ma -
risa Jansona mākslinieciskās iz -
pausmes būtību, un vienlaikus – 
oranžā krāsa ir arī Nīderlandes 
karaliskā krāsa,” par tulpes izvēli 
stāstīja vēstniece. “Lai mums vi   - 
s iem kopā izdodas radīt tikpat 
daudz lielisku stāstu par Latviju 
pa  saulē, cik miljoniem Marisa Jan -
sona ziedu kādu dienu priecēs cil-
vēkus dažādās valstīs,” parakstot 
īpašo sertifikātu, vēlēja Rozen-
berga.

Tulpes selekciju veicis latviešu 
selekcionārs Juris Egle (Grobiņa), 
bet tās audzētājs un reģistrētājs 
Nīderlandē ir Jans Penningss. Ide-
ja par tulpes šķirnes radīšanu Lat-
vijas Simtgadē izlolota Latvijas 
vēstniecībā Nīderlandē, akcentējot 
Latvijas atpazīstamību pasaulē, 
kas saistīta ar Marisa Jansona vār-
du un mūsu valstis vienojošo zie-
du un estētiskuma kultūru. Tādēļ 
Latvijas Simtgades svinību kultū-
ras programmas centrā plānoti 
vairāki notikumi Marisa Jansona 
zīmē, ko aizsāka Simtgadei un 
Maestro veltītā jaunā tulpes šķirne.

Neaizmirstamus mirkļus klāt-
eso  šajiem radīja Maestro Raimon-
da Paula mūzikālais sveiciens, kas 
veltīts Marisa Jansona jubilejai. 
Sarīkojuma laikā tika atskaņota 
intervija ar Maestro Marisu Jan-
sonu, kuŗā viņš pauda neviltotu 
prieku par īpašo dāvanu viņa 
dzimšanas dienā.

Jaunradītās tulpes šķirnes no -
sau kuma reģistrēšanas ceremoni-
ja ir daļa no Latvijas vēstniecības 
Nīderlandē organizēto sarīkoju-
mu programmas, kas veltīti Lat-
vijas valsts Simtgadei. Projekts ir 
daļa no Latvijas valsts Simtgades 
Latvijas Ārlietu ministrijas koordi-
nētās Publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm.

***
Korejā  izdots ceļvedis korejiešu 

valodā par Baltijas valstīm
Šī gada 25. janvārī Latvijas vēst-

niecības Korejas Republikā telpās 
notiks jaunizdotā Baltijas ceļveža 
korejiešu valodā “Apceļosim Bal-
tijas valstis” prezentācijas sarīko-
jums, kuŗā tā autors, Latvijas Uni-
versitātes Āzijas studiju nodaļas 
profesors Džinsoks Seo un grā ma-
tas izdevēji – izdevniecība Camel 
Books informēs mediju un tūrisma 
pārstāvjus par ceļveža izdošanu 
un tā lietderīgumu, ceļojot uz Bal-
tijas valstīm.

Pateicoties autora ilggadējai 
pieredzei Baltijas reģionā, Dž. Seo 
savā grāmatā ir atspoguļojis plašu 
un daudzpusīgu informāciju par 
Baltijas valstīm, kas ļaus iepazīt  

tās ikvienam korejiešu ceļotājam. 
Grāmata ietver informāciju par 
ceļojumu plānošanu, transportu, 
tūrisma objektiem un nakts mīt  - 
n ēm, kā arī interesantas ziņas par 
mazāk zināmiem Baltijas valstu 
“dārgumiem”. 

Arī tie ceļotāji, kuŗu brauciena 
mērķis uz Baltijas val stīm ir ne 
tikai tūrisms, varēs iegūt nozīmī  -
gu izziņas materiālu, kas noderēs 
daudz veidīgiem reģiona iepazīša-
nas nolūkiem.

Īpaši šogad, kad Baltijas valstis 
svin savu Simtgadi, grāmata būs 
lielisks palīgs ceļojumam uz Lat-
viju, Lietuvu un Igauniju. Grāma-
ta ir Latvijas Simtgades program-
mas sastāvdaļa un tapusi sadarbī-
bā ar Latvijas Republikas vēstnie-
cību Korejas Republikā. Tajā ir at -
rodams Latvijas vēstnieka Kore jas 
Republikā Pēteŗa Vaivara priekš-
vārds, kas ietver arī īpašu apsvei-
kumu un pateicību grāmatas au -
toram un izdevējiem par kvali ta-
tīva materiāla izveidi. Ceļvedis 
pie ejams visās lielākajās grāmat-
nīcās Korejā, kā arī to var iegādā-
ties Korejas tiešsaistes portālos. Uz 
atklāšanas sarīkojumu tiek ielūgti 
Korejas mediju un tūrisma noza-
res pārstāvji, kas tiek aicināti pi e-
teikt savu dalību, nosūtot e-pastu 
uz vēstniecības adresi embassy.
seoul@mfa.gov.lv. Labu ceļavēju!

***

Latvijas Simtgadei veltīts 
speciālizlaidums arabu valodā 

Ēģiptes laikrakstā
Projekta mērķis ir radīt rakstu 

se  riju un izdevumu arabu valodā 
par Latviju (Latvija kā atpūtas, 
rekreācijas tūrisma gala mērķis, 
Latvijas vēsture un kultūra) po -
pulārā digitālā platformā Veto 
Gate Agency (4,6 miljoni lasītāju 
ne tikai Ēģiptē, bet arī citās arabu 
valstīs). Uz materiālu bazes tiks ie -
spiests laikraksta Veto gate speciāl-
izdevums, kas tiks izvietots Lat-
vijas Simtgades stendā Kairas grā-
matu gadatirgū 2018. gada jan -
vārī – februārī. Projektam ir divas 
daļas: (1) 2017. gadā no 16. sep-
tembŗa līdz gada beigām – žur nā-
listu brauciens uz Latviju – da  lība 
ALTA un LIAA gatavotajā vi  zītes 
programmā Latvijā, pievie nojo ties 
Ēģiptes tūroperatoru pro gram-
mai; (2) 2018. gada janvāris/
februāris – 2017. gada vizītes laikā 
Latvijā iegūtās informācijas par 
Latvijas valstiskumu, vēsturi, kul-
tūru, tūrismu tiks publicēts Lat-
vijas Simtgadei veltīts speciālie li-
kums rēgulāri iznākošā laikrakstā 
Veto gate – papīra formātā, e-for-
mātā un laikraksta Facebook lapā.

***
Piedāvā Latvijas pieredzi 

sadarbībā ar Amerikas Valstu 
organizāciju

11. janvārī Latvijas vēstnieks ASV 
un pastāvīgais novērotājs Ame ri-
kas Valstu Organizācijā (AVO) 
An  dris Teikmanis ieradās iepazī-
šanās vizītē pie AVO ģene rāl se k-
retāra Luisa Almagro  orga nizā-
cijas galvenajā mītnē Vašing tonā 
(attēlā).

KANADA. 11. janvārī Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums Otavā Rido pilī tikās ar Kanadas ģenerālgubernātori un 
Bruņoto spēku virspavēlnieci Džūliju Pajeti (Julie Payette). Sarunas 
laikā tika apspriestas Latvijas un Kanadas ciešās divpusējās attie-
cības, kā arī drošības situācija Baltijā un NATO paplašinātās kaujas 
grupas nozīme. Tika pārrunātas arī iespējas, kā veicināt abu valstu 
ekonomisko sadarbību, izmantojot Eiropas Savienības un Kanadas 
visaptverošā brīvās tirdzniecības – CETA līguma dotās iespējas, 
līdz ar tā pagaidu pielietojumu. Kopā ar vēstnieku bija arī  Otavā 
pirmais rezidējošais Latvijas aizsardzības atašejs pulkvežleitnants 
Agris Ozoliņš.

KRIEVIJA. Uzsākot Latvijas Republikas Simtgades jubilejas 
gadu, Vitebskas apgabalā tika atklātas divas Latvijas mākslinieku 
izstādes. 11. janvārī Vitebskas modernās mākslas centrā tika at -
klāta Ances Gricānes un Kristīnas Selānes izstāde “Mūsdienu dia-
logs”. Izstādes atklāšanā piedalījās māksliniece Ance Gricāne un 
konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja. Atklāšanas uzrunā tika uz -
svērta Latvijas Simtgades nozīme, kuŗas ietvaros ir iespēja parādīt 
Latvijas mākslas vērtības Vitebskas apgabala iedzīvotājiem. Māk-
sliniece Ance Gricāne un Kristīne Selāne sadarbojas jau ilgāku 
laiku un ir veidojušas kopīgas izstādes gan Latvijā, gan ārpus Lat-
vijas. Jau trešo gadu pirmā gada izstāde Polockas mākslas galerijā 
ir Latvijas mākslinieku izstāde un 12. janvārī Polockas mākslas 
galerijā tika atklāta Diānas Janušones tekstila izstāde “Nezināmie 
ļaudis”. Izstādes darbi ir veidoti telpiskā tekstila manierē, kuŗš ir 
jauns virziens tekstila mākslas jomā. Māksliniece Diāna Janušone 
ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente un pasniedzēja, kā arī  ir 
piedalījusies vairākās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs.  Izstādes 
atklāšanā piedalījās konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja. 2018. 
gadā Vitebskas apgabalā plānots organizēt dažādus Latvijas Simt-
gadei veltītus sarīkojumus, tādējādi veicinot interesi par Latvijas 
Republiku. 12. janvārī Pleskavas pilsētas kultūras centrā notika 
konsulāta Pleskavā darbinieku tikšanās ar latviešu biedrību Sakta, 
kuŗu pārstāvēja Latvijas valstspiederīgie. Latvijas Republikas kon-
sulāts Pleskavā informēja par konsulāta būtiskiem notikumiem 
2017. gadā, kā arī ieskicēja plānotos sarīkojumus šajā gadā, kā 
svarīgāko izceļot Latvijas valsts Simtgades sarīkojumus Latvijā un 
Pleskavā. Latvijas biedrības Sakta pārstāvji dalījās ar pārdomām 
par dzīvi Pleskavas apgabalā, kā arī viņus interesējošiem aktuāliem 
jautājumiem.

ĒĢIPTE.  No 10. līdz 13. janvārim Kairas operā un 17. un    
18. janvārī Aleksandrijas Operas namā P.Čaikovska baletā “Gulbju 
ezers” prinča Zigfrīda lomā uzstājās Latvijas Nacionālā baleta va -
došais baleta solists Sergejs Neikšins. Mākslinieka uzstāšanās 
Ēģiptē norisinās, pateicoties Kairas Operas baleta sadarbībai ar 
Latvijas vēstniecību Ēģiptē un Latvijas Nacionālo baletu. Sergejs 
Neikšins ir Latvijas Nacionālā baleta solists kopš 2000. gada. 
Karjēras laikā mākslinieks ir ieguvis vairākas godalgas ar savu 
uzstāšanās meistarību gan Latvijā, gan ārpus tās. S. Neikšina iz  pil-
dītās lomas “Gulbju ezerā”, “Bajadērā”, “Žizelē” un “Trīs tik ša nās” 
2015. gadā tika atzītas par „Gada sasniegumiem baleta mākslā “. 
Mākslinieka repertuārā ir arī titullomas  baletos “Riekstkodis”, 
“Apburtā princese”, “Žizele”, “Korsārs”, “Anna Kareņina”, “Dons 
Kihots” u. c. Kairas opera ar šo baleta izrādi atklāj sezonu, un Lat-
vijas vēstniecība Kairā atklāj Latvijas Simtgadei veltītu kultūr-
programmu.

INDIJA. 2018. gada 11. janvārī vēstnieks Aivars Groza un 
vēstniecības diplomāti tikās ar rakstnieku un žurnālistu, vēstu-
riskā romāna “Gaiļu kalna ēnā” autoru Oskaru Zebri. “Gaiļu kalna 
ēnā” ir viens no vēsturisko romānu serijas “Mēs. Latvija, XX gad-
simts” darbiem, un par šo romānu O. Zebris 2017. gadā saņēma 
ievērojamo Eiropas Savienības Literātūras Balvu. Osvalds Zebris 
ieradies Indijā pēc Eiropas Savienības Literātūras Balvas pārstāvju 
ielūguma, lai piedalītos Ņūdeli Grāmatu svētkos. Ņūdeli Grāmatu 
svētkos Eiropas Savienība šogad ir goda viesis. O. Zebris Ņūdeli 
grāmatu tirgū vada meistardarbnīcu Different writing perspectives: 
from “telling a story” to building a narrative through strong charac-
ters, kas norit ES Literātūras balvas iniciātīvu kopumā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi ar latviešu tulkoto literā-
tūru saistīti jautājumi un iespējas latviešu autoriem nākotnē pie-
dalīties līdzīgos grāmatu svētkos Indijā. Tāpat arī O. Zebris infor-
mēja, ka romānu serijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdoti 13 da -
žā du latviešu autoru romāni, kuŗos darbība norisinās 20. gad simtā, 
tādējādi ļaujot lasītājam gūt padziļinātu priekšstatu par šo periodu 
Latvijas vēsturē.

NORVĒĢIJA/ISLANDE. 2018. gada 8. un 9. martā Lat vi-
jas vēstniecība Norvēģijā sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldi (PMLP) piedāvā Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem 
iespēju noformēt pases vai personas apliecības pieteikumu Reik-
javīkā. Šim nolūkam tiks izmantota pārvietojamā pasu darbstaci-
ja, kas ļauj, iepriekš atsūtot savus dokumentus pases nomaiņai uz 
vēstniecību, fotografēties pasei un nodot biometrijas datus ārpus 
Latvijas vēstniecības telpām. Aicinām interesentus pieteikties līdz 
2018. gada 1. martam, sūtot uz vēstniecības e-pastu: consulate.nor-
way@mfa.gov.lv savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tele-
fonu, e-pastu un iemeslu pases nomaiņai). Plašāka informācija 
pieejama vēstniecības mājaslapas sadaļā “Mobilā pasu darbstacija 
Islandē”.
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kas tiek īstenots Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā Rīgā, sniedz 
iespēju jauniešiem Latvijā lietde-
rīgi pavadīt savu brīvo laiku ar 
bērniem un jauniešiem, kuŗi ve -
selības problēmu dēļ uzturas Bēr-
nu klīniskās universitātes slim-
nīcā. Projekta brīvprātīgie sniedz 
atbalstu slimnīcas pedagogiem 
darbā ar bērniem un jauniešiem, 
tādējādi uzlabojot ārstniecības ie -
stādes psīcholoģisko un emo cio-
nālo klimatu, radot draudzīgu vidi 
pacientiem un viņu ģimenes 
locekļiem.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

mos, tirgošanās ar ietekmi. Par la-
mentārās izmeklēšanas komisijas 
ziņojuma projektā arī skaidrots 
valsts sagrābšanas jēdziens – po -
lītiskā korupcija, kas izpaužas kā 
apzināta valsts amatpersonu rī -
cība ārējo normatīvo aktu, ad  mi-
nistratīvo aktu un polītisku lēmu-
mu pieņemšanā vai to pieņem-
šanas procesu ietekmēšanā, lai 
gūtu sev ekonomisku labumu.

***
Garšīgs iepriecinājums 

slimajiem bērniem Latvijā 
Gardas tradicijas ir jāturpina, tā -

pēc gada tumšākajā dienā un 
mirkli pirms Ziemsvētkiem Karlis 
Gross, kas dzimis Melburnā un 
jau ilgāku laiku dzīvo Siguldā, 
aktīvi darbojoties savā gelato ra -
žotnē“Bliss Gelato’ ar dievīgi gardo 
gelato un Amanda Freiberga no 
‘”Kūkas gardas’’ ar pašceptām pi -
parkūkām iepriecināja Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas 
novietnes “Gaiļezers’’ mazos pa -
cien tus Juglas ielā 20, Rīgā, vecā-
kus un personālu, sargus ieskaitot.

Projekts “Radošās darbnīcas”, 

drošības polītikas un kiberdro-
šības jautājumi, tostarp situācija 
Korejas pussalā.

Arī Šindzo Abe atzina, ka Latvija 
un Japāna ir partneri, ko vieno 
kopīgi ideāli. Tāpat viņš uzteica 
Rīgu kā pilsētu ar spēcīgu ostu un 
strādājošu loģistikas centru, kas ir 
svarīgi Āzijas uzņēmējiem. Arī 
viņš aicināja strādāt pie Japānas – 
ES brīvās tirdzniecības līguma āt -
rākas ieviešanas. Personīgie kon-
takti ir ļoti svarīgi, tāpēc tiks strā-
dāts pie tūrisma attīstīšanas starp 
abām valstīm. Tikšanās laikā tika 
panākta vienošanās strādāt pie ko -
pīgas visu trīs Baltijas valstu un 
Japānas sadarbības veidošanas, tā -
dējādi padziļinot sadarbību starp 
šīm četrām pusēm. Februārī Lat-
vijas aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis (ZZS) apmek-
lēs Japānu, lai runātu par drošības 
jautājumiem.

***
Ziņojuma projekts: 

“Oligarchu sarunās”  ir valsts 
sagrābšanas pazīmes

Tā dēvētajās “oligarchu sarunās” 
ir saskatāmas valsts sagrābšanas 
pazīmes, teikts “Oligarchu lietas” 
parlamentārās izmeklēšanas ko -
mi  sijas ziņojuma projektā.

Ziņojuma projekts vēl var tikt 
labots un pilnveidots. Paredzēts, 
ka komisija izvērtēs deputātu ie -
rosinājumus komisijas ziņoju - 
m am. Tad, izskatot priekšlikumus, 
komisija lems par galaziņojumu.

Ziņojuma projektā norādīts, ka 
“oligarchu sarunās” ir saskatāmas 
valsts sagrābšanas pazīmes, jo sa -
runas apliecina, ka valsts amatper-
sonas valstiskos jautājumos rīko-
jas un spriež tā, it kā kārtotu pri-
vātas lietas un valsts būtu instru-
ments ekonomiskā labuma gūša-
nai sev, liecina aģentūras LETA 
rīcībā esošā informācija. Ziņo ju-
ma melnrakstā tiek skaidrots, ka 
“valsts sagrābšana” nav juridisks 
termins un agrāk nebija ietverts 
vai skaidrots kādā no likumiem. 
Tāpat norādīts, ka valsts sagrāb-
šanas izpratne, tās pazīmju kon-
sta tēšana un izvērtēšana turpmāk 
var palīdzēt tiesībsargājošām ie -
stā dēm palīdzēt noteikt konkrētu 
noziedzīgu nodarījumu patieso 
raksturu, sabiedrisko bīstamību 
un kaitīgas sekas. Komisijas ziņo-
jumā projektā pausts, ka valsts sa -
grābšana vai valsts sagrābšanas 
centieni ir “morāli un, kad vien 
ie  spējams, arī polītiski nosodāma, 
jo ir pretrunā ar Satversmi”. Ar 
valsts sagrābšanu tiekot pārkāpts 
Satversmes 2. pants, kuŗā teikts, ka 
Latvijas valsts suverēnā vara pie-
der Latvijas tautai. Saeimas depu-
tāti, kur nodarbojas ar valsts sa -
grābšanu, arī pārkāpjot Satver - 
s mes 18. pantu, jo devuši svinīgo 
solījumu, ka būs uzticīgi Latvijai 
un stiprinās tās suverēnitāti. Ziņo-
juma melnrakstā arī uzskatītas 
valsts sagrābšanas darbības, kas 
var tikt sodītas saskaņā ar Kri mi-
nāllikuma pantiem. Piemēram, 
krāpšana, noziedzīgi iegūtu līdz ek-
ļu legālizēšana, ziņu nesniegša na 
par līdzekļu piederību un pa  tieso 
labuma guvēju, izvairīšanās no 
deklarācijas iesniegšanas, ļaun-
prātīga dienesta stāvokļa izman-
tošana, kukuļņemšana, starp nie-
cība kukuļdošanā, kukuļdošana, 
valsts amatpersonai noteikto iero-
bežojumu pārkāpšana, neatļauta 
piedalīšanās mantiskos darīju-

No 15. līdz 17. janvārim Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš 
piedalās NATO Militārās komite-
jas sanāksmē Briselē, Beļģijā.

NATO Militārās komitejas sa -
nāksmē bruņoto spēku koman-
dieri pārrunā starptautiskās un 
re  ģionālās drošības aktuālos jau-
tājumus, tostarp drošības situāciju 
NATO dienvidu reģionos un 
alianses ieguldījumu tās stabi li-
zēšanā.

Bruņoto spēku komandieri ap -
spriedīs NATO vadīto starptautis-
ko operāciju aktuālos jautājumus, 
tostarp apmācību misijas Resolute 
Support norisi un alianses lomu pret 
terroristisko organizāciju Daesh 
vēr stajā starptautiskās koalicijas 
Apvienoto spēku militārajā ope-
rācijā Inherent Resolve Irakā. Mi -
litārās komitejas sanāksmes laikā 
bruņoto spēku komandieŗi pārru-
nās ar jūlijā gaidāmo NATO  ga -
lotņu apspriedes (samitu) saistītus 
jautājumus, kā arī apspriedīs ie -
spē  jamās izmaiņas NATO komand-
struktūrā. Tāpat bruņoto spēku 
komandieri pārrunās partnerval-
stu Ukrainas un Gruzijas aktuālos 
drošības jautājumus, aizsardzības 
jomas reformas un to turpmāko 
virzību.

***
Latvijā viesojas Japānas 

premjērministrs
Latvija un Japāna ir līdzīgi 

domājošas valstis, starp kuŗām ir 
plašākas sadarbības potenciāls, 13. 
janvārī kopīgajā preses konferencē 
ar Japānas premjēru Šindzo Abi 
sacīja Latvijas Ministru prezidents 
Māris Kučinskis (ZZS).

Kučinskis teica, ka Šindzo Abes 
vizīte Latvijā notiek tikai mēnesi 
pēc Latvijas delegācijas viesošanās 
Japānā. Atkārtoti tiekoties ar Japā-
nas premjērministru, Kučinskis 
vēlreiz pārliecinājies, ka abas val-
stis ir līdzīgi domājošas, kā arī labi 
un seni partneŗi, starp kuŗiem ir 
plašākas sadarbības potenciāls. Ja -
pāna jau pašlaik ir gan Latvijas, 
gan Eiropas Savienības (ES) otrs 
lielākais tirdzniecības partneris 
Āzijā, bet pēc Japānas-ES brīvās 
tirdzniecības līguma noslēgšanas 
tirdzniecības apjomi starp abām 
pusēm augs vēl vairāk, tāpēc sva-
rīgi šī līguma stāšanos spēkā pa -
nākt pēc iespējas ātrāk. Kučinskis 
arī atklāja, ka sarunā ar Japānas 
premjēru tika pārrunātas plašākas 
Latvijas, kā arī pārējo Baltijas val-
stu un Japānas sadarbības dialoga 
iespējas informācijas technoloģiju 
(IT), transporta, loģistikas, medi-
cīnas un citās jomās. “Augsti vēr-
tēju to, ka kopā ar premjēru Lat-
vijā ieradušies vairāku Japānas biz-
nesa korporāciju pārstāvji, ku  ŗiem 
vizī tes ietvaros notiekošajā Lat vi-
jas un Japānas ekonomikas apa ļajā 
galdā ir iespēja iepazīties ar datos 
balstītas nācijas konceptu. Te re -
dzams abu valstu zinātnes un in -
dustrijas sadarbības potenciāls,” 
sacīja Kučinskis. Abu valstsvīru 
tikšanās laikā tika skarti aktuālie 

A. Teikmanis informēja ģenerāl-
sek retāru par Latvijas sadarbību  
ar Latīņamerikas reģionu, pirmo 
Latvijas ārlietu ministra vizīti Pa -
ragvajas Republikā pagājušā gada 
decembrī un ministra vizīti Ar -
ģentīnā. Vēstnieks arī informēja 
par to, kā Latvija attīstījusies de -
mokratiskā veidā. AVO ģenerāl-
sekretārs L. Almagro izrādīja lielu 
interesi par Latvijas pieredzi un 
interesējās par atbalstu, ko Latvija 
varētu sniegt jomās kā demokra-
tiskas vēlēšanas, stratēģiskā komū-
nikācija, kiberdrošība, mediju ne -
atkarība, e-pārvalde un dažādi 
digitālie risinājumi.

Amerikas Valstu Organizācija 
(The Organization of American 
States) ir pasaules senākā reģionālā 
organizācija, kuŗas pirmā konfe-
rence norisinājās ASV galvaspilsētā 
Vašingtonā no 1889. gada oktobŗa 
līdz 1890. gada aprīlim. Formāli 
AVO dibināta 1948. gadā un tās 
charta stājās spēkā 1951. gadā. Or -
ganizācijā ir 35 dalībvalstis, 69 pa -
stāvīgās novērotāju valstis, ieskai-
tot Latviju. Eiropas Savienībai arī 
ir novērotāja statuss. Organizācijas 
darbības galvenie pīlāri ir demo-
kratija, cilvēktiesības, drošība un 
attīstība.

***
Dānijas premjērministra vizīte
Ministru prezidents Māris Ku -

činskis 15. janvārī Rīgā tikās ar 
Dānijas premjērministru Larsu 
Leki Rasmusenu (Lars Lokke Ras-
mussen), kuŗš bija ieradies vizītē 
Latvijā (attēlā).

Latvijas un Dānijas premjērmi-
nistri pārrunāja divpusējās sadar-
bības jautājumus, pievēršoties arī 
abu valstu ekonomiskās sadarbī-
bas iespējām, kā arī aktuālos Eiro-
pas Savienības, drošības polītikas 
un ārējo attiecību jautājumus.      
16. janvārī Latvijas Simtgades kon-
tekstā Dānijas premjērministrs ko   -
pā ar kultūras ministri Daci Mel -
bārdi apmeklēs Latvijas Nacionālo 
bibliotēku.

***
Bruņoto spēku komandieris 

piedalās NATO Militārās 
komitejas sanāksmē

Kas notiek 
“čekas maisu” izpētē?
Tuvākajos trijos mēnešos bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) 

dokumentu zinātniskās izpētes komisija gatavos savu zi  ņojumu 
Ministru kabinetam. Tā sanāk, lai sāktu spriest par ieteikumiem 
valdībai un secinājumiem par VDK dokumentiem –  kādas tie si s-
kās sekas tajos ietvertā informācija var radīt. Atbilstoši likumam, 
komisijai darbs jāpabeidz līdz šā gada 31. maijam. Tās secinājumi 
tālāk būs pamatā normatīvā akta izstrādei par “čekas maisu” 
atvēršanu.

VDK zinātniskās izpētes komisijas 
vadītājs Kārlis Kangeris

Kas notiks tālāk, ko rosinās? Lai 
arī “čekas maisu” slepenie doku-
menti komisijā vēl nav pieejami, 
VDK zinātniskās izpētes ko  mi-
sijas vadītājam Kārlim Kan ge - 
 r im (attēlā) kā pieredzējušam 
pēt niekam esot skaidrs priekš-

stats par VDK dokumentiem un 
arī vīzija, ko ar tiem darīt. Viņš 

saka īsi: “Es tos publiskotu – atvērtu 
slūžas.” Viņš uzsver: “Ja dokuments atro-

das archīvā, tad katram cilvēkam ir jābūt tiesībām ar to iepazīties.”
Šai pozīcijai atbildēs žurnālam IR piekrīt arī komisijas locekļi 

Ilmārs Poikāns un Ivars Ījabs. Poikāna ieskatā VDK dokumenti 
būtu jāpublicē pilnā apjomā un pēc iespējas lietošanai ērtākā 
formā, lai jebkuŗš varētu tos analizēt un vieglāk atrast sakarības 
un izdarīt secinājumus. Ījabs norāda, ka VDK “kartotēka ir jā -
nodod archīvam un jāpadara pieejama pētniecībai”. Kangeris par 
risinājumu uzskata VDK kartotēkas nodošanu Nacionālajam 
archīvam. Tādus likumgrozījumus Saeimā iesniegusi Nacionālā 
apvienība.

SAB vadītāja Jāņa Maizīša ieskatā pētniekiem būtu jāsniedz 
padoms, kādā veidā un cik lielā apjomā publiskot čekas doku-
mentus, jāizveido metodoloģija un vairāk jānoskaidro tieši par 
pašu kartotēku – kāds cilvēks bijis attiecīgais aģents: aktīvs, neak-
tīvs, vai pieteicās darbam labprātīgi, vai viņu piespieda un šan-
tažēja darboties VDK labā. Kangeris par to ir citās domās: “Ja 
cilvēks ir tur [kartotēkā] bijis, viņš atbild pats par savu piederību, 
neviens cits.” Tik detalizēta analīze par aģentu darbību, kā iesaka 
Maizītis, nemaz neesot iespējama – aģentu personāllietas atrodas 
Maskavā un pētniekiem nav pieejamas. Turklāt Kangeris uzsver, 
ka “aģentūras kartotēka nebūt nav tā nozīmīgākā dokumentu 
daļa”. No pētniecības viedokļa svarīgāk esot tikt pie Delta datu-
bazes ar ziņojumiem un personas uzskaites kartītēm, jo tas 
parādītu situāciju par visu Latviju. Tas gan laikam nav paveicams 
atlikušajos mēnešos, atzīst Kangeris. Ja tiks saņemtas pielaides 
valsts noslēpumam, pētnieki var gūt tikai ieskatu VDK aģentu 
kartotēkā, nevis to nopietni izpētīt. Par ieteikumiem valdībai 
komisija balsos, saka Kangeris. No viņa teiktā var saprast, ka arī 
to viņš gatavos kā pētnieks – sakopos komisijas locekļu atzinumus.
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Šoruden Latvija svinēs savas 
neatkarības, sava valstiskuma 
100. gadskārtu. Bet šo pavasari 
savu jubileju svin arī Izraēla: 
pirms 70 gadiem, 1948. gada 14. 
maijā, Dāvids Ben-Gurions Te  -
la vivā proklamēja Izraēlas valsti, 
var teikt – “pēc 2000 gadu pār-
trau kuma” (pēc jūdu kalendāra 
jubileju šogad svin 19. aprīlī).

Ben-Gurions, var teikt – “nā  ci-
jas tēvs”, kas kļuva par ebrēju 
valsts pirmo premjērministru, 
jau 1919. gadā, kad cionisms – 
kustība par atgriešanos tautas 
šūpulī – pulcināja vēl tikai ne -
daudzus drosminiekus, kas di  bi-
nāja pirmos kibucus (lauksaim-
niecības kooperatīvus), runā-

“Valsti – par katru cenu”
Konflikts “Svētās zemes” dēļ nav atrisināms

dams kādā diskusijā, teica: “Katrs 
redz, cik sarežģītas ir attiecības 
starp ebrējiem un arabiem, bet 
ne katrs redz, ka nav atrisināju-
ma šai situācijai. Te nav atrisinā-
juma. Te ir bezdibenis, un nav 
kam pārvarēt šo bezdibeni. Mēs 
gribam, lai Palestīna būtu mūsējā 
kā nācijai. Arabi grib, lai tā tiktu 
tikai viņiem kā nācijai”.

Un tagad, 2018. gadā, mēs 
redzam, ka toreiz, 31 gada ve -
cumā, šis vīrs bija pravietis: kon-
flikts “Svētās zemes” dēļ nav 
atrisināms.

Toms Segevs, pazīstams Izra ēlas 
vēsturnieks, uzrakstījis plašu bio-
grafisku grāmatu par Ben-Gu rio-
nu. Tā saucas “Valsti – par katru 

cenu”. Kāda šī cena bija – un ir, par 
to ar Segevu spriež laik raksta New 
York Times apskatnieks, Amerikas 
ebrējs Rodžers Koens. 

Cionistu kustība akceptēja 
ANO 1947. gada 29. novembra 
rezolūciju, kas paredzēja sadalīt 
šo zemes strēmeli starp Vidusjū-
ru un Jordānas upi divās valstīs – 
vienu ebrējiem, otru – arabiem. 
Taču arabi katēgoriski noraidīja 
šo rezolūciju un devās kaŗā un 
zaudēja. Karš uzliesmoja atkal, 
un arabi zaudēja. Šī Sešu dienu 
kaŗa rezultātā Izraēlas kaŗaspēks 
sasniedza Jordanas upi, un šī 
spīdošā uzvara ebrēju acīs bija 
Dieva dāvana un apreibināja uz -
varētājus. Nu jau 50 gadus Izraēla 

uztur militāru kontroli pār t. s. 
Rietumkrastu (West Bank), un 
palestīniešu pašpārvaldei ir visai 
ierobežotas tiesības. Aug ebrēju 
apmetņu skaits okupētajos no -
vados.

Savu valsti – par katru cenu! 
Vai bija vērts? “Es labi apzinos, 
cik augsta šī cena bija,” atzīst 
Toms Segevs.

Rodžers Koens pēc sarunas ar 
Segevu raksta: “Es kā ebrējs teik-
tu – jā, Izraēla ir šīs cenas vērta.  
Ebrējiem bija vajadzīga tēvzeme. 
Vēsture to pierāda. Asimilācija 
nelīdzēja. Holokausts bija kulmi-
nācija. Un ja es kā ebrējs baudu 
privileģētu dzīvi diasporā, tas ir 
daļēji tāpēc, ka mani stiprina lep-

nums par spēku, ko kaldinājis 
“jaunais ebrējs” Izraēlā. Sauklis 
“Nekad vairs” nav tukši vārdi, un 
to apliecina Izraēlas spēks”. 

Šiem Koena vārdiem var ne -
piekrist, bet tie raisa pārdomas.

Pie reizes: militārais potenciāls 
un sasniegumi IT novāciju jomā 
pamudina reizēm dēvēt Izraēlu 
par “mazāko lielvalsti” vai “lielā-
ko mazvalsti”.

Miera “Svētajā zemē” paredza-
mā nākotnē nebūs, bet mums, to -
starp man, beidzot ir sava valsts. 
Jā, par katru cenu. Man tagadējā 
Izraēlas valdība nepatīk. Taču val -
dības mainās, bet valsts pa  liek. 
Runājot Raiņa vārdiem: “Zeme – 
tā ir valsts.”

Vispirms, mīļie lasītāji, laimīgu 
Jauno gadu! Mēs dzīvojam pa  ga-
lam nemierīgā pasaulē, un pirms 
ķerties pie šī komentāra galvenās 
temas, atminēsimies, ka sestdien, 
13. janvārī,  dzīve paniski nemie-
rīga kļuva Havaju salu iedzīvo tā-
jiem Amerikā, kuŗi pamostoties 
savos mobilajos telefonos, televī-
zijā un radio saņēma šādu brīdinā-
jumu: “Ballistiskas raķetes drauds 
tuvojas Havaju salām. Nekavējo-
ties glābiet sevi! Šis nav pārbau-
dījums.” Lieki teikt, ka izcēlās 
haoss – cilvēki metās bēgt, droši 
vien saprotot, ka viņi atrodas uz 
salas un nekur tālu aizmukt ne -
būs iespējams. Kāda ģimene savā-
ca savus mājdzīvniekus, ieslēdzās 
vannas istabā, cerībā, ka tur būs 
drošībā. tikai pēc 38 minūtēm (va-
 ram vien iedomāties, cik tās mi -
nūtes likās bezgala gaŗas!) tika 
paziņots, ka ir notikusi kļūda, Ha -
vaju salu Ārkārtas situāciju kon-
troles centrā vienkārši,  nomaino-
ties maiņām, cilvēks piespiedis ap  -
lamu podziņu. Pa to laiku,  kamēr 
salās valdīja pānika, Amerikas pre -
zidents spēlēja golfu savā īpašu mā...

Taču galvenā tema man šonedēļ 
ir cita, proti, aizgājušajās brīvdie-
nās Eiropas Parlamenta deputāte 
Tatjana Ždanoka paziņoja, ka viņa 
noliks EP mandātu, lai gatavotos 
šoruden gaidāmajām Saeimas vē -
lēšanām. Ždanoka Eiropas Parla-
mentā tika ievēlēta jau pirmajā 
piegājienā 2004. gadā, un viņa tur 
ir ganījusies visu šo laiku. 2004. 
gada EP vēlēšanās, kas notika pus-
otru mēnesi pēc tam, kad Latvija  
iestājās Eiropas Savienībā, Ždano-
ka pārstāvēja polītisko organizā-
ciju apvienību “Par cilvēka tiesī-
bām vienotā Latvijā” (PCTVL), 
tāpat arī 2009. gada vēlēšanās. 
Abos gadījumos viņa bija vienīgā 
no minētā saraksta ievēlētā depu-
tāte, lai gan 2009. gadā, atšķirībā 
no iepriekšējās reizes, viņai bija 
jākonkurē ar polītiķiem, kuŗi bija 
atdalījušies no PCTVL un izvei-
do juši partiju Saskaņas centrs. SC 

Cik ilgi vēl?
izdevās ievēlēt divus deputātus, 
to  starp bēdīgi slaveno un notie-
sāto valsts nodevēju Alfrēdu Ru -
biku. Taču 2014. gadā Tatjana 
Žda noka kandidēja no Latvijas 
Krievu savienības saraksta. LKS 
bija jaunais PCTVL nosaukums, 
un daudz skaidrāk jaunais nosau-
kums norādīja uz partijas ideo-
loģiju. Ždanoka Eiropas parla-
men tā allaž ir vairāk pārstāvējusi 
Krievijas, nevis Latvijas intereses. 
Attiecībā uz viņu un Rubiku, starp 
citu, ir viena nianse, proti, atbil-
  s toši likumam, ne viens, ne otrs no 
viņiem nedrīkst kandidēt Saei  -
mas vēlēšanās, kā tas ir bijis jau 
sen attiecībā uz cilvēkiem, kuŗi 
aktīvi pretojušies Latvijas neatka-
rī bas atjaunošanai. Rubiks, kā zi -
nāms, tajā laikā bija viena no va -
došajām Kompartijas amatper-
son ām, savukārt Ždanoka bija 
aktīviste tā dēvētajā Interfrontē. 
Likums neattiecas uz Eiropas Par-
lamenta vēlēšanām, tāpēc abi 
censoņi tur varēja atrast siltu vie-
tiņu. Patlaban Latvijas Satversmes 
tiesas darba kārtībā ir jautājums 
par to, vai aizliegums Tatjanai 
Žda nokai kandidēt vēlēšanās ir 
atbilstošs mūsu valsts konstitū-
cijai. Es personīgi uzskatu – ja trīs 
reizes viņa ir ievēlēta Eiropas Par-
lamentā (un tā nodrošinājusi sev 
ļoti pārtikušas vecumdienas), tad 
nav īpaša iemesla liegt viņai kan-
didēt. Jā, darboties Interfrontē  
bija liels grēks, bet, pirmkārt, ir pa -
gā juši gandrīz 30 gadi, un, otrkārt, 
neaizmirsīsim, ka savulaik par   
lie lu tautas patriotu pārkvalificē -
jās Anatolijs Gorbunovs, kuŗš Pa -
dom ju Savienībā karjēru pabeidza 
kā Kompartijas ideoloģiskais sek-
retārs. Viņš pratās laikus kažoku 
apmest uz otru pusi, ko Ždanoka 
nekad neizdarīja, un atbalsts tam 
pirmajam un noliegums tai otrajai 
mazliet ož pēc liekulības.

Kādi varētu Krievu savienībai 
būt rezultāti, ja galu galā Tatjanai 
Ždanokai ļaus kandidēt? 12. Saei-
mas vēlēšanās 2014. gada oktobrī 

partija saņēma 1,58 procentus bal-
su, tātad visai tālu zem nepie cie-
šamajiem pieciem procentiem, 
kas vajadzīgi, lai vispār iegūtu 
man dātus parlamentā. Savukārt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās tā 
paša gada pavasarī savienība saņē-
ma 6,38% balsu, tātad pietiekami 
lielu skaitu. Eiropas vēlēšanās to -
gad piedalījās vien 30% vēlētāju, 
tāpēc savienībai pietika ar 28 303 
balsīm, lai iegūtu mandātu. Piebil-
dīšu gan, ka Saeimas vēlēšanās 
cilvēki krietni vairāk domās par 
iekšzemes, nevis starptautiskiem 
jautājumiem.

Galvenais jautājums šogad Krie-
vu savienībai un līdzīgi domā jo-
šām organizācijām būs izglītības 

jautājums. Protesti pret šo lietu ir 
no serijas “rokas nost no krievu 
skolām”. Kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas ir pagājuši gandrīz 
30 gadi, un man nekad nav bijis 
skaidrs, kāpēc vispār joprojām 
tiek financēta valsts izglītība sveš-
valodā, vienalga – kādā. Jau vai-
rāku gadu gaŗumā vidusskolas 
beigu valsts eksāmeni tiek piedā-
vāti tikai un vienīgi latviešu va  lo-
dā. Tas savukārt nozīmē, ka vis-
maz teorētiski ikkatrs jaunietis, 
kas ir ieguvis vidusskolas izglītību 
Latvijā, valodu prot pietiekami 
labi, lai nokārtotu eksāmenus, 
kuŗi tomēr ir visai sarežģīti. Kāpēc 
šāda jezga par valdības tālākiem 
plāniem izglītības jomā?

Atminēsimies, ka 2012. gadā 
mūsu valstī bija tautas nobalso šana 
par piedāvājumu krievu valodai pie-
šķirt oficiālas valodas statusu. To -
reiz kopumā nobalsoja apmēram 71 
procents balsstie sīgo, no tiem trīs 
ceturtdaļas šai domai pateica stin-
gru nē. Cerēsim, ka tāpat notiks arī ar 
Latvijas Krie vu savienību šī rudens 
Saeimas vēlēšanās, vai nu ar Tatjanu 
Žda noku sarakstā vai bez viņas. 
Krie viem tāpat kā jebkurai etniskai 
grupai Latvijā ir visas tiesības or  ga-
nizēt polītiskas, kultūras un cita vei-
da organizācijas. Taču laikā, kad 
Krievijas agresija sit arvien aug stā-
ku vilni, tās draugi mūsu valstī 
būtu no parlamenta un varas jātur 
tā pa gabalu,  pa tālu gabalu. 



LAIKS 2018. ga da 20. janvāris – 26. janvāris12

EDUARDS
SILKALNS

VIKTORS
HAUSMANIS 

Pērn oktobrī Tiroles teātrī 
(Lan destheater) Insbrukā, Aust ri-
jā, gadījās noskatīties visai ne -
konvencionālu Gētes Fausta  1. da -
ļas inscenējumu. Aktieŗi, kas at -
veidoja Faustu un Mefistofeli, iz -
rādes gaitā vairākkārt apmainī  -
jās lomām, Faustam pārtopot par 
Me  fistofeli, bet Mefistofelim – 
par Faustu. Režisors Johaness 
Reit meiers vēlējās pateikt, ka ne -
viens cilvēks nav viengabalains, 
bet ka katrā Faustā ir kāda daļa 
Mefistofeļa un otrādi. Uzskatīju 
Reitmeiera izvēlēto Gētes teksta 
interpretāciju par itin svaigu un 
asprātīgu, līdz Ritas Rotkales un 
Agras Straupenieces grāmatā ES, 
monografijā par kādreizējo Rīgas 
Dailes teātŗa “flagmani”, “mājas 
tēvu”, režisoru un varoņlomu tē -
lotāju Eduardu Smilģi izlasīju, ka 
Smiļģis jau 1940. gadā saplūdi-
nājis Mefistofeli un Faustu it kā 
“vienas personības divas puses”, 
pārvēršot pasaules uzskatu sadur -
smi par personības iekšējo kon-
fliktu (120. lpp.).

Allaž ir patīkami konstatēt ga -
dījumus, kur radoši latvieši, vai 
tie būtu izgudrotāji vai spēlmaņi, 
apsteidz ārzemju kollēgas savā 
branšā. Kad jaunībā, 1960. gados, 
skatījos izrādes Vīnes Burgteātrī, 
dūrās acīs fakts, ka pēc pēdējā 
cēliena ansamblis neiznāca pa -
kla nīties: programmās bija vēs-

Savas personības kodolu saglabājušais
Rita Rotkale, Agra Straupeniece, ES, Eduarda Smiļģa dzīves ceļš, apgāda 

“Vesta-LK” serijā „Laika grāmata”, 2017. g., 200 lpp.

 t īts, ka aizliegums iznākt ārpus 
priekškara (Vorhangsverbot) at -
celts kādam vienam galvenās lo -
mas tēlotājam, kuŗš tad drīkstēja 
publikas aplausus iekasēt arī visu 
citu aktieŗu vārdā. Tagad lasu, ka 
jau Smiļģis savā laikā eksperi-
mentējis ar neortodoksām izrā-
des beigām: skatītāji tikuši lūgti 
neaplaudēt un aktieŗim nav iz -
dāļāti ziedi, lai publika varētu do -
ties mājās ar izrādes kulmināciju 
prātā un atmiņā, nevis ka to daļēji 
pārmāktu kādas blakus izdarī bas. 
Jā, – un Smiļģis latviešu teātrī pir-
mais ieviesis tagad tik ierasto 
paradumu, ka skatuves dekorā-
cijas spēles gaitā tiek pārkārtotas 
pie atvērta priekškara. Nudien 
nav nekā jauna zem saules!

Autores, Latvijas Teātŗa mūze - 
ja ilggadējās darbinieces, saliedē-
juš as Eduarda Smiļģa (1886-
1966) cilvēciskos vaibstus un viņa 
mākslinieka personību pārlieci-
nošā vienībā. Ja šo vienību lūko-
jam kaut kā sadalīt, gūstam po -
zitīvāku priekšstatu par Smiļģi  
kā mākslinieku un teātŗa vadī -
tāju nekā par viņu kā cilvēku.

Smiļģis pratis izveidot Dailes 
teātri par tādu, kas labi atbildis tā 
nosaukumam. Viņš centies savos 
inscenējumos nevis atspoguļot 
reālo dzīvi, bet to pārtrumpot. 
Lar ger than life (angliski – “lielāka 
par dzīvi”) pieeja jau arī ir vienīgā 
iespējamā kā latviešu, tā pasaules 
klasikas repertuārā, kas veido 
Dailes teātŗa darba kodolu. 

Grāmatā ievietotie fotoattēli 
la  bi parāda, cik meistarīgi Smiļģis 
pra  tis izmantot samērā nelielo 
Lāč  plēša ielas 25 skatuvi, pat ma   su 
skatos neļaujot tai izskatīties pie-
bāztai, bet gluži otrādi – lielākai.

Apbrīnojami, kā Smiļģis pratis, 
no vienas puses, palikt puslīdz 
uzticīgs savam makslinieka ES, 
bet tai pašā laikā parādīt zināmu 
lokanību un pielāgošanos varas 
prasībām Kārļa Ulmaņa autori tā-
rās vadības laikā, kā arī vācu un 
padomju okupācijas gados, līdz 
kamēr padomju režīms panāca 
viņa atlaišanu, kad pensionēša-
nās vecums jau tik un tā bija 

pārsniegts. Padomju pieprasītais 
sociālistiskais reālisms mēģina 
rast kopsoli ar Smiļģa ES foto at-
tēlā, kur uz stilizētas dekorācijas 
fona (pat kuģis skatuvē!) skatāms 
transparents ar uzrakstu: “Rokas 
nost no Krievijas.” (124.).

Kāda īsti bijusi Smiļģa polītiskā 
pārliecība, tā arī paliek skaidri 
nepateikts. “Tiklīdz kaŗš ir ofi-
ciāli beidzies,” tā lasām, “Eduards 
Smiļ ģis dodas uz Maskavu. Šādu 
brau cienu var tulkot kā lojālitātes 
apliecinājumu padomju varai. 
Tomēr drīzāk iespējams, ka Smiļ-
ģis veic izpēti, kāda varētu būt 
Dailes teātŗa situācija jaunajos 
apstākļos.” (142.)

Tas viss tā ļoti aptuveni, vai ne? 
Vēlāk Smiļģim jāpacieš dažs pa -
zemojums. 1950. gadā pienāk 
depeša no Maskavas ar prasību 
viņam doties uz Maskavas Dailes 
teātri “pieredzes apguvei”. Mūsu 
abu autoŗu komentārs: “Dailes 
teātŗa dibinātājam, PSRS Tautas 
māksliniekam, Staļina prēmijas 
laureātam, sešdesmit četrus ga -
dus vecajam Euardam Smiļģim 
nācās sēsties vilcienā un doties 
izzināt skatuves mākslas pama-
tus.” (161.) Nacionāli domājošu 
latviešu sirdīm tuvāk Smiļģi pie-
vedīs liecība, ka 1956. gadā uz 
Smiļģa 70 gadu jubileju gatavotajā 
Raiņa Spēlēju, dancoju iestudē ju-
mā Smiļģis, pats būdams reži sors, 
vēlējies, lai teksta rinda “Sau lē 
celsim jauno Latvi!” lugas finālā 
atskanētu divreiz. Kad gudrākie 
Raiņa daiļrades pazinēji iebilduši, 
Smiļģis nesatricināmā mierā at -
bildējis: “Mūsu izrādē šie vārdi ska-
nēs divas reizes, esmu pārlie ci-
nāts, ka Rainis neiebilstu!” Mū  su 
autoŗu piebilde: “Rainis droši 
vien neiebilstu. Toties brī nums, 
ka šo akcentu nepama nīja “cen-
zori””. (176. – 178.)

Kā ar tām Smiļģa cilvēciskajām 
īpašībām? – Jau 1924. gadā bau-
mots, “ka teātrī jaunas aktrises 
tiekot pie lomām, pateicoties in -
tīmiem sakariem ar režisoru” 
(71.). Vēlreiz jāizsaucas, ka nav 
nekā jauna zem saules, jo 2017. 
gadā, kad mūsu grāmata iznāca, 

mediju uzmanības lokā gluži tai 
pašā sakarā nonāca kāds ameri-
kāņu filmu producents un arī 
populārs filmu aktieris. Māksla 
un mīlestība laikam bieži viena 
otru pavada. 99. lappusē  nosauk-
ti piecu sieviešu vārdi, ar kuŗām 
Smiļģim bijis “rotaļīgs romāns”, 
“aizraušanās” un tml., bet viss  
bez “romantiska pacēluma”. Par 
agrāku Smiļģa jaunību (tā ap 
1907. gadu) runājot, Paula Jeger – 
Freimane romānā Es atgriežos pie 
sevis, kur viņa sevi nosaukusi 
Iridas vārdā, stāsta, cik kvēli jau-
nais Smiļģis viņai tuvojies. (22.– 
24.) Ir tiesa, ka Jeger – Freimane 
bijusi “viena no nopietnākajām, 
profesionālākajām un efektīvāka-
jām... teātŗa kritiķēm Latvijas brīv-
valsts laikā”, kā mūsu autores rak-
sta, bet vai šīs īpašības jau garantē 
pilnīgu patiesīgumu šķietamā at -
miņu izstāstījumā? Pirmkārt, ro -
māns paliek romāns, un tajā at -
ļautas arī novirzes no īstenības. 
Otrkārt, vai tad nav gluži cilvē-
ciska vēlēšanās jebkuŗam pale-
poties ar to, ka pretējā dzimuma 
pārstāvis/-e par viņu izrādījis/-
usi pastiprinātu interesi? Tomēr, 
gods kam gods, autores grāmatas 
priekšvārdā sevi nodrošinājušas 
pret pārmetumiem par nekritis-
ku izturēšanos pret avotiem, sa -
kot: “Dažos gadījumos paturam 
tiesības arī uz savu interpretāciju, 
protams, norādot, ka tā var būt 
arī neprecīza.”

Ka Smiļģis, sevišķi padomju 

laiku sākumā, reizēm “glābis” arī 
t.s. “plostošanā”, paliek pateikts 
smalkjūtīgiem pusvārdiem. (148.)

Ģimenes dzīve Smiļģim nav 
bijusi sevišķi laimīga. Pirmā ģi -
mene viņam izjūk totāli: dēls 
Ediņš pazūd kaut kur Krievzemē, 
dēls Sigiņš –Vāczemē (varbūt iet 
bojā uzlidojumā Drēzdenei), no 
sievas Bertas Smiļģis šķiras. Vē -
lāk, kad gadu skaits jau tuvojas 
60, izveidojas jauna ģimene ar 
dzīvesbiedri Zigrīdu un bērniem 
Aiju un Jāni. (157.)

Pats skumjākais notikums 
Smiļ ģa mūžā tomēr, liekas,  bijis 
viņa ilgi nodzīvojušās mātes nā -
ve. “Leģendas vēsta”, stāsta auto-
res, “ka māti Eduards esot apgla-
bājis viens, tikai kaprača sabied-
rībā.” (169.) Un kāpēc tā? Lūk, 
izcilais aktieris, kas skatuvē notē-
lojis tik daudzus jūtu uzplūdus 
un atplūdus, pārdzīvojumus, uz -
varas un sabrukumus un to visu 
kāda autora priekšā rakstītu, nav 
vēlējies, ka mātes apglabāšanā 
būtu kādi liecinieki šoreiz viņa 
patiesajām, ne notēlotajām, ne 
liekuļotajām jūtām.

Savu viegli lasāmo, patiesi intere-
 santo stāstījumu par “latviešu mo -
dernā teātŗa pamatlicēju” (6.) au -
tores beidz ar kopsavilkumu, ka 
rakstījušas “par cilvēku, kuŗš visa 
mūža gaŗumā titāniskā cīņā ar ārē -
jiem spaidiem, iekšējām pret ru nām 
un cilvēciskām vājībām spēja pa -
likt viņš pats, saglabāt savu per -
sonības kodolu, savu   ES”.  (198.)

Droši vien tikai nedaudzi mūsu 
lasītāji atcerēsies, kur tāda Vilce 
atrodas. Teikšu tūlīt – manā dzim-
tajā Zemgalē ir tāds pagasts, ko 
sauc par Vilci, tās centrā ir muižas 
pils, kuŗā kādreiz dzīvoja un saim-
niekoja fon Mēdemu dzimtas pār-
stāvji, līdz Vilce nonāca Johana 
Frīdriha fon Hāna īpašumā. It kā 
neliela muiža, bet – teiksmu ba  gā-
ta, turp devies leģendārais dzied-
nieks, pareģis un reizē blēdis Ka -
ļostro, lai mežā atrastu tur it kā 
pirms sešsimt gadiem noslēptas 
bagātības. Protams, nekā neatra-
da! Daudz labākā atmiņā Vilce 
bija izcilā dramatiķa Mārtiņa Zī -
verta atmiņā: tur, iepretim kap-
sētai – Vaitenēs dzīvoja viņa ve  cā-
ki, tur pagāja Mārtiņa bērnība un 
agrās jaunības gadi, un uz turieni 
pagājušā gadsimta astoņdesmito 

Mārtiņš Zīverts – Vilcē
gadu otrajā pusē Zīvertu un mani 
aizveda aktieris Ģirts Jakovļevs. 
Vaitenēs tad dzīvoja sveši cilvēki, 
Zīverta vecāku un māsiņas kapa-
vietas bija aizaugušas, bet drama-
turgs atcerējās to laiku, kad viņa 
tēvs bija zvaniķis. 

Un šogad iznāca tāda neparasta 
sagadīšanās: Zīvertam 5. janvārī 
būtu palikuši 115 gadi, un šim 
notikumam par godu Jelgavas do -
mes un Vilces pagasta kultūras 
no  daļas bija sarīkojušas Mārtiņa 
Zīverta piemiņai veltītu sarīko ju-
mu. Vispirms – tāpat kā pirms trīs-
desmit gadiem – kopā ar citiem 
viesiem bijām Vaitenes kapos, kur 
tagad vecāku atdusas vietas ir labi 
sakoptas. Nolikām ziedus, patei -
c ām kādus vārdus, atcerējāmies 
va  kardienu. Tikai – Mārtiņa šoreiz 
nebija, viņš mīt citās tālēs.

Un tad gājām uz nelielu Zī -
verta lugu festivālu. Diemžēl 
pro fesio nālie teātŗi pievēršas ļoti 
reti viņa lugām, citādi tas ir ar 
amatieru kopām, un Vilcē tika 
izrādītas trīs Mārtiņa Zīverta lu -
gas vai vismaz kādi plašāki lugas 
fragmenti. Iz  rādās, ka teātra spē-
lēšanas rosme nav apsīkusi manā 
jaunības pilsētā Jelgavā, uz festi-
vālu jelgavnieki bija atveduši 
Alunāna teātŗa ilgga dējās vadī-
tājas Lūcijas Ņefedovas iestu dē-
tās lugas “Kurrpurrū” iz    rā di, kas 
lika domāt par cilvēka gal ve na-
jām vērtībām, tajā jaucas skum-
jas ar ticību cilvēkam: bojā aiziet 
Abigaila, taču klaidonī An  tijā 
atplaukst griba palīdzēt otram 
cilvēkam, viņš naudai nepievērš 
uzmanību. Izrāde lika līdzi just 
un domāt.

 Man tā bija jaunatklāsme, ka 
festivālā iepazinos ar vēl vienu 
darbīgu teātra kopu: izrādās, ka 
Jelgavā rosīgi darbojas arī Latviešu 
biedrības teātŗa ansamblis, un jel-
gavnieki parādīja vienu cēlienu   
no neparastās, ne tik bieži iestu-
dētās Mārtiņa Zīverta lugas “Ka -
 ļ ostro Vilcē”. Ja jau Jānis Grīns lielo 
magu bija atsūtījis uz Jelgavu, kā -
pēc gan neļaut viņam paplosīties 
Mārtiņa Zīverta lugā Vilcē? Ieprie-
cināja jelgavnieku atraisītā darbī-
ba, tajā, neko nepārspīlējot, sprē-
gāja komikas dzirkstis. Interesanti, 
ka “Kaļostro Vilcē” izrādes darbība 
noritēja īsti piemērotā Vilces mui-
žas kungu mājā, varētu sacīt – pils 
zālē. 

Par citu laikposmu, citādu situā-
ciju atgādināja plašs fragments – 
otrais cēliens no Mārtiņa Zīverta 

lugas “Tīreļpurvs” iestudējuma 
teātrī “Skatuve” Annas Eižvertiņas 
režijā. Pirms vairākiem gadiem 
režisore lika šai lugai dzīvot Rīgas 
Latviešu biedrības namā Mārti-
ņ am Zīvertam veltītajā pasākumā, 
tad to iedzīvināja teātrī “Skatuve”. 
Granta dzīves sarežģīto brīžu tra-
ģiku izcili spilgti izdzīvoja aktieris 
Mārtiņš Vilsons.

Un tā – nevajag nemaz tik 
daudz, lai cilvēkiem sagādātu 
prie ku, nevajag daudz, lai atgā-
dinātu par latviešu drāmas un 
teātŗa vērtībām. Vilces kultūras 
nama un muižas kungu pils zāles 
bija ska tī tāju pilnas, un mūsu 
priekšā at  dzī vojās dažas latviešu 
dramaturga Mārtiņa Zīverta 
radītās pērles.

Mārtiņš Zīverts būtu pasmai-
dījis. Viņš smaidīja reti! 

“LATVIJAS GRĀMATA” 
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties, 
rakstot čeku par –45USD, Rasmai Adams 

114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA
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D. Auers ir studējis Londonas 
Ekonomikas augstskolā (LSE) un 
Londonas universitātes kolledžā 
(UCL) Apvienotajā Karalistē. 2005. – 
2006. gadā bijis ASV Fulbraita pro-
grammas pētnieks Kalifornijas uni -
versitātē Berklijā un 2014. gadā – 
Baltijas-Amerikas Brīvības fonda 
pētnieks Wayne State universitātē 
Detroitā. 2015. gadā Palgrave Mac-
Millan izdevniecībā Londonā un 
Ņujorkā tika izdota D. Auera grā-
mata “Comparative Politics and 
Government of the Baltic States: 
Estonia, Latvia and Lithuania in the 
21st Century” (Baltijas valstu po  lī-
tika un pārvaldība: Igaunija, Latvija 
un Lietuva 21. gadsimtā).

Certus ir Latvijā pirmā domnīca, 
kas veidota ar 100% privātā fi -  
n  an cējuma palīdzību un apvieno 
gan drīz visas vadošās Latvijas taut-
saimniecības nozares – farmācijas, 
IT, kokrūpniecības, finanču, lauk-
saimniecības u.c. Domnīca ir iz -
veidota, lai privātā, akadēmiskā un 
publiskā sektora stratēģiskas sadar-
bības rezultātā panāktu ekonomis-
ko izaugsmi, kas savukārt samazi-
nātu nabadzību, uzlabotu veselības 
aprūpi un izglītību, kā arī lai aptu-
rētu iedzīvotāju skaita samazinā-
šanos. Pēdējā gada laikā domnīca ir 
nākusi klajā ar vairākiem pētīju - 
m iem un ziņojumiem par globāla-
jiem satricinājumiem, Latvijas iz -
aicinājumiem, par Latvijas demo-
grafisko portretu šodien un rīt.

Runājot par pārmaiņām visā 
pasaulē un to, kā tās ietekmē arī 
mūs, jājautā – vai cilvēki grib 
mainīties laikam līdzi? Vai mūsu 
domāšanu var “paātrināt”?

Domnīca uzskata, ka mums ir 
jāsāk domāt ar savu galvu. Latvija 
2017. gadā ļoti atšķiras no tās 
Latvijas, kas bija pirms desmit vai 
divdesmit gadiem. 1997. gadā Lat-
vijas attīstības seju, virzienu lielā 
mērā noteica starptautiskās orga -
ni zācijas. Latvija gribēja iestāties 
Eiropas Savienībā, un 1997. gadā 
Eiropas Savienība publicēja savu 
Agenda 2000, kas ļoti skaidri no -
rādīja, kādas reformas Latvijā ir 
jāveic ekonomikā, valsts pārvaldē, 
cīņā pret korupciju utt. Latvija bija 
teicams skolnieks un labi izpildīja 
visas šīs prasības – piemēram, ie -
stājoties OECD vai eirozonā. Šo -
brīd vairs nav “starptautisko klu bi-
ņu”, kur iestāties, vairāk nebūs no -
rādījumu, ko darīt. Ir pienācis tas 
brīdis, kad valstij, it sevišķi valsts-
vīriem, ir jāsāk domāt ar savu gal-
vu. Mēs domnīcā cenšamies iden-
tificēt tās nozares, kuŗās Latvija ir 
konkurētspējīga, par kuŗu nozaru 
attīstību vajadzētu domāt vairāk. 
Mēs arī cenšamies identificēt iz -
aicinājumus, kas Latvijai ir – pie -
m ēr am, demografija, lai mudinātu 
lēmuma pieņēmējus domāt par 
šiem jautājumiem.

Domnīca runā par izaicinā-
jum iem Latvijai – par demografi-
jas jautājumiem kontekstā ar ie -
dzīvotāju struktūras izmaiņām, 
technoloģiju attīstību un ideolo-
ģijas jeb polītikas procesiem un 
virzību, kas ir aktuāli gan Eiropā, 
gan pasaulē. Kā tas ietekmē 
Latviju?

Galvenais jautājums Latvijā ir 
demografija. Par to jau daudzus 

Domāt pašiem ar savu galvu
Domnīcas Certus pētniecības direktors un Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors, LU Sociālo 

un polītisko Pētījumu institūta (SPPI) vadošais pētnieks Daunis Auers sarunā ar Salliju Benfeldi

gadus ir stāstījis Latvijas Nākotnes 
fonds, Ilmārs Mežs, bet šogad, pa -
teicoties tam, ka ekonomika aug 
diezgan ātri, aktuāls kļūst dar ba-
spēka jautājums. Mums ir jātiek 
galā ar demografijas jautājumu, 
ku  ŗā ir divas galvenās lietas. Pir - 
mā – iedzīvotāju skaits sarūk, bet 
vecums palielinās. 2016. gadā, pēc 
tautas skaitīšanas datiem, Latvijā 
bija 1,97 miljoni iedzīvotāju, un tas 
ir par 700 000 jeb 26 procentiem 
mazāk, salīdzinot ar 1990. gadu, 
kad Latvijā bija 2,6 miljoni iedzī-
votāju. Latvijā iedzīvotāju skaits 
samazinās vidēji par 74 cilvēkiem 
dienā. Tas ir svarīgi, jo runa ir par 
darbaspējīgiem cilvēkiem, kuŗi 
strā dās, maksās nodokļus, tā uz -
tur ot valsts infrastruktūru. Otrā, 
ne mazāk svarīgā lieta ir urbani-
zācija – cilvēki aizvien vairāk dodas 
uz Rīgu un tās apkārtni. Jautājums 
ir, ko darīt ar mazajām pilsētām,  
cik tās ir konkurētspējīgas? Pie - 
m ēr am, viena no Latvijas skai stā-
kajām pilsētām Cēsis? Pilsētai ir 
sava attīstības stratēģija, tā ir viena 
no tām pilsētām, kas, manuprāt, 
veiksmīgi ir izmantojusi Eiropas 
Savienības fondu naudu. Cēsis ir 
kultūras pilsēta, kuŗā notiek dažādi 
sarīkojumi, koncerti. Tajā pašā lai-
kā Cēsis ir savā ziņā izolēta pil sēta 
no galvaspilsētas Rīgas.

Ko darīt?
Tas, ka vajadzīgas divas stundas, 

lai nokļūtu Rīgā, patiesībā ir ab -
surdi. Ja būtu attīstīta vilcienu sa -
tiksme ar Rīgu, Cēsis būtu kā tās 
priekšpilsēta. Varētu dzīvot Cēsīs 
un strādāt Rīgā. Transports nav a  t-
tīstīts, un tad ir tā, ka ir Rīga un ir 
pilsētiņas, kuŗas atrodas tādā kā 
izolācijas situācijā. Ir skaidrs, ka 
tuvākajā laikā Rīga koncentrēs vēl 
vairāk iedzīvotāju. Rīgā ir lielākas 
algas, lielākas attīstības iespējas,    
un mūsu aprēķini rāda, ka Rīgā 
IKP uz vienu iedzīvotāju ir ap -
mēram tikpat liels kā Lielbritanijā 
un divreiz lielāks nekā jebkurā re -
ģionālā pilsētā. Tātad mums it kā 
vajadzētu orientēties uz Rīgas attīs-
tību, bet ir arī skaidrs, ka mēs ne -
varam ignorēt reģionus un mazās 
pilsētas. Ko mēs darīsim? Ir jāpie-
ņem lēmums, domājot par nākamo 
Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
du financēšanas periodu. Vai mēs 
turpināsim to stratēģiju, kas ir bi -
jusi līdz šim – sadalām visu mazos 
projektiņos? Piemēram, uzbūvē-
jam mazā pilsētiņā veloceliņus vai 
apgaismojumu? Varbūt uzmanība 
jāpievērš lielākiem projektiem –   
kā vilcieniem, kas savienotu pil-
sētiņas ar Rīgu, un tas veicinātu gan 
cilvēku izvēli dzīvot šajās pilsētiņās, 
gan palielinātu ekonomisko sasaisti 
ar galvaspilsētu. Protams, uz šo 
jautājumu, kā rīkoties, atbildēt ir 
sarežģīti. Un nav jau tā, ka reģioni ir 
neveiksmīgi. Piemēram, Liepājā ir 
labi uzņēmumi, kas nodarbina cil-
vēkus ražošanā,  un skaidrs – ir arī 
vēl citas pilsētas ar potenciālu ilg-
termiņā. Bet šīm pilsētām ir po -
tenciāls, jo tām ir ostas, speciālās 
ekonomiskās zonas. 

Ja runājam par darbaspēka 
trūkumu, vai nevajadzētu runāt 
par tā saucamo strukturālo dar-
baspēka trūkumu? Ir cilvēki, kuŗi 
savas profesijas apguvuši krietni 
sen, bet tagad tajās ir pārmaiņas 

un viņu prasmes vairs neatbilst 
prasībām. Bezdarbnieku apmā-
cība ilgus gadus piedāvā gandrīz 
vienu un to pašu, uzņēmumi sa -
vukārt negrib apmācīt cilvēkus, 
kuŗiem jau ir aptuveni piecdes-
mit. Veidojas lieko cilvēku slānis, 
un tad daudzi aizbrauc, jo ar 
“melnajiem darbiem” Latvijā 
nevar nopelnīt izdzīvošanai. Vai 
šai problēmai, jūsuprāt, ir kāds 
risinājums?

Tas bieži ir mājokļu jautājums. 
Cilvēks var atrast sev piemērotu 
darbu kādā pilsētā, bet pārcelšanās 
un noīrējama mājokļa atrašana ir 
neiespējama lieta, jo pilsētā vien-
kārši nav izīrējamu mājokļu. Rīgā  

ir brīvi mājokļi, bet cenas ir aug - 
s  tas. Mazpilsētā neko nevar noīrēt, 
un tā ir nozīmīga problēma, kas 
ierobežo mobilitāti. Valsts var risi-
nāt šo problēmu, ne jau privātais 
sektors būvēs mājas darbiniekiem. 
Tas ir ilgtermiņa projekts un, vis-
ticamāk, tie varētu būt Eiropas 
fondi, bet tikai no nākamā plā no-
šanas perioda, no 2021. gada. Bet 
runājot par darbaspēku, ļoti svarīgi 
ir saprast, ka nākotne ir digitālais 
laikmets. Latvijā nav pietiekami 
daudz IT ekspertu, un runa nav 
tikai par programmētājiem, bet, 
piemēram, par mūsdienu inže nie-
riem. IT ir joma, kuŗā Latvija varētu 
darboties, kurā algas ir labas. Inže-
nieŗiem, kuŗi Latvijā strādā ar di -
gitālajām technoloģijām, algas ir 
tādas pašas kā Zviedrijā. Un tad 
parādās jautājums, vai darbaspēku 
vajag ievest no ārzemēm, jo kur lai 
mēs atrodam tādus speciālistus? 
Tas ir sarežģīts jautājums – par 
darbaspēka ievešanu, un atbildes 
tam nav.

IT jomā ļoti augstu tiek vērtēta 
Tartu universitāte Igaunijā, tiek 
apgalvots, ka Rīgā mācības ir 
zemākā kvalitātē un savā ziņā  
vecmodīgas, jo trūkst modernā 
nākotnes iespēju skatījuma? Vai 
tiešām tā ir? Kāpēc?

Jūsu sacītajam varētu piekrist,  
bet iemesls ir viens – pavisam cits 
financēšanas modelis augstākajā 

izglītībā Igaunijā. Financējums un 
augstskolu panākumi ir kā viens 
pret vienu. Bagātākās augstskolas 
parasti arī ir labākās. Eiropas ba -
gātākās augstskolas ir Oksforda un 
Kembridža, pēc tam Londonas,   
un tās arī ir pirmajās TOP vietās. 
Tāpat arī Amerikā – vispirms ir 
Hārvarda un Jeila. Igaunijā augstā-
kajai izglītībai visvairāk tērē in -
frastruktūrai un pasniedzēju al -
gām. Maniem kollēgām Tartu uni-
versitātē ir krietni lielākas algas 
nekā Latvijas Universitātē, bet dar-
ba pienākumu krietni mazāk,  
proti, viņiem grupās ir mazāk stu-
dentu. Un viņi ar tiem var strādāt 
daudz intensīvāk. Igaunijā nav 

maksas augstākās izglītības, valsts 
nosaka, cik studentus katrā specia-
litātē uzņemt. Tiesa gan, uzņēmēji 
Latvijā apgalvo, ka viņus apmierina 
tas IT līmenis, kādā Latvijā tiek 
mācīts, turklāt lielie uzņēmumi 
stu dentus piesaista jau mācību lai-
kā. Problēma Latvijā ir tā, ka gada 
laikā vajadzīgi aptuveni 3000 IT 
speciālistu, bet šajā nozarē gadā 
ienāk tikai 650. Rezultātā uzņē-
mumi pārpērk profesionāļus cits 
no cita. Iespējams, vajadzētu di  bi-
nāt īpašu IT skolu, apvienojot vai-
rāku Latvijas augstskolu spēkus,   
lai tā būtu mācību iestāde, kas pie-
saista ne tikai studentus no Latvijas 
un lai mūsējie nebrauktu uz Tartu. 
Augstskolas ir sākušas veidot uni-
versitātes pilsētiņas, un tās ir kā 
diena pret nakti, ja salīdzina ar to, 
kas bija agrāk. Tas piesaista stu -
dentus un arī pasniedzējiem ir 
vieglāk un patīkamāk strādāt.

Varbūt vajag beigt arī nozaru 
dublēšanos? Cik augstskolās mā  ca 
ekonomiku, pedagoģiju un vēl 
citas programmas? Varbūt labāk 
vienu ekonomikas programmu 
ar visām apakšnozarēm?

Man liekas, ka polītiska griba šo 
jomu sakārtot ir, par to liecina, 
piemēram, Latvijas Universitātes 
un RPIVA apvienošana. Manuprāt, 
tas bija pareizs lēmums, jo mūs-
dienās uzturēt atsevišķu augst -
skolu, kas nodarbojas ar pedagogu 

sagatavošanu, ir aizvēsturiski. Pre-
testība bija milzīga! Protestējot stu-
denti un pasniedzēji izgāja ielās. 
Iedomājieties, kas notiks, ja mē  ģi-
nās reģionālās augstskolas pie  vie - 
n ot augstskolām Rīgā!

Jautājums – politiskā griba ir 
ministram vai Saeimai?

Domāju, ka valdībai ir un Saei-
mas loma izpildvaras jautājumos ir 
minimāla. Ja izpildvarai Saeimā ir 
vairākums, tad tā var rīkoties. Cik 
gadus bija Vienotības valdība, bet 
lielo reformu īsti nebija.

Ne visi acīmredzot bija gatavi 
riskēt ar savu karjēru polītikā...

Premjers jau arī bija gatavs uz -
ņemties atbildību par nodokļu re -
formu. Bija pētījumi, bija disku-
sijas, tikšanās ar nozaru pārstāv-
jiem, viss notika veselu gadu. Es 
nerunāju par rezultātu, bet notika 
kustība uz priekšu, un tas ir no -
zīmīgi. 

Vai nav tā, ka nodokļu refor-
mas un darbaspēka jautājumos 
galvenā loma ir darba devējiem, 
kam, protams, ir savas intereses, 
kuŗas ne vienmēr var vērtēt 
pozitīvi? 

Darba devējiem liela ietekme 
visā pasaulē, pat Ziemeļvalstīs, jo 
arodbiedrībās samazinās biedru 
skaits, bet arodbiedrības ir tās, 
kuŗas var aizstāvēt darba ņēmēju 
intereses. Otrs iemesls ir globā li-
zācija – globālā pasaulē darba de -
vējiem ir liela ietekme, jo vienmēr 
ir risks, ka viņi var aiziet, pārcelties, 
ja viņiem apstākļi ir vai liekas 
nelabvēlīgi. Cik tālu ir Igaunijas vai 
Lietuvas robeža!?

Lielai daļai iedzīvotāju Latvijā 
ir negātīva attieksme pret darba 
devējiem, jo tas, ko mēs saucam 
par “mežonīgo kapitālismu”, pie 
mums ir pilnā plaukumā. 

Piekrītu, bet viens efekts, ko 
varētu dot demografiskā krize, ir 
tas, ka darba devējs maina savu 
attieksmi pret darbiniekiem. Pie-
mēram, Ulža Pīlēna birojs Liepājā 
ir piemērs attieksmei pret darbi-
niekiem, cilvēki vairs neiet prom, 
jo darba apstākļi un algas ir ļoti 
labas. Liepājā darbiniekiem ir uz -
būvētas pilnībā iekārtotas dzīvokļu 
mājas. Domāju, ka aizvien vairāk 
uzņēmēju būs spiesti mainīt savu 
attieksmi.

Vai tas nozīmē, ka šobrīd 
valdībai nevajadzētu dot brīvu 
zaļo gaismu viesstrādniekiem?

Šajā jautājumā jābūt stratēģijai,   
ir jāzina, kuŗās nozarēs ir deficits, 
un jācenšas maksimāli daudz va -
jadzīgo speciālistu tomēr atrast 
Latvijā. Ceļš uz “gudro migrāciju” 
ir ceļš uz izglītības eksportu. 2016. 
gadā Latvijā bija 6300 ārvalstu stu-
dentu. Cilvēki, kuŗi ir ieguvuši iz -
glītību, zina valodu un jau pazīst 
kultūru, būtu labs papildinājums 
Latvijas darba tirgū. Liela daļa, pro-
tams, atgriezīsies savās  mājās vai 
dosies tālāk uz citām Eiropas val-
stīm, bet viena daļa varētu palikt.

Mēs pārrunājām tikai daļu to 
izaicinājumu, ar kuŗiem Latvija sa -
skaras un saskarsies, bet ir skaidrs, 
ka viegli nebūs un ka nā  kotne 
tomēr ir atkarīga no tā, cik saprā-
tīgi spēsim pieņemt lēmu mus. 
Vai, jūsuprāt, mums tas iz  dos ies?

Es esmu optimists, vienmēr 
cenšos tāds būt.

Daunis Auers: “IT ir joma, kuŗā Latvija varētu darboties, kuŗā 
algas ir labas. Inže nieŗiem, kuŗi Latvijā strādā ar di  gitālajām 
technoloģijām, algas ir tādas pašas kā Zviedrijā. Un tad parādās 
jautājums, vai darbaspēku vajag ievest no ārzemēm, jo kur lai 
mēs atrodam tādus speciālistus? Tas ir sarežģīts jautājums – par 
darbaspēka ievešanu, un atbildes tam nav.”
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Mārtiņš Putenis (centrā)  ar stipendiātiem

Ziedotājs Kārlis Ķirsis (no kreisās), stipendiāti Liene Vilne, Laura 
Savicka un Jānis Tone

Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons un 
kundze Rita ar stipendiāti Katrīnu Anniju Ročāni Liepājā

(Turpinājums 13. lpp.)

VITA
DIĶE

Vītolu fonda sadarbība ar Ameriku 2017. gadā
Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz dārgakmeņiem, kuŗus esi dzīvē ieguvis. Tie 

ir tava mūža atalgojums. (P. Donovs) 

Zinaidas Strods piemiņas sti-
pendija ir atbalsts studentam 
Ivaram Dominikam Zepam, 
kuŗš studē angļu filoloģiju. Sa -
vukārt ar Kristīnes Anstrats un 
Janet Geovanis stipendiju studē 
topošā mūzikas skolotāja Elīna 
Bule.

Maijā Vītolu fonds saņēma 
ziņu par Arnolda Pētersona 
testamentāro novēlējumu. Pa  va  -
sarī Jēkabpilī notika Arnolda 
Pētersona testamenta nolasī-
šana, kuŗā tika paziņota viņa 
pēdējā griba. Daļu no saviem 
līdzekļiem viņš novēlējis stipen-
dijām.  Trimdas gadus Arnolds 
Pētersons aizvadījis Amerikā, 
bet mūža nogalē atgriezies Lat-
vijā. Testamentu palīdzēja kār -
tot advokāts Matīss Kukainis, 
kuŗš pats dibinājis Matīsa un 
Līgas (dzim. Upeslāce) Kukaiņu 
stipendiju. Pateicoties Matīsa 
Kukaiņa darbam fonds ad  mi-
nistrē Ceroņa Bīlmaņa testa-
mentāro novēlējumu. Šogad ar 
Ceroņu Bīlmaņa piemiņas sti-
pendiju Elīna Kresse studē 
Fizikas un matemātikas studiju 
programmā. 

Šī gada nogalē saņemts Eva-
rista Bērziņa testamentārais 
novēlējums. Stipendiju papil di-
nāja arī tuvinieku un bijušo 
stipendiātu ziedojumi bēŗu die  nā, 
tādējādi apliecinot vēlmi sa  gla-
bāt viņa vārdu un paveiktos 
darbus. Testamentu kārtoja 
Evarista Bērziņa māsa Alek-
sandra Needles. Pateicoties sti-
pendijas atbalstam, Agneta Or -
mane šogad studē Informācijas 
technoloģijas studiju pro  gram mā.

Šogad stipendiju dibināja Lat-
 viešu fonda pārstāvis Latvijā 
Valdis Bērziņš, kuŗš ir arī 
Latviešu fonda Kārļa Irbīša 
piemiņas stipendijas pārval dī-
tājs. Šogad Latviešu fonda – 
Kārļa Irbīša piemiņas stipendija 
atbalsta Aviācijas transporta 
stu  diju programmas pēdējā 
kursa studentu Ediju Matīsu. 
Līdz šim Valdis Bērziņš ir zie-
dojis Draugu stipendijai, Lai -
moņa un Astrīdas Jansonu sti-
pendijai, Juŗa Petričeka stipendi-
ju fondam, Īras un Pētera 
Bolšaitis stipendijai, bet šogad 
Valda Bērziņa stipendija atbal-
sta topošo vokālo dziedātāju 
Dāvi Markovski. 

Vasarā godinot mātes pie -
miņu, Māra Prāvs dibināja Va -
lijas Tijas Sausiņas (dzim. 
Lapševskis) piemiņas stipendi-
ju. Stipendija ir atbalsts Sindijai 
Stankei no Talsiem, kuŗa mācās 
par vizuālās mākslas skolotāju. 
Māra Prāvs saka: “Tas ir veids, 
kā turpināt mammas piemiņu 
un sniegt kādam centīgam jau -
nie tim iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Vēlos, lai turpinās 
ķēdes reakcija, kad no manas 
labās gribas arī kāds jaunietis 
iedvesmotos un tālāk nestu 
pasaulē labestību.”

Pamazām, gadu no gada, ir 
krājies šis Amerikas stipendiju 
devums. Šogad Zvejnieku fondā 
ir divdesmit trīs Zvejnieku ģi -
menes stipendijas, četras Pēteŗa 

panākums ir prasījis daudz 
darba un centību. Pateicoties 
savas ziedotājas ticībai man, es 
nepadodos.”

Īpašas dibinātās stipendijas 
no Amerikas 2017. gadā ir 
Hugo un Mirdzas Karlsson, 
Viļa M. Barēvica, Ērikas 
Rītiņas, Viktorijas Mickānes, 
Annas un Dāvida Mežciemu 
piemiņas stipendijas un In 
Memoriam Dagnija Straut-
nieks, Alfrēda un Ludmilas 

stipendiju atbalstu studijas uz -
sāka un turpināja 19 jaunieši. 
Stipendiāte Laura Ruskule rak-
sta: “Studējot žurnālistiku, esmu 
tikusies ar dažādiem cilvēkiem – 
turīgākiem, trūcīgākiem. Prakse 
man lika saprast, ka pasaulē 
skaistākais un vērtīgākais slēpjas 
vienkāršībā. Paldies Alfredam 
un Sarmītei Gravām, ka mācāt 
man dalīties un just līdzi ikvie-
nam cilvēkam.” 

Gundara un Astrīdas Straut-

Mežaka piemiņas stipendijas un 
piecas In Memoriam Gaida Rīs-
bergs piemiņas stipendijas. Sti -
pen dijas novēlētas medicīnas 
un kultūras nozarēs studē jo-
šajiem. Gadu gaitā Zvejnieku 
ģimenes stipendiju fonds atbal-
stījis 279 stipendiātus. Bijušais 
stipendiāts Mārtiņš Lagzdons 
rakstīja: “Katrs liels ceļojums 
sākas ar vienu mazu soli. Tā es 
varētu salīdzināt šo posmu no 
vidusskolas beigšanas līdz šo -

trīs medicīnas un kultūras 
no zarē studējošos jauniešus. 
Abulu ģimene tiekas ar saviem 
stipendiātiem un priecājas par 
viņu panākumiem. Šogad 
Biruta Abuls sarakstīja grāmatu 
“The Latvian Eveangelical Lu -
theran United Church of Kala-
mazoo, Michigan 2007-2016”.

Pasaules Brīvo latviešu ap -
vienība (PBLA) šogad atbalsta 
divus studentus, kuŗi studē 
jurisprudenci un eksaktās zi -

dienai. Nenovērtējams ir šis pir-
mais atbalsts un iedrošināšana 
pirmajos soļos, jo tas sekmē 
tālāku pašpārliecinātību par 
pareizo ceļa virzienu un ticību 
saviem spēkiem.Paldies Zvej-
nieku ģimenei!”

Alfreds un Sarmīte Gravas ar 
fondu sadarbojas jau 14 gadus. 
Gravu ģimenes stipendiju 

nieku dibinātā stipendija atbal-
sta divas jaunietes, kas studē 
Medicīnas inženierijas un Fi -
zio terapijas studiju pro  gram-
mās. Šogad Gundars Straut-
nieks atzīmēja nozīmīgu jubile-
ju. Ik reizi priecājamies saņemt 
Strautnieku ģimenes vēstules 
un ziņas par latviešu kopienas 
dzīvi Amerikā. Gundars un 

nātnes. Stipendiāte Veronika 
Irtiševa saka: “Paldies, ka at -
balstāt un ļaujat augt ar plašiem 
spārniem jaunajiem, topošajiem 
speciālistiem, kuŗiem tik ļoti 
nozīmīga ir apziņa, ka mums tic, 
ka mūs atbalsta, liekot acīm 
mirdzēt, sirdij pukstēt un prātam 
darboties!”

Nora Mičule šogad atbalsta 

fondu veido: Alfreda un Sar-
mītes S. Gravu stipendija, Alek-
sandra un Austras Circeņu pie -
miņas stipendija, Emmas A. Kampes 
piemiņas stipendija, Miķeļa un 
Ievas Gravu piemiņas stipendija 
un Arņa Tiliba piemiņas stipen-
dija. 2017. gada septembrī ar 

Astrīda Strautnieki dibinājuši 
arī sava drauga Ojāra Štāka 
piemiņas stipendiju, kas ir 
atbalsts topošajai vides zinātnes 
speciālistei.

Dzintars un Biruta Abuli 
ziedo stipendijām jau kopš 
2009. gada un šogad atbalsta 

Henriku Emerbergu, kuŗš studē 
biznesa vadību Ventspils Augst-
skolā. Pateicības vēstulē viņš 
rakstīja: “Paldies ziedotājai 
Norai Mičulei par atbalstu, jo 
tas ļāva noticēt, ka izvēlētais 
studiju virziens dos iespējas arī 
šeit Latvijā. Līdz šim ikviens 

Raisteru, Tania S. Sweet, 
Maldas un Raimonda Vernera 
Dzelzkalnu, Ilmāra un Benitas 
Riekstiņu, Zirģeļu ģimenes, 
Kornēlija Dinberga piemiņas 
stipendijas. 

Ikkatra tikšanās Vītolu fondā 
ir svētki. Tas ir jaunas drau-
dzības sākums starp ziedotāju 
un stipendiātu, rodas atbildība 
un izpratne par nesavtīgo zie -
dotāju darbu. Šī mijiedarbība, 
bijušā stipendiāta Edvīna Da -
novska vārdiem, raksturota kā 
avots: “Atjaunošanās avoti var 
būt dažādi, un viens no tiem ir 
citu cilvēku dzīvesprieks, centība, 
gādība par citiem, godprātīgums 
un izturība. Brīnišķīgi, ka katrs 
cilvēks var būt gan šā avota pa -
tērētājs, gan radītājs. Lai katrs, 
kam tas vajadzīgs, no šā avota 
smeļ un dāsni to piedāvā citiem!”

Janvārī Fondā viesojās Arvīds 
Lielkājs un tikās ar stipendiāti, 
topošo vokālās mūzikas peda-
goģi Viktoriju Kiseļovu. 2015. 
gadā Arvīds Lielkājs dibināja 
stipendiju operdziedātājas Ritas 
Dzilnas-Zaprauskas piemiņai, 
jo viņa ir bijusi Lielkāju ģimenei 
uzticams draugs un krustmāte 
Arvīda Lielkāja meitai. 

Pavasarī Lalita Muižniece ti -
kās ar Valža Muižnieka pie  mi-
ņas stipendijas saņēmēju Ilzi 
Ļaksu Timinsku, kuŗa padzi-
ļināti apgūst Baltu filoloģijas 
maģistra studiju programmu 
Latvijas Universitātē, un Ar  nol-
da un bijušo Helēnas Sildegu 
fonda stipendijas saņēmēju 
Dagni Devjatnikovu. Tikšanās 
ar Lalitu Muižnieci stipendiā-
tēm ir svētki un par to raksta 
pateicības vēstulēs. 
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No kreisās: Vilis Vītols, Dr. Visvaldis Dzenis, Pēteris Dzenis, Sigrīda Dzene, Viktors Dzenis, Vita Diķe

Raymond Lawrence Drake un stipendiāts Rinalds Seržants

(Turpināts no 14. lpp.)

Vītolu fonda sadarbība ar Ameriku 2017. gadā
Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz dārgakmeņiem, kuŗus esi dzīvē ieguvis. Tie 

ir tava mūža atalgojums. (P. Donovs) 

Martā ar astoņiem stipen diā-
tiem tikās Mārtiņš Putenis, lai, 
kā pats saka – “saņemtu latvis-
kuma poti”. Ziedotājs jaunie-
šiem bija atvedis īpašas dāvanas 
no Amerikas – NBA kluba 
Ņujorkas Knicks T-kreklus. Sti -
pendiāti bija sajūsmināti par 
dāvanu, jo aktīvi seko populārā 
basketbolista Kristapa Porziņģa 
panākumiem. Stipendiāte Agita 
Keiša pēc tikšanās raksta: “Kopš 
tikšanās ar Puteņa kungu ir 
pagājušas dažas dienas, taču 
aizvien jūtu sevī saviļņojuma un 
iedvesmas dzirkstis. Puteņa 
kungs norādīja, ka arī viņu 
ģimenei ir nācies saskarties ar 
daudzām grūtībām un šādos 
brīžos saņemtā līdzcilvēku palī-
dzība ir mudinājusi viņus pa -
līdzēt citiem. Ir apbrīnojami 
apzināties, ka aiz okeāna dzīvo 
latvieši, kuŗi savās domās un 
darbos ir kopā ar mums Latvijā, 
rūpējoties par jauniešiem, izglī-
tību un kultūras vērtību sagla-
bāšanu!” 

Maijā stipendiāts un Rīgas 
Stradiņa universitātes kardio-
loģijas rezidentūras students 
Kristiāns Meidrops tikās ar 
Ingrīdu Gabliks-Dankers un 
viņas māsu Noru Gabliks-Ro -
bertson. Kristiāns pēc tikšanās 
rakstīja:  “Patīkama ir tikšanās 
ar ziedotājām, kas šo trīs gadu 
laikā ir palīdzējuši man rezi-
dentūrā. Mana pateicība ir mē -
rāma darbos, tādēļ ieguldu visu 
sevi savā sirdslietā – medicīnā!”

Jūnijā no tālās Amerikas 
fondu apciemoja ziedotāji Vis -
valdis un Sigrīda Dzeņi ar dēlu 
Pēteri un mazdēlu Viktoru. Tik-
 šanās laikā Visvaldis Dzenis pa -
ziņoja par SIA “Kokpārstrāde 98” 
stipendiju skaita dubultošanu. 
2017./2018. mācību gadā tiks 
atbalstīti astoņi jaunieši. 

Pateicībā par savu vecāku 
kādreiz sniegto atbalstu izglī-
tības iegūšanā, ziedotāja Zaiga 
Alksne-Phillips piešķiŗ stipen-
diju rezidentūrā studējošajiem 
pediatriem.

Ik gadu Madonas Valsts ģim-
nazijas jūnija izlaidumā  tiek 
pasniegta Paula un Ariadnes 
Dzintaru piemiņas stipendija. 
Šogad stipendiju saņem Rebeka 
Birziņa, kuŗa studē Rīgas Tech-
niskās universitātes Medicīnas 
inženierijas un fizikas studiju 
programmā. 

Jūlijā Fondā viesojās Elmāra 
Freiberga testamentārā novē-
lējuma pārvaldītājs Jānis Lucs. 
Elmāra Freiberga testamentā 
novēlētos līdzekļus Ņubran svi-
kas un Leikvudas latviešu evaņ-
ģēliski luteriskā draudze izlēma 
ziedot piemiņas stipendijai. Šo -
gad Elmāra Freiberga piemi-
ņas stipendiju saņem Elizabete 
Leigute, kuŗa studē būvniecību. 

Augustā ziedotājs Raymond 
Lawrence Drake tikās ar sti  pen-
diātu Rinaldu Seržantu, kuŗš 
studē farmāciju. Rinalds pēc 
tikšanās rakstīja: “Mēs tikāmies 
Saulkrastu kafejnīcā Bemberi. 
Visinteresantāk bija dzirdēt Rai -
monda pieredzi par viņa vēstu-

res pētījumiem un to, cik daudz 
viņš zina par savu dzimtu. 
Raimonds ir ļoti pozitīvs un 
enerģisks cilvēks. Varu tikai 
apbrīnot viņa apņēmību iegūt 
jaunus draugus Latvijā un 
saglabāt kontaktu ar draugiem 
Amerikā.” 

Vasarā arī Saginavas Latvie -
šu kluba priekšsēdis Dainis 
Martinsons ar kundzi Ritu tikās 
ar stipendiātēm Katrīnu Anniju 
Ročāni, Guntu Joju un Samantu 
Mariju Misiņu. Ikgadējā tik ša-
nās atšķīrās no citām, jo Sa  gi-
navas Latviešu kluba pārstāvji 
viesojās stipendiāšu dzimtajos 
novados Liepājā, Saldū un Rē -
zeknē. Dainis Martinsons vēs-
tulē Vītolu fondam rakstīja: 
“Šoreiz satikām katru studenti 
atsevišķi, un man patika, ka 
bijām viens pret vienu. Izru nā-
jāmies, pajokojāmies un varējām 
pievērst uzmanību vienai perso-
nai. Bijām ļoti apmierināti ar 
tikšanos.”  Stipendiāte Katrīna 
Annija Ročāne pēc tikšanās 
dalījās savā sajūtās:  “Sarunas 
gaitā izjutu Daiņa un Ritas ļoti 
ciešo saikni ar Latviju un ap -
brīnoju viņu skaisto, bagāto 
latviešu valodas skanējumu. “Ik 
gadu Gunāra un Ināras Reiņu 
stipendijas, Neal F. Jordan un 
Vaidas Miķītes Jordan stipen-
dijas saņēmēji tiekas ar ziedo-
tājiem. Šogad Gunārs un Ināra 
Reiņi uzdevumu rīkot tikšanos 
uzticēja saviem draugiem Sil -
kalnu ģimenei. Tikšanās laikā 
Eduards un Selga Silkalni sveica 
stipendiātus ar studiju semestra 
sākumu un vēlēja panākumus 
eksāmenos. Stipendiāti saņēma 

cenieci. Ilze studē Latvijas 
Lauk saimniecības universitātes 
Vides un būvzinātņu fakultātes 
Būvniecības studiju program-
mas 2. kursā. Ziedotāja Jāņa 
Grāmatiņa tēvs savulaik ir bijis 
veiksmīgs būvinženieris, tādēļ 
ģimene ir izvēlējusies atbalstīt 
šajā nozarē studējošos. 

Vītolu fonds ir pagodināts būt 
kopā ar ziedotājiem nozīmīgos 
dzīves mirkļos un palīdzēt īste-
not dažādus projektus. Šogad 
Pēteris Bolšaitis izdeva divas 

grāmatas – “Latvijas klusie va -
roņi” un „Pēteŗa Peripētijas”. 
Abu grāmatu ienākumi un zie-
dojumi novēlēti “Kluso varoņu 
fonda” stipendijām, kas pare-
dzētas doktorantūras studen-
tiem, kuŗi pēta Latvijas 20. 
gadsimta vēsturi. “Kluso varoņu 
fonda” dibinātāji Eduards An -
derss un Pēteris Bolšaitis ik 
ga    du papildina stipendiju fon  du. 
Fonda dibinātā Liepājas ebreju 
piemiņas stipendija atbalsta 
Ričardu Mauriņu, kuŗš studē 
studiju programmā “Datorsis-
tēmas”.

Pateicoties ziedotājas Astrīdas 
Jansones darbam, ir izdota 
grāmata „Labie ļaudis”. Pirms 
diviem gadiem Astrīda Jansone 
sāka pulcēt atmiņu stāstus no 
visas pasaules, lai tos saglabātu 
nākamajām paaudzēm. Viņa 
apkopoja daļu fonda ziedotāju 
dzīvesstāstu – citus, tepat Lat-
vijā, citus – pāri okeanam at -
lidojušus. Lai stāstus apkopotu, 
viņa gan viesojās Amerikā, gan 
uzņēma viesus savā mājoklī 
Latvijā. Kopā grāmatā “Labie 
ļaudis” ietverti 44 atmiņu stāsti 
no Amerikas, Austrālijas, Ka -
nadas, Zviedrijas, Anglijas, Vā -
cijas un Latvijas. Grāmata izdota 
ar „Latviešu fonda” atbalstu. 
Astrīda Jansone ir fonda zie  do-
tāja jau ilgus gadus, kuŗa, pēc 
jauniešu vārdiem, ir kā „zinību 
krustmāmiņa”. Grāmatas ieņē-
mumi tiks ziedoti Fonda sti -
pendijām. 

Piecpadsmit gadu laikā iz -
skoloti aptuveni 2 900 jauniešu, 
kuŗi sirdī nes reiz saņemto at -
balstu no ziedotājiem. Daudzi 
stipendiāti ir paši kļuvuši par 
ziedotājiem – šogad bijušais 
Zvejnieku ģimenes stipendiāts 
Edgars Poļanskis dibināja savu 
stipendiju. Viņš strādā par otro 
sekretāru polītiskos un konsu-
lāros jautājumos Latvijas Repub-
likas vēstniecībā Ēģiptes Arābu 
Republikā un, nu atgriezies, lai 
īstenotu Fonda moto: „Ar iz  glī-
tību dzīvē sasniegt tādu līmeni, 
lai varētu palīdzēt citiem.“ 
Fonda vēlējumu palīdz īstenot 
arī visi 260 Draugu stipendijas 
ziedotāji, ar kuŗu palīdzību sa -
ziedots 12 stipendijām.

Vītolu fondam ir pamatots 
iemesls lepoties gan ar saviem 
ziedotājiem, gan stipendiātiem. 
Jubilejas gadā rīkojām īpašu 
zibakciju, kuŗā studenti veidoja 
video sveicienus* ziedotājiem 
tālumā. Zibakcijā piedalījās 
visas Latvijas augstskolas, 700 
studenti, rektori un mācībspēki. 
Šajā īpašajā dienā mēs atzī mē-
jām to, kas sasniegts kopīgiem 
spēkiem, – Latvijas jaunieši ap -
zinās zināšanu spēku un dara 
visu, lai Tēvzeme plauktu un 
zeltu! Paldies visiem Amerikas 
ziedotājiem, kuŗi bijuši kopā ar 
mums piecpadsmit gadu laikā! 

*Video iespējams noskatīties 
Fonda mājaslapā un youtube.
com kanālā. 

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv 

dāvanas un baudīja uzkodas. 
Stipendiāts Sandis Bruņenieks 
pēc tikšanās rakstīja: “Tikšanās 
bija ļoti sirsnīga. Žēl, ka pati 
Reiņu ģimene nevarēja ierasties, 
taču es ceru, ka es viņus satikšu 
nākamgad, jo ar Ināru Reini es 
nāku no viena novada, bet Gu  nārs 
Reinis ir strādājis par būvnieku, 
kas ir mana topošā profesija. 
Paldies Reiņu ģimenei par uz -
klāto galdu un par atbalstu.” 

Šogad Jordan ģimene palie-
lināja stipendiju skaitu par 

Andŗa Āboliņa ģimeni dibi nā-
juši divas stipendijas. Āboliņa-
Elsiņa stipendija un Andŗa un 
Hollijas Āboliņu stipendija no -
vēlētas studentu korporācijas 
Fraternitas Lettgalia studējo-
šajiem biedriem.

Septembrī ar stipendiātiem 
tikās ziedotājs Kārlis Ķirsis no 
Amerikas, kuŗš stipendiju di -
binājis savu vecāku Vilmas un 
Jēkaba Ķiršu piemiņai. Šajā 
mācību gadā ar ziedotāja atbal-
stu studē trīs jaunieši: Jānis 

vienu stipendiju, atbalstot 3 jau-
 niešus. Neal F.Jordan stipendi-
ja piešķirta Banku Augstskolas 
studentam Kristapam Klakam, 
bet Vaidas Miķītes Jordan sti-
pendijas saņem tiesību zināt-
nes studente Elvita Kravale un 
medicīnas studente Ramona 
Barkāne

Fondā viesojās arī Pēteris un 
Jana Āboliņi, kas kopā ar dēla 

Tone no Jaunpils, Laura Savicka 
un Liene Vilne no Smiltenes. 
Stipendiāti izvēlējušies savu 
nākotni saistīt ar farmācijas, 
datorzinātnes un matemātikas 
nozarēm. 

Oktobrī Vītolu fonda birojā 
ziedotājs Jānis Grāmatiņš tikās 
ar savu vecāku Mirdzas un 
Alfreda Grāmatiņu piemiņas 
stipendijas saņēmēju Ilzi Bu -
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Pat man – gariņam aizraujas 
elpa, domājot par to, kā Latvijas 
Okupācijas mūzejs audzis pirma-
jos 25 gados. Esmu mazliet ie -
skatījies skaitļos – apreibinoši!

Jāsāk no nulles. Iesākumā ne -
bi ja nekā. Ar neko jāsāk visi salī-
dzinājumi. Pirmām kārtām – cil-
vēki. Vispirms nāca viens ar savu 
ideju, tad divi, trīs, daudzi. Ir ap -
brīnojami, cik ātri Mūzeja ide ja 
apgaroja citus. Profesors Paulis 
Laz da to izstāstīja Gundegai   
Mi  chelei, Rūsiņam Albertiņam, 
Richardam Pētersonam, Annai 
Zoldnerei, citiem un citi – cits 
citam, trimdas un Latvijas cil vē-
k iem. Dibinātāji bija vienpa -
dsmit, bet drīz vien to bija desmi-
ti, simti. 

Nodibināja Okupācijas mūzeja 
fondu, kam gan sākumā nekādu 
līdzekļu nebija. Atkal – nulle. Bet 
ideja bija tik laba, ka tai atradās 
atbalstītāji, kas bija gatavi ziedot. 
Ziedotāju datu baze ir fantastis-
ka. Atradu, ka pirmie ziedotāji 
bija Vija Muzikante, Biruta un 
Dzintars Abuli. Trešais – Latviešu 
fonds. Pamazām krājās santīmi, 
lati, dolari, vēlāk eiro. Pats notu-
rī gākais ziedotājs, Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA), kopš 
1993. gada saziedojis 316 240 ei -
ro! Ziedotāju skaits ir 6683, bet tā 
kā daudzi ir kopziedojumi, droši 
vien šis skaitlis ir krietni lielāks. 

2. 0 – 1 – 10 000 – 100 000 – 1 000 000 – 10 000 000

Vai sanāks 10 000? Vēl jau ir ie -
spēja pievienoties. Domāju – sa -
nāks gan. Bet kopsumma, to va   ru 
teikt droši, drīz vien sasniegs     
10 000 000 eiro. Desmit miljoni! 
Man pašam pie sirds viens zie -
dojums 2006. gadā, kas bija pats 
lielākais līdz tam – apaļi 100 000 
lati, ko mūzejam nodeva ano-
nīma ziedotāja skolotāju Volde-
māra un Annas Riekstu piemi - 
ņ ai. Mūzeja Nākotnes namā par 
daļu no tā iekārtos telpas skolēnu 
nodarbībām. 

Vēl viena nulle. Mūzejam vajag 
telpas, vajag eksponātus, vajag 
iekārtas. Kur ņemt? Bet ideja 
spārnoja. Atrada telpas bijušajā 

Sarkano strēlnieku mūzejā, kas 
arī kļuva par manām mājām. Tur 
nu sāka iekārtot pirmo izstādi 
par pirmo padomju okupāciju 
1940./41. gadā. Prātoja, plānoja, 
zāģēja, nagloja, līmēja, zīmēja, 
rakstīja – galvenokārt paši savām 
galvām un rokām. Sibiriju izdzī-
vojušie dalījās savos stāstos, ļāva 
lietot piemiņas lietas izstādei. Un 
izstāde tapa. Kā brīnums. No nekā. 

Tas viss aizrāva arī mani. Es 
klusi un neredzami rosījos līdzi. 
Varbūt pat piepalīdzēju. Tā atce-
ros, kā vērtēja mākslinieka Alda 
Aleka Mūzeja logo skices. Varbūt 
tāpēc, ka biju klāt, izvēlējās tieši 
to, kas man patika vislabāk. Arī 

gariņi apgaro. Un tā Mūzejam nu 
bija ne tikai pirmā izstāde, bet arī 
savs logo. Tas kalpojis nu jau 25 
gadus. To atpazīst. Prasa: kas tas 
ir? Melns karogs? Nolauzti koku 
stumbri? Divas ēnas ar gaismas 
staru vidū? Viens ir skaidrs – tas 
ir Latvijas Okupācijas mūzejs. 

Un tā no nekā bija tapis šis 
Mūzejs, kas 1993. gada 1. jūlijā 
vēra smagās durvis ar latviešu 

strēlnieku durkļiem un gaidīja. 
Iesākumā, protams, kāds te ien ā-
ca pirmais. Bet pat man nav at -
miņā, kuŗš tas bija. Taču 2011. 
gadā durvis vēra miljonais ap -
mek lētājs – krievu puisis pa ce   -
ļ am no Izraēlas uz Maskavu, pa -
vi sam nejauši. To atceros. Uz 
ot   ru miljonu gan vēl jāgaida, bet 
tas nāks, un es būšu klāt, kad tas 
notiks. Apsolu.

KUR ZIEDOT LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJAM
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze 

Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. Ziedojot ar kredītkarti, lietojiet OMFA “PayPal” adresi paypal@omfa-usa.org 
E-pasts saziņai ilze48@yahoo.com 

KANADA. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško,           
16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm. 
E-pasts saziņai dagnijast@gmail.com 

AUSTR ĀLIJA. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja 
pārstāvei: Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031. E-pasts saziņai 
graudinsiv@bigpond.com 

LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi un ar mērķa norādi sūtāmi mūzeja pārstāvei:   
Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR; vai ar mērķa norādi 
“Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 
6DF. E-pasts saziņai inese.auzinasmita@gmail.com 

Līmeniski. 4. Ienākums no ak -
cijas tās īpašniekam. 7. Sporta 
veids. 8. Stabi zvejas tīklu žā  vē  š a-
nai. 9. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 
10. Izdevniecība Rīgā. 11. R. Eze-
ras romāns. 13. Kurvjziežu dzim-
tas augs. 18. Apdzīvota vieta Aiz-
putes novadā. 21. Valsts galvas-
pilsēta Rietumafrikā. 23. F. Dos-
to jevska romāns. 24. Vīriešu 
balss. 25. Dzeltenzeme. 26. Bikla. 
28. Valsts Eiropā. 29. Debess 

ķermenis. 34. Puspērtiķi. 35. 
Atteikšanās no izspēles kāršu 
spēlēs. 37. Rubiju dzimtas lakst-
augs. 38. Pi lsēta Rumānijā, Mel-
nās jūras kūrortu zonā. 39. Gud-
rības un kaŗa mākslas dieviete 
sengrieķu mītoloģijā. 40. Novada 
centrs Latgalē.  41. Sārts. 

Stateniski. 1. Neliels priežu 
mežs. 2. Steidzams ziņojums. 3. 
Lieli buru kuģi. 4. Novada centrs 
Zemgalē. 5. Amerikāņu kosmo-

nauts (1933-1990). 6. Daudz-
kausu ekskavators. 12. So   mu 
rakstnieks (1834-1872). 14. 
Hermētiska kabīne, ka  me-
ra. 15. Kukaiņi. 16. Infek-
cijas slimība. 17. Italiešu 
dzejnieks (1265-1321). 19. 
Aiviekstes pieteka. 20. Mal-
kas daudzuma mērvienība. 
22. Viena no lielākajām pa -
saules upēm. 23. Amazones 
pieteka. 27. Sievietes vārds 
(decembrī). 30. Agrāk nau-
das vienība Spānijā. 31. Vī -
riešu svinību svārki. 32. 
Kar pu dzimtas zivs. 33. 
Lat viešu svarcēlājs (1894-
1919). 35. Folkloras sacerē-
jums. 36. Amerikāņu rakst-
niece (1874-1946). 
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Rīgā, Daugavpilī, Siguldā, Valmierā, Smiltenē, Cēsīs, Ventspilī, 
Liepājā un Kuldīgā 17. janvārī – vēsturiskās leģendas “Nameja gre-
dzens” pirmizrāde. Valmiermuižas alus darītavā (saimnieks Ai  gars 
Ruņģis) par godu šim lielajam notikumam izbrūvēts īpašs tumšais 
medalus “Namejs”, kur izmantots Latvijā ievāktais bišu medus. Me d-
alus ir seno latviešu godu dzēriens. Alusdarītava turpmāk ziedos trīs 
centus no katras iegādātās “Nameja” alus pudeles, lai atbalstītu 
Latvijas kino.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) 10. janvārī 
izsludināja 2018. gada pieteikumu pieņemšanu Nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstam, kuŗus gaidīs līdz 29. jūnijam. 
Pieteikuma anketa http://www.lnkc.gov.lv.

 No Daugavpils uz Viļņu 13. janvārī sāka kursēt Lietuvas valsts 
dzelzceļa uzņēmuma Lietuvos geležinkeliai pasažieru vilciens. 
Līdz šim tā galastacija bija tikai līdz Turmantas stacijai pie Latvijas 
robežas (15 km no Daugavpils), no kurienes uz Viļņu sešas reizes 
dienā kursē dīzeļvilcieni. Lietuviešiem tas dos iespēju apskatīt 
Latvijas otru lielāko pilsētu Daugavpili. 

Latviešu uzņēmēji ar preču zīmi top! Ķekavas pagasta Valdlaučos 
atvēruši pirmo šāgada veikalu, tā radot 20 jaunas darbavietas. top!       
ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī   
trešais lielākais mazumtirdzniecības tīkls Latvijā. Ar preču zīmi 
“top!” Latvijā šobrīd darbojas 272 pārtikas veikali.

 Aizputei – 640! Ievērojama kā bijusī Kurzemes bīskapijas domka-
pitula mītnes vieta, autonomā Piltenes apgabala galvaspilsēta un 
tūristu iecienīta vieta – ar Vecpilsētas koka apbūvi, Livonijas ordeņa 
pilsdrupām, 110 gadus seno Akmens tiltu, kuŗa margas financēja 
Kazdangas barons K. fon Manteifels. 

Dabas parku Tērvetē (1200 ha) pērn apmeklējuši 146 500 tūristu, 
un tas kļuvis par vienu no iecienītākajiem tūrisma objektiem Lat - 
vijā un Baltijā. Ārvalstu tūristi no Lietuvas, Vācijas, ASV, Dienvid-
korejas, Filipīnām, Krievijas un citām vietām ir bijuši 40 % no kopējā 
apmeklētāju skaita.

Daugavpils pilsētas domes delegācija apmeklēja sadraudzības 
pilsētu Ķīnā – Harbinu. Draudzības pilī viesus no Latvijas uzņēma 
Harbinas mērs Sun Sibiņu. Šogad aprit 15 gadu abu pušu sadarbībai. 
Tikšanās laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp Harbinas 
medicīnas universitāti un Daugavpils Medicīnas kolledžu.

 Rēzeknes Technoloģiju akadēmijas vēsturiskajā ēkā 27. janvārī 
notiks Jaunsardzes reģionālo orientēšanās sacensību telpā 1.posms. 
Jaunsargiem tā būs lieliska iespēja trenēt atmiņu, loģisko domāšanu, 
izveicību, kā arī iepazīt orientēšanās sportu jaunā veidā. Informācija: 
http://telpuorientesanas.lv/jic/

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

1993. gads. Kuŗš būs pirmais apmeklētājs? // Foto: No mūzeja 
archīva
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

(Turpinājums 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

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

Pērku pastmarkas,
trimdā izdotas latviešu skaņuplates.

countrylatvia@gmail.com,
Rīgā, tel. 26004055

PASTMARKAS
Pastmarku kollekcija pārdošanai 

Vācu markas no 1933. līdz 2008.g., Eiropas 
markas no 1956. līdz 2005.g., Latvijas, 

Kanadas, ASV, Francijas utt. divdesmit albumi.
Zvaniet 718-857-4877

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

Latvija pārstāvība  
Phjončhanas 
Olimpiskajās 

spēlēs
Latvijas bobsleja un divnieku 

četrinieku ekipāžām, kā arī vīru 
skeletonistiem, prognozējami ti -
cis pa divām vietām 2018. gada 
Phjončhanas Olimpisko spēļu 
sacensībās, kamēr dāmām ske -
letonā tikusi viena vieta. Tā 15. 
jan  vārī oficiāli paziņoja Starp-
tautiskā Bobsleja un skeletona 
federācija (IBSF).

Šīs sezonas laikā ceļazīmes uz 
olimpiskajām spēlēm izcīnīja 
bobsleja piloti Oskars Melbār-
dis un Oskars Ķibermanis, kā 
arī skeletonisti Martins Dukurs, 
Tomass Dukurs un Lelde Prie -
dulēna.

14.janvārī beidzās cīņa par ce -
ļazīmēm uz olimpiskajām spē -
lēm, bet jau pirms olimpiskās 
kvalifikācijas pēdējām sacen sī-
bām bija zināms, ka bobsleja 
divniekiem un vīru skeletonis-
tiem cīņa par trešo ceļazīmi būs 
tikai teorētiska. Bobslejā div-
niekos un četriniekos pa trim 
ekipāžām olimpiskajās spēlēs 
būs Vācijai, Kanadai un ASV. 
Pa divām ekipāžām divniekos 
un četriniekos būs Latvijai, 
Krievijai, Austrijai, Šveicei un 
Čechijai. Ar divām divnieku 
ekipāžām būs pārstāvētā Ķīna, 
bet četriniekos ar diviem bo -
biem startēs Lielbritanija. Div-
niekos Uģis Žaļims no ASV 
trešās ekipāžas Džastina Olsena 
IBSF rangā atpalika 183 punk-
tus, savukārt četriniekos latvieši 
šosezon Pasaules kausa izcīņā 
startēja ar divām ekipāžām, līdz 
ar to par trešo vietu cīņā ne -
iesaistījās. Divniekos Ķiber ma-
nis IBSF rangā bija ceturtais, 
Melbārdis ieņēma 11. vietu, bet 
Žaļims bija desmit pozicijas 

zemāk. Savukārt četriniekos 
Mel  bārdis bija septītais, kamēr 
Ķibermanis – devītais. Eiropas 
kausa izcīņas posmos piedalījās 
Ralfs Bērziņš, kuŗš divniekos 
un četriniekos federācijas rangā 
bija piektajā desmitā.

Skeletonā vīriem ar trim spor-
tistiem būs pārstāvēta Vācija, 
Krievija un Kanada. Krieviem 
olimpiskajā atlasē palīdzēja Starp-
tautiskās Olimpiskās komitejas 
(SOK) diskvalificētais Alek-
sandrs Tretjakovs, kuŗam IBSF 
neliedza piedalīties Pasaules 
kausa izcīņas posmos. Pa di -
viem skeletonistiem olim pis ka-
jās spēlēs būs no Latvijas, ASV, 
Lielbritanijas, Dienvidkorejas, 
Japānas un Austrijas. Cīņā par 
trešo ceļazīmi uz olimpiskajām 
spēlēm Ivo Šteinbergs un Krists 
Netlaus iekrāja pa 467 punk-
tiem un neiekļuva pirmajā trīs-
desmitniekā. Šteinbergs ieņēma 
31. poziciju, bet Netlaus bija 
32.vietā, no pirmā trīsdes mit-
nieka atpaliekot sešus punktus.

Skeletonā dāmām pa trijām 
pārstāvēm būs no Kanadas un 
Vācijas, bet pa divām sportis-
tēm piedalīsies no Lielbritani-
jas, Krievijas, ASV un Nīder lan-
des. Vīriem olimpiskajā kvalifi-
kācijā Martins Dukurs bija 
otrais, bet Tomass Dukurs ie -
ņēma ceturto vietu, kamēr 
dāmām Lelde Priedulēna bija 
11. pozicijā.

Arī pirms četriem gadiem 
Sočos Latvija olimpiskajās spē-
lēs startēja ar divām bobsleja 
ekipāžam divniekos un četri-
niekos, kā arī ar diviem skele-
tonistiem un vienu skeletonisti. 
M. Dukurs skeletonā un Mel-
bārdis četriniekos bija otrie, 
taču pēc Krievijas sportistu dis -
kvalifikācijām, visticamāk kļūs 
par olimpiskajiem čempioniem. 
Savukārt T. Dukurs un Melbārža 
divnieks, visticamāk, tiks pie olim-
 pisko spēļu bronzas medaļām.

Porziņģa slam 
dunk iekļūst 
skaistākajos 

momentos
Nacionālās basketbola aso ciā-

cijas (NBA) spēļu dienas skais-
tāko momentu topā iekļuvis 
Ņujorkas Knicks līderis Kris taps 
Porziņģis, kuŗš izcēlās ar spē-
cīgu bumbas triecienu grozā no 
augšas.

Latvijas basketbolists topā ie -
ņem trešo vietu, savukārt par 
dienas skaistāko epizodi atzīts 
Porziņģa komandas biedra 
turka Enesa Kantera slam-dunk.

***
Kristaps Porziņģis no Ņu  jor-

kas Knicks komandas pēc zau-
dējuma Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) regulāro meis-
tarsacīkšu spēlē pagarinājumā 
Ņūorleānas Pelicans vienībai 
atzina, ka šī neveiksme bija 
sāpīga, bet tajā jāmēģina atrast 
pozitīvais. Porziņģis guva 25 
punktus, izcīnīja sešas atlēkušās 
bumbas, pārtvēra piecas preti-
nieku piespēles, trīs reizes 
asistēja komandas biedriem 
punktu gūšanā, bloķēja divus 

pretinieku metienus, bet Knicks 
pagarinājumā ar 118:123 zau-
dēja Pelicans. Ņujorkas koman-
da piedzīvoja desmito zaudē-
jumu pēdējo 12 spēļu laikā, bet 
turpinājumā tai priekšā būs sep-
tiņu izbraukumu spēļu serija.

 Bobslejs
Latvijas bobsleja divnieku 

ekipāža Oskars Ķibermanis un 
Matīss Miknis PK posmā Švei -
ces trasē Sanktmoricā izcīnīja 
sesto vietu. Savukārt viss goda 
pje  destals pienācās Vācijas eki -
pā žām. Cita Latvijas ekipāža – 
Uģis Žaļims un Intars Dambis 
ierindojās 11. pozīcijā, bet Os -

kars Melbārdis un Daumants 
Dreiškens sacensības beidza 
13. vietā. Pirmajā braucienā 
Ķibermanis/Miknis ierindojās 
astotajā vietā, tomēr otrajā brau -
cienā sasniegtais starta laiks, 
kas uz īsu brīdi bija rekords 
(5,00 sekundes), un kvalitatīvi 
veiktais brauciens ļāva pakāpties 
divas vietas uz augšu.

Žaļims/Dambis pēc pirmā 
brauciena bija 11. pozīcijā, bet 
otrajā braucienā viņam šo po -
ziciju izdevās saglabāt. Savu kārt 
Melbārdis/Dreiškens pirmajā brau  -
cienā ieņēma tikai 15. vietu, to  mēr 
otrajā braucienā izdevās sasniegt 
labāku rezultātu, kas summā vi -
ņus ierindoja 13. po  zicijā. Sa -
cen sībās visu goda pje  destalu 
aizņēma Vācijas bob slejisti. 
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība ( 531 North 7th St, PA 
19123).

21.janvārī 14:00 Biedrības 
biedru mēnešsapulce. Visi laip-
ni aicināti piedalīties! Cienasts 
groziņveidā.

6.februārī 11:00 pensionāru 
kopas sanāksme. Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar-
bība un pārrunas par polītiku 
Latvijā. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafi-
jas galda.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Ņujorkas latv. ev. lut. dr. Jon -

keru telpas (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY).

28.janvārī 11:30 Kultūras die-
 nas Ņujorkā Baltijas valstu simt -
gades fonā. Priekšlasījumu par 
baltiešu kollekciju ASV Kon  gre-
sa bibliotēkā sniegs Kongresa 
bibliotēkas Eiropas nodaļas va -
dītājs Grant Harris. Sekos kon-
certs ar Baltic Duo vijolnieci 
Aiju Rēķi un flautisti Ilonu 
Kudiņu. Programmā baltiešu 
kamermūzika. Ieeja pret ziedo-
jumiem, sākot ar $20. Pēc kon-
certa kafijas galds un Operas 
Ģildes izloze.

PRIEDAINE (NJ)
19.janvārī 13:00 Kino Prie-

dainē – Ilonas Brūveres filma 
’’Ievainotais jātnieks’’. Stāsts 
par Brīvības pieminekļa celt nie-
cību un tā autoru Kārli Zāli. 
Brīvības piemineklis ir tēlnieka 
Dzimtenes mīlestības aplieci nā-
jums, kas pastāvēs, kamēr vien 
būs un paliks Latvijas valsts. 
Ieeja pret brīvprātīgiem ziedo-
jumiem.

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

kās telpas (128 N Elm St, Sa -
ginaw MI).

24.februārī 14:00 Saginavas 
latviešu kluba pilnsapulce.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

20.janvārī 19:00 Maagi an -
sambļa koncerts un Baltiešu 
mūzikas (Musica Baltica) CD 
atklāšana. 28.janvārī 12:00 
Kur  sas Draudzīgais aicinā jums. 
Runās Dr. Indra Ekmane. Pro -
grammā video par Kursu, dejos 
’’Trejdeksnītis’’. Kopīgs azaids 
groziņu veidā.

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

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

6.februārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

17.februārī 18:00 Sirsniņu 
balle, ar grupas ’’Atkal kopā’’ 
koncerta programmu ’’100 
dzies mas sirdij un Latvijai’’, kā 
arī mūzikāli pārsteigumi, brī-

nišķīgi gards Mārītes Rubīns 
cienasts, balle grupas mūziķu 
vadībā, atkal pārsteigumi! Neiz-
tiksim arī bez loterijas – būs 
iespēja izlozēt 3 lieliskus dāvanu 
grozus. Tiem, kuŗi gribēs sirdis 
sasildīt ar glāzi vīna, par to 
jāgādā pašiem. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $30. Tā kā vietu 
skaits zālē ir ierobežots, lūdzam 
pieteikties iepriekš pie Daces 
Kupačas-Hohlovas, tālr: 727-
497-8026.

Sabrauciet, sanāciet, sa-sa-
dan cojiet!

3.martā 13:00 Biedrības piln-
sapulce, kuŗā notiks valdes vē -
lēšanas, budžeta pieņemšana un 
lemšana par Biedrības turp-
māko darbību. Katra biedra vie-
doklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam 
aktīvi iesaistīties lēmumu pie -
ņemšanā! Noslēgumā balstie-
sīgos cienās ar pankūkām, ie -
vārījumu un desiņām. Nopietni 
aicinām visus Biedrības bied-
rus ierasties! Pēc sapulces pa -
redzēta Biedrības īpašumā 
esošo gleznu izsole.

10.martā notiks DV rīkota 
kaŗavīru pēcpusdiena.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igors  safins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00  - 15:00, 
piektdienās 16:00 - 18:00. 
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-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• 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. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 

Godiņa tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 28.janvārī Dievk. 
Draudzes gada sapulce. 11.feb-
ruārī Dievk. ar dievg. No  dar-
bības bērniem. 25.februārī 
Dievk., Pankūku brokastis.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 21.janvārī 
Dievk. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
28.janvārī Laju vadīts Dievk. 
4.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. 

21.janvārī Dievk. ar Sv. vak. 
Dāmu komitejas gada pilnsa -
pulce. Visas dāmas laipni lūgtas! 
28.janvārī Dievk.angļu val. ar 
Sv. vak. 4.februārī Dievk. Pēc 
Dievk. Draudzīgais Aicinājums 
māc. Jāņa Siliņa Stipendijas 
Fonda izloze. 11.februārī 
Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Māc. 
A.Graham. Dievk. notiek 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 21.jan-
 vārī Dievk. 24.janvārī 11:00 
Bībeles stunda Kalamazū. 28.jan -
vārī Dievk. ar dievg. 4.februārī 
Dievk. 11.februārī Dievk. ar 
dievg. 14.februārī 18:00 Pelnu 
dienas Dievk. ar dievg. 18.feb -
ruārī Dievk. 21.februārī 11:00 
Bībeles stunda ciemā Latvija. 
25.februārī Dievk. angļu val. 
28.februārī 11:00 Bībeles stun-
da Kalamazū. 4.martā Dievk. 
ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svēt  dienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katru 
otro ceturtdienu. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 

Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 
17.februārī. Dievk. 31.martā 
Lieldienu Dievk. ar dievg. Sa -
rīkojums. Visi mīļi gaidīti!

• 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. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 11:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 18.janvārī 11:00 
Bībeles stunda. 21.janvārī 19:00 
Bībeles stunda draudzes bib -
liotēkas telpās. 28.janvārī Dievk. 
ar Sv.vak. 13:00 LOAM gada 
sapulce. 4.februārī Dievk. ar 
Sv.vak. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas 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 un Māc.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
t heranchurch@gmai l . com 
Dievkalpojumi notiek 13:30. 
21.janvārī Dievk. 4.februārī 
Dievk. ar dievg. 14.februārī 
10:30 Pelnu dienas svētbrīdis 
un Bībeles stunda. 18.februārī 
Ciešanu laika 1.svētd. Dievk. 
4.martā 11:00 Ciešanu laika 
3.svētd. Dievk. ar dievg. Pus-
dienas. Draudzes pilnsapulce. 
18.martā Dievk. (seko dr.piln-
sapulce, ja tā nav notikusi 4.
martā). 30.martā 17:00 Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.

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

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
 St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

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

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

20.janvārī 14:00 Manhatenā 
Dievk. Māc. Saliņš.

21.janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg. Māc. 
Saivars.

10:30 Salas bazn. Dievk. Māc. 
Saliņš. Novada informācijas 
sapulce.

13:30 St.Andrew bazn.Dievk. 
Māc. Saivars. Novada informāc.
sapulce

28.janvārī 10:00 Jonkeru 
bazn. 10:00 Dievk. Māc. Saivars. 
Kultūras dienas.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Prāv. Oļģerts Sniedze. 
21.janvārī 14:00 Atspīdēšanas 
laika Dievk. ar dievg. Diak. 
Linda Sniedze. Strēlnieku atce-

res sarīkojums DV izkārtojumā.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 

(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: 
dzirnis@chartermi.net

18.februārī pēc Dievk. 14:00 
draudzes pilnsapulce sabied ris-
kajās telpās.

24.februārī 14:00 latviešu 
kluba pilnsapulce draudzes 
sa biedriskajās telpās.

• 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. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
3.februārī Dievk. ar dievg. 
3.martā Dievk. 7.aprīlī Liel-
dienu Dievk. ar dievg. 5.maijā 
Vasarsvētku Dievk., draudzes 
sapulce. 2.jūnijā 11:00 siera ga -
tavošanas un pīrāgu cepšanas 
mācības.

• 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.seattlelatvian-
church.org 21.janvārī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
28.janvārī Dievk. ar dievg. 
Bībeles stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Janv. un febr. Dievk.
nenotiks! 18.martā Dievk., 
Gada sapulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katrs 1. svētdienas Dievk. no -
tiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 21.janvārī Dievk. Bied-
rības namā. 28.janvārī Bībeles 
stunda. 2.februārī 11:00 drau-
dzes valdes sēde. 4.februārī 
Dievk. Biedrības namā. 11.feb-
ruārī Bībeles stunda.

• Tērvete- Trīsvienības drau-
 dze: Dievk. notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās 
(18.jan., 15.febr., 15.martā, 5.
aprīlī). 28.janvārī Draudzīgā 
aicinājuma Dievk. Vik.Zvirgzds. 
11.februārī Pelnu dienas Dievk. 
Jānis Mateus. 4.martā Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. Jānis Mateus. 
30.martā Lielās piektd. Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 1.aprīlī 8:00 Liel-
dienu Dievk. Jānis Mateus. 
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D I E V K A L P O J U M I

2017. gadā mūžībā aizsaukti mūsu biedri

BRUNO BAUMANIS
LILIJA MIDDLETON-DIMZA

JURIS OZOLS
ANDREJS RUTKIS

Šai saulē, šai zemē viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme, tā visam mūžiņam.

Mūžībā aizgājusi

MĀRA GRĪNA,
dzim. BRASTIŅA

Dzimusi 1927. gada 13. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 28. decembrī Avon, Ohio, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis un krusttēvs

JĀNIS IVARS ROZĒNS
Dzimis 1942. gada 4. decembrī Cēsīs, Latvijā,

miris 2017. gada 30. novembrī Peekskill, Ņujorkā

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS MARĢERS

MEITAS INESE, INGA, ANDA UN NORA AR ĢIMENĒM

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA LĪGA RAUMANN, MĀSA ILZE BEINIĶE AR VĪRU VILMĀRU

MĀSU BĒRNI ASTRĪDA ĒRMANE, INGRĪDA SYWAK, KRUSTDĒLS EDGARS ĀBELĪTE
PAULS ĀBELĪTE, MONIKA BOLTON, DIANA MANCHAK, PETERIS RAUMANN

ANITA BEINIĶE, LINDA BEINIĶE, VINETA KANNE UN ĢIMENES

Vieglas smiltis...

Sākot ar 2017. gadu, Dieva mierā aizgāja
mūsu apvienotie locekļi

LILIJA DIMZA-MIDDLETON
Dzimusi 1921. gada 16. martā Sīpeles pag., Latvijā,

mirusi 2017. gada 12. maijā Greenfi eld, Indianā

BRUNO BAUMANIS
Dzimis 1921. gada 23. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2017. gada 26. oktobrī St. Pete Beach, Floridā

ANDREJS RUTKIS
Dzimis 1936. gada 2. aprīlī Tukumā, Latvijā,

miris 2017. gada 30. novembrī Trinity, Floridā

AUSMA STUĶĒNS
Dzimusi 1928. gada 14. augustā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 1. janvārī St. Pētersburgā, Floridā

Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE UN

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Lūdzu ņemiet līdzi svētku 
groziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohn slatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. Kār-
lis A. Jansons, tālr.: 905-338-
5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 

Mācītāja 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. 
Dievk. notiek 11:00. Kafijas 
galds. 

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

• 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 numu-
ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Māra Grīna (dz. Brastiņa) 
90 gadu vecumā 2017. gada 
28. decembrī klusi aizgāja 
mūžībā. Māra Brastiņa ir 
dzimusi 1927. gada 13. aprīlī 
Rīgā. Māra uzauga Rīgā ar 
tēvu Arvīdu, māti Mildu un 
brāli Ausekli. Vasaras brīv-
dienas ģimene pavadīja 
Ro pažos.

1944. gadā Brastiņu ģi  me-
ne bija spiesta atstāt Latviju, 
kad devās bēgļu gaitās, no -
nākot Vācijā. Blombergā 
Māra absolvēja latviešu ģim -
naziju un turpināja studijas 
Baltijas Universitātē Pine-
bergā medicīnas fakultātē.

Īsi pēc iebraukšanas Ame-
rikā Māra sadraudzējās ar 
Marģeri Grīnu, un jaun lau-
lātais pāris uzsāka kopēju 

dzīvi 1954. gada septembrī. 
Ģimenē latviskā garā izau-
dzināja četras meitas.

Māra Grīna aizsaulē

Māra savas māksliniecis-
kās spējas piekopa un aktīvi 
piedalījās latviešu daiļ amat-
nieku izstādēs ne tikai kā 

rīkotāja, bet arī kā dalībi-
niece. Viņas akmens sīktēl-
niecības darbi ir vairākkārt 
apbalvoti. Māra un Marģe-
ris uzņēmās sakopot un uz -
rakstīt aptveŗošu grāmatu 
par latviešu senču manto-
jumu. Grāmatai “Latviešu 
gads, gadskārta un godi” 
1984. gadā tika piešķirta 
PBLA Krišjāņa Barona prē-
mija. Ilgus gadus Māra strā-
dāja ar tēvu Arvīdu, izdo  dot 
dievtuŗu laikrakstu “La  bietis”. 
To darbu viņa arī turpināja 
līdz mūža beigām.

Piemiņā viņu paturēs vīrs 
Marģeris, meitas ar ģime-
nēm un radi un draugi.

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

Četrinieku sacensībās abiem 
Latvijas Oskariem – Melbārdim 
un Ķibermanim izdevās ieklūt 
labāko desmitniekā. Pēc pirmā 
brauciena Oskars Ķibermanis at -
radās astotajā vietā, bet Mel bār-
dis – 12. Sākotnēji abi atradās par 
vienu poziciju zemāk, taču pēc 
vācieša Niko Valtera diskvali fi-
kācijas par kamanu svara pār kā-
pumu latvieši un pārējie sacen-
sību dalībnieki pacēlās par vienu 
vietu augstāk, jo Valters pirmajā 
braucienā bija sasniedzis trešo 
rezultātu. Uzlabojoties trases ap -
stākļiem, otrajā braucienā Ķiber -
manis uzrādīja trešo labāko laiku 
un posma kopvērtējumā pakāpās 
uz piekto vietu. Arī Oskars Mel -
bārdis aizvadīja teicamu otro 
brau  cienu un savu situāciju pos  ma 
kopvērtējumā uzlaboja par trim 
pozicijām, iekļūstot TOP10. Du -
bultuzvaru Sanktmoricas trasē 
svinēja Vācija – pirmais Johan-
ness Lochners, otrais – Frančesko 
Frīdrichs, bet goda pjedestala 
trešais pakāpiens tika kanadieša 
Krisa Springa ekipāžai.

Šorttreks
Phjončhanas Olimpisko spēļu 

dalībnieks Roberto Puķītis Vā -
cijā izcīnīja trešo vietu Eiropas 
meistarsacīkstēs 1000 metru 
distancē.

Puķītis uzvarēja savā ceturt-
daļfināla un pusfināla skrējienā, 
bet finālā viņš palika aiz nī  der-
landieša Sjinkes Knegta un krie-
va Semjona Jeļistratova, kuram 
zaudēja tikai 0,021 sekundi.

Otrs Latvijas olimpietis Ro -
berts Zvejnieks 1000 metros ap -
stājās ceturtdaļfinālā, kur viņš savā 
skrējienā sīvā cīņā palika trešais, 
kamēr pusfinālā tika divi ātrākie. 
Zvejnieks no otrās vietas atpalika 
tikai 0,022 sekundes, šajā dis-
tancē tiekot klasificēts 12. vietā.

Kamaniņu 
braucējiem  – 

sudrabs
Latvijas kamaniņu stafetes ko -

manda Vācijas trasē Oberhofā 
izcīnīja sudrabu Pasaules kausa 
izcīņas septītajā posmā. Šī Lat-
vijas komandai tā ir pirmā me -
daļa šīs sezonas stafetes sacen-
sībās. Iepriekš tā divreiz bija 
piektajā un vienreiz sestajā vietā. 
Latvijas vienības sastāvā startēja 
Elīza Cauce, Artūrs Dārznieks 
un kamaniņu divnieks Andris 
un Juris Šici. Viņi trasē devās ses-

tie, bet vēl pēc pirmā posma, ko 
veica Cauce, Latvija atradās ie -
dzinējos, bet ar Dārznieka startu 
komanda uzņēma apgriezienus, 
ko lieliski pabeidza Šici. No  bei-
gumā tika apsteigta tā brīža lī -
dere Krievija, bet pēc tam Lat-
vijas kamaniņu braucējus nespē -
ja apsteigt pēc tam startējušās 
Italija, ASV, Austrija un Kanada.

Biatlons
Latvijas biatloniste Baiba Ben -

dika Pasaules kausa posmā Rū -
poldingā sasniegusi savas kar-
jēras rekordu 15 kilometru dis-
tancē, izcīnot augsto 10. vietu. 
Bendika trasē devās ar 17. starta 
numuru un pirmajās trijās šau-
tuvēs aizklāja visus mērķus, kas 
viņai ļāva pacelties uz piekto 
vietu. Pēdējā šaušanā diemžēl 
viens mērķis palika nesašauts, un 
Latvijas sportiste nokritās uz 
astoto vietu.

Finišā Bendiku no astotās vie-
tas izbīdīja Pasaules kausa kop-
vērtējuma līdere Anastasija Kuz-
mina, kuŗai pēdējā nogrieznī bija 
raitāks solis slēpošanā, jo pēc 
ceturtās šautuves Slovakijas biat-
loniste vēl bija aiz Bendikas. 
Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā sievietēm līdere ar 454 
punktiem ir Anastasija Kuzmina, 
kuŗa sacensībās bija vienu vietu 
virs Bendikas, bet viņai ar 429 
punktiem seko Mekereinena. 
Tikmēr uz trešo vietu ar 378 
punktiem pacēlusies Vīrere. Savu-
kārt Bendika tagad izcīnījusi 43 
punktus, kas viņai dod 51. vietu, 
pakāpjoties par 14 pozicijām aug -
stāk nekā pirms šīm sacensībām. 
Zīmīgi, ka visus šīs sezonas pun -
ktus Bendika izcīnījusi indi vi -
duālajā distancē, kuŗas kopvēr-
tējumā latviete ir augstajā 16. 
vietā.

***
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs izcīnīja 
20. vietu Rūpoldingā notiekošā 
Pasaules kausa izcīņas piektā 
posma 15 kilometru masu starta 
sacensībās. Kļūdas šaušanā viņam 
liedza pacīnīties par augstāku po -
ziciju Par sacensību uzvarētāju 
kļuva vienu kļūdu šaušanā pie -
ļāvušais norvēģis Juhanness Tīn-
gnēss Bē. Rastorgujevs pirmās 
vietas ieguvējam zaudēja vienu 
minūti un 27,7 sekundes.

Rokasbumba
Latvijas handbola izlase Klai-

pēdā Pasaules meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīra izšķirošajā 
spēlē ar 27:29 zaudēja Lietuvas 
valstsvienībai, tādējādi zaudējot 
iespējas tikt uz turnīra play off 
kārtu.

Plūdmales 
volejbols

Latvijas sieviešu pludmales 
volejbola pāris Tīna Graudiņa 
un Anastasija Kravčenoka Če -
chijas pilsētā Pelhržimovā Ei -
ropas Volejbola konfederācijas 
(CEV) „Masters” katēgorijas tur-
 nīrā izcīnīja sudrabu. 

Abām volejbolistēm šis ir li e-
lākais panākums pieaugušo kon -
kurencē. Turnīrā ar 12. numuru 
izliktās Graudiņa/Kravčenoka fi -
nālā ar 0:2 piekāpās sacensību 
trešajam numuram – duetam no 
Čechijas.

Vīriešu sacensībās bronzu iz -
cīnīja sezonu lieliski uzsākušais 
Latvijas plūdmales volejbola 
duets Mārtiņš Pļaviņš un 
Edgars Točs, kuŗi ar 2:0 (21:14, 
21:19) uzvarēja ar otro numuru 
izliktos austriešus Klemensu 
Dopleru un Aleksandru Horstu.

Cik nopelnīs 
Mairis Briedis?

Latviešu bokseris Mairis Brie -
dis par Arēnā Rīga paredzēto 
cīņu pret ukraini Oleksandru 
Usiku saņems nepilnu miljonu 
ASV dolaru, vēsta krievu medijs 
Match TV.

Pasaules boksa superserijas 
(WBSS) pusfināla cīņa pirmajā 
smagajā svarā starp Briedi un 
Usiku notiks 27. janvārī Arēnā 
Rīga. Šī boksa cīņa būs ievērības 
cienīga ar to, ka notiks titulu 
apvienošana. Briedis aizstāvēs 
savu Pasaules Boksa padomes 
(WBC) čempiona jostu, kā arī 
centīsies iegūt Usika īpašumā 
esošo Pasaules Boksa orga ni zā-
cijas (WBO) jostu.

Latvijas tenisistes 
uzzin pretinieces

Latvijas dāmu tenisa izlase, 
kuŗā pirmo reizi kopā spēlēs arī 
abas vadošās valsts pārstāves 
Aļona Ostapenko un Anastasija 
Sevastova, februārī Tallinā gai   -
dāmajā Federāciju kausa (Fed 
Cup) Eiropas/Afrikas zonas pir -
majā grupā tika ielozēta vienā 
apakšgrupā ar Polijas, Turcijas 
un Austrijas izlasi.

Latvijas tenisistēm turnīra gai  tā 
nāksies tikties tikai ar vienu 
pirmā simtnieka tenisisti, jo tā -
das nav ne Turcijas, ne Austrijas 
izlasēm, ne arī potenciālajām 
pretiniecēm sacensību fināla kārtā. 
Federāciju kausa turnīrs Tallink 
tenisa centrā Igaunijā norisinā-
sies no 7. līdz 10. februārim.

***
Aļona Ostapenko Melburnā 

guva savu pirmo uzvaru 2018. ga  da 
sezonā, viegli pārvarot se  zonas 
pirmā Grand Slam turnīra – 
Austrālijas atklāto meistarsacīkšu 
– pirmo kārtu. Ostapenko, kuŗa 
turnīrā izlikta ar septīto numuru, 
74 minūšu laikā ar 6:1, 6:4 uz -
varēja pieredzējušo italieti Fran-
česku Skjavoni.

Turnīra pirmo kārtu pārvarēja 
arī Anastasija Sevastova. Viņa ar 
rezultātu 3:6, 6:3, 6:2 pārspēja 
ASV pārstāvošo Varvaru Ļep-
čenko.

Par  Antidopinga 
centra izveidi

16. janvārī valdība skatīja gro -
zījumus Sporta likumā, ar ku  ŗiem 
plānots izveidot Latvijas Anti do-
pinga biroju kā atsevišķu tiešās 
pārvaldes iestādi veselības minis-
tra pārraudzībā. Kā norāda Vese-
lības ministrija (VM), Pa  saules 
Antidopinga kodekss no  saka, ka 

katra valdība ievēro valsts antido-
pinga organizācijas autonomiju 
savā valstī un neiejaucas tās lēmu-
mos un sarī ko jumos. Tomēr pat-
laban Latvijas normatīvie akti, kas 
rēgulē na  cionālo antidopinga sis-
 tēmu un tajā ietverto institūciju 
vietu valsts pārvaldes sistēmā un 
dar  bību, nav atbilstoši šīm prasī-
bām, proti, patlaban Antidopinga 
no  daļai dopinga kontroļu veikša na 
jāsaskaņo ar Antidopinga komi -
teju, tostarp nodaļa atrodas Valsts 

sporta medicīnas centra un VM 
pakļautībā, kuŗa ne  no dro ši na ne  -
pieciešamo autonomiju. Jaunie 
gro  zījumi risina šo jautājumu.

Lai nodrošinātu autonomiju 
arī finanču jomā, Antidopinga 
birojam tiek izveidota atsevišķa 
budžeta apakšprogramma, tur-
klāt grozījumi paredz arī lēmu -
ma antidopinga jomā pārsū -
dzības kārtību atbilstoši antido-
pinga konvencijām un Pasaules 
Antidopinga kodeksam.

Vienlaikus ar grozījumiem tiek 
izveidota Latvijas Nacionālā an -
tidopinga padome kā kon sul tā-
tīva institūcija ar antidopinga jomu 
saistītu jautājumu risinā šanai. Līdz 
šim tikai Antidopinga komiteja 
bijusi tiesīga ierosināt veikt do -
pinga kontroli un, tikai pamato-
joties uz tās atzinumu, bijis iespē-
 jams apstiprināt pār  baudāmo spor -
tistu reģistru, to  starp komiteja 
sniegusi atzinumus par antido -
pinga noteikumu pārkāpumu esa -
mību vai ne  esa mību, kā rezultātā 
komitejas darbības un funkcijas 
neno dro šina antidopinga organizā-
cijas autonomiju. Šī iemesla dēļ 
Lat vijas Nacionālā antidopinga 
pa  domes funkciju un pienākumu 
apjoms tiek samazināts salīdzi nā-
jumā ar Antidopinga komitejas 
pienākumiem, veidojot šo padomi 
kā konsultatīvu insti tūciju, kas 
sniedz atbalstu antidopinga sistē-
mas neatkarības nodrošināšanai.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas futbola izlases pus -

sargs Jānis Ikaunieks dosies uz 
pārbaudi Ungārijas klubā Ferenc-
varos, liecina portāla Footmercato.
net rīcībā esošā informācija. Paš -
laik 22 gadus vecais Ikaunieks ir 
Francijas augstākās līgas kluba 
Metz sastāvā, tomēr komandā ar 
viņu pašlaik nerēķinoties, tāpēc 
futbolists pašlaik ir jaunas darba-
vietas meklējumos. Ikaunieks pār -
baudīsies Ferencvaros nometnē, 
kur pārbaudīs futbolista fizisko 
varējumu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


