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Atceras 1991. gada 
asiņaino ziemu

PBLA Kultūras fonds (KF) ar 
PBLA valdes lēmumu tika di -
bināts 1972. gada 16. novembrī 
kā “autonoms PBLA iestādī-
jums līdzekļu sagādei un sa  da-
līšanai.” PBLA KF uzdevums ir 
“atbalstīt latviešu kultūras sa -
glabāšanu un jaunradi, kā arī 
veicināt nacionālo pastāvēšanu, 
pabalstot skolas un latvisko 
audzināšanu.” 

PBLA organizācija dibināta 
1956. gadā, un gandrīz visu 
pastāvēšanas laiku līdz ar sva -
rīgiem nacionālpolītiskajiem dar -
biem Latvijas drošības, eko  no-
miskās attīstības un izglītības 
veicināšanā, PBLA ar KF starp-
niecību ir atbalstījusi latvisko 
kultūru un jaunradi. KF atbal-
sta kultūras darbu gan diaspo-
ras mītņu zemēs, gan Latvijā.

PBLA KF vada priekšsēdis un 
valde, kas sastāv no centrālo 
organizāciju Kultūras nozares 

Aicinām pieteikties 
piešķīrumiem!

vadītājiem un Kultūras fondu 
priekšsēžiem tajās valstīs, kuŗās 
tādi ir. PBLA KF padomnieki ir 
11 nozaŗu vadītāji 11 laukos: 
humānitārās un sociālās zināt-
nes, techniskās un dabas zi  nāt-
nes, prese, mūzika, teātris, tē  lo-
tājmāksla, daiļamatniecība un 
lietiskā māksla, tautas un māk-
slas deja, kā arī pedagoģija. 
2016. gadā izveidoja arī filmu 
nozari. 2016. gadā PBLA valde 
nolēma izveidot speciālu KF lo -
gotipu, ko radīja Toronto māk-
sliniece Lija Dobson (tagad 
Houston). (Viņa ir arī 2019. 
gada Dziesmu un deju svētku 
Kanadā logotipa autore).

Aizvadītajos 10 gados PBLA 
KF ir atbalstījis 134 projektus. 
“Mani vienmēr ir iepriecinājusi 
atbalstīto projektu daudz vei-
dība,” uzsvēra PBLA KF valdes 
priekšsēdis Juris Ķeniņš. 2017. 
gadā tika pieteikti 34 projekti 

no 9 valstīm, tai skaitā nozīmīgs 
procents pieteikumu no Lat vi-
jas. “Esam pēdējos gados atbal-
stījuši gan lielus projektus: 
Dziesmu un deju svētkus ASV, 
žurnālu Jaunā Gaita, bērnu 
operas “Lakstīgala” iestudē ju mu, 
gan mazākus. Mazākais droši 
vien bija vecāku teātris bērnu 
skoliņā Islandē, – bet projekts 
uzrunāja vērtētājus! Bez izņē-
muma, projekti ir bijuši vērtīgi 
un norāda, cik čakli un spējīgi 
mēs esam visās pasaules malās”.

Viss ir gatavs 2018. gada pie -
šķīrumiem. Līdzekļu piepra sī-
jumu veidlapas ir lejuplādē-
jamas PBLA KF mājas lapā 
http://www.pbla.lv/kulturas-
fonds. Šai vietnē var iepazīties 
arī ar iepriekšējos  gados at -
balstītajiem projektiem. Ter-
miņš 2018. gada piešķīrumiem 
ir 1. marts.

PBLA KF valde

Mūžībā aizgājis
ilggadējais latviešu

sabiedriskais darbinieks,
Pasaules brīvo latviešu apvienības

bijušais valdes priekšsēdis

ULDIS GRAVA
Dzimis 1938. gada 1. aprīlī Liepājā,

miris 2018. gada 19. janvārī Rīgā

Skumjās un pateicībā viņu piemin
Amerikas latviešu apvienība un

Pasaules brīvo latviešu apvienība

Atmiņas par tā saukto Ba  ri-
kāžu laiku ir gandrīz ikvienam, 
kas tajā 1991. gada ziemā pirms 
27 gadiem bija sa  sniedzis kaut 
cik apzinātu ve  cumu. Ir foto-

kurs Doma laukumā tika iede-
dzināts, piedaloties Valsts prezi-
dentam  Raimondam Vējo nim, 
Saeimas priekšsēdei Inārai Mūr-
niecei (VL-TB/LNNK), aiz  sar dzī-

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis aizdedz Barikāžu dienu ugunskuru 

bas ministram Rai  mon dam Berg-
manim (ZZS) un citām eso  šajām 
un bijušajām amatper so nām.

Ap iedegto ugunskuru pul-
cējās jaunsargi un citi intere-
senti, kuŗi dalījās un uzklausīja 
atmiņu stāstus par barikāžu 
laiku un fotografējās un saru-
nājās ar amatpersonām.

grafijas, videokadri, stāstījumi 
un arī liecības, kuŗas var ap -
taustīt un kuŗām var pieskar-
ties, un tādā veidā atdzīvināt 
Barikāžu laiku.

20. janvārī cilvēki pulcējās 
Rīgā, Doma laukumā, lai pie  mi -
nētu 1991. gada barikāžu ga da-
dienu. Barikāžu piemiņas uguns-

ALA Informācijas no -
zare aicina ASV dzīvojošos 
latviešus atsaukties un 
pie  dalīties aptaujā par sa -
viem mediju lietošanas pa -
radumiem. Šāda aptauja 
tiek rīkota ar mērķi izzināt 
Amerikas latviešu mediju 
lietošanas paradumus, lai, 
domājot par Latvijas dias-
poras mediju dzīvotspēju, 
nodrošinātu atgriezenisko 
saiti un informātīvo atbal-
stu latviešu drukātajiem 
un elektroniskajiem me -
dijiem ASV. Aptaujas aiz -
pildīšana prasīs tikai aptu-
veni 5 minūtes jūsu laika. 

Lūdzam atsaukties!
Atbildes iesūtāmas līdz 
12. februārim. Apkopotā 
veidā tās tiks pārrunātas 
ALA 67. kongresā. Ap  tauja 
latviešu valodā: http://
www.surveygizmo.com/
s3/4109716/ALA-Mediju-
lietotaju-aptauja. Aptauja 
angļu valodā: http://www.
s u r v e y g i z m o . c o m /
s3/4109653/ALA-Survey-
of-American-Latvian-
media-users

Iepriekš pateicamies!
 ALA Informācijas 

nozare
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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!"

Viņdien, kā vienmēr brokas-
tojot un lasot PBLA sūtītās rīta 
ziņas, gandrīz aizrijos. Raksts 
bija par ieceri veidot piemi-
nekļus latviešu pareizrakstības 
celmlaužiem Endzelīnam un 
Mīlenbacham un uzstādīt tos 
viņu dzimtajā pilsētā Kandavā. 
Kādam taču būtu jābrīdina šā 
pasākuma veicinātāji – Mīlen-
bachs noteikti protestā ap  grie-
zīsies kapā ar seju lejup, ja viņa 
vārds – apžēliņ! – būs rakstīts 
„Mīlenbahs”! Man pat pirksti 
atteicās viņa vārdu šādi rakstīt, 
jo tas taču viņam būtu kā 
spļāviens sejā.

Tālāk pieminēta mūsu dīva 
Milda Brechmane-Štengele, 
vārds rakstīts „Brehmane”! Nē, 

viņa neemigrēja kaŗa beigās, bet 
viņas vārda sakropļošana nāca 
vēlāk, zem jaunā režīma. Lū -
dzami, kaut cik piemērojieties 
pareizrakstībai – ja datoram ne -
patīk mans mīkstinājums vārdā 
kaŗa – to vēl varētu saprast. Tas 
nāk ar mātes pienu. Mana māte 
ne tikai rakstīja mīkstinājumus, 
bet jau no savas, un tātad arī no 
manas bērnības tos arī nepār-
protami izrunāja, lai gan gra-
matiskos likumus es svešumā 
nekad īsti neapzināju.

Latvijas Simtgadē vajadzētu 
nākt spēkā likumam par ‘ch’ 
pareizo rakstību – tas nav ‘č’, bet 
gan mīkstināts ‘h’.

SARMĪTE
ĒRENPREISS-JANOVSKIS

Redakcijas gads iesākās ar skumju, neticamu ziņu – no mūsu 
uzticamā drauga, krustvārdu mīklu autora Jāņa Reveliņa 
pienācis pēdējais sūtījums, jo viņš negaidīti aizgājis Mūžībā. 
Vēl aizvadītovasar tērzējām Rīgas redakcijā un iemalkojām 
vīnu tuvējā restorānā. Sarunas nevarēja vien rimties, jo gan 
Jānis pats bija interesants stāstītājs, gan viņu un Astru no tiesas 
interesēja itin viss, kas notiek Latvijā. Un tad plašās zināšanas 
atkal sagūla krustvārdu mīklu rūtiņās, uz Rīgu ceļoja sirsnīgas 
vēstules un arī dzejas rindiņas, Mums tā visa ļoti pietrūks…

Visdziļākā līdzjūtība Astrai un visiem Jāņa tuvajiem 
cilvēkiem!

Redakcija

Tautieši pasaulē aicināti pieteikt pretendentus
apbalvojumam “Laiks Ziedonim”

6. janvārī, Zvaigznes dienā, 
Imanta Ziedoņa fonds Viegli jau 
piekto reizi izsludināja pie  teik-
šanos apbalvojumam “Laiks 
Zie   donim”. 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, kuŗi ir ar savu 
stāju un savpatību, kuŗi iedves-
mo citus darīt vēl labāk un 
vairāk.. Jau piekto gadu apbal-
vojums “Laiks Ziedonim” mu -
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

No drauga atvadoties
Dzīves skrējiens aizrautīgs,

Tik mirklis – un jau debesīs!

Visviens, par cik dzīve līga,

Uz stara, nostiepta kā stīga,

Tā izdeg rietā mirklis šis.

Sirds negrib ticēt, ka tas viss.

(Olga Lisovska)

Baiba Bičole

Gadskārtās
 

 vasara ir pakritusi,

pavisam, tā elpa, ko jūti

no lapām. no zemes,

nav vairs viņas  tā

vasaras bērna, rudens; 

par viņu viņš skarbāks un bargāks,

asāka dvaša,  no viņa

sēklas dzimst citi bērni 

balti, dzidrām Spuļģu acīm,

dziļi noslēptām sirdīm

(kad saulgriežu naktī

pie stropa glaud ausi,

liekas, tur tikai

bites daiļi dzied),

viņu ziedu un zaļuma dziņa

zem biezām segām klusām,

tev neredzama, rosās 

tikai reizēm samani kupenas

notrīsot viegli,

kā saldā nopūtā trīs

atslābšanas apskāviens,

 jaunu radību laiks,

nodreb zeme, gavilē gaiss,

spriganais ziemas bērns,

pavasaris, pasaulē 

spraucas.

L A S Ī TĀ J A S  V Ē S T U L E
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I N  M E M O R I A M

Cilvēks. Enerģisks. Darbīgs. Ne -
atlaidīgs. Azartisks un dro smīgs. 
Cilvēks... Bet visupirmām kār-
tām Latvietis, savas vienīgās un 
mūsu kopīgās Tēvzemes patriots, 
par kuŗu laikabiedri teikuši: .. 
viņš ir viens no retajiem idejiska-
jiem cilvēkiem, kas spēj ikvienu 
ieceri novest līdz galam, jo īpaši, 
ja tā vērsta uz Latvijas attīstību. 
Tāds bija Uldis Grava no Lie-
pājas, viens no redzamākajiem, 
darbīgākajiem, ietekmīgāka - 
 j iem trimdas un nu jau arīdzan 
laimīgi apvienotās latvju tautas 

ATVADU VĀRDI ULDIM GRAVAM
pārstāvjiem. Tagad diemžēl jā -
teic – bija, jo 19. janvārī viņš tika 
aizsaukts Mūžībā.

Latviešu sabiedrisko darbi nie-
ku vidū tikai retais ir strādājis ar 
tādu atdevi un sekmēm, kādas 
savā dzīves laikā ir sasniedzis 
gan drīz visu galveno trimdas or -
ganizāciju kādreizējais vadītājs 
Uldis Grava. 

Viņa nopelni tikuši augstu 
novērtēti ‒ Uldis Grava ir apbal-
vots ar Daugavas Vanagu nozīmi 
zeltā, ar Latvijas valsts augstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 

or  deni, viņam pie  šķir ta Pasau -
les brīvo latviešu ap  vie nības 
2005. gada balva, Saei mas me -
daļa, Liepājas Atzinības raksts, 
Apspiesto nāciju komitejas pre-
zidenta Eizenhauera me  daļa, 
Augstākās komitejas Lietu vas 
Atbrīvošanas medaļa, Ra dio Brī-
vā Eiropa prezidenta bal va. 

Vēl pavisam nesen Uldis Gra -
va atzina: ...mūsu pienākums ir 
rūpēties par Latvijas brīvības un 
neatkarības nostiprināšanu. Ag -
rāk tā bija jāizcīna, bet tagad 
jānostiprina, jāturpina rūpēties 

par Latvijas identitātes noturē ša-
nu. Viņš uzskatīja, ka izglītībai ir 
jābūt vienai no valsts prioritā-
tēm, tāpēc 2008. gadā aizsākās 
Ulda Gravas sadarbība ar Vītolu 
fondu. Rīkojot savu 70 gadu jubi-
leju, viņš aicināja dāvanu vietā 
ziedot jubilejas stipendijai. Radi, 
draugi, paziņas, darba un talanta 
pielūdzēji toreiz kopā saziedoja 
vairāk nekā 8080 eiro. Būdams 
liels patriots, savu stipendiju Ul -
dis piešķīra novadniekam no 
Lie pājas – LU Ģeografijas un ze -
mes zinātņu fakultātes studen-

tam Jānim Saulītim. Ik gadu viņš 
tikās ar savu stipendiātu, prie - 
cā jās par puiša paveikto un 
nākot nes plāniem. 

Ir janvāris, barikāžu atceres 
dienas. Savulaik uz barikādēm, 
cīnoties par Latviju, kopā ar 
mums stāvēja arī Uldis Grava. 
Un arī pēc tam – kopā ar mums. 
Un vēl ilgi – kopā ar mums. Ar 
savu tautu, ar saviem domu-
biedriem un mūžam – ar savu 
Tēvzemi. 

Vītolu fonds

Naktī no 18. uz 19. janvāri 
Mū žībā aizgājis Uldis Grava. 
Viņu pazīs tam kā vienu no vis-
izcilākajiem savas paaudzes lat-
viešiem. Dzimis Liepājā, kā otrs 
dēls Nikolaja un Matildes Gravu 
ģimenē.

1944. gada 14. oktobrī Gravu 
ģimene devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. Nometņu laikus viņi pa -
vadīja Grēvenes nometnē, kur 
Uldim iesākās skolas gaitas un 
skautošana. 1950. gada 4. aprīlī 
Gravu ģimene ieradās Ņujorkā. 
Uldim tolaik bija 12 gadu.

1958. gadā Uldis pabeidza 
Kolumbijas universitāti ar spe-
cialitāti tautsaimniecībā un sta-
tistikā. Viņš ieguva ALA stipen-
diju vasaras darbam organizā-
cijas birojā Vašingtonā.

Būdams aktīvs dalībnieks lat-
viešu jaunatnes un pieaugušo 
sabiedrībā, Uldis iekļāvās trim-
das latviešu organizāciju dzīvē 
un guva izcilus panākumus kā 
vadošais to darbinieks. Nācis no 
tās paaudzes, kuŗa savu izglīto-
šanos savienoja ar pienāku - 
m iem latviešu sabiedrībā, viņš 
1962. gadā kļuva par Amerikas 
Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) priekšsēdi, no 1970. līdz 
1972. gadam vadīja Amerikas 
latviešu apvienību (ALA), bet 
pēc tam Pasaules Brīvo latviešu 
apvienību (PBLA). Viņš bija va -
došais darbinieks pirmajā trim-
dā uzaugušajā latviešu paaudzē, 
kas nomainīja trimdā aizgājušo 
paaudzi un guva plašākas sek-
mes Baltijas valstu okupācijas 
neatzīšanas polītikā pasaulē. Tas, 
protams, atviegloja Latvijas un 
Baltijas valstu brīvības atgūšanas 
procesu. Svarīga loma te bija trīs 
Baltijas valstu trimdas organi-
zāciju sadarbībai, kuŗas veici nā-
tājs un vadītājs bija arī Uldis 
Grava.

Savu maizes darbu Uldis Grava 
izvēlējās Amerikas laikrakstu iz -
devēju apvienībā, kuŗā viņš veik-
smīgi nostrādāja 30 gadus. Jau 
s  tudenta gados Uldis Grava pie-
vienojās korporācijas Lettonia 
saimei un bija tajā aktīvs visu 
mūžu.

1964. gada 4. jūlijā Betlēmes 
baznīcā Bruklinā Uldis salau - 

“Paldies visiem, ko dzīvē esmu sastapis”
ULDIS GRAVA (1938.1.IV – 2018.19.I)

lājās ar latviešu jaunatnes darbi-
nieci Sarmīti Juberti. Viņu lau-
lība svē tīta ar Robertu Latvi, 
Grantu Līvu un Daumu Kursu, 
kuŗi visi sekmīgi beiguši Kolum-
bijas uni versitāti Ņujorkā.

Septiņdesmitie gadi bija drūmā-
kie baltiešu cerībām atgūt valstu 
neatkarību. Pēc PBLA iniciatī -
vas 1972. gada novembrī apvie-
nojās pasaules baltiešu centrālās 
organizācijas, un no tā laika ie -
sākās ciešāka baltiešu sadarbība 
un darbošanās pasaules polītikā 
okupēto Baltijas valstu vārdā. 
Sākot ar 1973. gada Helsinku 
konferenci, kuŗā, pēc konfron-
tācijas ar PSRS ārlietu ministru 
Gromiko, Uldis Grava pat uz īsu 
laiku nokļuva Somijas cietumā, 
toties Baltijas valstu okupācijas 
jautājums pakāpeniski tika starp-
tautiski plašāk ievērots. Pateico-
ties baltiešu aktīvitātēm, kuŗās 
liela loma bija Uldim Gravam, 
Baltijas valstu neatkarības jautā-
jums laikā, kad sabruka PSRS, 
pasaulei jau bija pazīstams un 
saprotams.

1992. gadā Uldis Grava sāka 
strādāt Radio Brīvā Eiropa, bet 
2002. gadā atgriezās Latvijā, pār-
ņemot Latvijas Televīzijas vadī-
bu. To viņš atstāja 2004. gadā, 
iesaistoties Latvijas polītikā, kļu-
va par ģenerālsekretāru partijā 
“Jaunais laiks”, vēlāk par deputātu 
Liepājas domē un tika ievēlēts 
par deputātu Latvijas 9. Saeimā. 
Savas profesionālās gaitas Uldis 
Grava pabeidza Lattelecom pa -
domē. Viņš ir apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni.

75 gadu vecumā Uldis Grava 
aizgāja pelnītā atpūtā: “...lai atli-
kušo brīdi baudītu, atskatoties  
uz nodzīvoto un piedzīvoto”. Tā 
viņš rakstījis savā 2016. gadā 
publicētajā autobiografiskajā stā s-
tījumā “Tālumā, bet ne svešu-
mā”. Grāmatas ievadu viņš pa- 
beidz ar vārdiem: “Paldies vi -
siem, ko dzīvē esmu sastapis. 
Bū  šu priecīgs, ja kāds manu 
stāstījumu izlasīs, bet, ja neiznāk, 
tad vismaz apmeklējiet Okupā-
cijas mūzeju, Tautas atmodas 
mūzeju vai aizbrauciet uz 
Likteņdārzu.”

Aizejot Mūžībā, Uldis Grava 

aiz sevis atstāj izcili padarītu 
darbu tautas un valsts labā, kas 
paliks par priekšzīmi nākotnē. 

Ojārs Celle

Viena mūža ir par maz!
Viena mūža nav vēl gana
Visu sasniegt, veidot, post, - 
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos.
      /Alfrēds Krūklis/

Tiešām likās, ka Uldis Grava ir 
mūžīgs. Nu, kā bez viņa gudrā 
padoma, spožās atmiņas, dzirk - 
s tošās asprātības... Paldies, mīļais 
un cienījamais draugs, atbalstītāj, 
padomdevēj, vienkārši – kriet-
nais Cilvēk!

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
visiem, kam viņa pietrūks.

Ligita Kovtuna, laikrakstu 
Laiks un Brīvā Latvija 

redakcija un izdevēji

Ja vēlaties Uldi Gravu pieminēt 
ar ziedojumu, lūdzam ziedot 

Likteņdārzam ar norādi - 
U.Gravas piemiņai:

Elektroniski – izmantojot Paypal, 

wwww.liktendarzs.lv, spiežot pogu “Atbalstīt”

Nodibinājums “Kokneses fonds”

Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40008092535

A/S „Citadele banka” 

Konts: LV94PARX0015211160001

SWIFT: PARXLV22

Pārskaitot ASV dolarus, jāizmanto starpniekbanka:

USA CITIBANK, N.A., NEW YORK

Konts: 36392149

CITIUS33

Uldis Grava savulaik teica: “Ar kuģi no Liepājas aizbraucu, ar kuģi arī atgriezīšos,” un tā arī izdarīja. 
2002. gada 11. jūlijā ar prāmi no Liepājas sadraudzības pilsētas Rostokas ieradās “vēju pilsētas” 
tirdzniecības ostā, kur viņu un Sarmīti ar dziesmām sagaidīja ansamblis “Atštaukas”. Attēlā Uldis 
Sesks dāvā savam vārdabrālim simbolisku kuģa stūri, novēlot “visos vējos taisnu kursu!” Pa labi – 
Sarmīte Grava
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(To be continued)

When we last left off, (“A Tale 
of Displaced Persons: The Letter”, 
Laiks, 10 June 2017) my mother, 
Vera had found out that her rela-
tives had been deported to 
Siberia. Her brother, Atis, was a 
legionnaire with the 19th Di  vi-
sion, who last fought the Red 
Army in Kurzeme. He went into 
the forest when Latvia fell to the 
Red Army and was occupied by 
the Communists for the second 
time. When the new Communist 
administration offered full par-
dons to the partisans, sometime 
in 1946 comes to mind, Atis left 
the forest and went home. 

*****
One day, a jeep followed by a 

truck threw up dirt on the nar-
row, back roads of Northern 
Kurzeme as they wound their 
way past one farm, then another. 
The vehicles turned down a nar-
row lane on their way to Krisas, 
the name of my grandfather’s 
farm. Krisas was a couple of 
miles from the village of Van-
dzene and a bit further from 
Nurme, today known as Lau-
ciene. My grandfather had 
worked there for around forty 
years as the pagasta secretārs 
(county secretary).

On the rocky, pitted path, the 
jeep and truck rattled and 
groaned as they slowly passed 
row after row of strawberry 
plants that still held ripe fruit. 
The vehicles labored to a stop at 
the farmhouse. Red Army sol-
diers and communist commissar 
(administrators) climbed out.

My grandfather Toms, my aunt 
and godmother Ilze and uncle 
and godfather Atis were arrested. 
They were herded outside and 
onto the truck. 

As a reminder to those Latvians 
who would be anti-communist 
partisans or who might support 
partisans, the communists burn-
ed down my grandfather’s farm-
house. Only the barn remained 
standing and still does today.

My relatives were sent to 
Siberia. Fortunately, if one can 
say that about exile to Siberia, 
they didn’t go to the slave labor 
camps in the frigid northern part 
of Siberia above the Arctic Circle. 
They were dumped near a village 
further south, and with little 
more than they could carry with 
them, they were told to start a 
new life. And, by the way, you 
can’t go home. Any thought of 
resisting, escaping and walking 
home were dampened by being 
over three thousand miles of for-
est, tundra and marshland from 
their home in Northern Kur zeme.

Their exile shattered my moth-
er’s dreams of going home and 
seeing her family. Yet, she gather-
 ed herself together and held out 
hope that it would not last long, 
their exile, or our Displaced Per -
son (DP) lives. She knew that 
Latvia would be free soon and we 
would go home. And, that some-
how, she would bring her family 
back home. Was it an inability to 
face reality? Naivety? Possibly 
both. But, it is hard to face reality 

A TALE OF DISPLACED PERSONS
DP LIFE BEGINS IN GREVEN, GERMANY

A Bit  of Background

when reality is a nightmare, a 
tragedy that should never have 
happened. Hitler. Stalin. World 
War II. The 1940 Soviet Union 
invasion and occupation of Lat-
via. Loss of independence. Life 
turned upside down. Tragedy 
and death. The German invasion 
and occupation of Latvia fol-

which was a hundred kilometers 
or so south of Hamburg and less 
than fifty kilometers from The 
Netherlands.

*****
Early in 1946, we found our-

selves on the outskirts of Greven 
living in an abandoned one-story 
school house with four other 

and turned it over. “It won’t be 
hard to pull off the legs.” 

 “Throwing books in the fur-
nace would have been the easi-
est,” Vītolu kungs groused. 

The men had found few Ger-
man language ABC primers, geo-
graphy or mathematics books in 
the classrooms. From the teacher 

“Tomorrow?” Grava shrugged 
his shoulders.

“So, we better not cut down the 
tree either,” Vītols said glumly, 
pointing out the classroom win-
dow at the lonely oak-tree stand-
ing in front of the school house.

“It will get cold tonight.” Zirnis 
mused, rubbing his fingers.

“I have an idea.” someone 
whispered. 

*****
As the men discussed what to 

do next, no one brought up the 
underlying worry that Zirnis had 
raised concerning UNRRA. Was 
sending them back to Latvia for 
some infraction, whatever that 
meant, an idle threat from the 
UNRRA agent, or was there 
something to it? 

In that place and time, on the 
outskirts of a small town called 
Greven, who knew where in 
Germany, and only months 
removed from a war, and now 
with millions of people being 
moved west and east across 
Germany, it was difficult to know 
for sure and hard to find out, 
where we fit in. 

Our world, had come down to 
an abandoned schoolhouse, five 
kilometers from the nearest 
town. None of us, outside of 
being processed in at the UNRRA 
administration building, had 
ever stepped on a street or side-
walk there. We had no means of 
communication, no radio, tele-
phone (that would be a dial 
phone for those of you who only 
know buttons and screens), 
newspaper, cell phone (oops, cell 
phones were in science fiction 
stories back then and years away 
from becoming a reality). And, 
who would we call? Gosh, I want 
to say, Ghostbusters?

Around the schoolhouse, 
where we were, was an empty 
German countryside with noth-
ing but kilometers of rolling, flat 
farm fields that were hibernat-
ing. Along with the fields, the 
country road running past the 
schoolhouse was sleeping 
through the winter. Only an 
occasional German farm-hand 
hurried by disrupting the peace 
and quiet. 

We, Latvians, were adrift in a 
countryside full of foreigners…
nope, we, the Latvians were the 
foreigners in Germany. And, our 
future was in the hands of 
UNRRA and the British Occu-
pation Force. What were the 
rules? How daring could we be in 
heating the schoolhouse and stay 
warm this winter night? We did 
not know what the margin, be -
tween staying in Germany and 
being shipped home to Latvia 
was for us. 

*****
In Yalta, back in January of 

1945, the big three, Roosevelt, 
Churchill and Stalin, in principle 
had agreed that all citizens of the 
allied powers had to be sent 
home to their home country, 
regardless of personal desires. All 
Soviet citizens must be returned. 

lowed in 1941. Their spin on 
Latvia created more tragedy and 
death. Then the Communists 
returned in 1944. 

Under both regimes, Latvians, 
their family members and friends 
got to know the secret police 
only too well. People were arrest-
ed, interrogated, executed or dis-
appeared. Not surprisingly, the 
only hope that some Latvians 
had was that they would wake up 
one morning and the nightmare 
they were living would be gone.

*****
But, to continue the DP land 

story, let’s return briefly to how 
my parents, grandmother and I 
reached Greven, the town we 
stayed in for the next five years. 
After landing by ship in Gdynia 
(Gotenhafen) in October of 
1944, we were taken to Dresden. 
By a week, we missed the Feb -
ruary 1945 bombing of Dresden 
that leveled the center city and 
killed over 20,000 people. To be 
closer to the Baltic Sea and a fast-
er return home to Latvia, we had 
left Dresden for northern Ger-
many. Our journey took us to a 
small north German village by 
the name of Neukloster. My par-
ents, in roughly April of 1945, 
were ready to book passage 
home. The war was almost over. 

Surprise! Instead of going 
home, we fled west, away from 
the coming of the Red Army. 
Fortunate to reach the British 
lines, we were transported to 
safety in Lubeck. From there, we 
went south-west and spent a few 
months in the Bernsen area. This 
was a true camp with barracks 
and a dining hall centered 
around a flag pole and a fence 
around the perimeter. Next, 
came the small town of Greven, 

families like us. UNRRA (United 
Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) was still trying 
to figure out where to house us. 
As DPs were brought to the 
UNRRA administration offices 
in Greven, UNRRA conscripted 
homes of German families and 
moved in DPs, but as it turned 
out it took a bit of time.

Our days in the schoolhouse 
turned, from a promised couple 
of days, into a couple of weeks. 
There were enough classrooms 
for all of us, a lot of privacy, and 
UNRRA had brought us blan-
kets. But, there was not enough 
heat in the building for any one 
of us. The coal bin by the furnace 
was empty. And, the fields 
around the school were, well, 
open fields, with only one tree in 
sight. The one in the front yard of 
the school. The six classrooms 
did have a full set of wooden stu-
dent desks and chairs. These now 
were drawing the interest of the 
occupants of the schoolhouse. 

“We could break-up and throw 
a few tables in the furnace,” Zirnu 
kungs said, blowing on his fin-
gers. His hopeful gaze wandered 
across the empty student desks 
and chairs in the classroom.

In their hunt for anything to 
throw in the furnace, the men 
had found no coal or wood in the 
basement or in the bin outside. 
They now were going through 
the classrooms, hoping for a mira-
cle, anything they could throw in 
the furnace and heat up the 
building. Not that they knew, but 
the 1945 to 1946 winter turned 
out to be one of the coldest on 
record. 

“It might be easier to break 
apart the chairs,” my father 
mused as he picked up a chair 

desks, they had gathered a few 
sheets of paper and pencil nibs, 
not enough to keep a fire going 
and warm Zirnis stiff fingers. 

“How about this,” Grava kungs 
said, lifting a hefty German lan-
guage dictionary proudly.

“That will send a puff of warm 
air through the pipes to the first 
classroom,” Zirnis said, dripping 
a bit of sarcasm. “For a minute.” 

The few German dictionaries 
they had found in the class-
rooms, even as fat as they were, 
did not have enough words in 
the alphabet to heat the class 
rooms. 

“All of us could sleep in the 
same classroom,” VĪtols opined, 
thinking about the four families.

“So, we can freeze together?” 
my father laughed.

“We could start a fire,” Vitols 
replied hopefully, starting to pull 
the leg off a chair. “And do like 
we did in boy scouts. Sleep 
around the campfire.”

“In the classroom?” Grava 
frowned and wanted to say more 
but Zirnis cut in.

“Don’t break the chair,” Zirnis 
cautioned.

Vītols stopped and gave Zirnis 
a puzzled look. 

“The UNRRA agent who 
brought us here,” Zirnis said 
gravely, “told me, that if we dam-
age the school, the Brits will send 
us home.” He glanced at the 
classroom door quickly.

The men stiffened as they fol-
lowed his gaze, expecting to see a 
UNRRA agent standing in the 
doorway listening to them. 

“She also said there would be 
fire wood here,” Vītols mumbled 
accusingly.

“When is she coming back?” 
my father asked.



LAIKS 52018. ga da 27. janvāris – 2. februāris

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

A wavering leader opens the 
door to advice, and advice 
accepted is not infrequently 
advice regretted.

“Well, listen, Paul,” said Funzie 
Mosca, ‘it`s your show, but if you 
ask me, I`d say that sooner or 
later there`s got to be a sit-down 
on this. Otherwise, it`s just 
gonna get more and more out of 
hand.”

“I`m with Funzie,” said D. B., a 
little too quickly, like maybe 
they`d rehearsed. “It`s gotta be 
ironed out at the top. With Tony 
(Anthony “Fat Tony” Salerno, 
boss of the Genovese family). 
With Chin (Vincente Gigante, 
the real power behind Salerno). 
With Snake. With Scopo (Co -
lombo soldier Ralph). Otherwise, 
what you`re gonna have is grab, 
grab, grab, till it all goes down the 
drain.”

“It`s gonna be like throwing 
the baby out with the bathtub,” 
said Tommy Bilotti.

“The bathwater,” said Funzie. 
“Not bathtub.”

“Ah, f--- it,” said Bilotti. “You`re 
the only guy that can do it, Paul. 
You`re the only one who can 
take charge and hammer this 
thing into shape.”

Castellano hesitated. It would 
be unthinkable to hold such a 
high-level, interfamily sit-down 
at his own house, and he hated 
going out. It meant giving up the 
red satin bathrobe, the soft slip-
pers, and descending from the 
safe heights of Todt Hill to the 
lower streets, where things some-
times went wrong.

“I don`t know,” said Godfather. 
“Those big meetings are a pain in 
the ass to pull together. The plann-
ing. The security. Ya gotta worry 
about whose toes you`re stepp -
ing on if they ain`t included. 
And let`s face it, anytime you 
bring that many of our friends 
together, there`s a little bit of risk 
involved.”

At the Richmond Road plant, 
Joe O`Brien and Andy Kurins 
hugged the headphones to their 
sweaty ears and tried not to 
woop. What was being discussed 
at Big Paul Castellano`s blond-
wood table was nothing short of 
a conclave of the Mafia Com-
mission.

And as for the Godfather`s 
assertion that such a meeting 
entailed some risk, that would 
turn out to be the most exquisite 
bit of understatement the agents 
had heard.

***
During the first week of August 

1983, odd and distressing noises 
began coming out of the Cas -
tellano bug. Conversations were 
overwhelmed by screeches that 
sounded like cats in heat, pops 
like the uncorking of cham-
pagne. There were times the 
mike went silent altogether, then 
came alive with an ear-shattering 
burst of static. On the afternoon 
of August 4, the mechanism 
barked out a final squawk and 
went irredeemably dead. No one 

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

will ever know why. At the listen-
ing station, the reel-to-reel re -
corder kept turning obliviously, 
marking only an archival silence. 
The bugging of the Godfather 
was over.

During the next several months, 
the conversations that had been 
overhead in Paul Castellano`s 
kitchen would be transcribed, 
cross-referenced, and woven into 
an unprecedented picture of the 
workings of the New York mob. 
On May 15, 1984, the Com-
mission meeting first alluded to 

“FBI, Mr. Castellano. I have a 
warrant for your arrest.”

“Ach,” came the reply. The syll -
able seemed to hold only slight 
surprise and slight scorn. Then 
there was a soft click. O`Brien 
and Kurins shuffled their feet 
and watched their breath steam 
in the pink glow of the God-
father`s floodlights. The accom-
panying agents, posted as senti-
nels, lingered at the base of the 
portico stairs. Then the front 
door opened.

Paul Castellano appeared, his 

“Be civil,” Castellano coaxed 
her. “These men are only doing 
their job.”

“Their yob, their yob,” she said. 
“Their yob ees only to make 
trouble for other people who 
they don`t do nothing. I no like 
these Meester FBI.”

Oddly, Castellano smiled. He 
gave his massive head an indul-
gent shake, then absently glanced 
over at the roast beef. It was 
beautiful meat, sunburst red, and 
the former butcher regarded it as 
other men might a painting. “I`d 
like to change into a suit.”

“That isn`t necessary,” said 
O`Brien.

“I know it isn`t,” said Big Paul. 
“But I`d feel more comfortable. 
I`m asking as a favour.”

Kurins and O`Brien glanced at 
each other. Their instructions 
were to bring Castellano in as 
quickly and smoothly as possi-
ble, no fireworks, no delays. He 
was going to jail, not a party; 
there was no reason to allow him 
time to change. But Castellano 
himself was being a gentleman. 
With his doctor, by coincidence, 
right on hand, he had available to 
him the oldest dodge in the 
world – the feigned heart attack 
or angina, the faked dizziness or 
passing out that would earn him 
a nice cushy trip to the hospital. 
Yet he stooped to none of that.

To the agents, there was a cer-
tain greatness about the man, 
something in his bearing, some 
aura of pained wisdom. He may 
not have been a good man – in 
many ways, he was an appalling 
one – but he`d taken monstrous 
vows and stuck to them. You 
couldn`t say, “No, you can`t 
change. Go face your accusers in 
a sports shirt.” The king is 
allowed the royal purple even at 
his beheading, after all.

So Castellano went up to his 
bedroom with Gloria and Dr. 
Hoffman. Then the doorbell 
rang. Joe O`Brien said hello 
through the intercom.

“Joe,” said one of the sentinels, 
“there are some people here. 
Relatives. They wanna come in.”

“Who?”
“The daughter. The son-in-law. 

Their baby. And the wife.”
“Oh, Christ,” said O`Brien. Nina 

Castellano, conceding defeat in 
her battle with Gloria, had moved 
out some months before. Connie, 
Paul`s daughter, lived just around 
the corner. The Godfather had 
been upstairs just over four min-
utes. He must have asked Gloria 
to call Connie. Nina was proba-
bly there visiting. “Let them in.”

“You sure you wanna deal with 
it?” asked the other agent. 
“They`re pretty upset.”

“Like screaming?”
“More like zombies.”
“It`s their house. Let`s `em in.”
A moment later, Connie mar -

ched into the kitchen. She was 
blonde, slender, and feisty.

“Where`s my father?” she de -
manded.

“Upstairs, changing,” said 

O`Brien. The daughter didn`t 
seem to believe him. Her eyes 
darted wildly around the room, 
as if her father were stashed in 
the broom closet.

Nina followed, walking with an 
old lady`s small, cautious steps. 
She cast a quick look at the set 
table and the other woman`s 
roast beef. “On mine,” she said, “I 
put rosemary.”

Joe Catalonotti, Connie`s se -
cond husband, trailed the wo -
men. He was carrying his infant 
daughter and seemed somehow 
to be hiding behind her. For him, 
the present scene was a no-win 
situation. His wife would want 
him to beat his chest and make 
some noise; that`s what hus-
bands were for. But this would 
irritate the FBI, and, given Cat`s 
station in life, there was little per-
centage in that. On the other 
hand, incurring his spouse`s 
wrath by seeming wimpy was an 
unappealing prospect, too, since 
Connie`s first husband had not 
been seen or heard front in sev-
eral years. So Cat just acted 
absorbed in the kid.

Big Paul returned to the kitch-
en, wearing a midnight-blue suit 
and a red silk tie, flanked by his 
doctor and Gloria. He greeted 
his family and kissed his grand-
daughter with a smack. Gloria 
started to cry. Castellano em  brac-
ed her as his daughter looked on 
in range and disgust; Nina drift-
ed off behind her vacant eyes.

Then an unmistakable odor 
filled the room; the Castellano 
granddaughter had filled her 
diaper. Joe Catalonotti, still play-
ing the model dad, gently placed 
the infant on the dinner table, 
amid the Lenox and the Water-
ford, and proceeded to change 
her. Halfway through the job, he 
reached toward the platter of 
roast beef, picked up a slice with 
his fingers, and ate it.

Gloria stopped bawling; then it 
was Nina`s turn to break down. 
She cried softly, almost silently. 
Then she opened her arms and 
started running toward her es -
tranged husband. The God -
father`s face riffled through a 
number of expressions as she 
approached – baffled, non-
plussed, then close to panic. At 
the last possible moment, with 
the sure instincts of a veteran 
quarterback, he feinted left, 
ducked right, and his wife, emp-
ty-armed, ran right past him. She 
ended up hugging Andy Kurins.

“I think it`s time,” said Joe 
O`Brien.

The Godfather – resplendent 
now in his immaculately tailored 
mohair and silk – seemed almost 
relieved to be going. He led the 
procession to his own front door 
and walked briskly to the gov-
ernment Plymouth. Once inside, 
he thanked Kurins and O`Brien 
far not handcuffing him in front 
of his family. It was an omission 
the agents hadn`t thought he`d 
noticed.

(To be continued)

in the tapes would be held at 34 
Cameron Avenue, on Staten 
Island; Andy Kurins would pho-
tograph the mobsters leaving the 
house. In the hands of a vast 
interagency task force headed by 
Rudolph Giuliani, the tapes and 
the photos would serve as the 
centrepiece of the famous Com -
mission case – a prosecution that 
stung every one of the five fami-
lies and that, while it failed to kill 
the New York Mafia, at least 
wrote finis on its most glorious 
modern chapter.

So complex was the Com  mi -
sion case that almost two years of 
work was done by prosecutors 
before a single arrest was made. 
On February 25, 1985, nearly 50 
FBI agents fanned out over the 
city that evening, making a score 
of virtually simultaneous sur-
prise arrests. Fat Tony Salerno 
would be pulled in, as would 
Tony “Ducks” Corallo, boss of 
the Luchese family. Gambino 
underboss Aniello Dellacroce 
would be arrested, and Colombo 
Chieftain Carmine “the Snake” 
Persico. By the end of the sweep, 
not a single boss or underboss 
was at large.

At 7:25 p.m. on February 25, 
with two agents in the car behind 
them, Joe O`Brien and Andy 
Kurins headed for Todt Hill to 
arrest Big Paul, America`s most 
powerful mobster.

***
Joe O`Brien rang the God -

father`s doorbell.
The voice that came through the 

intercom, to the agents` surprise, 
was that of Castellano himself. 
“Who is it?” he asked in a breathy 
rumble that seemed to squeeze past 
a closed throat and grudgingly 
parted lips. He didn`t sound like 
he was expecting company.

tall and hulking body filling most 
of the dim rectangle of yellow 
light. He was wearing grey slacks, 
a pale-blue silk shirt, and his vel-
vet slippers. His hair was neatly 
combed back, and he had on 
lightly tinted aviator glasses. His 
voice was without anger. “May I 
ask what this is about?”

“RICO conspiracy,” said O`Brien, 
showing the warrant. “A dozen 
or so of your colleagues are being 
arrested right now, sir.”

“Really?” said the Godfather. 
“Right now? He glanced out over 
the bay, as if he could picture his 
comrades being confronted all 
around the city. He seemed to 
take a connoisseur`s interest in 
the neatness of what was, after 
all, law enforcement`s version of 
a multiple hit. “Well, come in.”

Silently, the Godfather led the 
agents through his vast entrance 
hall and down the long corridor 
to the kitchen. Gloria Olarte was 
there. She no longer had the 
waifish look that FBI surveil-
lance had revealed several years 
earlier but was prosperous and 
plump. Her thickening body was 
encased in designer jeans and a 
red cashmere sweater. With her 
was a distinguished gentleman 
whom Castellano introduced as 
Dr. Richard Hoffman, his physi-
cian and friend.

It seemed that they were just 
about to eat. The table at which 
Big Paul held his conferences was 
set with Lenox china and Water ford 
crystal, arrayed around an enormous 
platter full of rare roast beef, 
expertly sliced and oozing fatty 
blood. Near the head of the table 
was chrome lamp with the dead 
microphone still in its base. The 
agents struggled not to look at it.

Gloria Olarte hissed a Spanish 
curse.

Outside Sparks Steak House, on East 46th street, after the hit

(Continued from Laiks no.2)
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Vai ir vērts?
Likās, ka noslēpumainie čekas 

maisi it kā būtu jau aizmirsti, bet 
ne. Tā lieta atkal sākta kustināt. 
Un tieši Latvijas Simtgades priekš-
vakarā. Vai īstais laiks atrasts?

Ceru, ka arī ārzemju latviešiem 
Krievijas VDK Latvijā atstāto 
„maisu” lieta ir zināma. Čekas 
maisi Latvijā vienmēr būs kā 
krievu okupantu atstāta bumba 
ar laika degli. Kā Padomju Sa -
vienības Azerbeidžanai piešķir-
tais strīdīgais Kalnu Karabachas 
apgabals, lai neatkarīgajām pēc-
padomju valstiņām Armēnijai 
un Azerbeidžānai būtu par ko 
plūkties. Kā bumba ar laika degli 
Ukrainai bija Chruščova uz  dā-
vinātā Krimas pussala. Vai kādam 
gan ienāca prātā, ka pieklājīgā 
publikā tā nav pieņemts – šodien 
uzdāvināt un rīt ņemt atpakaļ.  

Daudz ir nokavēts pēdējās at -
modas laikā, un arī čekas maisu 
atvēršana. Ja to neizdarīja varas 
pārņemšanas laikā, tad darīt to 
tagad diezin vai būtu prātīgi. 
Vācijā bija lustrācija. Nu un tad? 
Nekas briesmīgs taču nenotika! 
Nekādas izrēķināšanās. Latvieši 
gan nav vācieši, teiksiet. Jā, tas 
gan. Bet, vai mēs visu zinām, kā 
tur patiesībā tās lietas notika? Es 
biju Berlīnē. Redzēju krustu 
tūkstošus gan ielu krustojumos, 
gan pie Brandenburgas vārtiem, 
pie nojauktā mūra paliekām – 
vācu VDK upuŗu vārdus un 
uzvārdus.

Bet, laikam neviens čekists 
dzīvē neko pareizāk par savu 
kan  tori nav teicis, kā vecais če -
kists Johansons par maisiem: 
„Augšgals aizzīmogots, bet 
apakš gals ar parastu diegu aiz -
šūts”. Ne jau bez humora tas bija 

teikts. Un ne bez humora tie 
maisi tika pakoti un zieģelēti. 
Esmu par to pārliecināts. Tas 
kantoris jau daudz agrāk par 
mums visu zināja un gatavojās. 
Bet vai pēc čekas ģenerāļa teiktā 
vispār ir vairs vērts par tiem 
maisiem runāt? 

Vai mēs zinām, kā īsti tās 
čekistu „lietas” tika fabricētas? 
Cik patiesībā godprātīgi bija če -
kisti arī pret savu kantori? Cik 
gudri? Varbūt ne pārāk? Liela 
gudrība diezin vai bija vajadzīga, 
tādā iestādē iestājoties. Maza 
tauta, katram savi radi, draugi, ar 
kādu kopā skolā mācījies, ar citu 
vienā podiņā čurājis (piedodiet!).

Bet vai mūsu atieksmei pret 
čekas pekstiņiem un arī maisiem, 
arī vajadzētu būt nenopietnai? 
Nekādā gadījumā. Nav un nekad 
nav bijusi taisnība, ka Krievijā 
komunistiskās valsts vara pie  de-
rējusi kompartijai. Tā tas bija ti -
kai teorētiski. Patiesībā augstākā 
vara piederēja čekai. Es 20 gadus 
esmu nodzīvojis Krievijā, un 
diezin vai kāds labāk par mani 
zina par tur notiekošo. 

Partijā esmu bijis (jau Latvijā 
būdams). Ar čekistu šņabi esmu 
dzēris (to gan vēl Krievijā). Ver-
vēts esmu vēl Sibirijā. Bēgdams 
esmu gaidījis lodi pakausī (bet 
tas gan laikam aiz dumjības).

Vai kaut vienam no t.s. stu-
kačiem, čekas aģentiem ir attais-
nojums viņa darbībai? Nevienam. 
Nekādi nopelni Latvijas labā ne -
var attaisnot nodevību. Nekādi. 

Piedot? Vai valsts un tauta ir 
tevi pilnvarojusi? Un tie tūkstoši, 
kas guļ gan lēģeru purvos un ša  ch-
tās, gan kaŗalaukos, gan uz  spri -
dzinātajos partizānu bun kuros?

Bet bija jau arī tā. Man ar to 
čekas kantori ir nācies diezgan 
daudz saskarties. Jāatzīst gan, ka 
vairāk ar tās darbības sekām.  

Pašā atmodas sākumā man bija 
draugs Juris Pukše. Labs draugs. 
Tagad jau Viņsaulē. Abi bijām 
izsūtīti. Es 15 gadu vecumā, Juris – 
14. Es Jeņisejas lejtecē, Juris Pa -
rabeļā, Obas upes baseinā. Pēc 
atgriešanās Latvijā 1947. gadā, 
mani 1949. gadā izsūtīja otrreiz, 
bet Juri otrreiz neizsūtīja. 

Kad Dzintra Geka sāka apsekot 
no Sibirijas atgriezušos izsūtīto 
bērnu otrreizējo izsūtīšanu 1949. 
un turpmākajos gados, Juris teica, 
ka viņam esot „cemme”, kādēļ 
viņš neesot otrreiz izsūtīts? Viņš 
minēja, vai tajā jaunības dullumā, 
”po pjanke” (dzērumā) viņš ne -
esot kaut ko tādu parakstījis, ko 
tagad vajadzētu nožēlot? 

Pēc kāda laiciņa Juris smai -
dīdams nolika man priekšā To -
talitāro režīmu noziegumu ap  se-
košanas komitejas dokumentu, 
paša komitejas vadītāja, Induļa 
Zālītes parakstītu, ka Juris Pukše 
nekādās attiecībās ar VDK nekad 
nav bijis. 

Man nekad nebija ne mazāko 
šaubu par Juŗa uzskatiem, bet 
viņš bija principiāls cilvēks, pat 
pedants. „Kārtība ir kārtība!” – 
viņš teica (Juŗa tēvs bija virsnieks, 
kaŗa lidotājs Latvijas armijas 
gaisa spēkos). 

Vēl viens piemērs, kā viegli 
varēja nokļūt VDK annālēs. Ko -
munistu valdīšanas laikos visa 
ģeoloģija bija stingrā Vissavie-
nības VDK uzraudzībā (kādi 
Lat vijas ģeoloģijā noslēpumi – 
smiltis, grants, dolomīti?). Manai 
sievai Lidai, rakstot atskaites, 

visai bieži nācās geoloģijas fon-
dos ņemt dažādus materiālus. 
Visu pret parakstu, protams, no 
čekista rokām. Darbu beidzot, 
atkal čekista paraksts. Bet, ja 
darba laikā jāaiziet uz tualeti 
(piedodiet), atkal tā pati pro ce-
dūra un atkal paraksts. 

Kas tolaik tādus sīkumus 
„ņēma galvā”? Bet pašā atmodas 
sākumā sieva man izstāstīja par 
tiem fondiem un viņas daudz-
kārtējiem parakstiem. Es tūlīt pie 
tā paša Zālītes un nākamā dienā 
nolieku sievai priekšā papīru 
paša Zālītes parakstītu, ka ne -
kādas attiecības ar to „trīs burtu” 
iestādi viņai nav bijis. 

Jā! Attiecības nav bijušas, bet 
desmitiem Lidas parakstu taču ir. 
Man tas tomēr zem jautājuma 
zīmes.

 Bet kā ar mani pašu? 
 Kur tagad ir tas mans uzvārds 

ar sarkanu strīpu pasvītrots, ko 
es nejauši ieraudzīju čekista 
piezīmju grāmatiņā 1988. gadā, 
Juŗa Alunāna ielā (tur, Kultūras 
darbinieku namā, toreiz miti nā-
jās arī Polītiski represēto klubiņš, 
Igora Noskova vadībā). Čekists 
bija atnācis jautāt, cik kādreizējo 
izsūtīto Rīgā vēl palicis. Čekas 
pekstiņi? Es toreiz teicu, lai pa -
skatās sava kantora šņoŗgrāmatās.

Es bieži domāju, kā šitais viss 
izskatīsies pēc gadiem piecdes-
mit? Par čeku tikai leģendas? Ne 
atmiņas vairs? Lai Dievs dod!

Ne vienreiz vien es esmu teicis 
un arī rakstījis savās atmiņās, ka 
visā briesmīgajā, kas notika 
Latvijā 1940. un citos pirmajos 
krievu okupācijas gados ne tik 
daudz bija ļaunuma kā muļķī-
bas, stulbuma, krievu aziātiskās 

izpausmes nezināšanas (es uz -
sveru – ne tik daudz, jo bija jau 
arī ļaunums). Bet varbūt vaja-
dzēja stāstīt visu, ar visiem uz -
vārdiem, lai nākamās paaudzes 
neatkārtotu iepriekšējo kļūdas? 
Veltas cerības! Atkārtos! Tās 
pašas „kļūdas” atkārtos. Par stul -
bumu arī jāmaksā …

Kāds mans labs paziņa dienām 
sēdēja archīvos, rakņādamies un 
uzrakstīja grāmatu par viņa pa -
gastā čekas represētiem. Grā-
mata bija vajadzīga. Katrā pa -
gastā tādai grāmatai vajadzētu 
būt. Tikai autors man pats stāstīja 
ka pie viņa nākuši cilvēki un 
teikuši: „Kā tu tā par manu 
vectēvu …”

Kad Jēkabpilī lasījām čekas 
safabricēto „lietu” (nu jau sašūtu 
kopā – tēva, mātes un manu), es 
smējos, sieva raudāja un grasījās 
iet palūkoties uz tēva stukača 
pēcnācējiem. Es neļāvu. Pirmkārt 
jau tādēļ, ka  kas safabricēta vēl 
Krievijā pirms daudziem gadiem. 
Ir zināms taču, kāds bija latviešu 
strēlnieku liktenis gan sarkanajā 
Krievijā, gan Latvijā krievu oku-
pācijas laikā. Otrkārt, kā Staļins 
esot teicis: „Dēls par tēvu neat-
bild”. Un lika dēlus cietumā. Bet 
tas jau no citas operas …

Par savām attiecībām ar stu -
kaču pēcnācējiem esmu rakstījis 
arī savās atmiņās. Un vēlreiz 
gribu likt atcerēties Latvijas PSR 
VDK ģenerāļa, Johansona teikto 
par čekas maisiem: „Augšējas 
gals aizzīmogots, apakšējais ar 
parastu diegu aizšūts”. Un pēc tā 
visa vai ir vērts?

„Laiks akmeņus lasīt – laiks 
akmeņus mest,” kā teica vecais 
Zālamans. 

 

Jelgava 2018. gadu uzsākusi ar 
ļoti nozīmīgu notikumu – Jel -
gavas pilsētas bibliotēkā pēc res -
taurācijas atklāja Krišjāņa Ba -
rona zāli. Beidzot šī unikālā vieta 
ar Andreja Zvejnieka sienas glez -
nojumiem piedzīvojusi savu at -
dzimšanu. Nauda šim nolūkam 
tika vākta lēnām un pamazām – 
bija jāsaglābj arī senā ēka. Bib-
liotēka vairākkārt mēģināja sa -
ņemt financiālu atbalstu arī no 
Valsts Kultūrkapitāla fonda, taču 
tam šis 32 gadus vecais mākslas 
piemineklis, izrādās, nebija uz -
manības cienīgs – vai nu vēl nav 
pārāk sens un nebrūk kopā, vai 
arī nav laikmetīgs, bet visvairāk, 
šķiet, visu noteica tie, kuŗi lemj 
par naudu, taču viņiem mūsu 
kultūras vēsture ir vāji zināma.

Lai nu iepazīstinātu lasītājus ar 
Krišjāņa Barona zāles vēsturi, 
nepieciešams atgriezties vairāk 
nekā 32 gadus atpakaļ. 

Atcerēsimies, 20. gadsimta 80. 
gadi bija M. Gorbačova pere-
stroikas laiks. Tas bija ļoti pret-
runīgs, trauksmains, solījumu un 
uzdrošināšanās laiks. Tobrīd lē -
nām atguva spēku tautas nacio-
nālā pašapziņa, to stiprināja folk-

Krišjāņa Barona zāles atdzimšana
loras kustība. Spožām liesmām 
uzliesmoja interese par tautas 
garamantām, uz ko latviešus 
ro sināja igauņu students Tenu 
Vints, kuŗš kopā ar Ansi Epneru 

diena. Par godu šim notikumam 
izstāžu zālē „Latvija” no 11. ok -
tobŗa līdz 10. novembrim bija sa -
rīkota tēlotājas mākslas izstāde, 
veltīta K. Barona jubilejai. Tā 

tais piemineklis. Zīmīgi, ka tas 
veidots inuītu vai citu ASV un 
Kanadas indiāņu vai eskimosu 
totēmu staba formā. Tolaik šāds 
risinājums likās ļoti neparasts, 

domju tautas uzvaras Lielajā tē -
vijas kaŗā un 45. gadskārtai, kopš 
padomju varas atjaunošanas Lat -
vijā”. Divas dienas pirms Dziesmu 
svētku koncerta no virsvadītāju 
saraksta tika izsvītrots visu ie  mī-
ļotais „Tēvzemes” diriģents Ha -
ralds Mednis. No Dziesmu svēt ku 
repertuāra tika izsviesta arī Jā -
zepa Vītola „Gaismas pils”, ko 
koristi un skatītāji uztvēra kā 
sava veida himnu. 

Dziesmu svētkos koris ir visa 
noteicējs, tas nepakļaujas nevie-
nai varai. Ja kaut kas nenotiek 
pēc dziedātāju prāta, korī neie-
do mājamos augstumos piepeši 
paceļas pašapziņa, visi koristi sa -
liedējas vienā nedalāmā, neapval-
dāmā būtnē. Tā tas atgadījās to -
vakar. Pēc oficiālā koncerta, kas 
nedeva gaidīto garīgo apmieri-
nājumu, koris pats pēc savas gri-
bas un iniciātīvas pieprasīja „Gais-
mas pili”. Neviens no diriģentiem – 
ne brāļi Kokari, ne Ausma Dar -
kēvica, neviens neizkustējās ne no 
vietas. Šajos svētkos nejauši biju 
iesaistīts organizātoriskajā darbā, 
tāpēc labi sajutu to gaisotni, kāda 
valdīja Mežaparka estrādē.

uzņēma filmu par Lielvārdes 
jostu. Pēc viņu ieskata, tās rak -
stos iekodēts vēstījums no sirmas 
jo sirmas senatnes. Aizsākās sen 
noraktu literātūras darbu pub li-
cēšana. 

1985. gadā bija atzīmējama 
tau tas dainu vācēja un apkopotāja 
Krišjāņa Barona 150. dzimšanas 

piesaistīja ļoti plašas sabiedrības 
uzmanību – to apskatīja vairāk 
nekā 25 tūkstoši cilvēku, tiem lai-
kiem ārkārtīgi liels izstāžu ap -
mek lētāju skaists. Togad 31. ok -
tobrī, Krišjāņa Barona dzimšanas 
dienā, Vērmanes dārzā tika at -
klāts Lea Davidovas – Medenes 
granītā cirstais jubilāram veltī -

avangardisks, moderns, lai gan 
daudzi to vērtēja pat visai ne -
gatīvi. 

Šajā 1985. gada vasarā notika 
kārtējie Dziesmu svētki. Tiem 
būtu jānotiek Krišjāņa Barona 
zīmē, ja jau šim dižvīram svina-
ma jubileja. Tomēr oficiāli tie bija 
„veltīti 40. gadadienai, kopš pa -
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“Dvēseļu putenis” Ziemsvētku kaujās

Atklāta vēsturiski 
izglītojoša tīmekļa 

vietne dveseluputenis.lv

Šobrīd filmas “Dvēseļu putenis” 
filmēšanas komanda jau sāk ga -
tavoties “Ziemsvētku kauju” fil -
mēšanai 2018. gada februāŗa sā -
kumā. Ziemsvētku kaujas un tām 
sekojošās janvāŗa kaujas bija tra -
ģiskākā un vienlaikus viena no 
varonīgākajām latviešu strēl nie ku 
vēstures lappusēm. Šajās kaujās 
pirmo reizi vienkopus piedalījās 
visi latviešu strēlnieku pulki, un 
4. Vidzemes latviešu strēlnieku 
pulka ložmetēju komandas rin-
dās cīnījās arī Aleksandrs Grīns, 
pēc kuŗa romāna motīviem tiek 
uzņemta filma. 

Šis ir trešais filmēšanas posms, 
filmas uzņemšana tiks pabeigta 
pavasarī, ceriņu ziedēšanas laikā.

Vēsturiskās kinolentes “Dvēseļu 
putenis” otrā posma filmēšana 
tika atklāta aizvadītā gada rudenī 
ar ainām no Slokas kaujas un ar 
strēlnieku peldi jūrā, jo tieši Jūr -
malā 1915. gadā notika pirmā 
latviešu strēlnieku saskaršanās ar 
kaŗa reālitāti. Kaut gan Strēlnieku 
bataljoni cieta smagus zau  dēju-
mus, tomēr tiem izdevās izdzīt 
vāciešus no Slokas – Ķemeru rajona.

“Jūrmalā pieredzētais, mūsu 
puišu pārliecība un kaujas spars 
parādīja pretiniekam, ka esam 
spēks, ar ko rēķināties, un ka va -
ram izcīnīt uzvaras. Sloka – Ķe -
meru rajons ir nozīmīga vēstu-

riska vieta, kur 2. Rīgas un 3. Kur -
zemes latviešu strēlnieku batal-
jons pirmo reizi cīnījās plecu pie 
pleca,” pastāstīja filmas “Dvēseļu 
putenis” režisors Dzintars Dreibergs.

“Otrajā filmēšanas posmā tiks 
uzņemtas arī ainas no kaujām 
Nāves salā, kas Latvijas vēsturē ir 
pašaizliedzības, izturības un va -
ronības simbols. Kaujas, kuŗās 
cīņu kopā turpināja 2. Rīgas un 
3. Kurzemes latviešu strēlnieku 
bataljons, bija ļoti saspringtas, 
intensīvas, turklāt vācieši vairāk-
kārt lietoja indīgās gāzes.

“Dvēseļu puteņa” otrā posma 
filmēšana ilga līdz pagājušā gada 
17. oktobrim, tā notika vairākās 
vietās Latvijā. Ādažu poligonā ir 
izbūvēti ierakumi, kur uzņemtas 
visas būtiskākās kaujas ainas. 
Jūrmalas plūdmalē (Asaros) un 
Morberga vasarnīcā (Dzintaros) 
ar Jūrmalas pilsētas domes atbal-
stu filmētas ainas no laika, ko 
strēlnieki pavadīja kauju starp-
laikos. Vairākas epizodes uz  ņem-
tas kino pilsētā Cinevilla, Latvijas 
Universitātes Bioloģijas fakultātē 
un vēsturiskajos, no koka bū -
vētajos namos Rīgā.

Ādažu poligonā izveidotajos 
ierakumos kaŗa šausmas – tuv cī-
ņas, gāzu uzbrukumi un biedru 
zaudējumi – daudziem strēl nie-
kiem bija pirmā kaŗa pieredze. 

Arī filmas galvenajam varonim 
Artūram Vanagam, kuŗa tēlā ie -
juties Kuldīgas Centra vidussko-
las 10. klases skolēns Oto Bran-
tevics. “Man saka: tu esi kļuvis 
stiprāks, izaudzis un palicis druk-
nāks. Es patiešām jūtos tā, it kā 
būtu bijis kaŗā. Filmēšana dod 
lielu pieredzi. Esmu iemācījies uz 
Pirmā pasaules kaŗa vēsturi ska -
tīties no citāda skatpunkta nekā 
iepriekš. Pateicoties Ziedonim Loč -
melim (bijušais kaŗavīrs, Nacio-
nālo bruņoto spēku virsseržants), 
esmu apguvis arī militāro discip-
līnu. Piemēram, ka ierocis ir svē -
tākais, kas pieder kareivim, tas 
vienmēr jānēsā līdzi un, ja to 
pazaudē, tas nozīmē nāvi vai 
bargu sodu. Esmu iemācījies, ka 
drauga plecs kaŗā ir tikpat svarīgs 
kā ierocis. Kuŗš gan cits tev pa  lī -
dzēs, ja esi ievainots, ja ne draugs,” 
secina Oto. Viņš nefilmējoties tā -
pēc, lai nākotnē kļūtu par aktieŗi, 
bet gan tādēļ, ka viņu interesē 
vēsture, polītika, armija, bet, pats 
galvenais, tādēļ, ka viņš mīl Latviju.

Galvenajam operatoram Valdim 
Celmiņam šī ir pirmā pieredze 
filmēt tik nopietnu kaŗa drāmu. 
“Komandā ir tik daudz cilvēku, 
kas katrs zina savu jomu un spēj 
sastrādāties, uzticēties cits citam. 
Ir cilvēks, kuŗš zina visu par 
ieročiem, cits – visu par apģērbu, 

militāro reglamentu, līdz pat 
tam, ka ir cilvēks, kuŗš pārzina 
dzīvniekus – kāda zirgu šķirne 
tajā laikā bija un kāda nebija,” 
viņš stāsta.

Filmas komandu veido 90 kino 
profesionāļi no Latvijas un ārval-
stīm – režisors un producents 
Dzintars Dreibergs, galvenais ope -
rators Valdis Celmiņš, Rīgā dzi -
mušais scenārists un Ņujorkas 
Universitātes profesors Boriss Fru -
mins, komponiste un prestižās 
Emmy balvas laureāte Lolita Rit -
manis, Casting Bridge aktieŗu at -
lases režisore Gunita Groša, gal-
venais mākslinieks Juris Žukov-
skis un citi. 

Filmas galveno aktieŗu vidū ir 
vairāki Latvijā plaši zināmi pro-
fesionāļi, piemēram, Vilis Dau-
dziņš un Ivars Krasts (Jaunais 
Rīgas teātris), Mārtiņš Vilsons, 
Rēzija Kalniņa un Gatis Gāga, 
Raimonds Celms (Latvijas Nacio-
nālais teātris), Jēkabs Reinis (Lat-
vijas Kultūras akadēmija), Ieva 
Florence (Dailes teātris), Renārs 
Zeltiņš un citi.

Filmas patrons ir Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis. Reži -
sors Dreibergs konsultācijas par 
vēsturiskajiem notikumiem sa -
ņem no septiņiem vēsturniekiem.

“Lielāko daļu filmas izmaksu 
sedz valsts, taču arī pašiem fil-

mas veidotājiem ir jāpiesaista 
papildu financējums, lai varētu 
uzņemt visas nepieciešamās kaŗa 
ainas. Tāpēc filmas veidotāji pa -
teicas Amerikas latviešu apvie-
nības Kultūras fonda valdei, ka tā 
nobalsoja par 4600 dolaru pie -
šķīrumu, lai radošā komanda 
varētu veiksmīgi pabeigt filmē-
šanu. Paldies arī Valdim Bēr zi-
ņam, kuŗš filmēšanā ir ieguldījis 
savus personīgos līdzekļus. Pie -
šķirtā nauda tiks izmantota 
Ziemsvētku kauju filmēšanai.

“Dvēseļu puteņa” pirmizrāde 
paredzēta 2019. gada 11. no -
vembrī – tieši 100 gadus pēc 
latviešu strēlnieku izcīnītām Brī -
vības cīņām.

Ikviens, kas palīdzēs īstenot 
ieceri uzņemt filmu “Dvēseļu 
putenis”, nokļūs filmas titros ar 
savu vārdu un uzvārdu.

“ Rīgas Latviešu biedrība”
Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
PVN maks.reģ.Nr.
LV40008000102
“SEB banka”AS
Konta Nr. 
LV16UNLA0050024506352
Kods: UNLALV2X
Fotografijas:
https://failiem.lv/u/2v48bbke
Autors Maksis Kotovičs

5. janvārī ar diskusiju par 
latviešu strēlnieku lomu Lat-
vijas brīvības izcīnīšanā un 
par vēstures mācīšanu skolās 
tika atklāta tīmekļa vietne 
dveseluputenis.lv., kas veltīta 
latviešu strēlniekiem un viņu 
lomai Latvijas vēsturē. Lapā 
rodama arī informācija par 
mākslas filmas Dvēseļu pute-
nis uzņemšanas procesu.  

Vietnes sadaļā Laika līnija 
bagātīgi atainoti vairāk nekā 60 
nozīmīgākie notikumi latviešu 
strēlnieku cīņu gaitās gan pirms 
Latvijas valsts pasludināšanas, 
gan Latvijas Neatkarības kaŗa 
laikā – sākot no 1914. gada au -
gusta, kad sākās Pirmais pa -
saules kaŗš, līdz pat 1921. ga -
dam, kad jauno Latviju de iure 
atzina Antantes Augstākā pa -
dome un strēlnieki atgriezās 
mājās. Vietnē iespējams lasīt 
populārzinātniskā formā vei  do-
tus vēsturnieku aprakstus, ska-
tīt vēsturiskus fotoattēlus, kā arī 
iepazīties ar strēlnieku dzimtu 
saglabātajām atmiņām par strēl-
nieku laiku. Katram notiku-
mam piemeklēts arī atbilstošs 
Aleksandra Grīna romāna frag-
ments. 

“1914.–1920. gads ir viens no 
dinamiskākajiem un sarežģītā-
kajiem periodiem Latvijas vēs-
turē. Lapā dveseluputenis.lv mēs 
mēģinām par tā laika noti ku-
miem runāt mūsdienīgi, vien-

kārši un saprotami pēc iespējas 
plašākai sabiedrības daļai,” uz -
sveŗ mājaslapas galvenais satura 
veidotājs, vēstures doktors Jānis 
Šiliņš.

 “Es ticu, ka dveseluputenis.lv 
kļūs par vietni, kur ielūkoties 
brīžos, kad sev atgādināt strēl-
nieku laiku notikumu secību un 
nozīmi – vai nu tas būtu, lasot 
šo romānu, skatoties filmu vai 
apmeklējot Rīgas Brāļu kapus 
un gribot uzzināt stāstus, kas 
slēpjas zem uzvārdiem uz kapu 
plāksnēm. Ceru, ka šī vēsturiskā 
platforma būs vienmēr dzīva un 
cilvēki neļaus savu vecāku un 
vecvecāku stāstiem pazust, tur-
pinot ar tiem dalīties šajā vietnē, 
lai tie saglabātos no paaudzes 
paaudzē,” par projektu stāsta fil-
mas „Dvēseļu putenis” režisors 
Dzintars Dreibergs.

Viena no projekta idejas au -
torēm Ingūna Rībena uzsvēra: 
“Lai mēs spētu orientēties no -
teiktā apvidū, izmantojam karti. 
Šo interneta vietni var pielī-
dzināt Latvijas valsts tapšanas 
vēstures ceļakartei, turklāt tā 
ļauj labāk izprast filmas “Dvē-
seļu putenis” sižetu. Mājaslapa 
uzrunā gan ar pārliecinošiem 
faktiem, gan emocionāli – tur 
sastopam arī šodienas cilvēkus, 
kuŗi iejutušies strēlnieku lomā 
filmas uzņemšanā vai kuŗus ar 
strēlnieku laikmetu saista pa -
audžu ģimeniskās saites.”

Krišjāņa Barona zāles atdzimšana

Bija pilnīgi melna nakts. Izgais-
mojās tikai koris un diriģenta pa -
augstinājums. Koris nenoguris at -
kārtoja: „Gaismas pili”, „Gaismas 
pili”! Gaiss bija nokaitis līdz balt-
kvēlei, bija gaidāms sprādziens. 
Piepeši paaugstinājumam es  trā  dē 
tuvojās neliela auguma vīrs. Tas 
bija Haralds Mednis. Koris un 
skatītāji uzgavilēja. „Gaismas pili” 
nācās nodziedāt vairākas rei  zes. 
Tā bija neliela, taču uzvara, tas 
bija pierādījums, ka tauta var 
vairāk, nekā līdz šim bija licies. 
Tauta ar dziesmu protestēja, 
pastāvēja par sevi.

Tolaik Jelgavā, visai padrūmā 
pilsētā, kur viens pēc otra cēlās 
neizteiksmīgie padomju architek-
tūras „šedevri”, krievu valoda bija 
dominējošā, taču pilsētā spītīgi 
zēla latviešu kultūra, ko stiprināja 
latviešu skolas, Jelgavas mūzejs, 
bibliotēka un kultūras nams ar 
savām daudzajām pašdarbības 
kopām – koŗiem, deju ansam-
bļiem, Ā. Alunāna Jelgavas Tautas 
teātri, estrādes ansambli „Salve”. 
1985. gadā beidzot pilsētā tika 
nodibināta mākslas skola, kuŗu 
vadīja tās radītājs un pirmais di -
rektors Andrejs Zvejnieks, – vēl 
viena latviskās kultūras saliņa. 
Pilsētas bibliotēku vadīja Paulīne 
Bartkēviča, enerģiska, neatlaidīga 
un tikpat sparīga un garā varena 
kā mūzeja direktore Skaidrīte 
Siliņa. Viņa izdomāja, ka bib lio-
tēkā jāierīko Krišjāņa Barona 
simtpiecdesmitgadei veltīta zāle. 
Tā bija liela iedrošināšanās, ko 

varēja salīdzināt ar uguns izsauk-
šanu uz sevi. Viņa darīja visu un 
panāca savu.

Paulīne Bartkēviča izvēlējās 
Andreju Zvejnieku par idejas 
reālizētāju: viņš bija bijis Jelgavas 
rajona galvenais mākslinieks, 
kopā ar Dzintru Zvejnieci Dobelē 
un citur veicis vairākus veik-
smīgus telpu iekārtojumus un 
sienu gleznojumus. Turklāt da  žus 
gadus agrāk Jelgavas 2.vidus-
skolas (tagad Valsts ģimnazijas) 
direktors Rolands Kronbergs bija 
pasūtinājis Andrejam Zvejnie-
kam divus sienas gleznojumus, 
un tie kopā ar vitrāžistes Esteres 
Bormanes logiem ienesa skolā 
māksliniecisku elpu. 

Jaunajā darbā Andrejs Zvej-
nieks visas kompozicijas centrā 
uzgleznoja Krišjāni Baronu, iz  ce-
ļot viņa nozīmību ar ozolu fonā. 
Izvēloties atbilstošas dainas, māk -
slinieks astoņās ainās vēsta par 
cilvēka mūžu no piedzimšanas 
līdz aiziešanai veļu valstībā. Katra 
aina papildināta ar dainu četr-
rindi, ar kādu latvju rakstu zīmi, 
kas iekomponēta auseklī, ko sa -
vukārt ieskauj saules aplis un 
ozolu vainags. Divi gleznojumi, 
izmantojot klusās dabas žanru, 
ataino tautisko mielastu Jāņos ar 
putojošu alus kausu, siera rituli 
un Ziemsvētku galdu ar cūkas 
šņukuru un pīrāgiem. 

Mākslinieks siltos zemes toņos 
krāsās uzbuŗ latvisko pasauli ri -
tējumā, kādu līdz tam padomju 
okupācijas laikā neviens neie  dro-
šinājās gleznot. Viņš pats tagad 
atzīstas, ka sākotnēji bijis nobi-

jies gan, nezinādams, kā reaģēs 
„partija un valdība”. Bet, jo tālāk 
attīstījis savu ideju, jo skaidrāk 
kļuvis, ka atpakaļceļa vairs nav. 

Šajos sienas gleznojumos An -
drejs Zvejnieks ielika visu savu 
varēšanu un talantu. Skaļi neko 
nepauzdams, mākslinieks savos 
tēlos atklāja to, ar ko tauta šo 
laiku dzīvoja – ar slepenām ilgām 
par savu neatkarību, gara brī-
vību. Tagad šķiet – šis veikums 
bija viņa radošās darbības aug-
stākais punkts.

Krišjāņa Barona zāles nav ne -
kur citur Latvijā, tādēļ vien šī zāle 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā jau  ir 
izcila. Arī mākslinieciskā ziņā tā 
vērtējama ļoti augstu – tajā inter-
jers salējies vienā veselumā ar 
sienas gleznojumu, ir stilistiski 
precīzi ieturēts, gleznojums to -
nāli bagāts, monumentāli ievir-
zīts. Jāpiemetina, ka 20.gs. 80.ga -
diem šī zāle bija nacionālās paš-
apziņas spilgts izpaudums, kas 
apliecināja, ka tautas gars nav 
zudis, par spīti gaŗajiem oku-
pācijas gadiem. Visu laiku bija 
gruzdējušas zemdegas, un nu tās 
atklāti parādījās dienas gaismā, 
uzplaukstot ar neatkārtojamu 
spēku.

Atklājot šo restaurēto mākslas 
pieminekli, Jelgavas pilsēta atjau-
nojusi lielisku mākslas darbu, kas 
stāsta gan par šo trauksmaino 
laiku, gan Krišjāni Baronu, gan 
par Paulīni Bartkēviču un vēl jo 
vairāk par Krišjāņa Barona zāles 
autoru Andreju Zvejnieku, kuŗš 
šogad svinēs jau 79.dzimšanas 
dienu. 
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TIJA KĀRKLE

(Turpināts 17. lpp.)

Cīnītājs par Latvijas brīvību –
Valdis Kārklis mūžībā

2017. gada 17. augustā no šīs 
saules šķīries Kārkļu ģimenes 
galva, sabiedriskais darbinieks un 
koklētājs Valdis Kārklis. Viņš 
dzimis 1929. gada 18. martā 
Zvārdes pagastā, Kurzemē, kur 
viņa māte Matilde tai laikā 
ir  Zvārdes 6-kl. pamatskolas 
skolotāja un tēvs Ansis pagasta 
darbvedis. Pēc Zvārdes pamat-
skolas beigšanas 1944. gada pa -
vasarī, Valdis iestājas Saldus ģim -
nazijā, bet nepaspēj tajā iet, jo, 
Padomju armijai tuvojoties, ģi -
mene tā paša gada oktobrī dzim-
teni atstāj un nonāk Vācijā. Tur 
pārvietoto personu nometnēs – 
Eichštetē, Neištatē un Karlsruē 
mācījies latviešu ģimnazijās.

1949. gada decembrī kopā ar 
vecākiem un jaunāko māsu iz -
ceļo uz ASV un nonāk Charles 
Town, WV pavalstī, kur drīz pēc 
tam mirst viņa tēvs. 1950. gada 
decembrī Valdis ar māti un māsu 
pārceļas uz dzīvi Filadelfijā. Bet 
1951. gada maijā Valdi iesauc 
ASV militārajā dienestā, ko viņš 
pavada  Vācijā, iegūstot kaprāļa 
dienesta pakāpi. No 1953. līdz 
1960. gada augustam Valdis 
dzīvo Filadelfijā. 1960. gadā Val-
dis iegūst gradu uzņēmumu ad -
ministrācijā Drexel Universitātē.

Pēc grada iegūšanas Valdis sāk 
strādāt Valsts kontroles (U.S. Ge -
neral Accounting Office – GAO) 
Sietlas nodaļā. 1961. gada Jāņos 
Valdis apprecas ar Marutu Rudzi. 
1965. gadā viņu pārceļ uz Va -
šingtonu, kur GAO DC rajona 
nodaļā strādā līdz 1974. gada 
rudenim, kad viņu komandē uz 
GAO Tālo Austrumu biroju Ban-
 kokā, Taizemē. Tur viņš kopā ar 
ģimeni – sievu Marutu un trīs 
bērniem: Arnoldu, Tiju un Lari – 
pavada četrus gadus, revidējot 
ASV valdības darbību Āzijas 
val  stīs. Pēc atgriešanās ASV 

1978. gada vasarā, Valdis strādā 
par revīziju vadītāju GAO starp-
tautiskajā nodaļā Vašingtonā, 
DC. bet 1984. gadā viņu pārceļ 
uz GAO Panamas biroju, kur 
viņš divus gadus revidē valdības 
iestādes Dienvidamerikā. Atgrie-

nīda Linauta mudināts, viņš iz -
gatavo pirmo Amerikā taisīto 
Kursas paveida 13 stīgu kokli un 
ar to piedalās koklēšanas rene-
sanses kustībā. 1965. gada rudenī 
viņš kopā ar citiem no Vašing-
tonas, Filadelfijas un Ņujorkas 
koklētājiem sarīko pirmos kokļu 
svētkus ASV. Tie nepārtraukti 
turpinās līdz 1980. gadam da  žā-
dās ASV un Kanadas pilsētās. 
Valdis vairākus gadus vada 
Kokļu informācijas centru, kas 
rūpējas par kokļu nošu sagādi, 
Kokļu dienu rīkošanu, kā arī 
veicina jaunatnes interesi pie -
vērsties koklēšanai. Viņš vada 
kokļu ansambli Vašingtonā, DC 
un ir uzstājies dažādos sarīko ju-
mos, tai skaitā prezidenta Nik -
sona inaugurācijas svinībās, un 
televīzijas raidījumos. 1968. gadā 
viņš ieskaņo latviešu tautasdeju 
skaņu plati “Brālīt’s māsu dan-
cināja».

Valdis Kārklis ir darbojies lat -
viešu organizācijās gan Filadel-
fijā, Sietlā, Vašingtonā, gan arī 
kamēr strādājis ārzemju koman-
dējumos. Jau 1955. gadā ir bijis 
ALJA valdes priekšsēdis, tad Fi -
ladelfijas jaunatnes pulciņa priekš -
nieks, Vašingtonas štata Latviešu 
biedrības kasieris, Vašingtonas, 
DC Latviešu biedrības valdes 
loceklis, kā arī Vašingtonas, DC 
Latviešu draudzes padomes un 
revīzijas komisijas loceklis. Savas 
organizātora spējas viņš parādījis 
1960. gadu beigās, kad kopā ar 
Prof. Jāzepu Leli un Dr. Dzintaru 
Paegli organizē jaunās un vidējās 
paaudzes iesaistīšanos Amerikas 
Latviešu apvienības darbā. 1968. 
gadā viņš ievēlēts ALA Revīzijas 
komisijā un nākamā gada ALA 
kongresā par ALA kasieri. Šo 
amatu viņš pilda kopā deviņus 
gadus, izveidojot agresīvāku lī -
dzekļu vākšanu ALA darba fi  -

nancēšanai, kā arī izkārto ALA 
nodokļu atlaides statusa iegū -
šanu. 1979. gadā ir ievēlēts par 
ALA vicepriekšsēdi, bet 1983. ga  dā 
par priekšsēža vietnieku. Vai  rā-
kus gadus ir darbojies arī Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
valdē. Lai gan dzīvo Bankokā, 
Valdis darbojas par Latvijas Brī -
vības fonda pārvaldes priekšsēdi 
un liek pamatus līdzekļu vāk-
šanai, ko veic šī nozīmigā orga-
nizācija Latvijas brīvības centie-
nu sekmēšanai. LBF pārvaldes 
priekšsēža amatu viņš pilda no 
1979. līdz 1990. gadam un vēlreiz 
no 1995. līdz 2002. gadam. Viņa 
vadības laikā LBF sasniedz četru 
miljonu dolaru robežu.

Pēc aiziešanas pensijā no valsts 
darba 1993. gadā, Valdis turpina 
darboties dažādos amatos PBLA, 
LBF un ALA. Būdams LBF pār -
valdes priekšnieks, viņš apmeklē 
LBF uzsāktos projektus visā Lat-
vijā, lai pārliecinātos, ka tos rū -
pīgi izpilda. Sieva Maruta tai 
laikā strādā Radio Brīvā Eiropa 
latviešu nodaļā Prāgā, un viņi abi 
aktīvi piedalās turienes latviešu 
sabiedriskajos pasākumos. 2010. 
gada 17. novembrī Valdis Rīgas 
pilī saņem Atzinības rakstu par 
izcilu Tēvijas mīlestību. Savu 
pēdējo amatu – PBLA kasieris – 
viņš noliek 2013. gada oktobŗa 
valdes sēdē Rīgā. Bet Valdis ne -
kad nepārtrauc spēlēt kokli un 
līdz mūža galam vienmēr ir ga -
tavs piedāvāt kādu piemērotu 
skaistu melodiju tuvinieku dzīves 
krustcelēs: kāzās, bērēs u.c. Katru 
gadu viņš bija dzirdams Latviešu 
namā Rokvilē, kur Atvērto dur-
vju dienās spēlēja un stāstīja par 
kokli sveštautiešiem.

2015. gada septembrī viņš kļu -
va atraitnis, zaudējot sievu Marutu. 

Sākot ar 2016. gadu, Valdis ak -
tīvi iesaistījās grāmatas tapšanā 

par savu dzimto Zvārdes pagas-
tu, rediģējot Dzidras Lāces sa -
vāk tos materiālus. Darbs turpi-
nājās līdz 2017. gada maija bei-
gām, kad grāmata iznāca svinīgā 
ceremonijā Zvārdes pagasta 
Striķu centrā. Valdis bija viens no 
grāmatas sponsoriem. Darbs pie 
šīs grāmatas izrādījās viņa pē -
dējais lielais devums latviešu 
sabiedrības un viņa dzimtās 
zemes labā.

Savas atlikušās dienas šai saulē 
Valdis pavadīja savu bērnu un 
mazbērnu lokā. Pēc viņa aizie-
šanas mūžībā 2017. gada 17. au -
gustā, atvadas notika 21. augustā. 

Vašingtonas, DC draudzes mā -
cītāja Anita Vārsberga Pāža va -
dīja piemiņas dievkalpojumu, 
kuŗa sākumā pavadītāji no  klau-
sījās brīvplūsmā nospēlētu tautas 
dziesmu ciklu, ko Valdis pats 
agrāk bija ierakstījis Jāņa Ozo liņa 
studijā. Tas deva klātesošajiem 
iespēju pēdējo reizi baudīt Valda 
koklēšanas spējas. Turpinājumā 
aizgājēja dēls Arnolds un draugs 
Egons Pļavnieks nospēlēja trīs 
dziesmas ar koklēm – latviešu, 
japāņu un amerikāņu, kuŗas 
Valdis allaž mīlēja spēlēt. Pie 
trešās dziesmas viņiem pievie-
nojās Mārtiņš Hildebrants ar 
ģitaru. Bērni Arnolds, Tija un 
Laris lasīja tēva dzīvesstāstu un 
teica atvadu vārdus. Znots Džei-
mijs piedalījās gan ar atvadu 
vārdiem, gan dziedāja dziesmu 
no sava Nez Perce indiāņu cilts 
dzīvesziņu pūra. Vēl runāja or -
ganizāciju pārstāvji un draugi. 
Sekoja bēŗu mielasts un sadrau-
dzīgas pārrunas draudzes nama 
lielajā zālē. 

Valda Kārkļa pelnu urnu iz -
vadīja uz Katskiļu Brāļu kapiem 
2017. gada oktobrī. Ziedojumi 
viņa piemiņai bija veltīti Vašing -
tonas, DC draudzei.

Bija iesācies Jaunais gads. 
Daudziem gaidīts, dažiem ne -
gaidīts – Rūdolfam Blaumanim 
gada pirmā dienā varēja būt 
īpaša, jo tajā atzīmējām viņa 
simt piecdesmit piekto dzim-
šanas dienu. Vakara pusē ie -
slēdzu radio, un atskanēja Blau-
 maņa viencēliena lugas “Sest-
dienas vakars” iestudējums. Var -
būt kāds no mūsu lasītājiem šo 
ludziņu ir redzējis, to pagājušā 
gadsimtā izrādīja Čikāgas, Mi -
nesotas, Sietlas drāmatiskās ko -
pas. Rūdolfa Blaumaņa mūžā tā 
bija viņa pēdējā luga, jo 1908. 
gada rudenī rakstnieks no 
dzīves aizgāja. Un sanākusi tāda 
savāda sakritība: šogad lugu 
“Sestdienas vakars” nolēma ie -
studēt Radio teātris, par reži-
soru uzaicinot Kārli Auškāpu. 
Viņš lugu iestudēja, bet ap  mē-
ram mēnesi pirms pirmizrādes 
negaidīti devās debesu tālēs. 
Gluži tāpat kā “Sestdienas va -
karā” tēlotais Bungatiņš, ko 
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Aizgājis gaišs cilvēks – Kārlis Auškāps
teiksmains vecītis paņem pie 
rokas un aizved – it kā uz pirti, 
bet īstenībā – uz nekurieni. 
Turpat nu jau mita lugas arī 
režisors Kārlis Auškāps. 

Liktens ceļi ir neizdibināmi. 
Savādi iznāca arī ar Kārļa 
Auškāpa pēdējo iestudējumu 
Dailes teātrī. Kārlis man bija 
atsūtījis ielūgumu: 12. decembrī 
Dailes teātŗa Mazajā zālē notik-
šot viņa iestudētās, pēc Ērika 
Kūļa stāstu motīviem veidotās, 
bērniem veltītās lugas “Niķa un 
Riķa stiķi” pirmizrāde. Kārļa 
Auškāpa vēstule bija sirsnīga, 
gaiša, viņš ar prieku gaidīja 
izrādi, kuŗā galvenie varoņi ir 
rūķi, bet – pirmizrāde notika 
bez režisora līdzdalības – 10. de -
cembrī Kārlis Auškāps bija aiz -
gājis mūžībā. Viņš ticēja Die -
vam un savā pēdējā intervijā 
sacīja: “Tie, kuŗi maldās un vēl 
meklē savu ceļu, lai atrod mieru 
Dievā.” Kārlis Auškāps mieru 
bija atradis, viņš aizgāja, droši 

vien sāpes ciezdams, jo bija plī-
susi aorta, bet garā palika gaišs.

Dzīves pēdējais posms Kārlim 
Auškāpam nemaz tik apstarots 
nebija – jā, viņam bija ģimene, 

kuŗiem skatītāju īpašu uzma nī-
bu un atbalsi iemantoja “Pirmā 
grēka līcis”, kas pirmizrādi pie -
dzīvoja 2012. gadā. Režisors 
savos iestudējumos iesaistīja 

uz skatuves, skatītāji priecājās 
par izrādi, kas stāsta par reālās 
dzīves notikumiem, un tomēr 
Auškāpā gruzdēja sāpe par to, 
ka savās mājās – savā Dailes 
teātrī – viņš bija atstumts tā kā 
malā, jo vairākus gadus pēc 
kārtas viņam režijas darbi neti-
ka iedalīti. No 2012. gada 1. no -
vembŗa viņš neskaitījās Dailes 
teātŗa štata režisors. Man rak-
stītā vēstulē Kārlis Auškāps 
pauda savu pārliecību: “Šobrīd 
notiekošais teātŗos man lielā ko-
ties nav saprotams, līdz ar to 
pieņemams un kur nu vēl ie  mī-
lams. Nāk prātā Induļa saruna 
ar Mintautu par sirdi. Esmu 
pārliecināts, ka bez tās nav 
iespējams, vai vēl varētu teikt – 
bez sirdsprāta.” Tomēr dzīvē 
bija arī kāds gandarījums: viņa 
iestudētā Raimonda Staprāna 
luga “Gūsteknis pilī” atzinīgi 
tika uzņemta un vērtēta viesiz-
rādēs ASV.

zies ASV, viņš turpina darbu 
GAO starptautiskajā nodaļā līdz 
1993. gada decembrim, kad pēc 
33 gadu nokalpošanas Valsts 
kontroles darbā aiziet pensijā.

Valdis Kārklis visu Amerikā 
pavadīto laiku ir aktīvi darbojies 
latviešu sabiedrībā, jo viņš bija 
nenogurstošs Latvijas patriots un 
ticēja, ka Latvija reiz atgūs ne -
atkarību. Viņam patīk nodarbo-
ties ar dokumentēšanu un ir bieži 
redzams sabiedrībā ar foto vai 
video aparātu rokās. Jau 1955. ga  da 
vasarā Filadelfijā viņš kopā ar 
Juri Teteri izgatavo krāsu un 
skaņu filmu “Mans Jāņu vainags 
nevīts”. Tās pirmizrāde notiek 
1956. gada janvārī, un to izrāda 
daudzos latviešu centros. Vēlāk, 
1958. gadā Valdis sagatavo ALA 
Sporta birojam krāsu un skaņu 
filmu par latviešu sportistiem 
ASV, izmantojot gan savus, gan 
citu filmētāju materiālus. 

1961. gadā, mākslinieka Leo-

sava māja, brīnišķi jauks dēls, 
vairākus gadus Kārlis bija ie  stu-
dējis Ērika Hānberga darbus, no 

Dailes teātŗa vecākās paaudzes 
aktieŗus, daudzi no viņiem bija 
priecīgi, ka atkal ir kāds darbiņš 
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Atklāts Latvijas valsts 
Simtgades gads

18. janvārī, ar grāmatu dāvi nā-
šanu un multimediālu uzvedu-
mu tika atklāts Latvijas valsts 
Simtgades gads.

Personīgi vai valstiski nozī mī-
gas grāmatas Latvijas Nacionā -
lās bibliotēkas Tautas grāmatu 
plauk  tam dāvināja valsts augstā-
kās amatpersonas (attēlā), tādē-
jādi rosinot ikvienu valsts Simt-
gadē iesaistīties mūsu valsts vēs tu-
res un kultūras krājuma bagā-
tināšanā.

Latvijas valsts Simtgades pa  t-
rons, Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis Tautas grā  -
ma  tu plauktam dāvāja Latvijas 
Zi  nāt ņu akadēmijas pētnieku  
sa  rak stīto monografiju “Nepār-
trauk tības doktrīna Latvijas vēs-
tures kontekstā” un grāmatā ie -
rak stīja: “Katrs jauns pētījums 
par Latvijas vēsturi stiprina mūsu 
tautas pašapziņu un mūsu valsti. 
Saglabāsim Latvijas valstiskumu 
kā mūžīgu vērtību”.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece, dāvinot Saeimas izdotās 
grāmatas “Janvāra chronika” un 
“Augusta chronika. Latvijas Re -
publikas neatkarības atjaunoša-
na de facto” ierakstīja: “Šogad Lat-
vijas Republika sagaida jau savu 
100. dzimšanas dienu. Esam lai-
mīgi, ka mums ir sava valsts. Sau-
les mūžu Latvijai! Šodien Lat-
vijas Simtgades gada atklāšanā 
Tautas grāmatu plauktam nodo-
du divus īpašus Saeimas izdevu-
mus: “Janvāra chronikas” ar Aug -
stākās padomes barikāžu laika 
preses relīzēm un “Augusta chro-
niku”, kuŗā atainota valsts neat-
karības de facto atjaunošana Aug-
stākās padomes preses relīzēs un 
diplomātiskajā sarakstē. Gan 
1991. gada janvāŗa barikādes, 
gan 21. augusta Augstākās pa -
domes lēmums par pilnīgu Lat-
vijas neatkarību, blakus Doma 
laukumā esot svešai armijai, ap -
lie cināja tautas gribu atjaunot 
Lat vijas valsti.”

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis Tautas grāmatu plauktam 
veltīja Margaritas Stārastes “Zel-
ta pasakas”. “Pasakas ir gudras, 
tās neprot melot. Tās parasti vili-
noši sākas un gandrīz vienmēr 
labi beidzas. Pasakas māca daudz 
vairāk, nekā to lasītājs spēj iedo-
māties. To pat nevar pamanīt, ka 
labais tiek nošķirts no ļaunā un 
ticamais no neticamā. Viss pārē-
jais notiek pasakas lasītāja mazajā 
galviņā. Lielajām galvām jāprot 
mazajām palīdzēt saprast, bet arī 
pašām jāuzticas pasakām. Dzīve, 
kas ir līdzās, ir pavisam savādāka, 
bet tā neliedz mums ticēt mūsu 
sapņiem un pasakām. Latvija   
sen sen bija tikai pasaka, tomēr, 

patei coties mūsu senču drosmei 
un ticībai, tā šogad svin savu 
Simt gadi! Tātad pasakas neme-
lo,” grāmatā ierakstīja Ministru 
prezidents.

Sarīkojuma namamāte, kultū-
ras ministre Dace Melbārde Tau-
tas grāmatu plauktam dāvināja 
UNESCO Latvijas Nacionālās ko -
mi sijas izdoto grāmatu “Mācī-
šanās ir zelts”: “Šīs grāmatas jeb 
starptautiskā ziņojuma par izglī-
tību 21. gadsimtā tapšanas pa -
matā ir pārliecība, ka “izglītība ir 
mīlestības apliecinājums” mūsu 
bērniem un sabiedrībai kopu  -
mā. Lai arī šīs grāmatas saturs ir 
tapis pagājušā gadsimta beigās, 
tajā izteiktās atziņas par mūžiz-
glītību, uz kompetencēm vērstu 
mācīšanos un izglītības izšķirošo 
lomu gan mūsu valsts, kultūras 
un tautas, gan mūsu zemes ci -
vīlizācijas turpmākā pastāvēšanā 
ir joprojām aktuālas. Lai paau-
dzei, kas veido 21. gadsimta Lat-
viju, pietiek mīlestības un gudrī-
bas veidot uz nākotni vērstu 
izglītību.”

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-
vičs diplomāta Ludviga Sējas 
dienasgrāmatu un memuārus 
“Es pazīstu vairs tikai sevi” ierak-
stīja: “Neatkarību izcīna ar sirdi, 
bet sargā ar prātu!”

Tautas grāmatu plauktam grā-
matas dāvināja arī bijušie Latvi-
jas Valsts prezidenti. Vaira Vīķe-
Freiberga izvēlējās Māras Zālītes 
grāmatas “Pieci pirksti” angļu va -
 lodā izdoto tulkojumu “Five Fin-
gers”. “Dāvinājums LNB Latvijas 
valsts Simtgades atklāšanā! Lai 
Māras Zālītes literārais vēstījums 
un liecība vēsta visai pasaulei par 
neizsakāmo postu, ko PSRS to -
tālitārisms un tiranija ir darījusi 
pāri Latvijas zemei, Tautai un 
cilvēkiem – lieliem un maziem,” 
ierakstījusi V. Vīķe-Freiberga grā-
matā.

Guntis Ulmanis dāvāja Alek-
san dra Čaka dzejas krājumu, ie -
rakstot: “Šajā nelielajā grāmatā 
viss ir dziļu pārdomu vērts – lat -
viešu kaŗavīru likteņi, laiks, kad 
šī grāmata publicēta, Aleksandra 
Čaka spēja īsi, dziļi pārdomāti, 
skaudri, patiesi un nežēlīgi at -
tēlot un vērtēt! Grāmata izdota 
50 000 eksemplāru metienā! Un 
visi kāri lasījām! Šis A. Čaka dze-
jas izdevums mani joprojām 
uzrunā emocionāli un izzinoši.”

Valdis Zatlers Tautas grāmatu 
plauktam valsts Simtgadē dāvi-
nāja iesaiņoti 1947. gadā trimdā 
izdoto grāmatu “Latvija” (Teksta 
autori: H. Ritums, V. Lamsters,   
V. Kaminskis. V. Viduma tulko-
jums.)

Andris Bērziņš Gunāra Janaiša 
grāmatā “Personības un laik-
mets” ierakstīja: “Dārgie lasītāji! 
Simtgade nav tikai iemesls svi-
nēšanai un atmiņu stāstiem, bet 
tas ir notikumus, kas liek domāt 
par nākotni, tas ir laiks, kad at -
ceramies cilvēkus un to, ko viņi 
darījuši valsts labā, un iedvesmo-
jamies no tā. Apzināmies, ka mū  su 
galvenā bagātība ir cilvēki. Ar 
Konfūcija vārdiem gribu izteikt 
vēlējumu – ja Tu domā par vienu 
gadu, iesēj sēklu, ja tu domā par 
nākamajiem desmit gadiem, ie -
stādi koku, ja domā simt gadu 
mērogā, izglīto cilvēkus.”

Turpinājumā Latvijas Nacio-
nā lās bibliotēkas ātrijā pirmizrā-

di piedzīvoja multimediāla izrā-
de “Gaismas raksti” – laikmetīgs 
stāsts par to, kur savu spēku 
smelties mūsdienīgam latvietim, 
par mūsu valsti, kuŗu ar katru 
nodzīvoto brīdi radām mēs paši. 
Jāņa Šipkēvica un Mārtiņa Vi  ļu-
ma kompozīcijas ar tautasdzies-
mu un Ilmāra Šlāpina tekstiem, 
Voldemāra Johansona gaismu 
partitūru Viestura Meikšāna re -
žijā mūsdienīgā iestudējumā ie -
dzīvināja Latvijas Radio koŗa 
dzie dātāji un solisti, dejotāji un 
mūziķi Jānis Šipkēvics (balss, 
sin tezatori, elektronika), Miķelis 
Putniņš (ģitara, elektronika), As -
nate Rancāne (vijole), Guntars 
Prānis (ratalira), Ieva Nīmane 
(pūšaminstrumenti) diriģenta 
Kaspara Putniņa vadībā. Iecere ir 
neparasta – veidot skaņas, gais-
mas un kustību uzvedumu Gais-
mas pils ātrijā, kur skatītāji nesēž 
konkrētās vietās, bet brīvi staigā 
pa telpu.

Viss aizsācies pirms trim ga -
diem, kad Latvijas Radio koŗa 
diriģents Kaspars Putniņš uzru-
nājis divus ļoti atšķirīgus kom-
ponistus – Viļumu un Šipkēvicu – 
radīt kopīgu darbu par temu 
Latvija un mēs šai zemē. Jo jubi-
lejas ļauj apstāties un beidzot par 
to padomāt, saka Putniņš. “Uz -
stā dījums bija tāds, ka mums ir 
jāatrodas šeit, jaunās Latvijas 
simbolā – Nacionālās bibliotēkas 
ēkā – un jāmēģina domāt par 
divām pamatlietām. Viena no 
tām ir tā kultūras telpa, tas kul-
tūras mantojums, ko esam saņē-
muši no iepriekšējām paaudzēm, 
kas vislielākajā mērā ietekmē to, 
kas mēs esam un kas ir mūsu 
garīgā pamatbarība. Otrs – tas, 
ko mēs ar šo mantojumu un 
im pulsiem, ko saņemam no pa -
saules, darām. Kā mēs veidojam 
savu valsti, savu dzīvi šodien, un 
kas ir tā elpa, ko iepūšam nā - 
kot nē – nākamajām paaudzēm 
un nākotnes Latvijai,” skaidro 
Putniņš.

***
Bauskas milicijas 20 darbi-

nieki 1991. gada janvārī iera -
dās Rīgā, kur viņiem uzticēja 
sargāt svarīgus objektus. 20. jan-
vārī apšaudes laikā pret OMON 
smagi ievainoja Jāni Jasēviču, 
Aļģi Simanaviču, Renāru Zaļo, 
Valēriju Markūnu, bojā gāja Iekš-
lietu ministrijas apsardzes vada 
komandieris, milicijas leitnants 
Vladimirs Gomanovičs un vecā-
kais iecirkņa inspektors, milicijas 
leitnants Sergejs Konoņenko. 
Bauskā 21. janvārī pie novada 
domes notika vēsturisko kauju 
rekonstrukcijas biedrības “Lat-
viešu karavīrs” Barikāžu notiku-
mu retrospekcija, lai to labāk iz -
prastu jaunā paaudze. Pēc tam 
kultūras centrā izskanēja latviešu 
rokgrupas Līvi koncerts.

***
Barikāžu dienu liecības

Latvijas Televīzijas (LTV) rai-
dī juma “Aculiecinieks” pirms pā -
ris gadiem apmeklētajos trijos 
mūzejos – Latvijas Kaŗa mūzejā, 
1991. gada barikāžu mūzejā un 
Rīgas vēstures un kuģniecības 
mūzejā – ir barikāžu liecinieki – 
dažādi dokumenti un lietas. Uni-
kālas ir kartes, ar kuŗām bari-
kādes  sākās.

“Šādas kartes bija vairākas. At -
sevišķi datumi, kad sāka veid ot 
barikādes, 13. – 14. janvārī,  tad 
tā situācija bija viena un 25. jan -
vārī jau bija cita. Tad jau bija uz -
celtas stacionārās barikādes, un 
tajā kartē tad arī ir atzīmētas,” 
raidījumā “Aculiecinieks”  stāstīja 
Latvijas Kaŗa mūzeja Pēckaŗa 
vēstures nodaļas vadītāja Sarmīte 
Baltiņa. Mūzeju eksponāti lieci-
na, ka tautas rokās savukārt bija 
radioaparāti. Cīņas apziņu stipri-
nāja plakāti ar visdažādākajiem 
vēstījumiem un saukļiem, bet 
ieroču vietā bija pat vāles ar tām 
piesietu bruģakmeni. Katrs bija 
gatavs sargāt un katrs izpaudās, 
kā prot. Bet latviešu mākslinieks 
Kurts Fridrihsons tobrīd zīmēja 
savus pēdējos darbus. Arī tie sa -
glabāti Rīgas vēstures un kuģnie-
cības muzejā. Nosaukumi un 
krāsas – trauksmainas.

Vēstures līkločos aizceļojusi arī 
tanī naktī operātora Andra Sla-
piņa izmantotā videokamera, ar 
ko fiksēts viņa sašaušanas brīdis. 
Barikāžu mūzejā palikusi vien    
šīs kameras termosoma. Taču tās 
vietā savu 20. janvāŗa nakts ieroci 
nolicis operātors Zigurds Vidiņš.

Gvido Zvaigzni ar “ātro palī-
dzību” aizveda uz Rīgas 1. slim-
nīcu. Andri Slapiņu vīri ar ne  s-
tuvēm skriešus nesa uz Doma 
baznīcu, kur atradās tuvākais 
med punkts. Nestuves, uz kurām 
gulēja Andris Slapiņš un kas dzī-
vību tomēr neatnesa, glabājas 
Rī gas vēstures un kuģniecības 
mūzejā. Mūzeja darbiniece, stā s-
tot par šīm nestuvēm, atzīstas – 
kaklā stājas kamols. No vēstures 
viedokļa tās neapšaubāmi ir uni-
kālas, bet ekspozīcijā izliktas nav. 
Viņi nezina, vai tā darīt – uz tām 
vēl aizvien ir asinis, tā baisā 
janvāŗa asinis.

*** 
Latvija Simtgadē izraudzīta 

Vestfālenes miera balvai
17. janvāŗa vakarā Starptau-

tiskās Vestfālenes miera balvas 
kopsapulcē Minsterē paziņots, 
ka Latvija un abas pārējās Baltijas 
valstis izraudzītas nozīmīgajam 

apbalvojumam – Starptautiskajai 
Vestfālenes miera balvai. Svinīgo 
kopsapulci apmeklēja arī Latvijas 
vēstniecības Vācijā pārstāvis, 
vēst niecības vadītājas vietnieks 
Jānis Bērziņš.

Starptautiskās Vestfālenes mie-
ra balvas patrons ir Vācijas Fede-
rālais prezidents Franks Valters 
Šteinmeiers. Iepriekš tā piešķirta 
tādām izcilām personībām kā 
Kofi Annanam, Vāclavam Ha  -
ve l am, Helmutam Kolam un ci - 
tiem. Baltijas valstis balvai izrau-
dzītas par to nozīmīgo ieguldī-
jumu reģiona mierīgā un demo-
kratiskā attīstībā. Vienlaikus Bal-
tijas valstīm un Vestfālenes mie-
ra līgumam šogad ir arī apaļas 
ju  bilejas – valstu Simtgades un  
370. gadadiena kopš miera lī -
guma parakstīšanas. 

Balvas piešķiršanas žūrijā ir     
F. V. Šteinmeiers, Eiropas Komi-
sijas prezidents Žans Klods Jun-
kers, Vācijas Federālās bankas 
prezidents Dr. Jenss Veidmans  
un citas zināmas personības. 
Bal va tiek pasniegta reizi divos 
gados Minsteres vēsturiskajā rāts-
namā un kopumā ir dotēta ar 
100 000 eiro. Balvas pasniegša-
nas ceremonija paredzēta 2018. 
gada jūlijā, un to tradicionāli tieš-
 raidē pārraida Vācijas sabied-
riskā televīzija.

KANADA. Vēstnieks Kārlis Eichenbaums un aizsardzības 
atašejs Kanadā pulkvežleitnants Agris Ozoliņš 17. janvārī apmeklēja 
Jaun brunsvikas pilsētu Geidžtaunu. Vēstnieks piedalījās oficiālā 
cere mo nijā, pavadot Kanadas kaŗavīrus uz Latviju, rotācijai uz 
NATO paplašinātās klātbūtnes daudznacionālo kaujas grupu.

DĀNIJA. 18. janvārī vēstnieks Kaspars Ozoliņš piedalījās Lat-
vijas Bruņoto spēku kaŗavīru Dānijas vienības sastāvā pavadīšanas 
starptautiskajā pretterorisma misijā Irakā parādē. Pēc parādes cere-
monijas vēstnieks tikās ar Latvijas kontingenta pārstāvjiem. Latvijas 
kaŗavīri nākamajā dienā apmeklēja arī Latvijas vēstniecību. Sadarbī-
ba ar Dāniju pretterorisma operācijā Irakā sākās pirms diviem 
gadiem, kad uz Irāku tika nosūtīta pirmā Latvijas kontingenta ap -
mācības grupa. Šo gadu laikā no dāņu puses ir bijušas vispozitīvākās 
atsauksmes par Latvijas kaŗavīru Irākā profesionalitāti, daudzpusību 
un atsaucību. Septiņi Latvijas kaŗavīri piedalīsies misijā Irākā Dāni -
jas Karaliskās gvardes vienības sastāvā. Pirmsmisijas apmācība un 
pa  vadīšanas parāde notika Dānijas Karaliskās gvardes kazarmās Sla-
gelsē.

JAPĀNA. Latvijas Universitātes Mazajā aulā 22. februārī no  -
tika ikgadējais Latvijas japāņu valodas runas konkurss, kuŗā pār-
baudīt savas zināšanas tika aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuŗš 
apgūst japāņu valodu. Konkurss, sadarbojoties Japānas vēstniecībai, 
Japānas fondam un Latvijas Universitātei, tiek rīkots jau septiņ pa - 
d smito gadu, un tā ir lieliska iespēja jebkuŗam, kurš apgūst japāņu 
valodu, nodemonstrēt savas japāņu valodas zināšanas, uzstājoties ar 
piecu minūšu garu runu par brīvi izvēlētu temu. Uzvarētāji tiek iz -
vēlēti divās grupās, atkarībā no japāņu valodas apguves ilguma. 
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija, kuŗas sastāvā bija 
Latvijā dzīvojoši japāņu tautības pārstāvji un Japānas vēstniecības 
Latvijā darbinieki.
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Latvijas personības 
par “čekas maisiem”
Vai tauta iet uz pašiznīcināšanos?

Turpinās diskusijas par tā saucamajiem “čekas maisiem”. Ko 
darīt ar tiem? Atvērt, neatvērt? Šoreiz mūsu lasītājiem piedāvājam 
plaši pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku viedokli par šo 
“mūžīgo” jautājumu.

Raimonds Pauls. Nu taču vienreiz 
jā  beidz tā kaķa vilkšana aiz astes! 

Vai nu atveriet, vai sadedziniet! 
Cik tad gadu jau pagājuši kopš 
neatkarī gas valsts atjaunošanas? 
Drīz būs trīsdesmit? Un mēs aiz-
vien ņemamies ar tiem maisiem. 
Tie šām valstī nav citu problēmu, 

ko risināt? Ko mēs panāksim, 
atve  - r ot tos maisus? Aizies kāda 

maz bērni uz skolu, visi rādīs ar 
pirkstiem, re, tavs vectēvs bija čekas 

stu kačs! Tas kādam ir vajadzīgs? Tie taču 
nav ne slepkavojuši, ne šāvuši. Apstājieties! Tagad arī lietuviešu 
aktieris Donāts Baņonis tiek izvilkts no maisiem... Ziniet, mani tas 
galīgi neinteresē. Es zinu tikai to, ka viņš bija izcils aktieris, un 
man neko vairāk nevajag. Latvijas Simtgade taču tuvojas, bet mēs 
visi līdz tam brīdim jau būsim sanaidojušies. Nu tad celiet ārā 
vēsturi par latviešu sarkanajiem strēlniekiem, celiet ārā visu to, kas 
saistās ar sarkanarmiju, ar tiem, kas cīnījās otrajā pusē! Visa mūsu 
vēsture ir tāda, ka esam dalījušies un šāvuši cits citu. Tādai mazai 
tautiņai, cik nu mēs esam te palikuši, vajadzētu apstāties 
pašiznīcināšanās maratonā. Vaja dzē tu sākt domāt, kā mums tikt 
ārā no pēdējām vietām ekonomikā, demografijā... Tie ir galvenie 
jautājumi, bet vēsturi lai pēta vēstur nieki, kuŗi, protams, pierādīs 
katrs sev izdevīgu vēstures versiju. 

Māra Zālīte. Vesela programma pa -
redz okupētas valsts inteliģences un 

viedokļu līderu diskreditēšanu,       
iz  olē šanu, lai ko tas nozīmētu. Ir    
jā  k lausās daudz muļķību presē, 
sociālajos tīklos. 

Piemēram, to, ka bez jebkā  - 
d iem pierādījumiem tiek malts  
un zelēts, ka Ziedonis bijis čekists, 

Peters bijis čekists, Pauls, Sebris, 
Džemma Skulme, Velta Toma, Tau-

tas frontes vadība, akadēmiskās ap -
rin das un vēl, un vēl. Visas galotnes, vie-

 nīgi virsotnes! Ja latviešu tautu kā kādreiz 
skolā nostādītu vienā līnijā un teiktu: lai iznāk priekšā tas, kuŗš 
zina, ka Ziedonis, ka Peters bijis čekists, neviens neiznāktu un to 
neapgalvotu. Tikai šakāļu vaukšķēšana tumsā. Šos mūsu tautas 
dižākos cilvēkus turēt tādās pretīgās aizdomās – man tas ir 
personīgs aizvainojums. Tautai – ceļš uz pašiznīcināšanos. 

Mani arī viens otrs tur piesauc. Varu pateikt skaidri un gaiši: 
esmu izvairījusies, neesmu iekritusi man liktajās cilpās un lamatās. 
Neko neesmu parakstījusi, ne par vienu neesmu ziņojusi, un manis 
dēļ veriet tos maisus vaļā kaut rīt. Bet taču ar kaut kādu jēgu, ar 
priekšzināšanām. Uzskatu, ka man ir tiesības un pienākums pro-
testēt pret baumām, tenkām un psīcholoģisku vardarbību pret tiem 
kolēģiem, kuŗus uzskatu par nepatiesi, iespējams, tīši nekrietni 
apvainotiem.       

viešiem piederošajiem kuģiem, 
vainagojās ar panākumiem – ne -
skatoties uz PSRS nosūtīto notu 
Īrijas valdībai, Īrijas Augstākā 
tie sa (Eire High Court) 1941. ga  d ā 
nolēma, ka abi kuği ir privātīpa-
šums, un līdz ar to nav izdodami 
PSRS. Laikraksts Irish Times tajā 
laikā rakstīja: “Jānis Mežs šo 
prāvu uzvarēja!”

Jānis Mežs ir dzimis Rīgā 1884. 
gadā, miris Dublinā 1978. gadā. 
Pēc diplomātiskās darbības bei-
gām  Īrijā strādājis Dublinas pil-
sētas universitātes Folkloras no -
daļā. Jānis Mežs pārvaldījis 26 
svešvalodas.

***
Diplomātam 

Jānim Tepferam –120 
2018. gada 16. janvārī apritēja 

120 gadi, kopš dzimis diplomāts 
Jānis Tepfers (16.01.1898.- 09.04. 
1994.). Jānis Tepfers bija Ieca - 
vas farmaceita dēls. 1909. gadā 
sāka mācības Jelgavas ģimnazijā, 
1917. ga dā pabeidza L. Bērziņa 
un F. Šmithena ģimnaziju eva-
kuācijā Tērbatā un tad divus ga -
dus bija medicīnas students Tēr-
batas universitātē. Latvijas Uni-
versitātē viņš studēja tieslietas 
(1921–1937). 1918. gada decem-
brī brīvprātīgi iestājās Atseviš-
ķajā studentu rotā. Piedalījās 
kaujās pret lieliniekiem. 1919. 
ga  da decembrī no vecākā brāļa, 
kapteiņa Herberta Tepfera, iz -
pild ot Apsardzības ministrijas 
pavēli, pārņēma ārlietu ministra 
Zigfrīda Annas Meierovica adju-
tanta pienākumus. No armijas 
leitnants J. Tepfers oficiāli tika 
atvaļināts 1927. gadā.

Ārlietu ministrijā J. Tepfers ie -
ņēma amatus vairākās struktūr-
vienībās. Viņš pavadīja Z. A. Me  i-
erovicu 1920. gada rudenī – 
1921. gada februāŗa sākumā ko -
man dējumā uz Ženēvu, Romu, 
Parīzi un Londonu Latvijas de 
iure atzīšanas lietā.

Latvijas diplomāti Parīzē pēc 
Latvijas atzīšanas de iure. Pir-
majā rindā vidū: Zigfrīds Anna 
Meierovics, pa labi – ārlietu 
ministra kabineta šefs Jānis 
Lazdiņš, pa kreisi – diplomā-
tiskais pārstāvis Romā Miķelis 
Valters. Otrajā rindā no labās: 
ārlietu ministra adjutants Jānis 
Tepfers, diplomātiskais pārstā-
vis Londonā Georgs Bisenieks, 
Latvijas valdības delegāts Pa -
rīzē Oļģerts Grosvalds // Foto 
autors nezināms. Ārlietu minis -
t ri jas archīvs

 
1922. gada martā tika iecelts 

par Latvijas delegācijas sekretāru 
Starptautiskajā konferencē Dže-
novā. Pēc Latvijas okupācijas       
J. Tepfers 1940. gada 17. jūlijā 
iesniedza atlūgumu, ko valsts 
prezidents ar rīkojumu akceptēja.     
27. oktobrī J. Tepfers ar aktu no -
deva sūtniecību sekretāram Jā - 
n im Zirnim un pārcēlās uz dzīvi 

valstīm Baltijas gaisa telpas patru-
lēšanā. Augstu tika novērtēts 
progress NATO Varšavas samita 
lēmumu īstenošanā, pārliecino-
ties, ka Varšavā ir pieņemti pa -
rei zi lēmumi. No 2018. gada jan-
vāŗa Latvija tērē 2%  iekšzemes 
kopprodukta, lai stiprinātu savas 
aizsardzības spējas. Akcentēta ti  ka 
arī labā Baltijas valstu – Lat vijas, 
Igaunijas un Lietuvas – sadarbība 
aizsardzības jomā. Drošības jau-
tājumu kontekstā tika pieminē -
ta Krievijas īstenotā polītika, no -
rād ot uz kiberdrošības jautāju-
mu. Runājot par ekonomikas jau-
tājumiem, Kučinskis infor mēja 
Dānijas premjēru par Latvijā īste-
notajām reformām, kā arī tau t-
saimniecības prioritātēm. Fakts, 
ka Dānijas premjērs L. Rasmu-
sens apmeklē Latviju un pārējās 
Baltijas valstis tieši Simtgades 
gadā, ir simbolisks – tas sasaucas 
ar Dānijas svarīgo lomu Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanā, 
un Ziemeļvalstu un Baltijas val-
stu ciešo sadarbību.

***
Latvijas vēstniecība Īrijā 
atklās piemiņas plāksni 

Jānim Mežam  
Atceroties Latvijas starptau tis-

kās atzīšanas de iure dienu, 26. 
janvārī pulksten 13 Latvijas vēst-
nieks Īrijā Jānis Sīlis Mountdže-
romejas kapos (Mount Jerome 
Cemetery) Dublinā svinīgā cere-
monijā atklās piemiņas plāksni 
Latvijas diplomātam Īrijā Jānim 
Mežam.  

Diplomāta Jāņa Meža kapavieta

Savas diplomātiskās karjeras 
laikā J. Mežs ir bijis konsulārais 
aģents jeb goda vicekonsuls Ku -
bā, bet 1939. gada jūlijā kļuva par 
Latvijas sūtniecības Londonā ār -
štata darbinieku kuğu avāriju lie-
tu kārtošanai. Pēc Latvijas oku-
pācijas no 1941. gada līdz 1942. 
gada augustam bijis sūtniecības 
Londonā goda finanšu atašejs 
Īrijā. Dublinā diplomātam tika 
uzdots kārtot Latvijas kuģu Eve-
roja un Ramava lietu Īrijas tiesu 
iestādēs, kad PSRS cēla prasību 
par abu kuģu izdošanu, jo tobrīd 
abi kuģi fiziski atradās Īrijas 
valsts territorijā.

Tiesas procesā Īrijā Jāņa Meža 
neatlaidība, spīts un gudrība, ap -
strīdot PSRS pretenzijas uz lat-

Oktobrī uzstādīs piemiņas 
zīmi latviešu leģionāriem

Latvijas Okupācijas mūzejs sa -
darbībā ar Beļģijas pilsētas Zē  del -
gemas pašvaldību 2018. gada ok -
tobrī uzstādīs piemiņas zīmi lat-
viešu leģionāriem, kuŗi pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām nonāca Zē -
delgemā kā kaŗagūstekņi un ne -
zaudēja ticību Latvijas brīvībai. 
Pieminekli novietos jaunā Zēdel-
gemas pilsētas rajonā, laukumā, 
kas nosaukts brīvības vārdā – 
Bri vibaplein. Pie pieminekļa būs 
skaidrojošs teksts par latviešu 
leģionāriem un viņu likteni.

Piemiņas zīmes ideja un vei-
dols tika izraudzīts tēlniecības 
konkursā aizvadītā gada vasarā. 
Noteikumi paredzēja, ka “Piemi-
nekļa Brīvībai” dizainā jāiekļauj 
jēdziens “brīvība” tās simbolis ka-
jā nozīmē. Piemineklim jāat gā -
dina par latviešu un citu Ba l ti jas 
kaŗagūstekņu atrašanos Zē  del-
gemas britu kontrolētajā kaŗa -
gūstekņu nometnē 1945./46. ga  da 
ziemā. Viņi bija spiesti kaŗot sa -
vas valsts neatkarībai naidīgas 
svešas varas – nacistiskās Vācijas – 
pusē pret otru naidīgu svešu va -
ru – Padomju Savienību. Cerot 
uz sapratni un palīdzību, 11 727 
latviešu kaŗavīri Otrā pasaules 
kaŗa beigās padevās Rietumu 
sabiedrotajiem un nonāca gūstā 
Zēdelgemā. Esot nebrīvē, latvie-
šu kaŗavīri tomēr uzturēja ideju 
par Latvijas valsts brīvību. Viņi 
izgatavoja Brīvības pieminekļa 
atveidu, lai pie tā 1945. gada 18. 
novembrī atzīmētu Latvijas ne -
atkarības 27. gadadienu. Decem-
brī latviešu gūstekņi nodibināja 
labdarības organizāciju Dauga-
vas Vanagi, kas Latvijas brīvības 
domu uzturēja dzīvu visus garos 
gadus, kad Latviju bija okupējusi 
Padomju Savienība. Latviešu ka -
ŗavīri Zēdelgemā tika atbrīvoti 
1946. gada maijā, bet daudzi no 
viņiem dzimtenes atbrīvošanos 
1991. gadā nesagaidīja.

Tēlniecības konkursā uzvarēja 
tēlnieka Kristapa Gulbja piedā -
vā tais mets “Latvijas stāvstrops”. 
Au  tors par savu ideju teic: “Zē -
del gemas nometnē bija gandrīz 
12 000 latviešu kaŗavīru. To 
skaits ir līdzvērtīgs bišu skaitam 
stropā. Mana ideja ir piemineklī 
apvienot kopīgās eiropiskās vis-
pārcilvēciskās vērtības un visiem 
eiropiešiem saprotamu simbolu 
valodu ar tikai Latvijai īpašo un 
vizuāli raksturīgo. Latvijas bišu 
saime Flandrijas zemē. Bišu sai-
me ir tauta. Strops ir viņu valsts. 
Ar savu armiju, ar likumiem un 
kārtību. Bites ir miermīlīgas – tās 
pašas nevienam neizbrūk. Tās 
aizstāv, cīnās un mirst par savu 
stropu, saimi, brīvību.”

***
Dānijas premjērministrs Rīgā
Ministru prezidents Māris Ku -

činskis Rīgā tikās ar Dānijas 
prem jērministru Larsu Lēki Ras-
musenu (attēlā).

Tikšanās laikā liela nozīme tika 
pievērsta abu valstu attiecībām, 
drošības jautājumiem, kā arī eko-
 nomiskajai sadarbībai. Kučinskis 
pauda gandarījumu par Dānijas 
iesaisti NATO paplašinātajā klāt-
būtnē Baltijas valstīs – Dānija ir 
viena no aktīvākajām NATO 

Zviedrijā. No 1942. gada J. Te p-
fers bija tulks Zviedrijas Ārlietu 
ministrijā, 1947.–1959. gadā – 
Zviedrijas banku darbinieks. 
Vien laikus J. Tepfers kopš 1948. 
gada vadīja Nacionālā fonda 
padomes darbu. No dibināšanas 
1952. gadā bija latviešu ev. lut. 
draudzes priekšnieks. Līdz 1954. 
gadam – Zviedrijas Latviešu pa -
domes vicepriekšsēdis. Jānis Tep-
fers aizgāja mūžībā 1994. gada    
9. aprīlī Stokholmā. Apbedīts 
Tep  feru dzimtas piederīgo atdu-
sas vietā Stokholmas Sandsbor-
jas kapos.

Jāņa Tepfera darbs valsts labā 
novērtēts ar Triju Zvaigžņu orde-
ni, 16 Eiropas valstis viņam pie-
šķīrušas savus augstākos apbal-
vojumus – ordeņus.

***
Eurimages atbalstu saņēmuši 

pieci Latvijas kopražojumi
Apkopojot 2017. gada darbības 

rezultātus, Nacionālais Kino centrs 
ziņo, ka Eiropas kopražojumu fon-
da Eurimages atbalstu gada laikā 
saņēmuši pieci filmu projekti, ku -
ŗos Latvija piedalās kā galvenais 
producents vai mazākuma kopra-
žojuma partneris.

Starptautiski kopražojumi ir 
viens no stratēģiski svarīgiem Lat-
vijas filmu nozares attīstības virzie-
niem un arvien izplatītāka prakse 
Eiropas mērogā, jo kopražojumi 
ļauj gan piesaistīt papildu financē-
jumu filmu ražošanai, gan veicināt 
filmu ceļošanu pāri lokālo kine-
matografiju robežām.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Kā šodien atceros: “Rīgas Balss” 
pirmajā lappusē, pa visu lapas 
augšu, sauklis “Visi uz vēlē ša-
nām!” Noteiktajā dienā pulksten 
7 kāda večiņa ienāk vēlēšanu 
iecirknī – “es atnācu pirmā!”, lai 
paņemtu biļetenu ar vienīgo 
kandidātu un iemestu to urnā. 
Iecirknī skanēja mūzika, netrūka 
ziedu, un ap pusdienlaiku aģi ta-
tori apstaigāja dzīvokļus, lai at -
gādinātu, ka jāiet balsot. Vēlē šanu 
iznākums bija paredzams – vis-
maz 95%, par to nebija šaubu, bet 
bija jārada iespaids, ka vienaldzī-
go nav, ka “tauta balso”.

Padomija jau sen pārtapusi 
Krievijas Federācijā, un 18. martā 
jānotiek prezidenta velēšanām. 
Neviens nešaubās, ka atkārtoti 
tiks ievēlēts “nācijas līderis” – 
Vladimirs Vladimirovičs Putins. 
Un tieši tāpēc, ka šāds iznākums 
visiem ir skaidrs, patlaban dru-
džaini tiek veikti priekšdarbi, lai 
18. martu padarītu par īstiem 
tautas svētkiem, lai vēlēšanu ie -
cirkņos uzstātos mūziķi, un pat 
tur darbošoties “iepazīšanās die-

Vienaldzība Putinam būtu posts
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

n ests”, jo demografiskie rādītāji 
nav iepriecinoši.

Tā kā visi zina, ka Putins uz -
varēs, Vladimiru Vladimiroviču 
biedē vienaldzības rēgs: viņam 
vajadzīgs, lai balsošanā piedalītos 
vismaz 70% balsstiesīgo. Vismaz! 
Taču jau tagad, janvārim beidzo-
ties, neatkarīgā “Levada centra” 
rīkotā aptauja rāda, ka 18. martā 
balsos vien 52 līdz 54% balss tie-
sīgo, un respektablā domnīca 
“Pēterburgas polītikas fonds” pa -
reģo, ka balsot iešot mazāk par  
40 procentiem! Tā Putinam būtu 
īsta katastrofa. Un mēs saprotam, 
ka Alekseja Navaļnija aicinājums – 
boikotēt vēlēšanas – ir labi tēmēta 
bulta ar mērķi graut Putina imi-
džu, atsegt vispārējo apnikumu.

Tāpēc Putinam vēlēšanu pir-
majā kārtā vajadzīgi pēc iespējas 
kādi, protams, nekaitīgi, bet vēlē-
tājiem interesanti, pat intriģējoši 
sāncenši – kaut vai draiskulīgā 
Ksenija Sobčaka, un visiem apni-
kušā, gandrīz vai senīlā Zjugano-
va vietā kompartijas izraudzītais 
bagātais Ļeņina vārdā nosauktās 

lielfermas īpašnieks Grudiņins, 
var teikt – “izveicīgs lauķis”.

Prezidenta vēlēšanu gaidās ar 
visai drūmu, draudīgu prognozi 
nāk klajā partijas “Spravedļivaja 
Rossija” (Taisnīga Krievija) dar-
bonis, portāla “Svobodnaja misļ” 
(Brīvā doma) redaktors Michails 
Deļagins: viņš liek saprast, ka 
nevis pirms, bet pēc prezidenta 
vēlēšanām iespējams valsts ap -
vērsums (!), piepildot sasodīto 
“Rietumu” ieceri. Un te, brīdina 
Deļagins, sava loma būšot “libe-
rālajai Medvedeva valdībai”. Na -
baga Medvedevs – man gandrīz 
jau žēl viņa...

Prezidents Putins laikraksta 
“Komsomoļskaja Pravda” redak-
cijā bija sasaucis drukāto un 
elektronisko mediju pārstāvjus 
un dalījies savos apsvērumos. 
Viņš izsmēja ASV valsts depar-
tamenta bažas par to, ka Alek - 
 s ejam Navaļ nijam laupīta iespē-
ja balotēties prezidenta vēlē ša-
nās. Tas nozīmē, teica Putins, 
ka ASV administ rā cijai ir savas 
prioritātes attiecībā uz citu val-

stu vadību, ka ir tādi, kuŗus 
ASV gribētu redzēt Krie vijas 
polītiskajā sfērā (!), uz ku  ŗ iem 
Amerika varētu balstīties. Tas 
viņiem nav izdevies, ar ļaunu 
prieku konstatēja Putins.

Pūlēdamies izdabāt gan krei sa-
jiem, gan labējiem vēlētāju slā  - 
ņ iem, Putins, jāatzīst, veikli laipo. 
Tiek izreklamēta dokumentālās 
filmas “Valaam” premjēra Krie vi-
jas TV 1. kanālā. Filma veltīta 
dau dzinātajam Valaamas klos-
terim Ladogas ezera salā. Apmek-
lējot šo krievu pareizticības svēt-
vietu, nesenais ateists Putins, me -
tis krustu, teica, ka boļševisms  
un kristietība “absolūti tuvi cits 
citam” un ka “komūnisma cēlāju 
morāles kodekss” daudzējādā zi   ņā 
balstās uz “Evaņģelija bauš ļiem”. 
Un Maskavas valsts televīzija 
“visai tautai” rādīja, kā prezidents 
Putins 19. janvārī, Jēzus kristī ša-
nas dienā, kādā provinces pilsētā 
puskails kāpa āliņģī, apliecinot 
dievbijību...

Un nobeigumā – kaut kas 
daudz nopietnāks: Kazachstānas 

prezidents Nursultans Nazar ba-
jevs 16. janvārī ieradās ASV valsts 
vizītē, un tika parakstītas vieno-
šanās par ekonomisko un tech-
nisko sadarbību daudzās jomās, 
arī stratēģiski svarīgās, par 7 mil-
jardiem dolaru. Amerikāņi palī-
dzēšot radīt Kazachstanā līdz 
2050. gadam “trīsvalodu sabied-
rību” – lai katrs kazachs varētu 
komūnicēt ne tikai savā un krievu 
valodā, bet arī angliski.

Komentējot Nazarbajeva vizī-
tes rezultātus, Konstantīns Zatu-
ļins portālā zavtra.ru vaimanā: 
“Kazachstānas došanās ASV vir-
zie nā Krievijai ir liels zaudējums, 
ko var salīdzināt ar Ukrainas ka -
tastrofu.”

Jā, Ukraina! Nupat Ukrainas 
parlaments ar 280 balsīm pret    
36 pieņēma likumu, kas paredz 
pasākumus, “nodrošinot Ukrai-
nas valsts suverēnitāti Doņeckas 
un Luhanskas apgabalu neliku-
mīgi okupētajās territorijās”. Tā -
tad – nekādu sarunu ar pašpa   -
slu dinātajām “tautas republikām”.

Pagājušajā nedēļā Latviju ap -
šalca vēsts par celtni Kurzemes 
piekrastē, tieši pašā krastā, kur 
mājas būvēt nedrīkst. Laikraksta 
Kursas Vārds žurnālisti, kas bija 
devušies aplūkot vētras postīju-
mus stāvkrastam, gluži nejauši 
atklāja… māju. Ak, jā, žurnālisti 
atcerējās, par to taču bija tiesas 
prāva, un rajona administratīvā 
tiesa Liepājā tiesneses Kristīnes 
Brokānes vadībā bija atzinusi, ka 
celtne ir nevis māja, bet gan ku -
ģis. Šo spriedumu vēlāk apstipri-
nāja Kurzemes Apgabaltiesa un 
tiesnese Ināra Rozīte. Jo mājas 
īpašnieks, cilvēks vārdā Argods 
Lūsiņš, bija tiesā iesniedzis doku-
mentus, kas it kā apliecināja, ka 
tā nav vis māja, bet kuģis. Lai arī 
patiesībā tas nav nekāds kuģis. 
Laikraksts rakstīja: “No juridiskā 
viedokļa, jebkuŗam Latvijas ie -
dzī votājam ir tiesības jūras krastā 
izvilkt savu peldlīdzekli – laivu, 
plostu vai kuģi, un nekas Latvijas 
likumos nav teikts par to, ka uz 
kuģa nedrīkstētu būt dīvāns, stik-
lota stūres māja, kas līdzinās veran-
dai, vai bocmaņa šūpuļ krēsls.”

Vietējā pašvaldība zināja, kas 
tur notiek, bet sākumā izlikās to 
nesaprotam. Pāvilostas novada 
domes priekšsēdis Uldis Kris-
tapsons, taujāts par būvi, atbil-
dēja: “Tā nav ēka, tas ir kuģis, 
līdz ar to pašvaldības būvvaldei 
nav jāprasa atļauja būvēt. Kuģa 
īpašnieks par to pašvaldībā nav 
interesējies, jo viņam tas nav 
jādara.” Savukārt Liepājas reģio-

PIE ŪDEŅIEM
nālās vides pārvaldes direktore 
Ingrīda Sotņikova žurnālistiem 
pateica, lūk, ko: “Šo veidojumu 
stāvkrastā netālu no Umales sāka 
būvēt pirms kādiem pieciem 
gadiem. Mums pārvaldē bija sū -
dzība, un atbilstoši reaģējām. 
Uzlikām sodu par neatļautu būv-
niecību un likām nojaukt. Sekoja 
tiesvedība, kuŗā īpašnieks uzrā-
dīja dokumentus, ka pieminētā 
būve ir kuģis, un prāvu mēs zau-
dējām. Arī nekāds sods īpaš nie -
k am nebija jāmaksā, un tā nu šī 
būve stāv kā kuģis jūras krastā.” 
Pirmajā tiesas instancē pārval -
des pārstāvji piedāvāja domu – ja 
reiz tas ir kuģis, tad tam būtu 
jāizskatās kā kuģim un jābūt 
nolaižamam ūdenī, taču vienalga 
vispirms viena tiesnese secināja, 
ka tas nudien ir kuģis, un otra 
sprieda tāpat.

Te jāpiebilst pāris faktu. Pirm-
kārt, Lūsiņa kungs ir ļoti turīgs 
cilvēks. Viņš ir akcionārs vairā-
kos ar naftas industriju saistītos 
uzņēmumos, un viņš ir bijis visai 
dāsns ziedotājs dažādām polītis-
kajām partijām. Korupcijas no -
vēr šanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) mājaslapā neatradu in -
formāciju, kas liecinātu, ka viņš 
ir ziedojis naudu partijai Mēs 
mūsu novadam, kuŗu Pāvilostas 
novadā pārstāv minētais U. Kris-
tapsons, un tāpēc absolūti neva-
ru apgalvot, ka te ir notikusi kaut 
kāda neētiska apmaiņa. Taču 
stāstu par Argodu Lūsiņu varam 
salīdzināt ar citu stāstu, kuŗa 

centrā ir dāma vārdā Valentīna 
Rudenko. 2008. gadā Rudenko 
kundze pie Lielupes krasta izno-
māja mazdārziņu. Dārziņš atro-
das palienes pļavā, un tur maz-
dārziņos drīkst būvēt tikai sil-
tum nīcu vai mazu celtni dārz-
niecības piederumu glabāšanai. 
Tā vietā V. Rudenko uzcēla visai 
pamatīgu māju. Pašvaldība pret 
viņu vērsās ar visu bardzību – 
bija administrātīvi sodi, bija  
tiesu lēmumi, kas pieprasīja cel - 
tnes nojaukšanu. Jelgavas nova -
da sa biedrisko attiecību vadītāja 
Da  ce Kaņepone par to ir teikusi, 
lūk, ko: “Vairāk nekā septiņus 
gadus ilgst iedzīvotāju demon s-
trā tīvā ignorance gan Jelgavas 
novada domes lēmumam, gan 
būvvaldes norādījumiem, ka 
kon krētā applūstošā territorijā 
apbūve ir aizliegta.” Laika gaitā 
jautājums nonāca Augstākajā 
tie sā, kuŗa 2014. gadā noteica,    
ka nākamo trīs gadu laikā māja   
ir jānojauc. Valentīna Rudenko 
to nedarīja, un tāpēc pērn oktobrī 
mazdārziņā ieradās pašvaldības 
pārstāvji ar smago techniku, un 
māju nojauca. Rudenko kundze 
palika ar gaŗu degunu: “Es gribu 
dzīvot pie dabas, es mīlu zemi un 
nežēloju sevi darbā un tikai ar 
savām pūlēm visu esmu sasnie-
gusi. Es nevienam neko neesmu 
nozagusi un bērnus mācu dzīvot 
godīgi. Cik esmu pa iestādēm 
staigājusi, neviens man nenāk 
pretī, es nesaprotu, kāpēc parasts 
cilvēks nevar normāli dzīvot.” 

Viļus neviļus prātā nāk vecais 
teiciens par to, ka bagātais dara, 
kā grib, nabags – kā var. Valen-
tīnas Rudenko mājas vairs nav, 
savukārt kuģis/māja krastā pie 
Pāvilostas stāv joprojām. Te nu 
gan jāsaka, ka Pāvilostas novads 
platības ziņā nav nekāda Sibirija 
vai Ķīna. Jā kāds no tiesas būtu 
aizčāpojis uz krastu paskatīties, 
kā to darīja Kursas Vārda žurnā-
listi, tas cilvēks būtu varējis pats 
savām acīm pārliecināties, ka uz 
krasta nudien ir māja, nevis 
peld līdzeklis. Radio intervijā pēc 
tam, kad izcēlās skandāls, ties-
nese Brokāne taisnojās, ka viņa 
nav devusi atļauju krastā būvēt 
māju, viņa ir devusi atļauju tur 
būvēt kuģi un, ja galu galā tika 
uzslieta māja, tā nav viņas pro-
blē ma. Taču tiesu uzdevums ne 
tikai Latvijā ir konstatēt visus 
iespējamos lietas apstākļus, un 
šajā gadījumā kāds nudien va -
rētu būt devies aplūkot situāciju 
uz vietas.

Te savukārt jājautā par vai-
rākiem aspektiem, sākot ar li -
kumu kvalitāti mūsu valstī. Savu-
laik mūsu Saeima pieņēma liku-
mu, kuŗā bija aizliegta vispār 
jebkāda būvniecība 300 metru 
aizsargjoslā ap ūdeņiem un ai z-
sargātām territorijām, taču to -
reizējā Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga to atmeta atpa-
kaļ, konstatējot, ka tas būtībā 
nozīmētu apturēt visu ostu dar-
bību. Toreiz lieli iebildumi bija 
pašvaldībām, kuŗās notiek uzņ ē-

mējdarbība pie ūdeņiem. To no -
teikumu “gudrās galvas” atkal 
izņēma no likuma. 

Vērts arī padomāt par tiesu 
kvalitāti. Tiesa Kurzemē acīmre-
dzami bijusi nolaidīga, ja reiz 
vides sargi tai izmisīgi stāstīja, ka 
uz krasta ir māja, nevis kuģis,  
bet tiesa vienalga izdarījusi citu 
secinājumu. Tiesu un tiesnešu 
kvalitāte patlaban Latvijā ir ak -
tuālizējusies citā jomā, proti, 
tiesu attieksmē pret maksāt ne-
spējas “industriju”. Tur žurnāls    
Ir pēdējo pāris gadu laikā ir vei -
cis plašu pētījumu, kuŗā konsta-
tēts, ka simtiem uzņēmumu, kas 
iekūlušies maksātnespējas pro-
cesos, ir oficiāli pārreģistrējuši 
savu adresi citur, tā radot aizdo-
mas, ka viņi vēlas konkrētu, nevis 
gadījuma rakstura tiesnesi. Žur-
nāls identificēja vairāk nekā duci 
tiesnešu, kuŗi katrs bija izskatī-
juši 10 un vairāk maksātnespējas 
lietas. Aizdomas par shēmošanu 
bija tik pamatīgas, ka Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis nāca 
klajā ar paziņojumu, ka tās jāiz-
vērtē, un aicināja tieslietu sek -
toru pārraugošo Tieslietu pado-
mi izpētīt situāciju, ko padome 
arī solīja izdarīt.

Saprotu, ka cilvēkiem patīk 
dzīvot pie ūdeņiem. Tā tas ir bijis 
kopš cilvēces pirmsākumiem. 
Taču ir likumīga būve un ir ne -
likumīga būve, bet stāsts par 
mā  ju/kuģi norāda uz lielām 
 problēmām gan likumā, gan arī 
tiesās. Tā tas nedrīkst būt.
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Aivara Freimaņa (dz. 1936. g.) 
romāna Katls galvenā persona 
Ingus Zutis, saukts par Ņurņiku, 
pirmajā pēckaŗa laikā, vēl Staļina 
varas gados, nonācis padomju 
kaŗa dienestā, brokastīs saņem 
“pa šķēlei no amerikāņu gaļas 
konserviem, kuŗus, vēl kaŗā sa -
biedrotie būdami, viņi krieviem 
bija tik dāsni sadāvājuši, ka pat 
tagad pietika”. (318. lpp.) Autors 
nepastāsta, kā tad amerikāņu 
gaļa Ņurņikam garšojusi. No 
sa  va bērnībā bēgļu nometnē Vā -
cijā pavadītā laika atceros, ka arī 
tur bija pieejama amerikāņu ga -
ļa, kas nāca palīdzības “paciņās” 
kā uztura papildinājums ikdie-
nas izsniegumiem no kopkatla 
un “sausajām devām”. Atceros 
cilvēkus pukojamies, ka gaļa esot 
saldināta: kā nu amerikāņi ko 
tādu varot ieēst! Tā jau ir: saldu-
mi spēj dzīvi saldināt, gaļa – or -
ga nismu stiprināt, bet abu ap -
vienojums dažam latviešu cilvē-
kam šķita pagalam nepiedienīgs.

Aivars Freimanis Latvijā pazīs-

Jestrs maisījums
Aivars Freimanis, Katls, romāns, apgāds Zvaigzne ABC, 2017. g., 448 lpp.

tams kā kinematografists un fil -
mu scēnārists jau kopš 60. ga -
diem, vēlāk viņš kļuvis arī par 
stāstnieku. Katlā ir viņa pirmais 
romāns. Tā kā darbība sākumā 
notiek Ventspils pusē 1944. gada 
Lieldienās, lasītājam vedas do -
māt, ka viss romāns būs atvēlēts 
t. s. Kurzemes katla tematam. 
Nepareizi: sācies ar Kurzemes 
katlu, romāns izved cauri visam 
padomju laikam, līdz pēdējā no -
daļa ar virsrakstu Laimē die šana 
sākas ar bieziem burtiem ie -
spiestu vēstījumu: “Padomju Sa -
vienība sabruka”. Grāmatas no -
saukums Katls tālab tveŗams pla-
šākā nozīmē nekā Kurzemes 
katls vien. Kad katlā vāra zupu, 
tajā iemet visdažādākos kom -
ponentus, un tādas savā katlā ie -
vietojis arī mūsu autors. Jautā-
jums ir vienīgi, cik labi dažādās 
zupas vārāmās sastāvdaļas sade-
ras kopā. Vai iznākums drusku 
negaršo pēc saldinātas gaļas?

Lieki teikt, ka autora izvēlētais 
laikmets bija sākumā traģisks, 
izteikti drāmatisks, bet vēlāk 
ačgārnību pilns, stagnējošs, bez-
jēdzīgs. Traģiskuma kulminācija 
sasniegta nodaļā par žīdu šau-
šanu Baltās smiltis. Par tiem, kam 
holokausta temats nav svešs, la -
sot acīs var iezagties pa asarai. 
Par traģisko autors šeit rakstījis, 
kā teikt, ar dvēseles pašu jūtīgāko 
slāņu iesaisti. Tomēr savu pama-
ta nostāju paudis, romāna toņ-
kārtu pieteicis viņš ir jau 22. lap-
pusē: “Aŗī kaŗā ir daudz jautrības, 
kā to iepriekšējā vispasaules slak-
tiņā bija atklājis krietnais karei -
vis Šveiks.”

Ko lai sakām par Aivara Frei-
maņa vēlēšanos par nopietno 
rakstīt jocīgi, ar brangu humora 
piešprici? Tai ir savas pozitīvās 
un savas negātīvās puses. Var 

teikt: vai tad par kaŗa, Staļina 
laika, okupācijas šausmām nav 
ar smagām sirdīm jau gana sa -
rakstīts? Vai joku dzīšana ap no -
pietno neiezīmē citādu, oriģi  -
nālu pieeju? Vai humoru un vieg-
lumu kā kontrastējošu līdzekli 
un īslaicīgu spriedzes mazinātāju 
nelika lietā jau Šekspīrs, pie mē -
r am,  kapraču dialogā Hamletā? 
Kritiskāk noskaņoti lasītāji tur-
pretim iebildīs, ka par visu jau 
nedrīkstētu jokoties. Viņi teiks, 
ka ir viena lieta lasīt par drusku 
plānprātīgā un vientiesīgā čecha 
Šveika dēkām pirms vairāk nekā 
simt gadiem no mums patālās 
zemes, bet cita lieta – vīpsnāt un 
smiet “par miesu no mūsu mie-
sas, par asinīm no mūsu asinīm” 
mūsu pašu dzimtenē vai tēvze  -
mē un tās okupantu kalpībā.

Romāna cita komponente, par 
kuŗu lasītāju domas dalīsies, būs 
tajā dāsnās devās iestrādātais 
sekss. Turklāt dzimumakti un  
ta  jos nodarbinātie organi bez 
mi n s  tināšanās un smalkjūtības 
nosaukti mūsu pašu taktiskajos 
terminos. Uz grāmatas aizmu-
gurējā vāka lasāms brīdinošs 
“18+”, kas laikam nozīmē, ka 
jaunākiem cilvēkiem romāns nav 
ieteicams, jo varētu traucēt viņu 
garīgajai veselībai. Nu slikti, jo 
jaunākā laika “reitingi” rāda, ka 
Latvijas jauniešu zināšanas par 
savas zemes 20. gs. vēsturi tiecas 
pazemināties. Brīvdomīgāki lasī-
tāji teiks, ka tieši ar seksa tema-
tiku jestrā romānā jauniešus 
mūsu vēstures iepazīšanā visef-
ek tīvāk varētu iemānīt. Turpre-
tim citi par šādu domu savieb-
sies, novērsīsies un izdvesīs trek-
nu “fui”.

Pat šo rindu rakstītājs, kam ne 
vien 18+, bet nupat jau 80+, par 
romānā attēloto laikmetu šo to 

piemācījās klāt. Ja viņš nebūtu, 
mammai pie rokas, no Latvijas 
pamucis jau 1944. gada 9. au  gustā, 
bet sagaidījis Rīgas kriša nu vai 
atbrīvošanu (kā nu ku  ŗ am!) 13. 
ok  tobrī, viņš jau toreiz iemīļotajā, 
bet tagad vecum die nās tāpat ļoti 
cienītajā Latvijas radiofonā pēc  
tīri informātīv  iem vēstījumiem   
kā “Jūs klausījāties latviešu tautas-
dziesmas Jāņa Ķe  pīša apdarē, pie 
klavierēm bija Vilma Cīrule” būtu 
dabūjis no  klausīties neiztrūk - 
s tošo piebildi: “Nāvi vācu okupan-
tiem!” Ļeņina un Staļina viena 
otrai blakus no  vietotās bildēs re -
dzamos dažs dēvējis par Liniņu 
un Skaliņu. Zināju jau, ka Rīgas 
Krišjāņa Valdemāra iela, kur šo -
brīd dzī voju, padomju laikā bijusi 
no  dē vēta par Gorkija ielu, bet no 
Ai  vara Freimaņa uzzināju, ka 
vā   cu laikā tā saukusies Hermaņa 
Gēringa iela.

Freimaņa stāstnieka un filmu 
cilvēka pagātne Katlā liek sevi  
ma   nīt. Romāna sadalījums 43 no -
  da ļās, kam katrai savs virs rak sts, 
nozīmē, ka stāstījuma brīvs 
plūdums ik pa laikam pārtrūkst: 
operātors savu aparatūru, vēstī-
tājs savu uzmanību pārnes uz 
citu vietu un laiku vai vismaz 
turpina no cita leņķa. Daža laba 
nodaļa, sevišķi grāmatas vidus-
daļā, varētu pastāvēt kā pastāvīgs 
stāsts. Tomēr sižets turas kopā, 

intriga saglabājas līdz beigām.  
Tā par sarežģītu, lai to mēģinātu 
šeit kaut īsumā atstāstīt.

Autoram krāšņa valoda. Savu 
cilvēku labākas raksturošanas 
nolūkā viņš bieži atkāpjas no 
mūsu literārās valodas normām. 
Ne vien atsevišķi teikumi (“Es 
uzceps kartupeļ penkoks!),  bet 
arī garāki posmi lasāmi ventiņu 
izloksnē. Izmantota arī lībiešu, 
krievu un vācu valoda ar tulko-
jumu parindēs. Autora gribēta 
au  tentiskāka skanējuma labad  
šo valodu nepratējiem jāpacieš 
nelielas neērtības.

Par latviešu un krievu vārdu 
un teikumu atveidojumu ne  pro-
tu izteikties, bet vāciski ir gaužām 
kļūdaini. “Neaizstājams” vāciski 
ir unersetzbar, nevis untersetz-
bar. (12. lpp.) “Viena plaša ista-
ba” ir ein geräumiges Zimmer, 
ne  vis geräumig. (23.) Forüber 
vietā jābūt vorüber. (24.) Vācieši 
kaķus reizēm tiešām dēvē par 
jumta zaķiem, bet viņu lietotais 
vārds tad ir Dachhase, nevis 
Dachen Hase. (86.) Vai tik lielā 
un droši vien taču arī turīgā ap -
gādā kā Zvaigzne ABC nav ne -
viena vācu valodas pratēja, kas 
būtu varējis pakoriģēt? Ja nav, tad 
pareizai latviešu valodai vaja-
dzēja dot priekšroku pār tikai 
šķietami autentisko, bet faktiski 
kroplo vācu valodu.

 Gaidot kādu zinātnisku recen-
ziju par nesen izdotās grāmatas 
“Nevardarbīgā pretošanās: Lat vi-
jas neatkarības atgūšana doku-
men tos (1945 – 1991)” saturu, vē -
los pievērsties vismaz diviem do -
kumentiem. (Skat. arī nr. 37, 
2017., 6. lpp!)

Grāmatas sastādītāja un komen-
tētāja LU doktorante Kristīne Be -
ķere, pievēršoties laika posmam 
1956 – 1972, publicējusi arī ELJA 
1957. gada 4. augusta Eslingenas 
deklarāciju kā 29. dokumentu. 
Viņas komentāri:

“Simboliska un paliekoša nozī-
me bija Eslingenas deklarācijai.  
Ar šo deklarāciju, kuŗa sākās ar 
vārdiem “Mēs esam par neat ka rī-
gas un demokratiskas Latvijas Re -
publikas atjaunošanu”, jaunieši 
apliecināja savu pievienošanos 
trimdas kopīgajam lielajam mēr-
ķim un šī mērķa saglabāšanos arī 
nākamajā trimdas paaudzē. Dek-
la rācijai nekavējoši pievienojās arī 
citu zemju jauniešu apvienības. 
Turpmāk šai deklarācijai bija sim-
boliska nozīme, pievienošanās, tai 
raksturoja nacionāli latvisku jau-
natnes noskaņojumu. Vēlākajos 

Kopēji  izlolota Brīvība
gados Pasaules latviešu jaunatnes 
Kongresos šīs deklarācijas pirmais 
punkts bija Kongresa dalībnieku 
simboliski vienojošais parametrs, 
resp., Kongresos piedalījās latvie-
šu jaunatne, kuŗa par savu vieno-
jošo mērķi atzina Eslingenas dek-
la rācijas pirmo punktu.”

Paldies par šo formulējumu. Tas 
atbilst trimdas jaunatnes seko jo-
šiem 34 darbības gadiem. Taču 
tobrīd 1957. gadā ELJA vēstījumā 
bija arī īpaša uzruna okupētās Lat-
vijas jaunatnei: “Šo mērķu labā 
strādāsim, un mēs ticam jūsu at -
balstam, tad, kad situācija to at - 
ļ aus. Nepārsteidzies, – bet ticiet, 
ka nāks laiks un mēs mūsu mērķi 
sasniegsim.” 

Tagad varētu papētīt, vai šāda 
uzruna sasniedza, piem., Gunāru 
Astru, Intu Cālīti, Gunāru Rodi, 
Knutu Skujenieku, Juri Ziemeli, 
Bruno Javoišu un citus tā laika 
jauniešus. Eslingenas deklarāciju 
rakstīja Latvijā dzimusī trimdas 
latviešu jaunatne. Trimdai turpi-
noties, nāca tā saucamā latvisku-
ma izvēles paaudze. Kristīne Be -
ķere par viņiem publicējusi 74 
dokumentus:

“Šajā laikā raksturīga aizvien 
aktīvāka trimdas “jaunās paau-
dzes”, resp., ļoti agrā vecumā no 
Latvijas izceļojošo vai pat trimdā 
dzimušo un tur izaugušo un iz -
glītību ieguvušo latviešu ienāk-
šanu polītiskajā darbībā un tās va -
dības pakāpeniska pārņemšana. 

Jaunās paaudzes viedoklis par 
polītiskā darba metodēm bieži vien 
stipri atšķīrās. Savus uzskatus jau -
nā paaudze formulēja, piem., 3. Pa -
saules latviešu jauniešu kon gresā 
1975. gadā  Florefā pieņem tajā “Lat -
vijas Nacionālās atbrīvo šanas fron-
tes programmā,” to dē  vējot par al -

ternatīvu tā brīža trimdas polītikai. 
Programma izraisīja plašas disku-
sijas trimdas sabied rībā.”

Vētraini un tomēr samierinoši, 
jo programmas 1. punktā: “Mūsu 
mērķis ir neatkarīga un demo-
kratiska Latvija.”

Taču lai to sasniegtu, nepie cie-
šams pārveidot polītiskās do  mā-
šanas gultni. Tas nozīmējot, pāriet 
no “atbrīvošanas no ārienes” uz 
“atbrīvošanu no iekšienes”. Līdz ar 
to latviešu nacionālā polītika kļū  -
tu par daļu no Vispārējās cilvēku 
tiesību kustības padomju blokā.

Vai tā bija, varēja pajautāt, piem., 
Atim Lejiņam, Ģirtam Zēgneram, 
Kārlim Kangerim u.c. vēl šobrīd 
aktīviem sabiedriskiem darbi-
niek iem.

Savu jau esmu izteicis 21 atmi -
ņu stāstījumos laikraksta Latvija 
Ame rikā slejās. Nevajadzētu klu-
sēt, jo Latvijas Simtgadē ir nozī-
mīgi arī trimdas 46 gadi, kuŗi la -
sāmi šeit pieminētās grāmatas  
140 dokumentos. Vēlams, ka tie 
kļūtu atpazīstamāki Latvijā un 
ieņemtu pienākošos vietu mūsu 
priekšstatos par latviešu tautas 
vēsturi 20. gadsimtā.

ELJA kongress Eslingenā. Vidū – Jūlijs Kadelis
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Kā vērtējat Saeimas pieņemtās 
izmaiņas nodokļu polītikā? Vai 
tās kaut kādā mērā atrisinās Lat-
vijas iedzīvotāju un uzņēmēju 
problēmas? Kā esmu nopratusi, 
jūsu vērtējums īsti nesakrīt ar 
ekonomikas un finanču minis -
tru, kā arī ar premjēra Māra Ku -
činska prieku par paveikto.

Latvijā tiek stāstīts, ka šeit ir viens 
no zemākajiem nodokļu slogiem 
Eiropā. Tā nav! Latvijā ir viens no 
zemākajiem nodokļu iekasēju - 
m iem attiecībā pret iekšzemes kop-
produktu, bet nodokļu likmes ir 
vienas no augstākajām Eiropas 
Savienībā. Tas liecina par to, ka 
valstī ir liela ēnu ekonomika.  

Nodokļu reforma ir laba iecere, 
kuŗa diemžēl nav vainagojusies ar 
būtiskām izmaiņām. Kādas tad ir 
tās lielākās izmaiņas? Akcīzes no -
dokļa paaugstināšana atsevišķām 
precēm. Kad veikalos produkti 
kļūst dārgāki, pieaug inflācija. Jāteic 
gan, ka  uzņēmuma ienākumu no -
dokļa reinvestētā peļņa jeb  iespēja 
to ieguldīt uzņēmuma attīstībā   
būs stimuls investīcijām, kam ilg-
termiņā vajadzētu vainagoties ar 
ekonomikas izaugsmi. Tas nenolie-
dzami ir “tēmēts”  pareizajā vir zie-
nā. Un tomēr darbaspēka nodok -  
ļi – iedzīvotāju ienākumu nodok - 
lis un sociālais nodoklis – ir ne  - 
ad ek vāti augsti Latvijas zemajām 
al  gām. 

 Ņemsim par piemēru rakstu -
rīgu Latvijas uzņēmumu, kuŗā 
strādā nedaudz cilvēku,  kuŗu alga 
ir no 500 līdz 1000 eiro: daudzi no 
šiem uzņēmumiem vienkārši ne -
spēj samaksāt visus tos nodokļus, 
ko valsts  no tiem prasa. Ko darīt – 
slēgt uzņēmējdarbību vai ne -
maksāt nodokļus?! 

Lielas diskusijas vērpās ap tā 
saukto progresīvo nodokli – dau-
dzi bija pret, bet citi vaicāja: vai 
tad turīgākajiem nebūtu morāls 
pienākums pret tiem, kam ienā-
kumi mazi?

Eiropā šī “progresīvitāte” sākas 
no apmēram 1000 eiro mēnesī. Tie, 
kuŗu ienākumi ir zem šiem 1000 
eiro mēnesī, nodokļus nemaksā. 
Tātad 1000 eiro ir zemākā likme, 
no kuŗas sāk maksāt nodokļus. Bet 
mēs gribam visu to “progresīvitāti” 
mākslīgi iespiest arī zem 1000 eiro. 

Daudzās Eiropas valstīs atšķirībā 
no Latvijas pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) pazeminātā likme 
ir piemērota  pārtikai un apģērbam. 
Lielbritanijā un vēl dažās valstīs 
pārtikai PVN ir pat nulle. 

Latvijā gan ir ļoti mazs tirgus 
un arvien sarūkošs iedzīvotāju 
skaits, tāpēc salīdzināt to, cik iz -
maksā preces un pakalpojumi 
Latvijā un cik – turīgajās Eiropas 
valstīs, nebūs īsti korekti...

Jāņem vērā, ka Latvijā par iz -
glītību un veselības aprūpi tomēr 
maksā  šaurs iedzīvotāju slānis, un 
ir tendence tam slānim nepār-
trauk ti “kraut virsū” aizvien jaunus 
maksājumus, jo valsts budžetā 
trūkst naudas. 

Mēs nespējam un nespējam atzīt, 
ka mūsu valsts nodokļu sistēma 
diemžēl veicina nodokļu nemak sā-
šanu. Polītiķi izliekas, ka šajā jau-
tājumā viss ir kārtībā. Bet – cilvēki 
nav tik negodīgi, cik sistēma ir 
netaisna pret viņiem. Ja  spētu atzīt, 
ka tā ir problēma, tad varētu sākt 
meklēt risinājumu, kas, protams, 

Par aktuālo Latvijā un Eiropā
Eiroparlamenta deputāts Krišjānis Kariņš intervijā Ligitai Kovtunai

nav viegli atrodams. Bet ārsts taču 
nevar izārstēt pacientu, ja neuz-
stāda diagnozi! 

Kā Eiropas Parlaments raugās 
uz Eiropas darba tirgu un tā 
attīstības tendencēm? Latvijā jau 
ir reāls darbaspēka trūkums.

Zema dzimstība ir ne tikai Lat vi-
jas, bet visas Eiropas problēma. Ja, 
piemēram, Lielbritanijā nebūtu  
imigrantu no Eiropas, iedzīvotāju 
skaits nepieaugtu. Līdzīga situācija 
ir arī Vācijā, Italijā, Spānijā... Pie-
augot ekonomikai, cīņa par dar ba-
spēku palielinās un turpinās pa  lie-
lināties, un  arī Latvija ir iesaistīta 
šajā cīņā. Taču algas un dzīves lī -
meni, ko spēj piedāvāt Eiropas ba -
gātākās valstis, ir grūti salīdzināt    
ar to, ko spēj piedāvāt Latvija. 

Jāņem vērā, ka viens ir Eiropas 
iekšējā migrācija, bet otrs ‒ ārējā. 
Latvijas cilvēki turpina braukt pro-
jām, un mums ir tikai jācer, ka dar-
baspēks no citām valstīm brauks 
šurp. Taču būtu naīvi iedomāties, 
ka šie cilvēki būs no Vācijas, Italijas 
vai Spānijas ‒   Latvija ir “interesan-
ta” vien tiem, kas dzīvo vēl na  ba-
dzīgāk – baltkrieviem, ukraiņiem, 
krieviem... 

Jūsu kā Eiroparlamenta de  pu-
tāta nozīmīgs ieguldījums ir di -
rektīvas izstrāde pret naudas 
“atmazgāšanu”. Kā šī direktīva 
īstenojas?

Eiropas Parlaments pirms div-
arpus gadiem pieņēma šo direk-
tīvu, kas noteic, ka t. s.  ofšoriem ir 
jāatklāj patiesā labuma guvēji visā 
Eiropā. Direktīva šobrīd ir atvērta, 
lai to papildinātu, proti, labuma 
guvēji ir jāatklāj arī trasta kom pa-
nijās, jāiekļauj arī banku turētāju 
reģistrs. Tas nozīmē –  ja Interpols 
meklē kādu pilsoni, vienotajā reģis-
trā var pārliecināties, kuŗās bankās 
visā Eiropā  meklētajam cilvēkam 
ir bankas konts. Parlaments ar Ei -
ropas Padomi ilgi nespēja vienoties 
par likumprojekta teksta gala re - 
d akciju, un var teikt, ka   vienošanās 
ir panākta un varēsim virzīties uz 
priekšu, pastiprinot esošo likum-
do šanu un pilnveidojot patiesā 
labuma guvēju reģistru. Tas ir mil-
zīgs solis uz priekšu. 

Kas to bremzēja?
Dalībvalstis,  piemēram, Malta, 

kuŗai mazāk nekā citām valstīm 
interesē sakārtot šo sistēmu. Igau-
nijas prezidentūras vadībā aizva-
dītā gada septembrī un oktobrī  
tika daudz panākts, lai Eiropas 
Padome ar dalībvalstīm vienotos 
par likuma uzlabošanu. Bet parla-
mentā ir arī kreisais flangs, kuŗa 
motivācija nav skaidri saprotama, 
un tas izvirzīja  stingras un ne vien-
mēr izskaidrojamas prasības, tādas, 
ka, tās pieņemot, nebūtu iespējams 
sasniegt rezultātu. Eiropas Parla-
mentā strādā polītiķi, kas vēlas sa -
sniegt rezultātu, bet ir arī tādi, kas 
bļauj par netaisnību. Bļāvēju diem-
žēl šajā jautājumā ir vairāk nekā    
to, kas grib panākt uzlabojumus, 
un viņu balsis ir skaļas. Pēc pusotra 
gada būs Eiropas Parlamenta vēlē-
šanas,  un viņi varēs teikt: redz, mēs 
uzstājām, bet mūs neņēma vērā! 
Raugoties no noziedznieka vie-
dokļa, ‒ kas var būt labāks par to,  
ka nekas nemainās. 

Kā Eiropas Parlaments uztvēra 
Vācijas sociāldemokratu līdeŗa, 
bijušā Eiropas Parlamenta prezi-
denta Martina Šulca iniciātīvu 

par Eiropas federalizāciju?
Mazākums meklē, vai nav vēl 

saglabājusies kāda krievu kaviāra 
bundžiņa, ko apēst, uzdzerot šam-
panieti. Bet vairākums bezspēcībā 
nopūšas. Taču notiek tā, ka   valsts 
veidojas vien tad, kad to vēlas tauta, 
nevis kāds cienījama vecuma 
kungs. Var jau paziņot, ka tūlīt, tūlīt 
būs federāla valsts, bet tā nenotiks. 

Reāli soļi tiek sperti dalībvalstu 
militārās sadarbības virzienā. Itin 
labi īstenojas arī ideja par banku 
savienību. Vācija baidās, ka tai būs 
jāfinancē citu valstu neveiksmes, ja 
kāda banka bankrotē.   Šīs bažas var 
saprast, tāpēc tiek meklēts risinā-
jums.  

Aktuālizējas jautājums  par bēg - 
ļ iem. Vācijas, Nīderlandes, Francijas 
un Zviedrijas nodokļu maksātā-
jiem un šo valstu polītiskajai va -
dībai sāk apnikt, ka, piemēram, 
Polija, kuŗa no Eiropas Savienības 
fondiem saņem miljardus, atsakās 
uzņemt bēgļus. Vienvārdsakot, ‒ 
tiem, kas visu laiku dod naudu 

Eiropas Savienības kopējā budžetā, 
sāk apnikt, kāpēc likumi attiecas 
tikai uz viņiem, bet citi tos var 
neievērot.

Nīderlandiešu nodokļu maksā-
tājs, kuŗš nav priecīgs, ka viņa valstī 
ir daudz ieceļotāju, uzskata, kāpēc 
viņam ne tikai jāuzņem šie ie -
ceļotāji, bet vēl jāmaksā Polijai, 
kuŗa tikai saņem naudu. No nī  der-
landieša viedokļa, kaut kas nav 
pareizi. Eiropa sāk sašķelties valstīs, 
kas piekrīt kopīgajiem nosacīju - 
m iem, un  valstīs, kas atļaujas tos ne -
ievērot.  Latvijai nāksies izvēlēties, 
kuŗā pusē tā vēlas būt – Eiropas 
kodolā, kur nosacījumi kļūst grū-
tāki, vai ārpus tā. Dalībvalstīm jā -
sāk ieklausīties citai citā. Polijas 
valdības polītiskā kļūda ir tā, ka tā 
cīnās, nevis runā ar citām valstīm.  
Nesen tikos ar vienu Polijas mi -
nistru. Viņš ieradās manā kabinetā 
un bija uzbūris ainu, ka es simbo-
lizēju “to ļauno Briseli”. Sarunas 

sākumā viņš man skarbi vaicāja:   
kā jūs, nelieši tādi, mūs Jaltā pa -
metāt! Viņš to sacīja man – vienam 
latvietim. Atgādināju viņam, ka 
esmu no Latvijas, un padomju 
oku pācijas laikā mums bija sūrāk 
nekā jums.  Viņa attieksme bija – 
jūs visi esat  nelieši, vienīgais tais nī-
gais esmu es! Bet  es biju piekritis 
tikties ar viņu, lai palīdzētu Polijai 
elektrotirgus jautājumos atrast vei-
du, kā, mainot likumu, neiedragāt 
Polijas ekonomiku, mans nolūks 
bija draudzīgs. Savukārt Polijas mi -
nistra  ievadvārdu zemteksts (ar 
tulka palīdzību) bija “nolikt mani 
pie vietas”.  Es jau viņu saprotu, bet, 
ja viņš ar šiem pašiem vārdiem 
aizietu pie vācieša vai  nīderlan-
dieša, viņu noteikti nesaprastu. 
Kāds gan tur dialogs! Diemžēl Po -
lijas  valdība šādus cilvēkus  sūta uz 
Briseli augstos amatos. Pazīstu Po -
lijas deputātu palīgus, kas ir jau-
nākās paaudzes cilvēki un kas brīvi 
runā angliski. Redzu, ka viņu sejās, 
izdzirdot savu tautiešu pārme tu-

mus Briselē strādājošiem, ir rak-
stīts: lūdzu, beidziet tā runāt! Es 
gaidu, kad tā vētra norims un mēs 
ar Poliju sāksim konstruktīvu saru-
nu. Polijas valdība šobrīd diemžēl 
ir piemērs tam, kā nevajadzīgi 
pasliktināt attiecības. 

Polijas un Ungārijas valdības ir 
uzņēmušas ārēji kareivīgu attiek-
smi pret Briseli. Bet – tādas Bri -
seles, kādu viņi to uztvēruši, nemaz 
nav! Brisele ir vieta, kur sanāk kopā 
no dalībvalstīm ievēlēti pārstāvji, 
lai mēģinātu atrast kopīgus spēles 
noteikumus.

Vai šis pretbriseliskais noska -
ņo jums kaut kādā mērā un kādā 
valstu grupā varētu iedragāt Ei -
ropas Savienības pamatus?

Jā, tas ir drauds!
Polijas atsvešināšanās noteikti 

nav mūsu interesēs.
Vai Eiropas Parlamenta ideja 

aizliegt kebabus, jo tajos ir fos -
fāti, nav saistīta ar to, ka vienam 

otram galvā vējo tāds kā prieks 
neļaut musulmanim Eiropā ēst 
viņa iecienīto maltīti?

Te krustojas divas vēsmas. Viena – 
kebabs saistās ar musulmaņiem, 
bet otra – tie, kas atbalsta ekoloģis-
ko dzīvesveidu, ir atraduši vēl vienu 
produktu, no kuŗa tiktu izslēgti 
fosfāti. Cik zināms, fosfāti ir visā 
pārstrādātā gaļā. Ja  tik ļoti baidies 
no fosfātiem, neēd gaļu! Tas ir 
tāpat, kā izlikties, ka kebabs vai 
hamburgers pēkšņi būs veselīgs, ja 
tur nebūs fosfātu. 

Eiropas Savienības institūcijas 
joprojām atrodas divās valstīs –  
Briselē, Beļģijā, un Strasburgā, 
Francijā. Vai tā būs “mūžīgi 
mūžos”?

Ik gadu, kad balsojam par Ei -
ropas Savienības budžetu, tajā ie -
kļauts arī  jautājums  par Eiropas 
Savienības institūciju atrašanos ti -
kai Briselē. Pārliecinošs deputātu 
vairākums nobalso pret šo priekš-
likumu. Lai mainītu parlamenta 
mājvietu no Strasburgas uz Briseli, 
būtu jāgroza Eiropas Savienības 
dibināšanas līgums. Bet Francijai 
un Vācijai piekrist mainīt šo līgu-
mu būtu tāpat kā  latviešiem teikt, 
ka 14. jūnijs nav sēru diena, bet  
gan normāla vasaras diena. Vai, ka 
18. novembris ir vēla rudens diena.
Strasburga simbolizē Otrā pasau -
les kaŗa beigas, kad Vācija atteicās 
no Elzasas reģiona. Strasburga ir 
Francijas un Vācijas izlīguma sim-
bols. 

Tuvojas Saeimas vēlēšanas. 
Jūs joprojām pārstāvat  Vieno tī-
bu,   un jau izskanējis, ka, ie  spē-
jams, tikšot veidota apvie nība 
vai koa līcija pirms vēlēša nām. 
Kāda ir jūsu nostāja šajā jau-
tājumā un  kādus polītiskos spē-
kus, ar kuŗ iem kopā varētu 
startēt jūsu pār stāvētā partija, 
jūs saskatāt? 

Ja palūkojamies uz polītisko 
spek tru Latvijā, jāatzīst, ka Saska-
ņai un arī Zaļo un Zemnieku sa -
vienībai ir diezgan stabils vēlētāju 
loks, arī Nacionālai apvienībai ir 
diezgan stabils reitings. Un tad ir 
ceturtā piektā daļa vēlētāju, kas 
savulaik balsojuši par Vienotību, 
kas tagad ir saskaldīta un nav pie-
slējusies kādam citam polītiskajam 
spēkam. Viņi nezina, par kuŗu no 
sašķeltajiem Vienotības spārniem 
balsot. 

No partijas ir aizgājuši tie, kuŗi   
tā gribēja, un savstarpējā apka ŗo-
šanās ir beigusies. Tas nozīmē, ka 
partijā palikuši  līdzīgi domājošie. 
Vienkārši apvienoties ar tiem, kas 
steigā izveidojuši partijas, īpaši ar 
tādiem, kas ne tik sen apvainoja 
palikušos kollēgas, nebūtu prātīgi. 
Esmu pārliecināts, ka polītika ir 
idejās balstīts pasākums. Eiropas 
Savienība nebalstās uz rēgulām un 
likumiem, direktīvām un izdevī gu-
mu, kaut gan tas varētu tā šķist, bet 
tā balstās fundamentālā idejā, ka 
demokratija un brīvība ir vērtības, 
par kuŗām ir jāstāv un jākrīt.  Vēr-
tības ir tās, kas satur vai nesatur 
kopā. Tieši tāpat ir ar partijām – ir 
jābūt vērtībām un idejām, kā at  -
tīstīt procesus sabiedrības inte -
resēs. Protams, būtu labi, ja Vieno-
tība varētu apvienoties vai atrast 
sabiedrotos ar citiem polītiskajiem 
spēkiem. Bet, lai pie tā nonāktu, ir 
jābūt saturiskai bazei, ‒ par ko tad 
mēs vienojamies..
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23. janvārī zinātniece un rakst-
niece Agate Nesaule svin 80. 
dzimšanas dienu. Savā dzīvē viņa 
ir saņēmusi profesionālas at  zi-
nības, godalgas, zinātnisko pētī-
jumu novērtējumus, prieku un 
gandarījumu par literāro jaunra-
di. Tomēr Agates Nesaules dzīves 
gājums vistiešākā veidā saaužas  
ar viņas literārajos darbos ierak-
stī to traģisko vēstījumu. Agrā 
bēr nībā pārdzīvots Baigais gads 
(ģimene slēpusies mežā), bailes, 
1944. gada rudenī sešu gadu ve -
cu mā bēgļu ceļš kopā ar ģimeni – 
tēvu, bijušo Nītaures-Zaubes drau -
džu mācītāju Pēteri Nesauli, māti 
Valdu, vecmāmiņu Līni Kness-
Kne zinski un māsu Beāti uz Vā -
ciju, kur ģimene nonākusi krievu 
okupācijas zonā Vācijā un piere-
dzējusi necilvēcību. Kad izdodas 
izbēgt krievu zonas, Agate Ne -
saule, maza bēgļu meitene, Vācijā 
DP laikā angļu zonā uzsāk savas 
skolas gaitas un izglītību turpinās 
angliskā vidē Amerikā. Šis as pekts 
iezīmē Agates Nesaules smel dzi 
par piederību. Ne velti draugs 
Džons (John), kam veltīts romāns 
“Sieviete dzintarā”, saka: “Cik grū-
ti tam vajag būt, izlikties visu lai-
ku, ka tu esi amerikāniete. Nav 
šaubu, ka tava latviskā daļa arī ir 
nozīmīga.” Emigrācija, kaŗa sekas, 
traumatiskā pieredze, piederības 
meklējumi un sievietes liktenis 
visos šajos krustpunktos ir Aga -
tes Nesaules daiļrades centrā. 

Lasītāji un zinātniskā vide iepa-
zīst zinātnieci Agati Nesauli un 
rakstnieci Agati Nesauli pastar pi-
nāti, tomēr dziļi sevī viņai nācies 
sadzīvot ar bērnībā pieredzētās 
ne  cilvēcības sekām un ar dau - 
 dz iem noklusējumiem apkārtējā 
sa  biedrībā. Kaut arī tik daudzi 
bija pieredzējuši laikmeta polī tis-
ko ko  līziju traģēdijas, visbiežāk 
tās it kā kļuva par katra individuā-
lo traumu, plašākā sabiedrībā(s) 
par to netika runāts. Izrādījās, ka 
ru  nāt un stāstīt ir nepieciešams ne 
vien pašiem notikumu aculie ci-
niekiem, bet tas ir nepieciešams 
arī vēlākā laikā dzimušajiem, jo 
Agates Nesaules literārais vēstī-
jums bija ne vien personisks un 
dziļi individuāls, tā bija arī lie -
cība par cilvēku likteņiem kādā 
polītiski vēsturiskā laikā, un rei  -
zē arī atgādinājums – neaiz -
mirst, bet pašai autorei “izkļūt 
no iesprostojuma dzintarā”. 

Pārdzīvojusi bēgļu gaitas Vācijā, 
pēc pamatīgas sijāšanas izceļo ša-
nas dienestos, ģimene, pateicoties 
kāda amerikāņu mācītāja galvo-
jumam, izceļoja uz Ameriku un 
nonāca Amerikas vidienē, India-
napolē, kur kā jau imigrantiem 
nācies apmesties ne pārāk pie vil-
cīgā, trūcīgā rajonā, tomēr bērnus 
no šī rajona tolaik pieņēma pre s ti-
žajā Šortridžas (Shortridge) ģim-
nazijā, vienā no labākajām šāda 
veida mācību iestādēm ASV. Aga-
te Nesaule kādā intervijā stāsta,  
ka šeit ieguvusi ļoti labu izglītī  - 
bu, “visus priekšmetus mums 
pasniedza ļoti augstā akadēmiskā 
līmenī. Četrus gadus mēs pēc iz  -
vēles varējām apgūt latīņu, grie-
ķu, vācu, franču un spāņu valodu, 
un tas viss Amerikā, kas nebūt 
nav zeme, kur ļoti tiektos pēc va -
lodām! Mana izglītība bija tādā 
līmenī, ka, iestājoties Indianas 

“Es centos skatīties tikai uz cilvēka spējām, dvēseli un centību”
Zinātniecei un rakstniecei Agatei Nesaulei – 80

universitātē, man nebija jāap     -
mek lē pirmie angļu literātūras 
kursi, tāpat nebija jāmācās ne -
viena va  loda. [..] Taču citādi ģim-
nazija mums, iebraucējiem, bija 
ļoti grūts posms. Salīdzinājumā 
ar pā  rējiem mēs savādi izskatījā-
mies, savādi ģērbāmies un ru  nā-
jām. Šajā ģimnazijā vairums bija 
ļoti bagātu vecāku bērni, un viņi 
no mums, tādiem pusmežoņiem, 
bi  jās un vairījās. Man, piemēram, 
ģimnazijā gluži atklāti lika sa  -
prast, ka augstskolā nebūs ko 
da  rīt, augstākais jābeidz kādi ko -
merc kursi, jāiemācās rakstīt ar 
ma   šīnu, jo skaidrs, ka nākotnē va -
 rēšu būt tikai sekretāre. Ģimna-
zijā pārdzīvoto es atcerējos, kad 
jau pati biju profesore un strādāju 
ar studentiem. Es vienmēr mēģi-
nāju neievērot, vai manā priekšā 
sēž zēns vai meitene, melns vai 
balts, bagāts vai nabags. Es centos 
skatīties tikai uz cilvēka spējām, 
dvēseli un centību.” 1956. gadā 
saņēmu Šortridžas vidusskolas 
svešvalodas godalgu, “ko ik gadu 
piešķir katras skolā mācāmās 
sveš valodas sekmīgākajam sko-
lēnam – latīņu valodā šogad bal-
vu saņēma Agate Nesaule”.

Tēvs Pēteris Nesaule kalpoja In -
dianapoles ev. lut. draudzē, bet  
galvenais dzinulis mācīties, stu  dēt 
Agatei Nesaulei bija mātes Valdas 
Nesaules piemērs, kuŗa bijusi ļo  ti 
inteliģenta un apdāvināta sie vie-
te. Viņai studēt Latvijas Uni ver si-
tātē neizdevās, jo vajadzējis at  bal-
stīt brāļus. Ierodoties Amerikā, 
māte strādājusi gan par trauku 
mazgātāju, gan konservu fabrikā, 
bet viņas gribasspēks un zināšanu 
alkas bija tik lielas, ka iestājusies 
Indianas universitātē un 70 gadu 
vecumā aizstāvējusi doktora gra-
du salīdzinošajā literātūrā, lasī  -
jusi lekcijas angļu un amerikāņu 
lite rātūrā gan Indianapoles vaka-
ra universitātē, gan katoļu kolle-
džā.

Pēc izcilām sekmēm Šortridžas 
vidusskolā Agate Nesaule ar Iza-
doras Feiblemanes stipendiju uz -
sāka angļu valodas studijas In -
dianas Universitātē Blūmingtonā 
ar specializāciju pedagoģijā, kaut 

gan sākotnēji sapņojusi par me -
dicīnas studijām. Sekmīgi un mērķ-
tiecīgi veidojās Agates Ne  saules 
aka dēmiskā izaugsme – bakalau-
ra grads (1961), maģistra grads 
(1963), doktores grads (1972), di -
sertācija “The Feminism of Doris 
Lessing”). Agate Nesaule ir starp-
tautiski pazīstama angļu un ame-
rikāņu 20. gs. literātūras profesore 
Vaitvoteras (Whitewater) univer-
si tātē; pēc viņas iniciatīvas 20. gs. 
70. gadu sākumā universitātē iz -
veidota Sieviešu studiju program-
ma, viņa bijusi šīs programmas 
direktore. 

1987. gadā Agati Nesauli ievē lē-
ja par ASV Vidējo valstu moder-
no valodu (Midwest Modern Lan-
guage Association) apvienības pre-
 zidenti. Lūkojoties uz Agates Ne -
saules zinātnieces un rakstnieces 
ceļu, nevar nepamanīt, ka ļoti bū -
tisku lomu ieņem sievietes perso-
nību pētniecība, tostarp arī Aspa-
zijas daiļrade. 1988. gadā Agate 
Nesaule saņem Deivida Sandera 
apbalvojumu par izcilu darbu Vis-
  konsīnas universitātē, seko ci  tas 
balvas, tostarp 2010. gadā Agate 
Nesaule saņem gadskārtējo reģio-
nālo balvu literātūrā. Ilgus gadus 

viņas ikdienas pasaule ir akadē-
miskā vide un darbs, kur galve  -
nās intereses angļu un amerikāņu 
20. gs. literātūra, sieviešu tiesības 
un sieviešu zinātnes kursi. 1991. 
gadā Agate Nesaule pirmo reizi 
viesojas Latvijā, piedaloties Pa -
sau les zinātnieku kongresa Izglī-
tības sekcijā, par sieviešu tiesībām 
personiskā, ekonomiskā un polī-
tiskā dzīvē un par sieviešu zināt-
nieču sasniegumiem, aktualizējot 
jautājumu – “otrais dzimums”. 

Latviešu sabiedrībai Agate Ne -
saule vairāk pazīstama kā rakst-
niece, pirmā publikācija “Tālru-
nis zvana” ar Andra Neretas vār  -
du lasāma Jaunajā Gaitā 1956. 
gadā, tomēr ilgus gadus literārā 
jaunrade paliek it kā ēnā. 1995. 
gadā Soho apgādā Ņujorkā iznāca 
Agates Nesaules romāns “A Wo -
man in Amber: Healing the Trau-
ma of War and Exile”– autobio-
grafisks stāstījums par latviešu 
mācītāja ģimenes ciešanu un 

briesmu pilnām bēgļu gaitām 
Otrā pasaules kaŗa beigās, dzīvi 
Vācijā bēgļu nometnēs un vēlāko 
iedzīvošanos ASV; romāns par 
“pārdzīvojumu dziedēšanu”, “spē-
cīga pretkaŗa grāmata” (D. Les s in-
ga), “grāmata iznēsāta frag men -
tārās atmiņu šķembās 40 gadus, 
līdz autore saņēmusies tās saliedēt 
un uzticēt papīram” (I. Karule). 
Rakstīšana par pārdzīvoto Agatei 
Nesaulei bija “kā terapija, lai varētu 
atbrīvoties no bērnībā gūtajām 
psīchiskajām traumām. Visai grā-
matai cauri vijas attiecības ar ģi -
menes locekļiem, galvenokārt ar 
māti, pašas garīgā izaugšana ar 
dedzīgo apņēmību mācīties un 
“tikai neraudāt!”” (I. Gubiņa). Grā-
matas nobeigumā Agate Ne  saule 
saka: “Latvija ir tālu projām, tās 

tīrās upes piesārņotas, tās bērzi 
nozāģēti. Es tur nekad vairs nedzī-
vošu, ne arī es tur piederētu, ja 
atgrieztos. Es rakstīšu savus stā s-
tus angliski, ne savas mātes – lat-
viešu valodā.” Tā ir grāmata, kas 
ļauj saprast tautas traģēdiju, pār-
dzīvoto un neaizmirstamo tra -
ģis mu, kas vēstījumā šķetināts 
ma zas meitenes epizodiskā virk-
nējumā, pārklājoties laikiem (ta -
gadne – pagātne), vietām un noti-
kumiem. Grāmata rada atsaucību 
visdažādākajās lasītāju auditori-
jās, jo tā bija viena no pirmajām 
grāmatām, kas pēc pusgadsimta 
stāstīja par Otrā pasaules kaŗa 
bēgļu pieredzi. Intervijā Agate 
Nesaule atzinusi: “Apmēram trīs 
gadus pavadīju, atbildot uz vai   -
rāk nekā 300 vēstulēm par “Sie-
vieti dzintarā” un runājot par šo 
grāmatu akadēmiskās, rakst  -
nieku un pretkaŗa konferencēs. 
Arī dau dzos grāmatu veikalos un 
universitātēs.” Pieredzētā izstāstī-
šana (tas viņu atbrīvo beidzot no 
“dzīves dzintarā” – no ieslēgtības 
šausmu pilnajā pagātnē) literārā 
formā, romānā kļūst par dvēseles 
terapiju. Jo būtiski ir izstāstīt, ne 
sevī ilgstoši glabāt šādu trauma-
tisku pieredzi, kas, nespējot to pār-
varēt, var kļūt postoša. Ro  māns 
ieguva American Book Award 
(1996) un Wisconsin Librabrians 
Outstanding Achievement (1995) 
balvas, atzinību recenzijās dažā-
dos izdevumos, atzīstot, ka “darbs 
ir atmiņas (a memoir), kam pa -
matā autores autentiska piere -
dze”. 1997. gadā romāns iznāca 
latviešu valodā Rīgā (izdots at -
kārtoti 2004. g.), tulkots un izdots 
arī vācu, zviedru, krievu valodā. 
Romāna publicējumam Latvijā 
bija plaša rezonanse – romānā 

aktuālizētā traumatiskā pieredze 
rosināja pētīt, analizēt, debatēt 
par Otrā pasaules kaŗa ilgstoša-
jām sekām un negatīvajām pie-
redzēm. Jāpiekrīt Ilgas Švechas 
reiz teiktajam, ka autore ar šo 
dar bu pauž mīlestību savai mātei, 
kā arī savai tautai. “Tikai tad, kad 
māte Latvija met važas, meita ra -  
 da literāru darbu, meklējot dzie-
dinājumu atmiņās par māti, kuŗa 
bēgļu kuģī, atstājot Liepājas krast-
malu, teica: “Apsolies, ka tu nekad 
to neaizmirsīsi!” Neaizmirstamais 
ir pelēkā miglā ietītais vientuļais 
bērzs – Agates Nesaules pēdējā ko -
pējā dzimtenes ainava ar māti.”” 
Neīstenota, šķiet, palikusi iecere 
pēc romāna motīviem uzņemt 
filmu Amerikā. Romāns dra ma-
tizēts un Sniedzes Ruņģes režijā 

izrādīts 3. Pasaules zinātnieku 
kon gresa laikā Rīgā 1999. gadā.

2009. gadā Madisonā apgādā 
Terrace Books iznāca Agates Ne -
saules romāns “In Love with Jerzy 
Kosinski”. Autore atzinusi, ka tas 
savij vairākas tēmas: pirmkārt,   
tas ir romāns par romantisku un 
ļoti pakļāvīgu latviešu sievieti, 
otrkārt, tas ir romāns par lat-
viešiem, kuŗi ieradās Amerikas 
vidienē pēc Otrā pasaules kaŗa, 
un, treškārt, romāns izsaka auto-
res cieņu un līdzjutību pret ebrē -
ju ciešanām Otrā pasaules kaŗa 
laikā. 

1953. gada decembrī Laiks vē  s-
tīja, ka Indianas Latviešu biedrī-
bas namā Indianapolē pēc Aga -
tes Nesaules deklamācijām iera-
dies tālu ziemas ceļu veikušais 
Ziemas svētku vecītis ar gaidīto 
dāvanu maisu. Tagad līdzās sir-
snīgiem sveicieniem dzimšanas 
dienā gribētos vēlēt rakstniecei 
Agatei Nesaulei drīz sagaidīt ro -
māna “Shopping for Relatives” 
(fragmentus no romāna autore 
lasījusi 3x3 nometnē Katskiļos 
1999. gadā) tulkojuma latviešu 
valodā iznākšanu grāmatā ar no -
saukumu “Iepērkos radiem”. Lai-
ka lasītāji 2017. gadā atsevišķos 
fragmentu tulkojumos jau ne -
daudz ielūkojušies romāna lap-
pusēs, kas sola atklāt latvieša un 
Latvijas sarežģītos un traģisko lik-
teņu samezglojumus, kas šķīra 
ģimenes, pasaulē izkaisīja dzimtas 
un tuviniekus.  

P. S.  Romāns nāks klajā mūsu 
redakcijas serijā Laika Grāmata 
šovasar. Tā izdošanu atbalsta 
ALA Kultūras fonds, par ko iz -
devēja un autore ir ļoti pateicī  -
gas! – Red.

Agate Nesaule: “Ģimnazijā pārdzīvo to 
es atcerējos, kad jau pati biju profesore 
un strādāju ar studentiem. Es vienmēr 
mēģināju neievērot, vai manā priekšā 
sēž zēns vai meitene, melns vai balts, 
ba  gāts vai nabags. Es centos skatīties 
tikai uz cilvēka spējām, dvēseli un 
centību.” 
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Kad ar svētkiem saistītās mūzi kā-
lās superaktīvitātes jau nori muš  as, 
pirmais lielais ar visas nā  cijas kul-
tūru saistītais notikums bija Lat-
viešu Simfoniskās mūzikas liel-
koncerts Lielajā ģildē Rīgā, 20. 
janvārī. Šīs idejas autors ir mūsu 
mūzikoloģijas vecmeistars Ar  nol ds 
Klotiņš, kurš 2005. gadā iz  meta 
sevišķi smalki maskētu ēs  mu, no 
kuŗas apēšanas Latvijas kul tūras 
dzīves valdītāji nespēja atteikties. 
Esmu jau rakstījis par mūsu ne -
lielās nācijas ģenētiski paaudžu pa -
audzēs mantoto noslieci uz gran-
diozitāti, iespējams, tādējādi it kā 
kompensējot ne visai dižo kvan ti-
tāti. Šī tendence savu kulmināciju 
sasniedz Dziesmu un deju svēt-
kos, kas vērienīguma ziņā ir uni-
kāla parādība pasaules mērogā. 

Protams, simfoniskās mūzikas 
auditorija ir daudzkārt mazāka, 
kaut arī ar noslieci uz paplašinā ša-
nos, lielā mērā pateicoties jaun-
uzbūvētām koncertzālēm Rēzek-
nē, Liepājā un Cēsīs. Pat galvas-
pilsētā, kur joprojām nav un tu -
vākajos gados arī nebūs akustis -
kās koncertzāles, skanējuma ziņā 
neatbilstošā Lielā ģilde bija klau-
sītāju pilna. Diemžēl klausītāju 
rindās praktiski nebija redzamas 
VIP (iespējams, viņi taupās, gata-
vojoties Lielās mūzikas balvas ap -
balvošanas svinībām, kur spon-
sori piedāvā bezmaksas konjaka 
glāzīti). 

Kāpēc tāds koncerts vispār 
vajadzīgs? Iespējams, lai vienlai-
kus gūtu plašāku ieskatu mūsu 
simfoniskajā mūzikā gan pagātnē, 
gan tagad un pat nedaudz iedo-
mātos par perspektīvām, jo pro-
grammas jaunākajam komponis-
tam ir tikai 25 gadi. 

Kā parasti, arī šoreiz koncerta 
programma bija trijās daļās. Kā 

LATVIEŠU MŪZIKA un TRĪS ORĶESTRI
pirmie, arī lielkoncertu vēsturē, 
mūzicēja viesi – Lietuvas Nacio-
nā lais orķestris tā šefa Modesta 
Pitrena vadībā. Nekur gan neva-
rēju uzzināt šādas izvēles pama-
tojumu. Vai tiešām nevarēja “izcelt 
no bedres” Operas orķestri? Ja nu 
pamatojums bija triju Baltijas val-
stu kopējie vēsturiskie likteņi un 
šā gada dižās jubilejas, tad kur    
pa  zuda igauņi? Bet reizē jāapzi - 
nās reāla īstenība, ka mūsu mūzi -
ka kai miņu valstu orķestru pro - 
g ram mās diez vai būs sastopama, 
tāpat arī viņu mūzika Latvijā. 
Acīmredzot te pamatā kaut kādas 
polītiskas aizkulises, jo vai tad bija 
prāta darbs kādu 40 minūšu dēļ 
vest “simtgalvaino pūķi”no Viļņas 
uz Rīgu. Starp citu, no program-
mas drāmaturģijas viedokļa viņu 
īstā vieta būtu trešajā daļā, bet ja 
ceļā jāpavada apmēram piecas 
stundas?

Viesu sniegumu ievadīja Ievads 
Alfrēda Kalniņa operai “Baņuta”. 
Te var apbrīnot, kā komponists no 
dažiem īsiem motīviem saaudis 
plašu simfonisku gleznu, ko viesi 
pārliecinoši atskaņoja. Ļoti žēl,     
ka no mūsu nacionālā dārguma     
J. Ivanova Čella koncerta bija ie -
kļauta tikai lēnā daļa. Pilna cikla 
atskaņojums prasītu vēl desmit 
minūtes, bet tas būtu tā vērts. So -
lists bija Briseles Filharmoniķu 
koncertmeistars Kristaps Bergs. 
Diemžēl viņa sniegums neko vai-
rāk par profesionālu korektumu 
nesniedza. Traucēja gan pārlieku 
lēnais temps, gan emocionāla sta-
tika, bet tā ir īsteni romantiska 
mūzika! Savukārt solista saspēle  
ar orķestri veidojās labi. 

Jāņa Mediņa simfoniskais tēlo-
jums “Imanta” izveidojās visai pār-
liecinoši. Šajā kompozicijā nacio-
nāls sižets atveidots internacio  -

nā liem izteiksmes līdzekļiem, ne 
bez J. Sibeliusa ietekmes. Tomēr 
neda lītas klausītāju simpatijas Lie-
tuvas mūziķi iemantoja, piedevās 
atskaņojot E. Dārziņa “Melan cho-
lisko valsi”, kuŗa skanējums pozi-

tīvi atšķīrās no latviešu tradicio nā-
lās taciņas. Īpaši jāuzteic izteik-
smī gais klarnetes solo. 

Otrajā daļā mūzicēja Liepājas 
simfoniskais orķestris Atvara Lak-
stīgalas vadībā. Vēju pilsētas māk-
slinieki veica visgrūtāko, atska-
ņojot visjaunāko mūziku, kuŗai 
iztulkojuma tradiciju vēl nav. Pa -
saules pirmatskaņojumu piedzī-
voja jaunā komponista Jēkaba 
Jančevska (1992) jaundarbs “Tur-
bidus”. Debija bija ļoti veiksmīga, 
un dāvātais uzticības avanss at -
taisnojies. Pārliecināja mūzikālās 
domas attīstība, darba drāmatu r-
ģija, kaut arī paša autora literārais 
komentārs nepalīdzēja orientēties 
mūzikā. Vai nu anotācijai jābūt tik 
poētiskai, kā, piemēram, Santai 
Ratniecei, vai arī ideja jāizsaka 
dažos teikumos, necenšoties 

ap tvert neaptveŗamo. Bet tāda ir 
jau nība un tādai tai jābūt! Veik smī-
gu turpinājumu!

Protams, pirmo reizi klausoties 
kādu skaņdarbu, pat viserudī tā-
kajam speciālistam vērtējums ne 

vienmēr būs pareizs un kur vēl te 
runāt par interpretāciju. Liepāj-
nieki ierakstījuši kārtējo lappusi 
latviešu mūzikas vēsturē, piemē - 
r am, katru gadu saviem festivāliem 
pasūtinot kādu jaundarbu, kuŗu 
kopējais nosaukums visiem skaņ-
ražiem ir “Liepajas koncerts” ar 
vienotu numerāciju. 

Devītais šajā rindā ir mūsu vec-
meistara Juŗa Karlsona “Gliese 581”.

Šis dīvainais nosaukums saistīts 
ar kādu nesen atklātās planētas 
apzīmējumu. J. Karlsona kompo-
zicijas būtība ir romantiskā ten-
dence pacelties pāri ikdienas reā li-
tātei (atcerēsimies kaut vai J. Aku-
rātera un P. Barisona “brīnumze-
me Atlantīda” u.tml). Šīs ir cilvēces 
mūžsenas ilgas, kas savu nozīmi 
nav joprojām zaudējušas, jo Radī-
bas kroņa būtība gadu tūkstošos 

nav mainījusies. Mūzikas uzbūve, 
tātad – dramaturģija, kā jau īste - 
n am meistaram piedien, ir skaidra, 
loģiska, balstoties tādā gadsimtos 
pārbaudītā paņēmienā kā pret no-
statījums. Ideāla meklējumos, ne 
bez G. Mālera ietekmes. It kā at -
bilde uz to skan kollāža citāts no  
R. Vāgnera operas “Parsifāls”. Bet 
tā jēgu var saprast tikai zinošs 
klausītājs. Bija interesanti klau sī-
ties, un liepājnieki netaupīja pūles, 
lai godprātīgi veiktu savu misiju. 

Iespējams, visgrūtākais uzde-
vums tomēr bija Lielās ģildes 
saim niekiem – Latvijas Nacionā-
lajam orķestrim Gunta Kuzmas 
vadībā, jo klausītājus jau pama  - 
tīgi bija nogurdinājušas kon certa 
pirmās divas daļas. Mūsu mūzikas 
klasiķa Ādolfa Skultes 1974. gadā 
komponētā 5. simfonija, škiet, 
publiski nav skanējusi kopš 
pirmatskaņojuma. Kaut arī tas ir 
tradicionāls četrdaļīgs cikls ar tik-
pat klasiskām daļu drā ma-
turģiskām funkcijām, tas joprojām 
pārliecina ar savu emocionālitāti, 
attīstības loģiku, bagāto tēlu pa -
sauli no baisi ļaunā Skerco (Allegro 
con brio) līdz 3. daļas nopietnajai 
smeldzei, kur ļoti izteiksmīgi iz -
skanēja A. Kazlauska  saksofona 
solo. Orķestris G. Kuzmas vadībā 
mūzicēja ar patiesu atdevi, tikai, 
kā parasti, sirds ilgojas pēc izteik-
smīgāka klusināta skanējuma. 

Koncertu translēja Latvijas Ra -
dio, to veiksmīgi vadīja mūzikas 
žurnālists Orests Silabriedis, daļēji 
kompensējot to, kas nebija izla-
sāms plašajā, bet chaotiskajā San-
tas Bušs izveidotajā anotācijā.

Galvenais šā koncerta iegu -
vums – bagātīga viela pārdomām 
par mūsu simfoniskās mūzikas 
likteņiem, ko, atsevišķi klausoties, 
nebūtu iespējams gūt.

Jēkabs Jančevskis

Viena no jomām, kas šķiet inte-
resanta un pat vieno lielāko daļu 
iedzīvotāju visā pasaulē, nenolie-
dzami ir sports! Senatnē Olimpis-
kās spēles bija iemesls, lai uz to 
laiku pārtrauktu karus. Mūsdie-
nās tā diemžēl vairs nenotiek, taču 
viens gan nav mainījies – sporta 
līdzjutēji ar nepacietību gaida 9. 
februāri, kad Kanvondo provinces 
apgabalā Phjončhanā, Dienvid-
korejā, sāksies XXIII Ziemas 
olimpiskās spēles.

Lai uzzinātu vairāk par Latvijas 
sportu, ne tikai mūsdienās aktuālo, 
bet arī par tā vēsturi, kas glabā ne 
vienu vien faktu, ar ko mūsu valsts 
var lepoties, ieteicams doties uz 
Latvijas Sporta mūzeju.

Mūzeja direktore Agra Brūne 
sīki un smalki, turklāt ar aiz rau-
tību, spēj pastāstīt par katru eks-
po zīcijā redzamo priekšmetu. 
Kaut vai par ātrslidotāja Alfona 
Bērziņa slidām, kas mūsdienu 
jaunatnei šķitīs pārāk ērmotas, lai 
autu kājās, vai cirka mākslinieka 
Kārļa Vītoliņa riteni. Šim brau cam-
rīkam ar sportu gan ciešas saistības 
nav, taču pētniekam, sporta lietu 
un liecību krājējam Voldemāram 
Šmidbergam, kuŗam ritenis tika 

Phjončhanas lācītis apmeties Vecrīgā
dāvināts, jau pagājušā gadsimta 
30. gados radās ideja par nepie-
ciešamību veidot mūzeju. 

Savukārt pati pirmā lieta, kas 
atklājas mūzeja apmeklētāja ska-
tienam, ir improvizēts basketbola 
grozs divu metru un desmit centi-
metru augstumā un leģendārās 
basketbolistes Uļjanas Semjono-
vas attēls. Izrādās, groza augstums 
nav izvēlēts nejauši – tieši divus 
metrus un desmit centimetrus 
gara ir izcilā basketbola leģenda! 
U. Semjonovai veltītā izstāde vei-
dota gan kā atskats uz viņas spo ža-
jiem panākumiem bijušajā PSRS 
un citās pasaules valstīs (eksponē-
tas  zelta medaļas), gan kā stās tī-
jums par pašu personību. Vai zi -
nājāt, ka basketboliste no valstīm, 
kur piedalījusies sacensībās, uz 
Rīgu vedusi lelles, kā arī kollek-
cionējusi vinila skaņuplates? 

No 24. janvāŗa Sporta mūzejā 
būs skatāma izstāde par citu spor-
ta leģendu – Olimpisko spēļu zelta 
un sudraba medaļas laureātu 25 
metru ātršaušanā ar pistoli Afa-
nasiju Kuzminu. 

Kuŗš sporta veids Latvijā ir 
vispopulārākais? Protams, skele-
tons! Tomass un Martins Dukuri 

savus līdzjutējus burtiski ir ap -
žilbinājuši ar panākumiem un 
daudzajām medaļām! Iespējams, 
tādēļ Latvijas Sporta mūzeja otrā 
stāva zāle veltīta ziemas sporta vei-
diem: kamaniņu sportam, bobsle-
jam un skeletonam. Telpas vidū 
novietotas 20. gadsimta 20./30. 
gados Cēsīs būvētas bobsleja ka -
manas, kas atrastas 70. gados kādā 
nojaukšanai paredzētā ēkā. Cēsis 
un to apkārtne ar šī sporta veida 
vēsturi ir cieši saistītas, jo pirmā 

bobsleja un kamaniņu trase Lat-
vijā un visā toreizējā PSRS atradās 
“Cīrulīšos” – Ozolkalna apkaimē. 
Šeit savus panākumus kaldinājuši 
Vera Zozuļa, Rolands Upatnieks, 
Ojārs Andersons, Dainis Bremze, 
Aigars Kriķis, Dainis Dukurs, 
Jānis Skrastiņš un daudzi citi. 

Pēc XXIII Ziemas Olimpiska-
jām spēlēm Sporta mūzejā plānota 
īpaša izstāde. Tās “nagla” būs ske-
letona ragavu simulātors, uz kuŗa 
varēs nogulties un ar D3 ekrānu 

palīdzību izbaudīt tādas pašas 
izjūtas kā brāļi Dukuri sacensību 
laikā! “Mūsu sadarbība ar Daini 
Dukuru un viņa dēliem ir izveido-
jusies lieliski; ar viņiem ir tik viegli 
komūnicēt,” mūzeja direktore ne -
slēpj prieku. Pie sienām izvietotas 
lielformāta fotografijas, kuŗās uz 
goda pjedestala redzami brāļi Du -
kuri, turpat arī informācija par ci -
tiem jauniešiem – viņu sekotājiem, 
no kuŗiem vairāki ir Daiņa Du -
kura audzēkņi, turklāt jau pa  spē-
juši gūt labus panākumus. 

Vēl šajā ekspozīcijā var izsekot 
skeletona vēsturiskajai attīstībai, 
uzzināt, kuŗās pasaules valstīs at -
rodas bobsleja, kamaniņu un ske-
letona trases, kā arī skatīt vairākas 
pirms 100 gadiem uzņemtas foto-
grafijas, kuŗās redzama, piemēr-
am, Rīgas Bobsleja kluba trase 
Ogrē 20. gadsimta sākumā.

Savukārt neilgi pirms došanās 
prom no mūzeja sagaidīja kāds 
pārsteigums! Tā direktore A. Brū-
ne no glīti iepakotas kastītes iz -
ņēma divus rotaļu lācīšus. Izrādās, 
tas ir XXIII Ziemas Olimpisko 
spēļu talismans! Tātad Phjon čha-
nas lāči jau tagad sastopami Ve c-
rīgā!

2018.  gada Ziemas Olimpisko spēļu talismans – Lācīši!
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 2) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Dividen-

de. 7. Sambo. 8. Vabas. 9. 
Budapešta. 10. “Tapals”.  
11. “Aka”. 13. Astere. 18. 
Kalvene. 21. Bamako. 23. 
“Idiots”. 24. Bass. 25. Less. 
26. Kautra. 28. Andora. 29. 
Planēta. 34. Lemuri. 35. 
Pas. 37. Madara. 38. Kon-
stanca. 39. Atēna. 40. Lu -

dza. 41. Sarkanīgs.
Stateniski.1. Silava. 2. Depeša. 

3. Barkas. 4. Dobele. 5. Evanss.    
6. Bagars. 12. Kivi. 14. Kapsula. 
15. Insekti. 16. Bakas. 17. Dante. 
19. Liede. 20. Sters. 22. Oba. 23. 
Isa. 27. Anta. 30. Peseta. 31. 
Frakas. 32. Sapals. 33. Krauze. 
35. Pasaka. 36. Staina.

Līmeniski. 5. Padarīt noteiktu. 
6. Nelietis Verdi operā “Toska”.  
8. Stipra garšviela. 9. Venēciešu 
laiva. 11. Zviedrijas osta. 14. Ne -
sadzijuši dzīvo audu bojājumi. 
17. Bura. 18. Rupjš. 19. Stiklveida 
pārklājums, ko uzkausē metal - 
l iem. 20. Vīrieša vārds (janv.). 23. 
Sīks kukainis. 25. Strīds,  nemiers. 

26. Zinātne par nedzīvo matē-
riju. 30. Sarucināt. 32. Tropiskais 
auglis. 33. Piena produkts. 34. 
Cilvēka ķermenis. 35. Stiprs 
tumšais alus. 36. Krūmāju sēta. 

Stateniski. 1. Romāna “Astoņ-
desmit dienas ap Zemeslodi” 
autors. 2. Ārstēt. 3. Apģērbs Javā 
un Šrilankā. 4. Pārvietoties pa 

gaisu. 7. Novads Latvijā. 8. 
Franču rakstnieks un fi lo -
zofs (1905-1980). 10. A. Bri-
gaderes darba varone. 12. 
Latvijas aizsardzības mi  -
nistrs. 13. Ziņojumu no -
gādātājs. 15. Latviešu kla-
siskās mūzikas pamat li-
cējs. 16. Karaļa dēls. 21. 
Lugas “Sidraba šķidrauts” 
autore. 22. Krievijā izdots 
laikraksts. 24. Rosīgs. 27. 
Latvijas armijas ģenerālis 
(1883-1965). 28. Birdināt, 
kaisīt. 29. Latvijas Nacio-
nā lās operas direktors 
1996-2013. 31. Radīt kaut 
ko noteiktā formā. 
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Vairāk nekā 100 jēkabpiliešu 13. janvārī ieradās Rīgā, Zaķusalā 
pie TV torņa, kur pirms 27 gadiem bija dislokācijas vieta Jēkabpils 
rajona ļaudīm, lai atkal būtu kopā pie 1991. gada barikāžu ugunskura. 
Latvijai arī turpmāk būs stipri aizstāvji, liecina vairāku desmitu sko -
lēnu dotais jaunsargu svinīgais solījums. Arī Jēkabpilī 27. janvārī    
tiks kurts 1991. gada barikāžu atceres ugunskurs ar plašu patriotisko 
programmu. 

Latvijas jaunsargi no 23. līdz 27. janvārim piedalīsies Baltijas 
kaŗavīru spēlēs Viļņā, Lietuvā. No 10. līdz 14. janvārim bija sagata-
vošanās nometne Madonas pusē.

Valmieras teātrī arī 28. janvārī pulksten 18.30 skatāms jaun - 
 ie studējums – Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un mākslas 
institūta pētnieces Sanitas Reinsones dokumentālās prozas darbam 
“Meža meitas” (režisors Mārtiņš Eihe). Tā darbība norit “bunkurā” zem 
Lielās zāles skatuves, kā tas bija reālajā dzīvē pēc Otrā pasaules kaŗa, 
atbalstot nacionālos partizānus. Šo sieviešu stāsti ir patiesas lie cības par 
dzīvi, attiecībām, uzticēšanos un nodevību, bet pāri tam visam – spēku 
dzīvot. Lomās: Dace Everss, Māra Mennika, Skaidrīte Putniņa, Inese 
Ramute, Baiba Valante, Zane Leimane vai Lote Katrīna Cērpa.

 Liepājā 19. janvārī notika Jūras spēku stāba un apgādes kuģa 
“Virsaitis” svinīgā sagaidīšana no dežūras NATO 1. pastāvīgajā 
jūras pretmīnu grupā kopš 2017. gada jūnija. Šī bija pirmā reize, kad 
veica šādu uzdevumu, nodrošinot ne tikai NATO 1. pastāvīgās jūras 
pretmīnu grupas stāba darbību, bet arī stāba kuģi. NATO pastāvīgās 
Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras kompon enti, 
kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. Latvija NATO 1. pastāvī gajā 
jūras pretmīnu grupā piedalās kopš 2007. gada. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 26. līdz 28. janvārim 
apskatāma pasaulslavenā latviešu keramiķa Pētera Martinsona dzim-
šanas dienai veltītā keramikas darbu ekspresizstāde “Spēks”. Latvijas 
Laikmetīgās keramikas centra un Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centra sadarbībā tiks organizēta II Starptautiskā keramikas konkursa 
izstāde “MARTINSONA BALVA”, kas notiks II Latvijas Starptautiskās 
keramikas biennāles programmas ietvaros.

Līvānu novada Kultūras centrā līdz 25. janvārim bija apskatāma 
fotoizstāde “Indijas krāsas”. To autore ir Svetlana Poberežņika, kuŗai 
ir ciešas saites ar Indiju. Izstāde tapusi, pateicoties sadarbībai ar in -
diešu kultūras centru “Bharata” un Indijas vēstniecības Zviedrijā un 
Latvijā atbalstam. Pēc tam tā ceļos uz indiešu kultūras centru, kur būs 
pieejama arī citiem interesentiem.

Valsts Asinsdonoru centrs (VADC) aicina 2017. gada donorus 
līdz 31. janvārim pieteikties dalībai bezmaksas Pateicības koncer-
tam 10. februārī plkst.16 kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, Elizabetes 
ielā 61. Šogad asinsdonorus iepriecinās vairāku konkursu laureāti 
“Latvian Voices”, “Chris Noah”, “Musiqq”, “Future Folk Orchestra”, 
“Goran Gora”, kā arī Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa un 
“Undertango”. Pieteikšanās elektroniski, reģistrējot savu telefona 
numuru VADC mājaslapā: www.donors.lv. 

Borisa un Ināras Teterevu fonds līdz 31. janvārim aicina bez -
peļņas organizācijas pieteikt projektu idejas dalībai programmā “Pats 
savam saimes galdam”, kas vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cil-
vēkiem veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes 
galdam. Jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu 
saimesgaldam@teterevufonds.lv. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Pirms nedēļas biju klāt Latvijas 
Okupācijas mūzeja biedrības sa -
pulcē. Saīsinājumam jābūt LOMB, 
bet parasti saka OMB. Juzdamies 
kā Mūzeja vēsturnieks, atkal at -
ceros, kā šie akronīmi radās un 
veidojās, un kādi tie laika gaitā 
bijuši. 

Oficiāli 1993. gada 6. maijā 
vienpadsmit aktīvisti nenodi bi-
nāja vis Mūzeju, bet “Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja fondu”. 
Es esmu redzējis dokumentu. 
Melns uz balta. Un to īsi apzīmēja 
ar trim burtiem – OMF. Būtu    
jau savādi: L50GOMF vai, ja 
lietotu romiešu ciparu 50 vietā – 
LLGOMF. Toreiz saprāts vadīja 
mūzeja tēvus un mātes. 

Tad cilvēki sāka prasīt, kur gan 
esot pats mūzejs, jo uz plakāta 
skaidri lasāms FONDS. Prātoja 
pat, ka te kāda šaubīga banka, jo 
tādas toreiz Rīgā bija gandrīz ik 
uz stūra. Parādījās un pazuda ar 
visu naudu. Labi, ka OMF nepa-
zuda, un ziedotā nauda arī ne. 
Taču diezgan drīz izlēma, ka 
fonds ir fonds un mūzejs ir 
mūzejs. Lai gan saistīti, tie nav 
viens un tas pats. Fonds, kā Lat-
vijā saka, ir “juridiska persona,” 
bet Mūzejs – “struktūrvienība.” 
Komplicēti, bet kaut kā strādā.  
Tā nu tapa OM un LOM, ko lieto 
vēl līdz šai dienai. To gan nevar 
vairs teikt par pašu OMF. Tas 
oficiāli paglābies tikai latviskajā 

3. OMF, OM, LOM, OMFA, OMB, LOMB

akronīmā “Latvijas 50 gadu Oku-
pācijas mūzeja atbalsta grupai”, 
ko 1995. gadā dibināja Mūzeja 
draugi un labvēļi ASV – OMFA. 
Tā savu nosaukumu tā nav mai-
nījusi, un ziedotāji līdz šai dienai 
čekus izraksta uz OMFA vārdu. 
Paldies ziedotājiem! Latvijā toties 
OMF jau kopš 2006. gada ir OMB.

Tai laikā organizācijām bija jā -
pār reģistrējas. Fonds pārtapa bied-
rībā un līdz ar to akronīmā “F” 
vietā stājās “B,” tātad OMB vai 
LOMB. E-pasta adresēs gan vēl 
arvien spokojas vecais saīsinā-
jums, bet man no tā spoka nav 
bail. Piemiņas dēļ. 

Nosaukumu sakarā ir vēl vie  -
na interesanta maiņa. Sākumā 
likās, ka angliski Mūzeju var 
saukt vien kārši par Occupation 
Museum of Latvia. Bet angļu va -
lodas zinātāji norādīja, ka vārds 
occupation angļu valodā var no -
zīmēt ne tikai “okupāciju,” bet arī 
“nodarbošanos” un vēl šo to citu. 
Tad nu domāšot, ka Mūzejā rā  -
da, ar kādiem amatiem nodarbo-
jas Latvijas ļaudis. Esot jāsaka 
The Museum of the Occupation of 
Latvia, lai būtu skaidrs. Vai, kas 
tās bija par debatēm, jo katram 
taču ir tā pareizākā angļu valoda! 
Nobalsoja par jauno nosaukumu, 

kaut tas tāds gaŗš un neveikls. 
Tomēr cilvēkiem patīk vienkār-
šība, un nekur nav pazudis arī 
Occupation Museum, vai vien-
kārši OM, un to jau pazīst arī tie, 
kas neprot angliski.

Taču, par “okupāciju” runājot, 
man likās savādi, ka 2009. gadā 
jaunais Rīgas mērs Nils Ušakovs 
savā pirmajā oficiālajā vizītē teica, 
ka “Okupācijas mūzejā” neesot 

pirmo reizi. Taču viņa mēle ne -
raisījās teikt, ka Okupācijas mū -
zejā rādīta “okupācija,” lai gan to 
pašu aprakstīja drusku citiem 
vārdiem. Tad jau to daudz tiešāk 
sapratis kāds Krievijas pilsonis, 
kam, Rīgai cauri braucot, anketā 
bijis jāatbild uz anglisko jautā-
jumu “occupation?” Viņš ierak - 
s tī jis, “nē, es tikai braucu cauri.” 
Vai arī Nils tikai “brauc cauri”?

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības biedri 2015. gada janvārī 
// Foto no mūzeja archīva

Kur ziedot LOM, LOMB un OMFA
LOM: Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050.

LOMB: Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība, reģ. nr. 40008018848. AS “SEB banka” 
reģ. nr. 4000315174, SWIFT UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0002400700517. Obligāti 
norādīt ziedojuma mērķi! LOMB ir Finanšu ministrijas atzīta sabiedriskā labuma 
organizācija. Latvijas ziedotāji – juridiskas un privātpersonas – var saņemt likumā 
noteiktās nodokļu atlaides. 

OMFA. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze 
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. 
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Aizgājis gaišs cilvēks –
Kārlis Auškāps

Uzpērkam dabīgos matus astēs 

un bizēs par labu cenu no 35 cm 

gaŗuma. Zvaniet!

Tālr. 24915507.

PAKALPOJUMI

(Turpinājums 18. lpp.)

(Turpinājums no 8. lpp.)

Vēstulē Kārlis rakstīja: “Gan -
drīz pēc katras izrādes publika 
aplaudēja, kājās stāvot, asarām 
acīs. Uzdrošinos teikt, ka šīs bija 
spožākās viesizrādes tajā krastā, 
jo ļoti daudzos skatītājos atjau-
noja vai atmodināja atmiņā tik 
ļoti svēto un nepieciešamo Dzim -
tenes jeb Tēvzemes izjūtu.” Ame -
rikā kopā ar Astrīdu Kairišu 
viņš bija viesojies jau 1988. gadā, 
kad abi bija iedzīvojušies Spī -
dolas un Lāčplēša, kā arī Sol -
veigas un Pēra Ginta dialogos. 
Brauciena laikā viņi iepazinās 
arī ar Anšlavu Eglīti, un vēstulē 
Laimonim Siliņam par šo tik-
šanos Anšlavs rakstīja: “Izrunā-
jāmies itin gaŗi un plaši. Likās 
jau abi tiešām kārtīgi latviešu 
cilvēki.” Toreiz Kārlis Auškāps 
pavēstīja savu ieceri iestudēt 
lugu “Kazanovas mētelis”, kas 
rakstniekam toreiz šķita Latvijā 
gluži nereālizējama ideja, tomēr 
režisors savu ieceri reālizēja un 
bija pirmais, kas vēl nebrīves 
gados uz skatuves ļāva atdzī vo -
ties toreiz Latvijā nezināmajai 
lugai “Kazanovas mētelis”. Pirm-
izrāde notika 1989. gada 13. ap -
rīlī – tā teātrī bija jaunas māk-
slas pasaules atklāsme.

Kārļa Auškāpa kā galvenā re -
žisora laikā (1987-1993) Dailes 
teātrī uzplandīja jaunas vēsmas, 
ieskanējās agrāk nedzirdētas 
jaun  atklāsmes: tas bija A. Čaka 
poēmas “Mūžības skartie” drā -
ma tizējums-izrāde, uz skatuves 

parādījās A. Eglīša un M. Zī -
verta lugas, kaut kas jauns bija 
R. Staprāna luga “Četras dienas 
jūnijā” iestudējums K. Auškāpa 
un V. Vētras režijā, liekot lugas 
notikumiem ritēt neatkarīgās 
Latvijas Valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa kabinetā Rīgas pilī. Uz 
skatuves parādījās arī vairāku 
Latvijā toreiz vēl mazpazīstamu 
ārzemju autoru darbi.

Kārlis Auškāps latviešu teātrī 
visādā ziņā iezīmēja spilgtu, 
spēcīgu attīstības etapu, taču – 
gāja laiks – situācija mainījās, 
īpaši svarīgs faktors teātŗa dar-
bībā kļuva naudas pelnīšana, 
lielajās zālēs pirmajā plānā vai -
rāk izvirzījās tā saucamie kases 
gabali, un Kārlis Auškāps kā 
viens no inteliģentākajiem, ga -
rīgi bagātajiem režisoriem atbī -
dījās otrajā plānā. Lielo iestu dē-
jumu vietā viņš pievērsās bēr-
niem domātu izrāžu veidošanai. 

Kārlis Auškāps bija mans stu-
dents, taču, kad sāka mācības 
Dailes teātra 5. studijā, viņš bija 
beidzis Rīgas Medicīnas insti-
tūtu un, būdams dakteŗa dēls, 

pats bija kļuvis par ārstu, taču 
vairāk par visu Kārli saistīja 
teātris: vispirms viņš kļuva par 
aktieri, tad par režisoru, insce-
nētāju. Auškāpā – gan dzīvē, gan 
uz skatuves – saistīja viņa pa -
tiesā inteliģence, garīgums, la -
bestība. Protams, ne reizi vien 
viņu pārņēma grūtsirdība, Dai -
les teātrī viņš sajutās kā lieks. 
Pienāca brīdis, kad Kārlis Auš -
kāps domāja Latviju pamest, 
doties uz Ameriku un – kā rak -
stīja man adresētajā vēstulē – 
tur arī palikt. Viņš kopā ar ģi -
meni tiešām uz ASV aizbrauca, 
apciemoja savus radus un drau-
gus un – tomēr atgriezās savā 
Berģu ciemā, bet viņa sejā atkal 
iemirdzējās smaids. Pagājušo 
gadu Auškāps, būdams ārštat-
nieks, Dailē iestudēja bērniem 
veltītu izrādi “Niķa un Riķa stiķi”, 
tapa radio izrāde “Sestdienas va -
kars”. Likās, ka pienācis labs Jau -
nais gads, ka atsāksies jauns dar -
ba cēliens. Auškāps loloja iestu-
dēt vēl kādu no Anšlava Eglīša 
lugām, bet – priekškars aizvērās, 
Dievs viņu aicināja pie sevis. 

VIKTORS HAUSMANIS 

Latviešu Federālā kreditsabiedrība Ņujorkā
paziņo, ka gada kārtējā biedru pilnsapulce notiks

svētdien, 4. februārī, plkst. 11.30 dienā
Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY

PĒC SAPULCES – CIENASTS.

JAUNI BIEDRI MĪĻI GAIDĪTI!

ATSEVIŠĶUS PAZIŅOJUMUS

KREDĪTSABIEDRĪBAS BIEDRIEM NEIZSŪTĪS

SIRSNIŅBALLE FLORIDĀ!

Sestdien, 17. februārī, plkst. 18:00
Biedrības namā

(1705 9th Ave N, St. Petersburg , FL)
Baudīsim atraktīvas grupas

Atkal kopā koncerta programmu
“100 dziesmas sirdij un Latvijai”

Būs mūzikāli pārsteigumi,
gards Mārītes Rubīns cienasts,

loterija, balle grupas mūziķu vadībā.
Ieejas ziedojums, sākot ar $30.00.

Vairāk informācijas un pieteikšanās:
Dace Kupača-Hohlova

mob. 727 479 8026 vai atstāt balss pastu.

VALENTĪNDIENAS SVINĪBAS

Sestdien, 17. februārī, 2018
3:00pm-6:00pm

115 W 183rd St, Bronx, NY 10453 
Sākam ar ziemas peldi Orchard plūdmalē plkst. 12:00

(ja neesi gatavs peldēt, nāc atbalstīt peldētājus
un piedalīties labdarības akcijā

 “Winter swim against homelessness”, kopā ar Bronxnet TV)
Pēc tam Daugavas Vanagu namā, omulīgā un siltā 
atmosfērā pie kamīna, – ēdieni, našķi un ka rstvīns.

Visi laipni gaidīti. Nāc pats un aicini draugus!

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 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 
19123).

6.februārī 11:00 pensionāru 
kopas sanāksme. Programmā val-

des ziņojumi, nākotnes darbība 
un pārrunas par polītiku Latvijā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas 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 Kongresa 
bibliotēkā sniegs Kongresa bib-
liotēkas Eiropas nodaļas vadītājs 
Grant Harris. Sekos koncerts ar 
’’Baltic Duo’’ vijolnieci Aiju Rēķi 

un flautisti Ilonu Kudiņu. Pro -
grammā baltiešu kamermūzika. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$20. Pēc koncerta kafijas galds 
un Operas ģildes izloze.

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

5.februārī 11:30 notiks Lat-
viešu Federālās Kredītsa bied-
rības Ņujorkā pilnsapulce. Pēc 
sapulces – cienasts. Jauni biedri 
mīļi gaidīti!

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

kās telpas (128 N Elm St, Saginaw 
MI).

24.februārī 14:00 Saginavas 
latviešu kluba pilnsapulce.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). 28.janvārī 
12:00 Kursas Draudzīgais aici-
nājums. Runās Dr. Indra Ek -
mane. Programmā 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 val-
des sēde.
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Mūžībā aizgājusi mana mīļā māsa

DACE REINAUER,
dzim. EPERMANIS

Dzimusi 1937. gada 28. augustā Jelgavā,
mirusi 2017. gada 12. decembrī Tampā, FL

Mūžībā aizgājis
vīrs, tēvs un vectēvs

ULDIS IVARS GRAVA
(01.04.1938. Liepāja – 19.01.2018. Rīga)

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, valsts un sabiedriskais darbinieks,

9. Saeimas deputāts, latviešu organizāciju ASV vadītājs,
Latvijas un Liepājas patriots.

(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts 20. lpp.)

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

b i

Dieva mierā aizgājusi

ILZE ALERE
Dzimusi 1963. gada 4. janvārī Rīgā,

mirusi 2017. gada 18. decembrī Indianapolē

Dziļās sērās mēs visi skumstam
BRĀLIS JURIS AR AUSMU

UN MŪSU BĒRNI UN MAZBĒRNI

ĢIMENE

Par viņu sēro
DEITONAS UN INDIANAS LITERĀRĀ GRUPA

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdzi,
Lai tā mūs kopā saista
Līdz ausīs jaunais rīts.

Mūsu literārās grupas kodols 
un laba draudzene.

17.februārī 18:00 Sirsniņu 
balle ar grupas ’’Atkal kopā’’ 
koncerta programmu ’’100 dzies-
mas sirdij un Latvijai’’, kā arī 
mūzikāli pārsteigumi, brīnišķīgi 
gards Mārītes Rubīns cienasts, 
balle grupas mūziķu vadībā, ...
atkal pārsteigumi! Neiztiksim arī 
bez loterijas – būs iespēja izlozēt 
3 lieliskus dāvanu grozus. Tiem, 
kuŗi gribēs sirdis sasildīt ar glāzi 
vīna, par to jāgādā pašiem. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $30. Tā kā 
vietu skaits zālē ir ierobežots, 
lūdzam pieteikties iepriekš pie 
Daces Kupačas-Hohlovas, tālr: 
727-479-8026.

Sabrauciet, sanāciet, sa-sa-
dan cojiet!

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdie nu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 

e-pasts: bostonastrimdasdrau -
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runa s stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 - 18:00. Dievk. no -
tiek 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.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-

736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 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 svētdienās 
10:00. 28.janvārī Dievk. Drau-
dzes gada sapulce. 11.februārī 
Dievk. ar dievg. Nodarbības bēr-
niem. 25.februārī Dievk. Pan-
kūku brokastis.

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

visi lūgti pie kafijas galda! 
• Dienvidkalifornijas latv. ev. 

lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
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.

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, Kala  ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 28.janvārī Dievk. 
ar dievg. 4.februārī Dievk. 11.feb -
ruārī Dievk. ar dievg. 14.februārī 
18:00 Pelnu dienas Dievk. ar 
dievg. 18.februārī Dievk. 21.feb-
 ruārī 11:00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 25.februārī Dievk. angļu 
val. 28.februārī 11:00 Bībeles 
stunda Kalamazū.

Mūsu visdziļākā līdzjutība Gravu ģimenei un

tuviniekiem, zaudējot Uldi Gravu,

izcilāko trimdas polītiķi, daudzu lielu ideju aizsācēju,

Latvijas patriotu un labu draugu.

Vilis un Marta Vītoli ar ģimeni 
un 

„Kokneses fonds”

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...

Izsaku visdziļāko līdzjut ību ievērojamā valsts un sabiedriskā

darbinieka, bijušā Saeimas deputāta, latviešu organizāciju vadītāja, 

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka un izcilā Latvijas patriota Ulda Gravas 

tuviniekiem un draugiem. Viņa ieguldījums ir neizmērāms, tāpat kā 

mūsu visu pateicība par viņa dzīves veltīšanu Latvijas valstij!

Andris Teikmanis,
Latvijas Republikas vēstnieks Amerikas Savienotajās Valstīs
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Dieva mierā aizgājusi

DR. SILVIA PETERJANIS MATTHEWS
Dzimusi 1924. gada 23. martā Rīgā,

mirusi 2017. gada 6. novembrī Fountain Hills, Arizonā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā krustmāte, tante, radiniece
DAIĻAMATNIECE

LILIJA L. KLUCIS,
dzim. GRAUDIŅA

Dzimusi 1910. gada 23. martā Limbažu raj. Stienes “Stūrīšos”,
mirusi 2017. gada 27. decembrī Bostonas priekšpilsētā, ASV

Dieva mierā aizgājis mans mīļotais dzīves draugs

IMANTS SKAUBĪTIS
Dzimis 1923. gada 24. jūlijā Rīgā,

miris 2017. gada 17. decembrī Concord, MA

Mierā aizgājis

VALDIS KUGA
Dzimis 1930. gada 18. janvārī Rīgā, Latvijā,

miris 2012. gada 13. septembrī Tampa, Floridā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS MALDUPS
Dzimis 1939. gada 23. oktobrī Jelgavā, Latvijā,

miris 2017. gada 30. novembrī Kalamazoo, Michigan

Sēro
DEITONAS EV. LUT DRAUDZE

Viņu dziļā mīlestībā un piemiņā paturēs
KRUSTMEITA MĀRĪTE EGLĪTIS KRŪMIŅA UN VALDIS

PAULS UN DESIREE, INTRA UN MARTINS, NILS UN ANNA AR ĢIMENĒM
IRINA UN CHRISTINE, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Par viņu sēro
AINA

Viņu piemin
MEITA JUDY

ALEKSANDERS PLUME OLIVUS ARGENTINĀ
ŠMITA ĢIMENE PALATINE IL, USA

Mīlestībā par viņu sēro 
SIEVA SHIRLEY 

DĒLS ANDRIS AR SIEVU SARA 
MĀSA AUSTRA LIEPA AR ĞIMENI

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Draudzes ilgu gadu atbalstītāja.

Ilgu mūžu nodzīvoji, 
Daudz darbiņu padarīji. 
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu. 

Dzīves taka kopā ieta,
Un zem saules paliek tukša vieta,
Velti Tevi meklē skats…

Don’t grieve for me, for now I’m free.
I’m following the path God laid for me.
God wanted me now, I took His hand.

Mūžībā aizgājis mūsu

fi l! OLĢERTS SKOSTIŅŠ (62./63.g.c.)
Dzimis 1926. gada 29. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2017. gada 25. decembrī Saginaw, MI, ASV

Mūžībā aizgājis

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

miris 2017. gada 30. novembrī Ņujorkā

Dieva mierā aizgāja mūsu mīļais

VIESTURS PĒTERIS PRIEDE
Dzimis 1945. gada 19. februārī Tišavā, Čechoslovākijā,

miris 2017. gada 12. decembrī Wortington, Ohio

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
IEVA, ALEKSANDRS, TRACY, IAN ROZĒNI

Sēro un mīlestībā piemin
BRĀLIS ANDRIS AR SIEVU ESTEL

MĀSA ZAIGA AR MEITĀM UN VIŅU ĢIMENĒM

 Skumjās, pateicībā un mīlestībā,
 LaRAs saime

LaRA
Latviešu rakstnieku apvienība piemin pērn

aizsaulē aizgājušos biedrus

INDRU GUBIŅU
1927. 8. VIII – 2017. 12. XII

MARTU CAKARI
1920. 22. v – 2017. 30. VIII

JULIETU RUMBERGU
1926. 20. IV – 2017. 17.IV

INGRĪDU VĪKSNU
1920.10. III – 2017.10. III

ROLFU EKMANI
1929. 10.II – 2017. 12. I

Tumšzaļā efeju ēnā
vējš pakaŗ kokli un klus.
Gājējam čukst: bija nemiers,
atpūta nu būs. Lai dus.
(Fricis Bārda)
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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

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors 
Safins. Dievk. notiek 11:00. 
17.februārī, Dievk.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 28.janvārī Dievk. ar Sv.
vak. 13:00 LOAM gada sapulce.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
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 die-
nās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com Dievkalpojumi no -
tiek 13:30. 4.februārī Dievk. ar 
dievg. 14.februārī 10:30 Pelnu 
dienas svētbrīdis un Bībeles 
stunda. 18.februārī Ciešanu 
laika 1.svētd. Dievk.

• 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.

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. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net

18.februārī pēc Dievk. 14:00 
draudzes pilnsapulce sabiedris-
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. Mārtiņš Ru -
benis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 3.februārī 
Dievk. ar dievg.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. 
Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 28.jan-

vārī Dievk. ar dievg. Bībeles 
stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man 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 stundas notiek Bied rī-
bas namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. Katrs 1. svētdienas Dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 28.janvārī Bībeles stunda. 
2.februārī 11:00 draudzes valdes 
sēde. 4.februārī Dievk. Biedrības 
namā. 11.februārī 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 (15.
febr., 15.martā, 5.aprīlī). 28.jan-
vārī Draudzīgā aicinājuma Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 11.februārī Pelnu 
dienas Dievk. Jānis Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 

York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• 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. no -
tiek 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. 3.februārī 
11:00 Dievk. Ar dievg. Kafijas 
galds.

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz 

e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 
– SVĒTDIENĀS! Kārtējam 

avīzes numuram ziņas uz redak-
ciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

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

Latviju Phjončhanā 
pārstāvēs 35 

sportisti
2018. gada Ziemas olimpiskajās 

spēlēs Phjončhanā Latviju ko -
pumā pārstāvēs 35 sportisti, 22. 
janvārī  paziņoja Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK). Izlasei lī -
dzi dosies 35 treneri ar atbalsta 
personālu un septiņiem medi-
ķiem.

Vienas no galvenajām Latvijas 
cerībām tiek liktas uz Latvijas 
skeletonu. Gan Tomasam, gan 
Martinam Dukuram šīs būs ce -
turtās olimpiskās spēles, lai gan 
Tomass savu debiju piedzīvoja 
četrus gadus ātrāk nekā brālis. 
Otro reizi olimpiskajās spēlēs 
sacentīsies arī Lelde Priedulēna.

Phjončhanā Latvija startēs ar 
divām divnieku un tikpat čet ri-
nieku bobsleja ekipāžām. Izlases 
sastāvā tikuši piloti Oskars Mel-
bārdis un Oskars Ķibermanis, kā 
arī stūmēji Daumants Dreiškens, 
Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Jā -
nis Jansons, Helvijs Lūsis, Matīss 
Miknis un Intars Dambis. Mel-
bārža četrinieku ekipāža 2014. ga  dā 
Sočos sasniedza otro labāko re -
zultātu, bet pēc dopinga lietošanā 
apsūdzētās Aleksandra Zubkova 
ekipāžas diskvalifikācijas saņems 
zelta godalgas.

Biatlonā Latvija ieguvusi divas 
vīriešu un vienu sieviešu vietu. 
Vīriešiem Latviju pārstāvēs divkār -

tējais olimpisko spēļu dalībnieks 
Andrejs Rastorgujevs un Oskars 
Muižnieks, kuŗam tā būs olim-
piskā debija. Sieviešu konkurencē 
startēs Baiba Bendika.

Olimpiskajās spēlēs startēs arī 
Latvijas jaunie daiļslidošanas 
talanti – Deniss Vasiļjevs un 
Diāna Ņikitina. Abi sportisti nu -
pat kā startēja Eiropas meistar-
sacīkstēs, kuŗā Vasiļjevs palika 
soli aiz goda pjedestala.

Ceļazīmi izcīnījis arī ātrsli do-
tājs Haralds Silovs, kuŗš startējis 
divās olimpiskajās spēlēs. Savu-
kārt šorttrekā sacentīsies Roberts 
Zvejnieks un Roberto Puķītis.

Distanču slēpošanā startēs In -
dulis Bikše, Patrīcija Eiduka, kā 
arī Inga Paškovska. Savukārt 
kalnu slēpošanā Latvijas pār-
stāvji būs Kristaps Zvejnieks un 
Lelde Gasūna.

Kamaniņu sportā Latvijas sa -
stāvā būs trīs vīrieši un tikpat 
sievietes, kā arī divas divnieku 
ekipāžas. Vīriešu konkurencē sa -
centīsies divu olimpisko spēļu 
dalībnieks Inārs Kivlenieks, 19 
gadus vecais Kristers Aparjods 
un Artūrs Dārznieks. Savukārt 
sievietēm startēs Elīza Cauce, Ulla 
Zirne, kas abas cīnījās arī Soču 
spēlēs, un Kendija Apar jode. 
Divu olimpisko medaļu ieguvē-
jiem brāļiem Andrim un Jurim 
Šiciem šis būs ceturtais olimpis-
kais starts, bet Oskars Gudra mo-
vičs un Pēteris Kalniņš startējuši 
par vienām spēlēm mazāk.

Iepriekšējos gados Latvijas de -
legācijā bija 58 sportisti, to skaitā 
hokeja izlase.

Pagājušajās olimpiskajās spēlēs 
Sočos Latvija izcīnīja kopumā 
četras olimpiskās medaļas. To -

mēr pēc virknes Krievijas spor-
tistu rezultātu anulēšanas piektā 
medaļa tiks piešķirta Tomasam 
Dukuram. Vēl četrus gadus ie -
priekš Latvija guva divas bronzas 
Vankūverā, bet 2006. gadā ar 
vienu bronzu Latvija tika pie 
pirmās ziemas olimpisko spēļu 
medaļas kopš neatkarības atjau-
nošanas. Phjončhanas Ziemas 
olimpiskās spēles risināsies no 9. 
līdz 27. februārim.

Bobslejs
Oskara Melbārža un Oskara 

Ķibermaņa bobsleja divnieku 
ekipāžas ieņēma attiecīgi piekto 
un sesto vietu Pasaules kausa 
bobslejā sezonas pēdējā, astotajā, 
posmā, Kēnigszē. Uģis Žaļims ar 
sezonas labāko rezultātu bija 
astotajā pozīcijā. Tomēr ar sa -
sniegto rezultātu Ķibermanim 
ne  bija pietiekami, lai iekļūtu 
kopvērtējuma trijniekā.

Par Pasaules kausa ieguvēju div-
niekiem kļuva kanadietis Džas-
tins Kripss, bet Ķibermanis ie -
rindojās ceturtajā vietā, par nieka 
11 punktiem atpaliekot no vēl 
viena Kanadas pilota Krisa 
Springa. Melbārdis ierindojās 
astotajā, Žaļims – 14. vietā. Pa -
saules kausa izcīņas kopvēr tē-
jumā ar 1631 punktu triumfēja 
Kripss, Ķibermanis ar 1336 pun -
ktiem ieņēma ceturto, Melbārdis 
ar 1110 punktiem –astoto, Ža -
ļims ar 871 punktu –14. vietu.

Četrinieku konkurenē Latvijas 
bobsleja pilota Oskara Melbārža 
četrinieku ekipāža Vācijas trasē 
Kēnigszē notikušajā Pasaules 
kausa (PK) sezonas pēdējā, as -
totajā, posmā izcīnīja sudrabu, 

savukārt Oskara Ķibermaņa čet-
rinieks ierindojās piektajā vietā. 
Melbārdis ar saviem titulētajiem 
stūmējiem Daumantu Dreiš ke-
nu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu 
uz goda pjedestala četrinieku 
sacensībās kāpa pirmo reizi 
šosezon. Oskars Ķibermanis ar 
stūmējiem Jāni Jansonu, Helviju 
Lūsi un Matīsu Mikni Pasaules 
kausa izcīņas sezonu pabeidza ar 
piekto vietu. Pasaules kausa iz -
cīņas nobeiguma kopvērtējumā 
ar 1652 punktiem uzvarēja Vā -
cijas bobslejists Lochners.

Melbārdis ar 1322 punktiem 
pēdējā posmā no septītās pozī-
cijas pacēlās uz piekto vietu, bet 
Ķibermanis iekrāja 1280 punk-
tus, Kēnigszē veicot vienas po  -
zīcijas kāpumu, un sezonu pa -
beidza septītajā vietā.

Skeletons
Vācijā, Kēnigszē trasē risinājās 

pēdējais posms pasaules kausa 
izcīņā skeletonā. Par uzvarētāju 
kļuva vācietis Aksels Junks. Mar-
 tins Dukurs atpalika par 0.02 
sekundēm un bija otrais, trešajā 
vietā Tomass Dukurs (+0.23). 
Par pasaules kausa ieguvēju 
kļuva korejietis Sungbins Juns, 
kas šajā posmā nestartēja. Mar -
tins Dukurs tika diskvalificēts 
par slidu neatbilstību Sankt mo-
ricas posmā un viņam atņēma 
punktus par izcīnīto trešo vietu.

Latvijas skeletoniste Lelde Prie-
dulēna Pasaules kausa (PK) 
izcīņas posmā Kēnigszē trasē 
Vācijā izcīnīja septīto vietu. PK 
kopvērtējumā Priedulēna šo se -
zonu beidza 11. vietā.

Biatlons
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs Pasaules 
kausa izcīņas posmā Italijā 12,5 
km iedzīšanas sacensībās četrās 
šaušanās, kļūdoties piecas reizes, 
izcīnīja 18. vietu. Andrejs finišēja 
divas minūtes un 50,6 sekundes 
aiz uzvarētāja. Trasē Andrejam 
bija otrs āt  rā kais solis aiz italieša 
Dominika Vindiša.

Rastorgujevs 15 km distanci ar 
kopēju startu sāka ļoti ātrā 
tempā, taču šaušanā viņam iz  de-
vāt aizvērt tikai 11 no 20 mērķiem 
un rezultātā nācās samierināties 
ar 27. vietu. Rastorgujevs no uz -
varētāja francūža Martēna Fur -
kada atpalika trīs minūtes un 8,7 
sekundes. Rastorgujevam šis 
starts bija ļoti svarīgs arī cīņā par 
15. vietu Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā. Šīvieta dotu auto-
mātisku vietu masu startā Phjon-
čhanas Olimpiskajās spēlēs, to -
mēr to neizdevās sasniegt. No -
beigumā viņš no piecpadsmit-
nieka atpalika par 31 punktu, 
kaut pirms pēdējām divām sa -
censībām deficits bija daudz 
mazāks.

***
Pārliecinošu sniegumu Italijā 

Pasaules kausa izcīņas sestajā 
posmā biatlonā 7,5 kilometru 
sprinta sacensībās parādīja Lat-
vijas biatloniste Baiba Bendika, 
izcīnot 16. vietu. Līdz ar to Baiba  
nodrošināja dalību iedzīšanas 
sacensībās.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


