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LIGITA KOVTUNA Vai sabiedrības cerības sākušas vaiņagoties?
6. februārī Ārlietu ministrijā 

un 7. februārī Saeimas Sa  bied rī-
bas saliedētības komisijā, ko va      da 
deputāts Ritvars Jansons (NA),  
norisinājās sēdes, kuŗās valsts 
institūciju, diasporas organizāciju 
pārstāvji un sadarbības partneŗi 
diskutēja par diasporas budžetu, 
reģionālās attīstības pasākumiem 
remigrācijas veicināšanai, kā arī 
apmainījās ar informāciju par 
diasporas likuma izstrādes pro-
cesu, Eiropas Latviešu kongresa 
ceļa kartes īstenošanu, Pasaules 
latviešu ekonomikas un inno-
vāciju ikgadējo forumu (PLEIF) 
28. – 29. jūnijā Valmierā, bet 
Saeimas sēdē – īpaši par finan-
cējumu diasporas izglītībai.  

Ārlietu ministrijas vēstnieks 
diasporas jautājumos Atis Sjanīts 
atzīmēja, ka Latvijas diaspora ār -
valstīs šobrīd ir tik liela kā nekad, 
un tā nekad nav bijusi tik dažāda, 
kāda tā ir šobrīd. Ir nepieciešams 
likumisks pamats valsts un ār -
zemes mītošo tautiešu sadarbībai. 
Diasporas likuma mērķis ir 
noteikt, ka sadarbība ar diasporu 
un atbalsts tiem valsts pie de rīga-
jiem, kas vēlas atgriezties, ir 
valsts pienākums. Ārlietu minis-
trija atbalsta, ka diasporas liku-
ma projekta izstrādē iesaistās arī 
ārzemju latviešu organizācijas. 
Lai veicinātu tālāk Latvijas valsts 
un savas diasporas skaidras un ilg-
 termiņa attiecības, ir būtiski sagat-
avot juridisko bazi tās atbalstam.

Kas konkrēts jau paveikts? 
Izglītības ministrijas Valsts sek-
re  tāra vietniece Gunta Arāja, ru -

nājot Saeimas komisijas sēdē, da -
rīja zināmu, ka saņemts papildu 
financējums apmēram 200 tūks-
tošus (733 tūkstošus eiro iepriekš, 
931 tūkstotis tagad) eiro apmērā, 
kas ļauj nodrošināt sešas sko lo-
tāju vietas Austrumu diasporai; 
paplašināt nedēļas nogales sko li-
ņu skaitu no 25 līdz šim līdz 45 
turpmāk; financiāli atbalstīt Gaŗ-
ezera un Kursas skolas ASV un 
A. Ziedares Latviešu skolu Aus-
trā  lijā, sniedzot iespēju vēl 26 lat-

viešu skolēniem doties uz tām 
mā  cībās; nostiprināt Eiropas Va -
sa  ras vidusskolu un atvērt vēl di -
vas vasaras skolas Latvijā tām ār -
valstīs dzīvojošo latviešu atva sēm, 
kas pošas studēt Latvijas augst  -

skolās. Izglītības ministrijas pār-
stāve Dace Dalbiņa vēl arī pa  stā-
stīja par jauno „izglītības rīku” – 
e-laipa, kur 17 apmācīti latviešu 
valodas skolotāji tīmekļa vidē 
palīdz tālmācībā apgūt latviešu 
valodu. Savukārt Ārlietu minis-

trijas pārstāve Vija Buša un Kul-
tūras ministrijas pārstāve Inita 
Pavloviča ziņoja, ka tiek veidoti 
plaši un konkrēti rīcības plāni, 
uz kuŗu pamata pieprasīt papil-
du financējumu, un abas 
uzsvēra, ka cīnās (!) par to, lai šis 
financējums tiktu nodrošināts 
ilgtermiņā. Jau   nā PBLA valdes 
priekšsēde Kris tīne Saulīte 
uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai tas 
tiktu iestrādāts valsts 
pamatbudžetā, par ko ru  nāts no 

gada gadā. Uz reāliem so   ļiem 
aicināja ar Eiropas latviešu 
apvienības vice priekš sē de Elīna 
Pinto, vēl piebilstot, ka diasporas 
tautiešiem jādod iespē ja sagata-
vot savu atgriešanos dzim  tenē, 
un ļoti būtiski šai ziņā ir sakārtot 
jautājumus par savu bērnu 
izglītības iespējām Latvijā, 
pavisam konkrēti – kuŗā skolā 
bērns mācīsies. „Latviskā izglī tī-
ba un latviešu valodas prasmju 
uz   tu    rēšana diasporā ir tā 
sirdsstīga, kas pulsē ikvienā 
latvietī, tā nodrošina ceļu atpakaļ 
uz Latviju. Mēs augstu 
novērtējam valsts financiālo 
atbalstu, bet vēlamies arī, lai tiktu 
īstenots nākamais solis – 
ilgtermiņa plāns. Jo latviskās 
identitātes jautājumi nav 
atrisināmi ne dienas, ne pat gada 
laikā,” teica Elīna Pinto.

Diasporas organizācijas vēlas 
aktīvi iesaistīties valstiski 
svarīgajā darbā – uzturēt latviešu 
valodu un gādāt, lai jaunieši 
saņemtu izglītību un pēc tam 
veiksmīgi iesaistītos darba vidē, 
tādējādi strādājot Latvijas 
attīstībai un labklājībai – tāds 
bija mūsu organizāciju vadošo 
personu uzstādījums darba 
pārrunu gaitā.

No mums pašiem, Latvijā un 
ārvalstīs mītošajiem, acīmredzot 
tiek sagaidīta ieinteresētība un 
aktīva iesaistīšanās šajā, kā bilda 
E. Pinto, „kritiski svarīgajā” 
procesā.

Olimpiskās ugunskristības 
izturētas godam

Latvijas kamaniņu braucēju 
komandā Kristers Aparjods 24. 
februārī svinēs 20 gadu dzim ša-
nas dienu, un nesen 25 gadu ju -
bileju nosvinējušais Artūrs Dārz-
nieks ir olimpisko spēļu debitan-
ti, bet Ināram Kivleniekam šī ir 
trešā Olimpiada (Vankuverā vi -
ņam 18., Sočos – 16. vieta). 
Olim  piskajā kvalifikācijā par tre-
šo vietu sīvi cīnījās Dārznieks un 
Riks Kristens Rozītis, bet Rozītis 
gada izskaņā Siguldā guva 

Haraldam Silovam 4. vieta!
1500 m distancē izcīnīja augsto 4. vietu – 45,25. No bronzas medaļas Haraldu šķīra 0,32 sekundes.

savainojumu, kā rezultātā izstājās 
no sacensībām par ceļazīmi.

Phjončhanā  sacensībās pieda-
lījās 40 kamaniņu braucēji, bet 
ce  turtajam braucienam kvalifi-
cējās 20 labākie sportisti pēc trim 
braucieniem. Kristers Aparjods 
pirmajos divos braucienos bija 
sestais ātrākais, pēc pirmās sa -
cen  sību dienas ieņemot septīto 
vie  tu, pretendējot uz olimpisko 

sešnieku. Trešajā braucienā viņš 
sasniedza 13. ātrāko laiku un at  kā-
pās uz devīto poziciju, bet ce  tur-
tajā pieļāva nelielu kļūdu trases 
vidusdaļā. Rezultātā viņam 11. 
vieta, kas ir teicams sasniegums 
jau  najam sportistam, labākais 
starts (kopā ar šort tre kistu Rober-
to Puķīti) no visiem Lat  vijas olim-
piešiem lielo sacensību sākumā.   

Tātad – olimpiskās uguns kris-
tības izturētas godam. Iepriekš 
Pa  saules kausa izcīņas startos 
Kris ters divreiz izcīnīja septīto 
vie tu, bet pērn Siguldas trasē 
kļuva par Eiropas čempionu. 
Spor  ta statistiķi tūlīt vēra vaļā sa -
vus piezīmju blociņus un 
konstatēja, ka Latvijas neat karī-
bas laikā olimpiskajās trasēs indi-
viduālajā ieskaitē augstāk ticis 
tikai Kristera pašreizējais trene-

ris Mārtiņš Rubenis. Mārtiņš  
gan 1998. gadā Nagano 
Olimpiskajās spēlēs debitējis ar 
mazliet zemāku vietu – 14. –, bet 
vēlāk izcīnījis bronzu individuāli 
un komandu stafetē (attiecīgi 
2006., un 2014. gadā). Kristera 

mamma Aiva Aparjode Turīnas 
Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 18. 
vietu.  Kristera māsa Kendija arī 
ir olimpiete. Sportiskās genas 
pārmantojušās.   

(Turpinājums 17. un 20. lpp.)  

Haralds Silovs

Kristīne Saulīte (pa labi) un Elīna Pinto darba sēdes laikā Saeimā
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 Žurnāls AKADĒMISKĀ DZĪ-
VE ir ta    pis par Latvijas Uni ver-
sitātes ofi   ciālo izdevumu. Tas ir 
vienīgais žurnāls latviešu valodā 
latviešu sabiedrībai un akadē-
mis   kai sai mei par nozīmīgiem 
zinātnes, kultūras un sabied ris-
kiem jautā jumiem. Tas iznāk kopš 
1958. ga            da līdz 2005. gadam ASV, 
bet kopš 2006. gada apgāds izdod 
žurnālu kopā ar Latvijas Uni ver-
sitātes ap  gādu Latvijā. 

 Prese ir viens no sabiedrības 
stūrakmeņiem un balstiem, se  -

viš  ķi tad, kad esam apdraudēti 
no visām pusēm. Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA) aicina 
abo  nēt laikrakstu Laiks, jo tas 
saglabā svarīgu funkciju sav star-
pējā komunikācijā ar sabiedrību 
un tās locekļiem. Laikraksts jo -
pro jām ir objektīvs, daudzpusīgs, 
vienojošs, tas stiprina un ceļ 
pašapziņu un latvisko garu, stāsta 
par tautiešu dzīvi ārzemes un 
Lat vijā. Laiks ir vienīgais ār  zem ju 
latviešu laikraksts ASV. 

 Tikko no Latvijas ir pienācis 

žurnāla Akadēmiskā dzīve 53. 
numurs uz 192 lpp., to var 
iegādāties, pasūtinot:

2330 Innsbruck Parkway, 
Minneapolis, Minn. 55421-2068 
USA. Čeku, sākot ar 20 dolaru 
ziedojumu, var rakstīt šādi: – 
Akadēmiskā dzīve –,  un tas 
nosūtāms uz augšā minēto adre-
si. 

 Pateicamies par atbalstu 
ārzemju latviešu presei!

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Nedrīkstam nekad aizmirst Ul       di 
Gravu un Valdi Kārkli, šos divus 
lie los cīnītājus. Dziļi galvas nolie-
cam sakarā ar viņu aiziešanu Die -
va mierā. Viņu darbs mums vi   siem 
ir jāturpina tagad. Prie cā simies, ka 
mums bija un ir tādi īs  ti vīri, no 
kuŗiem mēs varam ņemt priekš-
zīmi un stiprināties. Izlasī sim un 
pārlasīsim U. Gravas grā ma tu – 
“Tālumā, bet ne svešumā”. Tas 
dos dziļāku ieskatu un veidos 
sa prašanu, kā un kāpēc tās lietas 

notika un kā tām bija jānotiek. 
 Tikai tagad sākam saprast, aptvert 

un novērtēt lielo neatlaidību un 
nepa  teicīgo darbu. Varbūt mums 
vaja       dzēja vairāk to atbals tīt, jo mums 
bija dotas visas priekš rocības un 
izdevības. Bieži to traucēja neno-
vīdīgā daba ar visiem cilvēciskiem 
vājumiem un aizspriedumiem. To  -
mēr bei gās, veselais saprāts ņēma 
virsroku. 

 Vieglas trimdas smiltis…
 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Mūsu avīzē rēgulāri parādās 
raksti par to, ko darīt ar čekas 
maisiem. Manas domas — maisi 
ir vēsture un mūzeji glabā vēsturi. 
Tiem ir vieta Okupācijas mūzejā.

Leonīds Neimanis

Sniedz roku, draugs!
Aizvadītā gada nogalē Pen sil-

vānijas štata, Bukskauntijas (Bucks  
County) rajona Haycock Town ship 
pagastā risinājās gadskārtējais Zie-
m    svētku tirdziņš Kringle Shoppe. Šai 
Ziemsvētku tirdziņā, ko katru 
gadu organizē vietējā amerikāņu 
pagasta vēstures biedrība (Hay-
cock Historical Society), tra      di ci-
onālais latviskais kiosks arī gadu 
pēc gada ir varējis palīdzēt da -
žādiem Latvijas labdarības mēr-
ķiem. Amerikāņu vēstures bied-
rība savos kioskos piedāvā ba  gā-
tīgu klāstu vietējā pagasta māks  -
linieku darināto rokdarbu.

Šogad Kringle Shoppe pircējus 
sagaidīja jaunā norises vietā.  Ilgi 
gaidītais tirdziņš notika Haycock 
Township jaunajā kopienas cen-
trā. Visi ienākumi no mūsu bez-
peļņas uzņēmuma šogad dodas 
uz labdarības organizāciju “TU-
VU” Jelgavā, Latvijā.  Organi zā-
cija “TUVU” tika izveidota, lai 
sagādātu trūcīgām ģimenēm ap -

ģērbu, sadzīves preces, kā arī 
palīdzētu ar medicīnisko un zob-
ārst niecības aprūpi.

Skaisti izdekorētais latviešu 
kiosks aicināja pircējus piestāt, 
aplūkot dzintara rotaslietas, tai 
skaitā kaklarotas, brošas, ro  kas-
sprādzes un gredzenus. Vēl preču 
klāstā bija tradicionāli latviešu tek-
stila izstrādājumi, kas pār veidoti 
par dekoratīviem spilveniem ar 
sarkanām maliņām un intere-

santām podziņām, kā arī adīti 
vilnas dūrainīši un zeķes. Tir dzi-
ņa apmeklētāji varēja bau dīt arī 

Lat  vijas kultūras mantojumu, re -
dzot kioska saimnieces ģērbtas 
Latviešu tautastērpos.  Lie         la pie kri   -
šana bija arī smar žī gajām pipar-
kūkām, pīrāgiem un štovēto kā po-
stu burciņām. Viegli saldenos lēni 
sautētos kāpostus tik ļoti pieprasīja, 
ka otrās dienas vidū visas burciņas 
bija jau izpirktas!

Jaunā kioska fonā bija redzama 
Vecrīga; krāšņs pilsētas siluets, ie -
rāmēts ar priežu vītnēm un bal   tām 
gaismiņu virtenēm. Lai gan 2017. 
ga             da tirdziņš vairs neat radās Buks-
kauntijas Latviešu bap    tistu baz nī cas 
telpās, draudzes ko  ris tomēr ti  ka 
aicināts sniegt mū  zikālus priekš-
nesumus, Ziem     svēt ku dzies   mas. To 
visu apmek lētāji iepērkoties varēja 
baudīt.  

Latviešu kiosku organizē Silvija 
Augstroze un Karīna Rillinga, 
viņām palīdzēja Ingrīda Rodums 
un Inta Stepanika. Gai dot nāka mos 
pasākumus, kā arī plānojot mūsu 
turpmāko atbalstu da  žā dām Latvijas 
labdarības or  ga ni zācijām, aicinām 
ziedot neva ja dzīgas dzintara 
rotaslietas (pat sap līsušas, jo tās sala-
bosim un pārveidosim), dekoratīvus 
spil ve  nus un dūrainīšus.  Patei ca-
mies par Jūsu atbalstu!

Ziedojumus pieņem Silvija 
Augstroze - 1009 West Sawmill 
Rd. Quakertown, PA, 18951.  Ar 
Silviju var sazināties arī e-pastā: 
SilvijaA@aol.com.
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Aleksandra Čaka dzeja angļu valodā

JURIJS GRIŅEVIČS

Klajā nākusi skaista, vērtīga 
grāmata, kas ar mūsu latviešu 
dze  jas pērlēm iepazīstinās arī 
an  gliski lasošo publiku – Alek-
san dra Čaka dzeju krājums 
„Uzburt mīlestību”.

A. Čaka Memoriālā mūzeja 
direktore Antra Medne 
„Ceļavārdos grāmatai” raksta:

„Aleksandru Čaku var uzskatīt 
par brīnumu latviešu literātūras 
vēsturē. Viņš dzīvoja ļoti 
sarežģītā laika posmā – no 1901. 
gada līdz 1950. gadam. 
Pieredzēja divus pasaules kaŗus, 
Latvijas kā neatkarīgas valsts 
dzimšanu, pieteica sevi 
literātūrā, izpelnījās lasītāju 
apbrīnu un pielūgsmi, sapņoja 
kļūt par ārstu, kādu brīdi aizrāvās 
ar pedagoģiju, bet galu galā 
kļuva par literātu. Otrā pasaules 
kaŗa laiks publikāciju ziņā bija 

klusāks, tomēr šajā laikā tapa 
daudzi literāri darbi – poēmas, 
ieceres dzejoļu krājumiem.

A. Čaks ienāca latviešu lite rā-
tū rā 20. gadsimta 20. gados 
strau ji, skaļi un uz palikšanu. 
Kultūrā, mākslā, mūzikā tika 
meklēti jau ni izteiksmes veidi, 
un jaunie ta  lanti vēlējās sevi 
parādīt pēc iespējas spilgtāk, 
atstājot nozī mīgas pēdas jaunās 
Latvijas kultūras laukā. Divas 
pirmās grāmatas „Es un šis laiks” 
un „Sirds uz trotuāra” iznāca 
1928. gadā, pēc gada sekoja vēl 
divas – „Apašs frakā” un 
„Pasaules krogs”. Savā dzejā viņš 
apliecināja mīlestību sievietei, 
savai pilsētai, rakstīja slavas 
dziesmas orma nim, drēb-
niekzellim, leijerkastniekam, tir-
gus sievām. A. Čaka daiļ  rades 
centrā uzmirdzēja da  žādo 

sociālo slāņu pārstāvji, kuŗi vei-
doja pilsētas kopīgo tēlu, katrs ar 
saviem ikdienas priekiem un 
problēmām. A. Čaks mēdza 
teikt: „Dodiet man tēmu! Es 
uzrakstīšu dzejoli, par ko tik 
vēlēsieties – kāposta galvu vai 
sētas mietu.”

Imants Ziedonis salīdzināja A. 
Čaku ar eņģeļi, kuŗam bija sa   va 
paradīze, jo „A. Čaku nekas 
nekā nevarēja sabojāt. Ne 
trūkums, ne rupjība, ne 
pērkamība, ne pār do damība. A. 
Čaks bija eņģelis par spīti. Par 
spīti visiem eņ  ģe ļiem tur augšā 
un smirdoņai lejā. Viņš sē  dēja 
renstelē un svilpoja. A. Čaks bija 
tas dzejnieks, kas gāja gar 
nomales sētām, sveķu asaras 
skūp  stīdams no svaigajiem 
dēļiem. Senatnē bija tāds 
ticējums: burvis savu burvja 

spēku iz  spļā va, lai nodotu tam, 
kas to uzlaizīs. Un, kad manā 
priekšā izaugs svaigs dēļu žogs, 
es nodzeršu zel ta sveķu asaras 
no dēļiem, kā A.  Čaks par 
mīlestības zīmi to da  rīja, es 
nolaizīšu sveķus no dē  ļiem, kā 
uzlaiza vecā burvja vārdus.”

Savā īsajā mūžā A. Čaks pavei-
ca daudz – uzrakstīja un izdeva 
dzejas krājums, poēmas, stāstus 
un vienu monografiju. Darbojās 
žurnālistikā. Viņa darbi tulkoti 
28 pasaules valodās. Tulkojumi 
pavēruši plašas iespējas dažādu 
tautību lasītājiem iepazīties ar 
vienu no visu laiku labākajiem 
un talantīgākajiem latviešu dzej-
niekiem.”

Grāmatu tulkojusi Bitīte 
Vinklers, kuŗa ir labi pazīstama 
Amerikas latviešu literārajās ap -
rindās kā augstas raudzes profe-

sionāla atdzejotāja. Viņa angliski 
lasošajiem dzejas draugiem de -
vusi iespēju iepazīt mūsu dižgaru 
Imanta Ziedoņa un Knuta Sku-
jenieka vārsmas. Bitītes 
Vinkleres amata māsa Baiba 
Bičole savulaik rakstīja: „Lieliska 
tulkotāja, tiku tikām tencinājums 
par viņas dižo veikumu!”

Ieskatam Čaka dzejolis 
„Pavasaris pilsētā” autora 
rokrakstā un tulkojumā .

Grāmata papildināta ar 
vēsturiskiem foto un dzejnieka 
rokrakstiem. To var iegādāties 
pie izdevēja www.pasutijums@
jumava.lv

Red.

Bitīte Vinklers

BALTIJAS VALSTU KOPĒJO SIMTGADI SAGAIDOT
Ja ekonomikā trīs Baltijas vals-

tis reizēm negrib lāga saprasties 
(RailBaltic, Mažeiķu dzelzceļš, 
reņģu nozvejas territorijas u.
tml.), tad kultūras jomā esam 
spē   ruši varenu soli kon so li dē-
joties. Tā ir lieliska velte mūsu 
valstu Simtgadēm. No vis labā ka-
jiem Tallinas, Viļņas un Rīgas 
Mū  zi  kas augstskolu studentiem 
izveidots simfoniskais orķestris, 
kur galvenā vadība pilnīgi pama-
toti nodota Kristiānam Jervi – 
vienam no igauņu vecmeistara 
Nēmes Jervi dēliem. Izvēle 
tiešām veiksmīga – ne tikai tei-
cams mūziķis bet arī atraktīva 
personība, kuŗa vēl nav aizmir-
susi savu jaunību, spēj komunicēt 
ar studentiem kā līdzīgs starp 
līdzīgiem. Akadēmiskākas ie  vir-
zes profesionālos kolektīvos tas 
nav iespējams. 

Protams, pasaules vai 
Eiropas mērogā tāda iniciātīva 
nav ne  kas jauns, iespējams, ka 
māk   s linieciskie rezultāti pat 
spožāki, piemēram, Eiropas 

Jauniešu orķestris u.tml. Tomēr 
daudz šaurākā reģionā mūsu stu-
dentu – ieguvēju skaits daudz 
lielāks, un jaunā pieredze ir 
neatsveŗama, turklāt ne tikai CV 
aspektā. Tā ir jauna vide, jauni 
kollēgas blakus, ar kuŗiem 
jāsaspēlējas, kas iespējams, tikai 
izprotot citam citu. Tā 
pakāpeniski veidojas ideāla kom-
anda un gūtās ie  maņas noteikti 
saglabāsies arī pēc šī plašā pro-
jekta beigām. Protams, koncertu 
gaitā, un te ir tikai sākums, viss 
tiks vēl vairāk noslīpēts. 

Pēc koncertiem Igaunijā 
Latvijā orķestris mūzicēja Cēsīs 
un Rēzeknē. Te ir viela 
pārdomām, jo Igaunijā koncerti 
noritēja Tallinā un Tartu, Lietuvā 
– Kauņā un Viļņā. Tikai rīkotāju 
vaina vai arī saknes daudz 
dziļākas?

Klausījos koncertu 10. februārī 
Cēsīs. Jāteic, programmas izvēle 
vismaz dīvaina: pa vienam 
igauņu un latviešu skaņdarbam, 
neviena lietuviešu, bet toties divi 

darbi pārstāvēja 19. gs. krievu 
mūziku. Vai tas iecerēts, norādot 
uz kopējām imperiskām sak-
nēm? Programmu ievadīja Mo -
desta Musorgska (1839-1881) 
simfoniskā glezna „Nakts Kailajā 
kalnā” (programmā vietvārds 
iespiests ar mazo sākuma burtu!). 
Mūziķi te apliecināja ļoti labu 
saspēli, teicamu dinamisko 
balansu, t. i., pūtēji necentās 
pārmākt stīgas, bija plaša dina-
misko gradāciju palete. Tempi, 
kā šķiet, maestro Kristianam 
Jervi raksturīgs, paātri, bet tas 
mūzikai deva vēl dēmoniskāku 
raksturu. Studenti mūzicēja 
aizrautīgi un temperamentīgi, 
tomēr nezaudējot kontroli pār 
skanējuma kvalitāti. 

Sekoja igauņu vecmeistara 
Arvo Pērta 1963. gadā kom-
ponētā Pirmā (Polifoniskā) sim-
fonija. Nebiju to dzirdējis gandrīz 
pusgadsimtu, bet nenācās vilties, 
kaut arī šī mūzika ne ar ko 
neatgādina slavenā igauņu kom-
ponista vēlīnāko stilu, ar ko 

asociējas mūsu priekšstati. Or -
ķestris K. Jervi vadībā apliecināja 
teicamu stila izjūtu, jo skanējums 
radikāli atšķīrās no Musorgska 
lasījuma. Pārliecināja gan kop-
skanējums, gan atsevišķas grupas, 
bet jo īpaši iespaidīgs bija koncert-
meistares izteiksmīgais vi    joles solo. 
Vērtīgs pienesums mūsu visumā 
aprobežotiem priekš  statiem par 
ziemeļu kaimiņu mūziku. 

Pēc starpbrīža tika atskaņota 
Pētera Vaska „L auda” (Sla vi-
nājums, 1988) Tā izskanēja arī 
komponista jubilejas svinību 
laikā Rīgā. ”Lauda” ir pārejas 
perioda darbs no jaunības stilis-
tikas uz mūsdienīgu tās izpaus-
mi. Atskaņojums būtiski atšķīrās 
no Latvijā veiktā, iegūstot dina-
miski asākas kontūras un lielāku 
ritmisko enerģiju. Varbūt ne -
daudz zuda himniskuma izjūta. 
Klausītāji un mūziķi uzgavilēja 
klātesošajam meistaram. Pro-
grammas beigās sevišķi po  pulārā 
P. Čaikovska simfoniskā uvertīra 
”Romeo un Džuljeta”. Arī te 

jaunieši mūzicēja aiz rautīgi, no 
tā nedaudz cieta skaņdarba 
liriskā gaisotne, iz  ceļot 
drāmatismu. Piedevās or  ķestris 
meistarīgi atskaņoja E. Elgāra 
variāciju”Enigma”. 

Tiešām veiksmīgs koncerts, ko, 
diemžēl, baudīja pārlieku mazs 
interesentu loks. Šķiet, šoreiz kli-
boja sarīkojuma organizātoriskā 
puse. Domāju, tādos gadījumos 
derētu organizēt autobusu no 
Rīgas – financiāli tas droši vien 
atmaksātos. Cēsu koncertzāles 
vadībai vajadzētu sazināties ar 
pilsētas tēviem, lai pie nama būtu 
iespējams novietot auto. Ie -
spiestās programmas kvalitāte 
bija neprofesionāla. 

Tā kā orķestŗa koncerti ārpus 
mūsu reģiona notiks arī Gdaņskā 
un Berlīnē, arī tur tiks vēstīts par 
šo nozīmīgo gadskārtu mūsu 
tautu dzīvē. 
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JĀNIS TRAPĀNS Juvelieŗa jubileja
Moriss Hodžers (Laimonis 

Siliņš) ir vecs, nevarīgs juvelieris. 
Kādreiz sekmīgs un turīgs, ne -
gadījumu un nelaimju vajāts, ar 
sievu Helēnu (Taira Zoldnere) 
viņš mīt trūcīgā dzīvoklītī. Mo -
riss ir neglābjami slims ar sma-
dzeņu vēzi. Viņam nepie cie šama 
ko     pēja, Keitija (Brigita Siliņa). Vi -
     ņai jāatvieglo vecā vīra pēdējais 
dzīves posms. Ap trīs cilvēku dzī-
ves stāstiem, kas lugas gaitā pakā  -
peniski atklājās, veidojas „Juvelieŗa 
jubileja”.

Moriss noprot, ka nāve viņam 
tuvojas. Kaut slimības sagrauzts, 
nevarīgs, viņš grib nodzīvot līdz 
savai deviņdesmit gadu dzim ša-
nas dienai. Šai jubilejai ir izcila 
nozīme viņa mūžā. Pirms seš-
desmit gadiem savā dzimšanas 
die   nā viņš komandēts uz Bekin-
ge mas pili, lai nogādātu kara-
liskās dārglietas uz Vestminsteras 
abatiju. Pilī viņš sastop jauno 
prin     cesi Elizabeti, kuŗu nākamā 
dienā kronēs par karalieni. Jaunā 
princese viņam pasniedz tēju, tad 
viņi viens otram tuvojas, un 
princese apsola tikties ar Morisu 
viņa deviņdesmit gadu dzimša-
nas dienā. Šai dienai nākot, at  mi-
ņas par seno tikšanos, ticība, ka 
juvelieŗa jubilejā ieradīsies kara-
liene, dod Morisam sīkstu spē  ku 
izdzīvot.

Morisa dzīvesbiedrei Helēnai 
aizvien smagākas kļuvušas ikdie-
nas trūcīgās dzīves grūtības. 
Viņu sāpina Morisa nerimtīgās 
pagātnes atmiņas. Viņas pašas 
jūtas reizēm izpaužas īgnos vār-
dos. Viņu dēls Ronijs kļuvis 
tēvam svešs, dzīvo Austrālijā. 
“Viņš nesaskatīja briljanta skais-
tumu,” saka Moriss, bet tomēr 
cer, ka dēls viņam piezvanīs, viņi 
kļūs tuvāki. Zoldneres rūpīgi 
veidotā, niansētā tēlojumā viņas 
attiecības ar Morisu ir mainīgas: 
no īgnuma uz pacietību, līdz-
jutību līdz mīlestībai. “Neviens 
tevi negaida, izņemot mani,” viņa 
saka. Arī Helēnai ir pagātnes at -
mi  ņas, arī viņa lolo illūzijas. Kād-
reiz viņa ar Morisu devušies ce -
ļo   jumā apkārt pasaulei ar kuģi 
„Eli    zabete II”. Helēna nespēj 
pieņemt, ka arī viņai atnācis ve -
cums. Citiem viņa stāsta, ka ir 
divdesmit gadus jaunāka nekā 
Moriss.

Helēna nespēj par slimo vīru 
rūpēties. Brigitas Siliņas slim-
nieka kopēja Keitija ir darbīga, 
tie      ša, atklāta, pat uzstājīga. Viņa 
necenšas remdināt sasirgušo. Ar 
audzēju galvā Moriss mirs, 
iespējams, pat drīz. Līdz tai die-
nai viņa sniegs medicīnisko palī-
dzību. Moriss to pieņem. Ironi-
zēdams, viņš iesaka Keitijai uz -
vilkt baltu virssvārku, kā piedie-
nas nāves eņģelim. Keitijas dia-
logi ar Morisu lugā ienes 
komēdijas brīžus: zobgalības, 
divdomības, piemēram, ainā, kur 
vecajam vīram jānolaiž bikses, lai 
attiecīgā vietā iedurtu adatu ar 
zāļu devu. Tā nu luga nav viscaur 
tumši iekrāsota drāma. Siliņas 
tēlojumā aiz Keitijas vietām 
raupjās ārienes manāms cits jūtu 
strāvojums, līdzjutība un gādība. 
Sarunā ar Helēnu Keitija atklāj 
savas dzīves skumjas. Nekad 
neprecēta, tēvs no agras bērnības 
vi   ņu atstūmis, jo Keitija neesot 
skais ta; viņš skaistumu vērtējot 
aug  stāk par visu citu. Jaunībā 

Keitija cerējusi būt aktrise vietējā 
teātrī, bet tālāk par palīdzi, darinot 
tērpus, darbojoties aiz ska tu ves, nav 
tikusi. Aktrisēm jābūt skais tām.

Keitija Morisam vaicā: kas tad 
ir patiesība? Atbildi Siliņš sniedz 

monologā, Morisa atmiņu un 
dzīves jēgas stāstā. Viņš devies uz 
pili. Durvis atvērusi, un ienākusi 
viņa. Viņš ārkārtīgi satraucies. 
Viņa bijusi laipna, pat sirsnīga. 
Viņi tuvojušies. Viņa uzlikusi 
savas rokas uz viņa pleciem. Viņš 
viņu apskāvis. Viņi dejojuši. 
Jaunais juvelieris vēlējies jaunai 
princesei ko īpašu dāvāt, rotas 
lietu. Viņa teikusi, ka pieņemšot 
to savā dimanta jubilejā, pēc 
sešdesmit gadiem. Moriss viņu 
visu mūžu mīlējis. Karaliene 
noteikti ieradīsies viņa jubilejā. 
Tāda esot patiesība.

Gaŗo monologu Siliņš 
nenorunā vienlaidus. Vecais 
juvelieris to stāsta ar 
pārtraukumiem, reizēm apklus-
tot, vārdus meklējot, no atmiņu 
lādes ceļot ārā katru spožo mirk-
li. Tieši šāda veida monologa 
runas veids rāda Morisa dziļo 
pārliecību. Ja sapnim tic, tas arī 
piepildīsies. Katrā stāstījuma 
daļā teiktais piepildās ar jūtām, 
ar emocionālu spriegumu. Kā 
vienu no Siliņa skatuviskām 
spējām lugu recenzenti atkārtoti 
minējuši viņa izcilo dikciju, balss 
maiņas, variācijas. Tās klausītāji 
baudīja arī izrādē dzirdētā 
monologā. Šajā ainā aktieris 
valdīja pār skatuvi un skatītājiem.

Moriss Keitijai apgalvojis, ka 
viņa jubilejā katrā ziņā ieradīsies 
karaliene. Keitija grib sagādāt 
Morisam pēdējo, ilgi gaidīto 
gaišo dienu. Viņa stāsta Helēnai, 
ka tas būtu iespējams. Keitija 
notēlos karalieni. Jaunībā viņa 
cerējusi kļūt par aktrisi. Vecumā 
nevarīgais Moriss jau zaudējis 
acu gaismu. Keitija attiecīgi 
apģērbsies, Helēna parūpēsies 
par tēju. Tā piepildīsies Morisa 
illūzija par karalieni un viņa jubi-

leju. Helēna šaubās, tad piekrīt, 
lai rodas illūzija un lai Morisa 
pēdējās dienas ir gaišas.

Siliņas otra loma lugā ir 
karaliene. Šis tēlojums ir virtuo-
zas aktrises priekšnesums. Stājā 

un tēlā viņa ir karaliene, 
izteiksmē un formā ar Elizabetei 
raksturīgajiem žestiem. Viņas 
tērps ir vienkāršs, bet elegants, 
attieksme pret veco juvelieri laip-
na un atturīgi sirsnīga. Sarunu 
pārtrauc tālruņa zvans. Morisa 
dēls Ronijs nodomājis ar tēvu 
runāt. Viņu vārdu apmaiņa kaut 
īsa, bet  sirsnīga. Tad vienā brīdī 
karaliene tuvojas Morisam. Kā 
vecā vīra atmiņu stāstā, viņa liek 
savas rokas uz Morisa pleciem, 
viņš apskauj savu atmiņu tēlu, 
atskan seno laiku dziesmas 
motīvs “Serenāde Elizabetei”. 
Brīdis ir īss. Illūzija gaist, kaut 
Moriss vēl tajā kavējas. Juvelieris 
dāvina karalienei kaklarotu. Viņš 
to gatavojis gadu pēc gada, kopš 
senās tikšanās, tajā iekaļot pa 
dārgakmenim.  Bet karaliene no 
dāvanas atsakās un atstāj Morisu 
vienatnē. Moriss vēro rotu, 
paņem Helēnas rokdarbu kastīti, 
ieliek rotu tajā, kā atjautis, kam tā 
īstenībā pienākas, atslīgst krēslā, 
un viņa mūža pavediens 
pārtrūkst. Pie durvīm klaudzina. 
Helēna tās atveŗ. Tur stāv Keitija, 
satraukta, viņa tikusi aizkavēta, 
nespējusi atnākt laikā. Tad 
izbrīnījusies Helēna jautā: “Vai 
tad jūs šeit nebijāt?” Helēna tuvo-
jas Morisam un ierauga kārbu ar 
kaklarotu. Skatuve satumst.

Ko mums stāsta “Juvelieŗa 
jubileja”? Keitija vaicā Morisam: 
kas ir patiesība? Aktieris 
Laimonis Siliņš atbild: patiesība 
ir tāda, ka viņa ieradīsies šeit. 
Režisors Laimonis Siliņš teicis, 
ka lugas autors nosaka, kas ir 
patiesība, režisoram jāparāda 
lugas jēga. Šajos laikos nereti 
režisori mēdzot pārveidot lugas 
par savām, autorus pastumjot 
sāņus. Kāda ir “Juvelieŗa jubile-

jas” pamatdoma? Varam teikt: 
īstenības un illūziju sadursme, 
kuŗā īstenība pastāv, bet illūzijas 
irst. 

Siliņa inscenētās lugas balstās 
uz noteiktiem principiem. Izrādi 
veido ansamblis, aktieŗiem 
sadarbojoties. Lugā Helēnas 
gruzdošā neapmierinātība ar 
ikdienu, aiz kuŗas var just viņas 
nezudušo mīlestību, tiek atklāta 
attieksmē kā pret Morisu, tā arī 
pret Keitiju. Tāpat attiecībās ar 
Morisu un Helēnu, Keitija 
pakāpeniski atklāj, ka aiz viņas 
paskarbās ārienes ir silta 
līdzjutības strāva.

Lugas inscenējumu ietekmē 
skatuves telpas iekārtojums. Uz 
mūsu Draudzes nama šaurās 
skatuves uzdevums nav viegls. 
To veica Armīns Staprāns. 
Trūcīgi iekārtotā dzīvoklītī atro-
das daži krēsli, galdiņi, izskatā kā 
no agrākajiem, pārticīgajiem 
gadiem saglabāti. Tie bija izvie-
toti, dalot skatuves telpu, vienā 

pusē atradās Moriss, otrā Helēna, 
arī karaliene, dažās ainās šķirtni 
pārejot. Kā režisors Siliņš piešķiŗ 
mūzikai īpašu nozīmi. Tā palīdz 
izvēlēties izrādes ritmu un 
noskaņu. Attiecīgajās vietās lugā 
atskanēja “Serenāde Elizabetei” 
(Morisam) un eksotisks 
skanējums (Helēnas atmiņās). 
Ainā, kur Moriss gremdējas 
atmiņās, tad miegā, pār viņa seju 
slīd sārta gaisma, lēnām 
sa tumstot. Par skatuves 
iekārtojumu, skaņu, gaismām, 
mūziku rūpējās aizskatuves 
an samblis, skatītājiem 
neredzams, izrādes kopskaņai tik 
nepieciešams: Armīns Staprāns, 
izrādes vadītāja Sallija Filitsa, 
palīdze Rūta Brūniņš-Grand un 
Kārlis Veilands. Par visa 
ansambļa kopīgo veikumu  teik-
sim: izcila izrāde, izcili aktieŗi, 
izcils režisors.

Foto: Albīns Martinskis.

Lugas galveno varoni Morisu atveido Laimonis Siliņš

Keitija — Brigita Siliņa, Helēna — Taira Zoldnere

Juvelieri jubilejā apciemojusi “karaliene Elizabete”

“Karalienes” lomā arvien karaliskā Brigita Siliņa 
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SHARON DUNN The Shadow Mother’s Dream of Home
(Continued from Laiks no.5)
The Birgers settled into a fur-

nished kitchenless three-room 
apartment in the Main Building 
at the New Hampshire State 
Hospital, they took their meals 
in the doctors’ dining room. This 
was still institutional living—
more comfortable and with more 
dignity than the DP camps. This 
hospital, the state’s only facility 
for the mentally ill, became 
staffed in the post-war period 
with refugee physicians and psy-
chologists from Eastern Europe, 
most of whom, I now realize, 
were themselves deeply afflicted 
if not traumatized by war. This 
influx of Europeans was remark-
able in the parochial New 
Hampshire of the 1950s. Even 
the children in these families 
spoke two or three languages and 
they soon took up classical piano, 
and on occasional weekends they 
drove to Boston with their par-
ents to attend ballet or opera; in 
contrast, I spoke only English, 
and accompanied my mother 
once a year to Boston to shop at 
Filene’s Basement. These refu-
gees, these “aliens” as they were 
classified by the government, 
were sophisticated, as my family 
was not. In their new homes they 
spoke their native language, 
cooked traditional foods, kept 
their customs. The Latvians cele-
brated name-days rather than 
birthdays and the appearance of 
the evening star on Christmas Eve. 

The Cold War kept on and 
hope of returning to Latvia grew 
dim. After twelve years Anna 
became a U.S. citizen. The Bir-
gers, also naturalized, traveled to 
Norway in the late sixties and 
met up with relatives, but they 
were never able to travel to 
Latvia. Irma Birgers once told 
me that as a child she was sent to 
boarding school in Estonia and 
once she waved at Czar Nicholas 
and his family at a parade in the 
capital Tallinn. A doctor’s daugh-
ter like myself, she had been well 
educated, well married. She fled 
Latvia at age 45 and never recov-
ered from that loss, or from the 
death of her only brother and his 
five-year-old son in Siberia. She 
had lovely manners and a perpe -
tual sadness. One year my parents 
invited the Birgers to Thanks -
giving dinner, and Mrs. Birgers’ 
thin voice dominated the entire 
meal, recounting how much she 
missed the Latvia, her home, her 
relatives, her culture, her society. 

All those years later when the 
now widowed Irma Birgers en -
ter    tained me alone in her living 
room, she would enter this same 
litany of losses each visit. Only I 
would hear Anna, once again 
Mrs. Birgers’ servant, muttering 
under her breath in the kitchen, 
repeating, mockingly and in 
exasperation, this litany—for she 
heard these very words, in this 
very order, day after day. In 
November 1994 Irma Birgers 
died, age 95, after years of Anna’s 
nursing. The last two years of 
Irma Birgers’ decline and death 
had left Anna, herself eighty years 
old, exhausted and grieving.

***
Yes, eighty years old. But after 

her grieving, it was clear that 

Anna was emerging into a new 
phase of her life. She was alone 
but she was also free, really for 
the first time. Free of service to 
others. In the year after Irma 
Birgers died, Anna had many 
new experiences. She came to 
enjoy Sunday dinners, shopping 

jaunts and strawberry picking 
with her friend Jane, a retired 
social worker from the re-named 
New Hampshire Hospital. She 
had time and ease to crochet 
beautiful antimacassars in intri-
cate patterns. She cut her long 
braid and now had a pixie hair-
cut. She started wearing slacks 
instead of housedresses. She 
could do what she wanted, and go 
where she wanted. And Anna 
decided she wanted to go to Latvia. 

And now it was possible to 
travel to Latvia again. The Berlin 
Wall had fallen in 1989, and by 
1991 Latvia ended its status as a 
Soviet Socialist Republic and 
became once more an indepen-
dent nation. Now with her free-
dom, in 1995 Anna determined 
to visit her homeland and her 
three sisters, all still living. 

I had always imagined accom-
panying her, but now I had a 
young child and he changed how I 
felt about traveling in what was 
really a third-world country. Fortu-
    nately, Anna had an ideal travel 
companion waiting in the wings: 
Varis Ratnieks, who emigrated 
with his family from Latvia to 
Oregon at the age of twelve in 
1950. Varis had been only dis-
tantly “related” to Irma Birgers—
she was the sister of his uncle by 
marriage—and he was not at all 
related to Anna. Yet Anna had 
known him most of his life, and 
he had made almost yearly pil-
grimages from his home in 
Portland, Oregon, to Concord, the 
last time being for Mrs. Birgers’ 
funeral, staying with Anna and 
helping with all the arrangements 
as a loving nephew would. An 
inveterate traveler Varis had also 
visited Latvia in recent years and 
knew what to expect. 

Anna was as intent on this trip 
as on anything in her life. Here 
was the same determination that 
helped her leave Latvia, stay with 
her years of housework and 
manage the last two years of 
round-the-clock nursing of Mrs. 
Birgers, who had become a “sun-
downer”—up at night, asleep a 
few hours in the daytime—and 
who, perpetually in panics, never 

wanted Anna to leave the apart-
ment. 

For the first time Anna flew in 
an airplane, to Portland, 
Oregon—a practice flight for the 
trip to Latvia. On that spring 
visit, Anna helped Varis and his 
wife Judy start a vegetable gar-

den. Yes, she was eighty and had 
trouble with her feet and some-
times with her back, but she was 
ready to travel to Latvia, to visit 
her sisters Eleanor, Marta, and 
Maria. 

Anna’s trip to her homeland 
was set for mid-September 1995, 
but she was packed by the end of 
August. Two suitcases, very 
heavy, she embellished with red 
yarn on the handles so she could 
easily identify them, though the 
cases were so old-fashioned no 
one would have had identical 
ones. Ahead of time, at Varis’ 
recommendation, she had 
shipped parcels of food to her 
sister in Riga—sugar, coffee, sau-
sages—not knowing what means 
her sisters had, not wanting to 
create financial hardship for 
them during her visit. 

Varis was concerned about 
how Anna would react to a post-
Communist Latvia so unlike the 
homeland she had left. “Latvia’s 
changed so much,” he told me. 
“Over half the population speaks 
Russian now, and one has to 
watch one’s wallet in crowds. It’s a 
very different country.” Two 
years earlier Anna had sent cash 
to her sister Marta in the coun-
tryside, delivered in person by 
Varis’ cousin, who reported back 
to him on what the visit had been 
like. “You wouldn’t believe the 
living conditions,” Varis said. 

* * *
Always for me, visiting Anna 

in Concord was a little, just a 
very little, like being in Latvia. 
She had embroidered runners on 
the bureaus, on the walls were 
oils and watercolors of Latvian 
country scenes and the air was 
scented with her baking. She 
wore the traditional silver braid-
ed ring. It was early October now: 
she had just returned from Latvia, 
and I gave her a huge relieved 
hug. “How was it, how was it?”

“Na, well, not so good,” she said, 
shaking her head ferociously.

I knew that in her heart Anna 
had considered moving back to 
Latvia if that felt right. She had the 
courage to do that. I saw right away 
that she would not make this move.

“I don’t know how she can live 
that way!” Anna said vehement-
ly. She described how Marta, 76, 
lived alone in the family home-
stead, which was now ramshack-
le. I knew the house from the 
photo always on Anna’s bureau: 
her parents posed with their 
young grandchildren, a few years 
after Anna had fled. “I planted 
those flowers just before I left,” 
she had said to me one day as I 
looked at the picture. Tall flowers 
stood behind the family and 
against the unpainted wooden 
house. What a shock—to 
remember the neat farmhouse 
where she lived as a girl, and see 
it near ruin. Anna stayed there 
alone with Marta for a week. 

“There’s something wrong,” 
Anna said, describing what 
sounds like anger—or mad-
ness—in Marta. She told me that 
Marta did not change from her 
farm clothes for her sister’s arriv-
al, Marta doted on her one cow, 
which she milked twice daily and 
kept always in the barn because 
she could not chase it. Anna 
found warm clothes that she had 
shipped to Marta over the years; 
none of it had been worn, some 
of the bundles had never been 
unwrapped. They ate cheese 
Marta made, vegetables she 
grew—she produced all her own 
food. There was a TV in a cor-
ner—never used. Marta never 
asked Anna about her life, nor 
did she speak about her own. 
Later Varis and I talk about the 
violation women in the country-
side endured during invasion 
after invasion of Russian and 
German soldiers in the 1940’s and 
Marta’s decades of reclusive living.

Anna also visited her older sis-
ter Eleanor, 84, living in the 
countryside near Riga. She kept 
bees and sold the honey. Eleanor 
was the only sister who had chil-
dren and grandchildren. She, her 
husband and children were 
among the 50,000 Latvian farm 
folk deported to Siberia in a six-
day period in March 1949 to has-
ten the Soviet-mandated collec-
tivization of farmland. Eleanor, 
her husband and young daugh-
ters lived under the ground—lit-
erally in the earth itself—in 
Siberia. Unlike tens of thousands 
of other Latvians, they survived 
to return six years later. After 
Siberia Eleanor wrote several 
times a year to Anna. I remember 
when I was a girl Anna showed 
me a letter with whole passages 
blacked out by Soviet censors.

Anna’s youngest sister Maria 
lived in an apartment building in 
the capital Riga; outside young 
drunks loitered the whole day 
and they scared Anna when she 
visited. It was a surprise to Anna 
that Maria greeted her the most 
warmly of anyone because Anna 
had not received one word from 
her for over fifty years. Maria 
had been employed by the 
Soviets and had married a Soviet 
citizen. She of the three sisters 
would have been in great trouble 
if she had sent letters to the 
enemy United States. Maria 
treated Anna’s sore knee and 
feet—with sonic equipment and 
herbal spirits—and this caretak-
ing touched Anna deeply. She 
was exhausted by travel, by the 
shock of a changed Latvia and of 
sisters aged and transformed by 
traumas not spoken of. 

Th e four sisters, with father and mother, bottom left  (others unknown): Anna 
with a sense of occasion, dressed in hand-embroided blouse, ribbons in her hair
Barkava, Latvia, 1930’s

Anna, Maria, Eleanor, up close, 1995 // FOTO: Varis Ratnieks

Eleanor, Anna, Marta, Maria at the family homestead deep in the Latvian 
countryside, 1995 // FOTO: Varis Ratnieks
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Jubilārs Imants Strautmanis ar mazmeitām Ūvi Strautnieks (pa kreisi) un Annu Strautnieks, abas Plkv. Kalpaka 
skolas absolventes un  tagad izpalīdz skolas darbā. FOTO: Ē. Kākulis

“Es vēl šodien atceros . . .”
Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Milvoku Plkv. O. Kalpaka skolā MAIJA STRĒLNIEKS

Ir brīži, kas paliek cilvēku 
atmiņās uz mūžu, un šo vārdu 
patiesību piedzīvojām sarīko ju mā 
28. janvārī. Archibīskape Lau     ma 
Zušēvica ievadīja Draudzīgā ai  ci-
nājuma aktu ar svētbrīdi. Viņa 
uz    svēra, cik svarīgas ir tradīcijas, 
kuŗas stiprina mūsu saites gan ar 
Dievu, gan mūsu tautu un vieno 
paaudzes, kas  spēj viena otru stip-
    rināt. Tad atskanēja iemīļotā sko-
las dziesma “Es zinu svētu ugun-
tiņu”. Programmas kārtība daudz 
nemainās no gada gadā, bet ir 
vienmēr kaut kas tāds, kas saista 
publikas interesi. Skolas pārziņis 
Ēriks Kākulis savā runā pie-
minēja Draudzīgā aicinājuma 
iesākumu 1935. gadā ar prezi-
denta Kārļa Ulmaņa aicinājumu 
atcerēties savu bijušo skolu ar 
kādu grāmatu velti. Ē. Kākulis 
uzsvēra latviešu skolas lielo no  zī-
mi, gādājot,  lai mūsu tautas vēr-
tības tiktu nodotas no paaudzes 
uz paaudzi, sākot jau ar DP no -
met   ņu latviešu skolām, līdz pat 
šai dienai Plkv. O. Kalpaka sko    lā 
jau mācās trešā paaudze, kopš 
skola 1951. gadā tika nodibināta. 
Ē. Kākulis aicināja visus  bijušos 
un tagadējos Plkv. Kalpaka skolas 
skolēnus piecelties. Sekoja aici-
nā  jums piecelties arī tiem vecā-
kiem  un vecvecākiem, kuŗu  bēr-

ni vai mazbērni ir apmeklējuši 
Plkv. Kalpaka skolu.  Tad tika ai -
ci   nāti piecelties tie, kuŗi ap  mek-
lē  juši latviešu skolas citās pilsētās. 
Pēc šī pēdējā aicinājuma bija maz 
cilvēku,  kuŗi vēl palika sēžot. 

 Ē. Kākulis turpināja savu runu, 
pieminot, ka šis gads ir Latvijas 
Valsts 100 gadu dibināšanas atce-
res gads, bet arī uzsvēra, ka šis ir 
tas laiks, kad der atcerēties latvju 
tautas garo vēsturi un iemantotās 
vērtības, piemēram, tautasdzies-
mas. Mūsu tautasdziesmas ir at -
zītas par unikālu latviešu tautas 
kultūras mantojumu pat pasaules 
mērogā. Tad uz ekrāna parādījās 
tautasdziesmu teksti, kuŗus no 
galvas jāmācās 7. un 8. klases sko-
  lēniem un visi tika lūgti tās lasīt 
skaļi kopā ar skolēniem. Ē. Kā  ku-
lis vēlreiz uzsvēra, ka  tautasdzies-
mas ikkatrai paaudzei pamāca to,  
kas ir svarīgs dzīvē. Divas likās 
īpaši nozīmīgas:

Acis darba izbijās, 
Rokas darba nebijās;
Rokas darba nebijās-
Zinājās padarām. 

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs man rokā neiedeva.
Dievs man rokā neiedeva,
Kamēr pati nepelnīju.

 Pēc Ē. Kākuļa uzrunas sekoja 
draudzes priekšnieces un vēs tu-
res skolotājas Sandras Kalves ru -
na. S. Kalve sirsnīgi pateicās sko-
lotājai Hildai Rumpēterei, kuŗa 
šo  gad aizgāja pensijā pēc vairāk 
nekā 50 gadu darba Plkv. Kalpaka 
skolā. Klātesošie izrādīja savu at -
zinību ar gaŗiem aplausiem. Tad 
S. Kalve apsveica Imantu Straut-
mani, kam tieši 28. janvārī 
apritēja 93 mūža gadi. Pēc aps-
veikuma I. Strautmanis teica: “Es 
vēl šodien atceros laiku, kad 

apmeklēju Āgenskalna pamat-
skolu un kā mēs svinējām Drau-
dzīgo aicinājumu. Zāle bija puš-
ķota ar puķēm un uz galda dega 
sve     ces .” Šie vārdi apliecināja, ka 
ga   di aiziet, bet skaistas atmiņas no 
skolas laika seko cilvēkam līdzi 
visu mūžu. S. Kalve turpināja 
sa    vu runu, papildinot to  ar zīmē-
jumiem no senlatviešu sētas un 
jautājumiem. Tāpat kā klasē, 
vien  mēr gadās kādi pārcentīgi 
un sajūsmināti cilvēki publikā, 
kuŗi neklausa norādījumiem un 

izsauc atbildes, kam ēr citi vēl 
tikai ceļ rokas.  Tomēr miers tika 
saglabāts, pateicoties S. Kalves 
lielai pieredzei sapulču vadīšanā, 
un zināšanu pārbaudījums izde-
vās labi. Viena no zinī gā kajām sa -
rīkojuma dalībniecēm izrādījās 
Vita Kākulis, skolas pārziņa māte. 

 Programmas beigās Ē. Kākulis 
izdalīja liecības, un Sandra Med-
nis, tautasdeju skolotāja, izda  līja 
Tautību festivāla (International 
Folk Fair) sprau dītes. Sekoja 
ap sveikumi, un cienasts. 

VIJA RAUDA

Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidus skolas Kursas Draudzīgā ai -
cinājuma svinības Sietlā šī gada 
28.  janvārī sākās ar dievkalpoju-
mu, kam sekoja programma Lat-
viešu nama zālē ar video pār raidi 
par dzīvi Kursā 2017. gada va  sa-
rā, direktores Dr. Indras Ek  ma-
nes runu, trīs Trejdeksnīša de  jām 
un cienastu groziņu veidā, ko 
bija sagādājuši kursiešu vecāki 
un Kursas labvēļi. 

Dievkalpojumā prāveste Daira 
Cilne lasīja no Jāņa Evaņģēlija 
stās    tu ar Jēzus vārdiem ,,nāciet 
un redzēsiet”. Vārdus un domu 
viņa papildināja, ietverot Kārļa 
Ul  maņa Draudzīgā aicinājuma 
temu: ,,Vārdi, aicinoši vārdi ir 
tikai sākums, bet lai saprastu kas 
ir Kursa - to ir jāpiedzīvo. Nāciet, 
redzēsiet”. Prāv. Cilnes vārdi ir 
ai cinājums labāk iepazīt sevi, savu 
latvisko mantojumu (dzies mās, 
dejās, rotkalšanā, rokdarbos) - 
savu vēsturi, valodu, pat gra   -
matiku. Tas viss palīdz jau niešiem 
veidot latvisko ,,es” un apzināt 
savu identitāti, savu pie derības 
saiti jauniegūtajiem drau    giem un 
latviskajam mantojumam.

Latviešu nama zālē, program-
mu ievadot, prāv. Cilne aicināja 
visus klātesošos nodziedāt Kur-
sas dziesmu ,,Kursa, tēvu zemīte” 
ar Olafa Stumbra vārdiem un 
Lolitas Ritmanes mūziku. Pēc 
tam viņa ar pateicību pieminēja 
tos, kuŗi redzēja vajadzību di  bi-
nāt Kursu 1973. gadā: Ilgu Gra -
vu, Edvīnu Circeni un jau mūžībā 
aizgājušos Ojāru Gravu, Pēteri 
Pē t  ersonu un Miervaldi Janše vi-
cu. Prāv. Cilne pateicās ve  cākiem 
un vecvecākiem, kuŗi mudinājuši 
jauniešus apmeklēt Kursu, lai at -
rastu un stiprinātu piederības 
sai   ti latviešu saimei. Sietlas lat vie-
šu draudzes priekš nieks Jānis Šulcs 
un Latviešu biedrības Va  šingtona 
štatā priekš  sēde Sarmīte Dāvidsone 

KURSAS BALSIS SKAN ĒTERĀ
apsveica Kursas sai mi, novēlot tai 
sekmīgu darbošanos šovasar. 

Fotografes Emīlijas Štein blū-
mas video deva ieskatu Kursas 
ik    dienas dzīvē - mācībās, dzeju 
va   karos un priekos, ballītēs, 
šacha turnīrā, izbraukumos. Ska-

tījāmies Emīlijas 2017. gadā fil-
mētu saīsinātu uzvedumu,,Saule 
un mēness”, bijušā kursieša Māŗa 
Bērziņa profesionāli rediģētu vi -
deo. Tema tika izdziedāta dzies mās 
(skolotājas Maijas Riekstiņas vadībā) 
un izdejota tautasdejās (Baibas 
Miķelsones vadībā). Bija skaisti!

Savā uzrunā ,,Kursas balsis 
skan ēterā”, Kursas direktore Dr. 
Indra Ekmane stāstīja par savu 
pagājušā gada pētniecības darbu 
Kennan institūtā Woodrow 
Wilson centrā Vašingtonā. Viņa 
īsumā pastāstīja par Radio Brīvā 
Eiropa (Minchenē) raidījumiem 
kopš 1950. gada un Radio Brīvība 
raidījumiem uz Baltijas valstīm, 
sākot ar 1975. gadu. 1984. gadā 

baltiešu raidījumus parņēma 
Radio Brīvā Eiropa. ASV baltieši 
bija pieprasījuši raidījumus vie-
tējās valodās un, kā Indra stāstīja 
tālāk, šie raidījumi deva cerību 
patstāvības/brīvības centieniem 
1980. gados un 1990. gadā. Inte-

resanti bija noklausīties 1980. 
ga  da kursiešu intervijas pārraidi 
uz Latviju, par kuŗu doku men-
tācija atrasta Hoover institūta ar -

chīvā Kalifornijā. Toreiz, 
strādājot Radio Brīvība, Līga 
Mo   russ (studējusi Sietlā) uzde-
vusi jautājumu jauniešiem - 
kāpēc viņi nāca uz Kursu? Dzir-
dējām pazīstamu kursiešu balsis, 
atbildot uz šo jautājumu, -  Dainu 
Ābeli, Dainu Birnbaumu, Mārīti 
Ķeniņu, Elitu Hill, Krišjāni 
Reinoldu, Tamāru Milleri Rūsi, 
Noru Stakli, Aldu Staprānu, Lailu 
Zaķi. Galvenais iemesls par da -
lību Kursā bija DRAUGI! 1980. 
gadā Kursa atradās Red Barn 
Ranch telpās, ārpus Auburnas. 

Kopš tā laika jau arī intervēto 
kur  siešu bērni apmeklē Kursu. 
Un draugi ir pirmais vārds viņu 
atbildēs arī šodien!

Liels prieks bija redzēt Trej-
deksnīša dejotāju progresu viņu 
profesionālajā stājā un dejošanā. 

Astoņu pāŗu dejā ,,Es meitiņa kā 
rozīte”, kuŗā piedalījas daudzi 
bijušie kursieši, dejotāji divās 
taisnās rindās, precīzi ie turot 
savu rindu, griezās 180 gradus ar 
vienu polkas soli! Tas prasījis 
daudz, daudz mēģinājumu stun-
du. Intensīvais treniņš arī 
pa rādījās dejotāju solī, kas bija 
tik viegls, likās, ka tie lido. Vēlam 
Trejdeksnītim veiksmīgu dejo ša-
nu ar Latvijas deju kopām lielajā 
deju stadionā šī gada Dziesmu 
un deju svētkos Rīgā.

Rietumkrasta Latviešu izglī tī-
bas centra (RKLIC) priekšsēdis 
Kār lis Grendze ziņoja, ka centrā 
vajadzīgi remonti un parādīja 
pārbūves plānus centra dormito-

riju dušu telpām. Darbs sāksies 
drīz, kaut vēl vajadzīgi ziedoju-
mi, jo tas izmaksās ap 15000 
dolaru. Visi par to priecājas un 
aplaudēja, jo dušu telpas ir kal-
pojušas 30 gadus. Izrādījās, ka 
Kār lim ir vārda diena, un tāpēc 
Maija Riekstiņa bija izcepusi un 
atvedusi līdz no Šeltonas lielu 
kliņ  ģeri. Klātesošie nodziedāja 
,,Daudz baltu dieniņu” un pēc 
tam baudīja uzkodas un kliņģeri.

Paldies Latviešu biedrībai 
Vašingtona štatā un Sietlas 
draudzei par atbalstu Kursai. 
Paldies rīkotājiem Ivetai Āvai, 
Aleksai Kramēnai, Valdim At -
varam, Katei Atvarai, Līsai Pru-
žinskis, Marisai Turaidai par lielo 
darbu un skaisti klātiem galdiem 
zālē. Paldies kursiešu atbals tī ta-
jiem par cienastu un ziedoju-
miem Kursai un RKLIC.

Gaidīsim jauniešus Kursā 15. 
jūlijā. Sveiks, Sveiks, Sveiks – 
KURSĀ!

Dr. Indra Ekmane

Kārlis Grendze

Trejdeksnītis dejo //FOTO: Maija Riekstiņa
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KLĀVS ZICHMANIS

“Ask not what your country can do for you,
but what you can do for your country” 

(Continued from Laiks no.5)
To ensure the success of the 

pro-Russian forces, preparation 
time is needed for a takeover of 
power. Therefore, a year after the 
2014 elections the ZZS brought 
down Laimdota Straujuma’s 
(The Unity Party — Vienotība) 
government, and appointed 
Māris Kučinsksis (ZZS) prime 
minister. Three years are enough 
to comfortably change senior 
civil servants, arrange support 
for the informal coalition, shape 
the views of society through the 
media, and destroy any opposi-
tion. This is why it was necessary 
to wait until 2018. The ZZS must 
ensure that the election outcome 
is not questioned on any grounds, 
technical, ethnic or legal. The 
pro-Russian forces must avoid 
the errors made in 1941 (direct 
illegal military occupation and 
incorporation) by using demo-
cratic means, at least overtly, and 
still achieve their goals.

The seriousness of the situa-
tion is underlined by the 
improvements in Latvia’s mili-
tary defense: the military budget 
was increased to 2% of GDP; 
NATO forces are now stationed 
in all the Baltic States; last 
November, the Ministry of 
Defense introduced a voluntary 
military reserve service; cyber-
attacks on NATO forces in the 
Baltic States are increasing; fol-
lowing the Russian-Belarussian 
“Zapad” war games in September, 
military assistance units were left 
behind in Belarus; and a previ-
ously signed “Belarus/Russia 
Technical Deployment Contract” 
came into force. Leonīds Kalniņš, 
Commander of the National 
Armed Forces, acknowledges 
that “Russia’s military action 
shows aggressiveness, not friend-
ship or a desire only to improve 
its defense capabilities.”

One Unified Goal
The election goal for the pro-

sovereignty forces is simple and 
easy to understand: defend 
Latvia from foreign military, 
political and economic threats. 
Why is it so hard to activate 

Latvians into political action? An 
insight into this question is pro-
vided by Kristaps Andrejsons, 
PhD, political science student, 
journalist and podcaster. In his 
opinion, “we are not “servile 
people” as often claimed, but an 
enterprising, initiative and cre-
ativity endowed nation ... 
Latvians must get rid of the inter-
nal gulag, or the prisoner’s syn-
drome ... we are not a suffering 
people.” Be proud of your histo-
ry, which should be remem-
bered, but not repeated. Latvians 
have international success in 
music, sports, science and busi-
ness. “We are productive, we are 
fighters, we can do and do - this 
must be the attitude.”

“A political characteristic of 
Latvians is to look for a savior, 
who will take care of everything. 
It has already happened five 
ti  mes in previous Saeima elec-
tions and the sixth still to come. 
This shows that the people are 
not yet ready to take political 
responsibility. Latvians do not 
yet fully understand the idea of 
sovereign power belonging to 
them - we decide our own desti-
ny democratically, instead of 
going to local powerbrokers. 
Likewise, Latvians must rid them-
selves of assertions like: ‘If someone 
steals and is corrupt, but gives 
something to others, it is accept-
able’… [it is not]... In order to get rid 
of the servitude syndrome, people 
must develop critical thinking and 
be aware of their own value.” We 
will see the common goal then and 
understand what needs to be done.

Engage In Political Parties
There is no evidence that the 

parties currently in the Saeima 
have the will or ability to clearly 
formulate and lead this single goal: 
The Unity Party (V), thanks to 
Mrs. Āboltiņa, has been destroyed, 
and no longer oppose’s the oli-
garch ZZS; The Regional 
Association (RA) also supports 
Lemberg’s moves; NSL and ZZS 
are hopeless supporters of Russia; 
NA is busy with insolvency issues, 
and a worrying tendency to play 
games with language issues with 

Harmony.
Businessman and investor 

Andris K. Bērziņš assesses two 
new parties not yet elected to the 
Saeima: “... To me the most 
important issues are national 
defense and justice, which does 
not seem to be part of the 
Movement for “Par!” (KP) ... it 
looks like the party will pursue a 
clearly socialist economic policy, 
which I completely disagree 
with.... The new conservative 
party (JKP) focuses on the coun-
try’s most important issues. The 
values   of the party are rooted in 
the defense of the “November 
18” republic, in strengthening 
democracy and the rule of law, as 
well as a clear orientation towards 
the West. Party president Jānis 
Bordāns was the only minister of 
justice during the last 20 years, 
who was actually trying to 
reform the legal system, for 
which his party (NA) expelled 
him. JKP’s board has been aug-
mented by two former KNAB’s 
investigators, whose fierce and 
selfless struggle against corrup-
tion was halted by KNAB itself. 
The JKP has no big sponsors, 
and is solely funded by member-
ship fees and, in spite of that, it 
already is one of the largest par-
ties in Latvia.”

“I will not run for the Saeima - 
my skills are more in the busi-
ness area. But in my spare time I 
help a lot in the role of rank-and-
file member. I invite others to 
make their X-hour choices and 
to be active in parties defending 
the future of our country. The 
excuse that there is “no time” is 
lame. Talk to another father of 
four children, a guardsman, a 
public servant and a full-time 
entrepreneur...We are one of the 
few peoples who have exercised 
self-determination and have 
their own country. It was won by 
the blood of our ancestors. If we 
do not fight the apathy of the sofa 
and Facebook, if we do not engage 
in political action, then we can 
lose that freedom. How will we 
explain that to our grandchildren? 
If Latvia does not use this oppor-

tunity to block a Russian take-
over, then it will be necessary to 
fight for independence later, like 
Ukraine.” Entrepreneur Berzins’s 
article appeared in November on 
irir.lv.

Parties need to be carefully 
assessed, whether they see the 
seriousness of the situation, and 
thus the single main goal. Latvia 
has one of the lowest participation 
rates in political parties in Europe. 
The low participation cre  ates in -
stability in parties and their man-
agement. Without member super-
 vision, party elites have a tendency 
to do what they want. Without 
more members, parties are for-
ced to seek sponsors, who even-
tually determine party policy.

Participate In the Election
The main thing is to take 

action. What’s the right thing to 
do? The answer is clear, go vote!

85% of Latvia’s residents are 
citizens, about 3% are citizens of 
other countries, and the remain-
ing 12% are so-called “non-citi-
zens”. Latvians comprise 73% of 
all citizens, the rest 27%. 
Countrywide by nationality, 62% 
are Latvians, about 26% Russians, 
and 12% others. In the first 
Latvia (1918-1941), on average 
80% (between 84-74%) of voters 
participated in elections. In post-
Soviet Latvia, on average 69% vot-
ers participate, with a noticeable 
drop of 31% between 1993 (90%) 
and 2014 (59%) in 21 years.

According to the Central 
Statistical Bureau (CSP), the 
population on Jan.1 2017 was 
1,950,000. Let’s take a look at the 
data for Riga, because it domi-
nates Latvian politics in many 
ways. 641,400 or one third of the 
population lives in Riga. Of 
those, 78% are Latvian citizens, 
4% are citizens of other coun-
tries, and 18% or 114 361 are 
non-citizens. Riga’s population is 
diverse. The largest share of citi-
zens in Riga live in Bieriņi (94%), 
the highest proportion of non-
citizens is in Daugavgrīva (56%) 
and Bolderāja (50%) (CSP). 
Latvians in Riga number 47% or 
301 500 inhabitants. This is 61% 

of voters, enough for a control-
ling majority in Riga, both in the 
city council and in the Saeima.

The Latvian Diaspora’s actions 
can be decisive. All votes outside 
Latvia are added to Riga; approxi-
mately every 5,000 votes repre-
sent 1% of Riga voters. About a 
hundred thousand Latvian citi-
zens live abroad. If a quarter of 
them vote, the diaspora would 
increase the participation in Riga 
by about 5%. If all these voters 
supported the sovereignty forces, 
this would increase the partici-
pation of Latvians in elections by 
8%, from 61 to 69%. An impres-
sive figure!

During municipal elections in 
June 2017, after some encour-
agement the number of voters 
increased by three percent com-
pared to 2013. However, the 
result was enough to stymy 
Harmony (S) plans. In Riga, S 
coalition lost 7 seats in the coun-
cil and the Young Conservative 
Party (JKP) was elected as the 
largest party in opposition. The 
success of S in Liepāja and 
Daugavpils was also muted. 
People began to realize that 
greater participation in elections 
could be decisive, and changes 
are possible. The results in 
municipalities prove that the 
popular phrases “my vote makes 
no difference ... we can’t change 
anything” is false logic. Each 
voice is important. To maintain 
Latvian independence and 
democracy, we should realize 
that participation in elections for 
Latvians is pretty much manda-
tory. Let’s all vote in 2018 and 
encourage our friends and rela-
tives around the world, including 
Latvia, to do the same.

However, the choice of party will 
be very important. Not all seem-
ingly “Latvian” parties are for sov-
ereignty and democracy. It is too 
early to evaluate them. A period of 
party amalgamation and coalition 
building adjustments is just begin-
ning. There may even be more 
new parties. You will have to 
choose. Parties will be discussed 
at a date closer to the election.

AGITA ARISTA Kā mēs svinējām?
Aizvadītajā gadā Bostonas sa -

biedrība apvienoja Trimdas drau    -
dzes un Bostonas latviešu skolas 
Ziemsvētku eglītes svinības, kas 
notika svētdien, 17.decembrī pēc 
dievkalpojuma. Manuprāt, izde-
vās brīnišķīgi, jo daudziem šo 
rītu bija iespējams pavadīt kopā 
plašākā ģimenes lokā.

BLS skolotāju Aijas Holohan 
(režija) un Krisītes Skares (režija, 
mūzika) vadībā tapa mūzikāli 
izklaidējoša televīzijas pārraide 
“Vakars ar zvaigznēm”. Uzve du-
ma tapšanā aktīvi piedalījās arī 
skolotājas Valda Grinberga (re  ži-
ja) Māra Bolis (choreografija) un 
skolas pārzine Agnese Linarts 
(rai   dījuma menedžere). Atjaut īgo 
un atraktīvo vakara vadītāju lomās 
iejutās Ariāna Ule un Niksis Kenney, 
katrs darīdams, ko varē dams, lai 
ar humoru un izdarībām viens 
otru izaicinātu un pievērstu sev 
lielāku skatītāju uzmanību.

Bostonas latviešu skolas (BLS) 

bērni iejutās dažādu Latvijā 
populāru mūziķu un grupu 
lomās – Knīpas un Knauķi, Iļģi, 
Putnu balle, Auļi, Tautumeitas, 
Kolibrī, Imanta Dimanta, Akacis, 
Bermudas divstūris, Cosmos, 
Jauns mēness, Līvi. Protams, 
neiztika arī bez tik ziemīgi skais-
tām dziesmām kā Raimonda 
Paula ar Aspazijas dzeju 
“Circenīša Ziemassvētki” un 

Kristen un Robert Lopez oriģināl-
dzies mas “Lai nu snieg!” (no fil-
mas “Frozen”). Par izcilu mūzi-
kālo pavadījumu dziedātājiem rū -
pējās pavadošās grupas mūziķi 
Kri sīte Skare (taustiņinstrumenti), 
Michael Glashow (ģitara) un Agi-
ta Arista (flauta).

Par to, lai raidījums nestu ie  nā-
kumus, rūpējās 8.klases mei te-
nes, kuŗas reklamēja dažādus, 

sa dzīvei absolūti nepieciešamus 
rīkus un lietas, piemēram, “kak-
aismas” (Ziemsvētku gaismiņas 
kaktusiem), ārkārtīgi amizantus 
apavus, un svētku spēļmantiņas.

Ar Zvaigžņu koŗa dziesmu 
“Eglīte” beidzās  “televīzijas rai dī-
jums”, un pēc īsa pārtraukuma sko-
  las pārzine Agnese Linarts sirsnīgi 
uzrunāja visus ciemiņus un, 
kopā ar visiem bērniem dziedot 

dziesmu “Zvaniņš skan”, aicināja 
uz skatuves Ziemsvētku vecīti, 
kuŗš ieradās īsti laikā (šogad arī 
bija uztraucies, vai ragavas būs 
noparkotas atļautā vietā un vai 
viņš iekļausies 2 stundu atļautajā 
limitā) un ar lielu interesi klau-
sījās katras klases priekšnesumos. 
Bērni uzstājās ar pantiņiem, dzies-
   mām un instrumentu spēli. 
Saldumu paciņās bija cukurgailītis 
un ganiņa stabulīte no Latvijas. 

Kā katru gadu, notika arī Latviešu 
fonda šampanieša izloze un laimīgā 
vinnētāja bija Astra Galiņa.

Pēc kopdziesmas sekoja savie sī -
ga ciemošanās ar skolas bērnu ve       -
cāku dāsni sarūpētu svētku mie      -
lastu Ziemsvētku toņos eleganti 
de  korētajā zālē, gaismiņās un pi -
parkūku gardumu smaržās.

Visi mīļi un sirsnīgi kopā pa  va-
dījām šo dienu, apmai   nījā mies 
dā  vaniņām, pārrunājām brīv die-
nu plānus un devāmies mājup tik 
ļoti pelnītā atpūtā.
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Kad sapnis kļūst par īstenību
Mārai Cellei – 80

Eduards Silkalns pēc Māras 
Celles grāmatas “Ilgais ceļš mā  jup” 
iznākšanas 2011. gadā, rakstot par 
šo izdevumu, autori nodēvējis 
par savas dvēseles meklētāju. 
14. februārī Mārai Cellei svina-
ma apaļa jubileja – 80. 

Māra Celle dzimusi 1938. gadā 
rakstnieka Jūlija Lāča un dzej nie-
ces Rūtas Skujiņas ģimenē un uz -
au  gusi Mežaparkā. Skaudri ģi  me-
   nē pārdzīvots 1940. gads, kad tēvs 
Jūlijs Lācis 1941. gada sākumā 
arestēts un vēlāk arī gājis bojā 
represijās, savukārt 1944. gada 
rudenī Otrā pasaules kaŗa laikā 
Rūta Skujiņa ar meitām Māru un 
Lalitu (tagad Muižnieci) dodas 
bēg  ļu gaitās uz Vāciju, kur il  gā-
kais laiks aizvadīts latviešu bēgļu 
nometnē Fišbachā, pieredzēts, kā 
ugunsnelaimē sadeg pieticīgā bēg-
ļa iedzīve.

1950. gada 9. jūnijā Māra ar 
mam  mu un māsu ieceļoja ASV, 
no  nāca Pensilvānijā Bētlemē, kur 
dzejniecei Rūtai Skujiņai bija gal-
vojums kā mājkalpotājai, bet 
meitas – Māra un Lalita nonāca 
amerikāņu ģimenē, apmeklēja 
sko   lu un tikai nedēļas nogalēs sa -
 tikās ar mammu. Pateicoties mā  -
tei, Māra ieguvusi papildizglītību 
arī latviešu valodā un saglabājusi 
latviešu valodu un tajā arī raksta, 
kaut pamatos izglītošanās nori-
tējusi angļu valodā ASV, kur pa -
beigusi Kalamazū ģimnaziju.

Kad 60. gados Māra pārceļas uz 
dzīvi Ziemeļkalifornijā un izvei-
do ģimeni ar šobrīd pa  zīs tamo 
sa         biedrisko darbinieku Ojā    ru 
Celli, viņa sāk rakstīt laikrakstam 
Laiks, vēlākos gados raks  tīja „Pie-
zīmes no Latvijas”, savukārt, no 

INGUNA 
DAUKSTE

SILASPROĢE

Ņudžersijas, t. s. Putnu ciema 
(ASV) iesūtīja „Piezīmes no Put-
nu ciema”.

Māra publicējusi apceres, lite-
rā      ras piezīmes un pārdomas, grā-
    matu recenzijas, intervijas, ceļo-
jumu aprakstus, apskatus par lat-
viešiem Ziemeļkalifornijā, to  starp 
par Rietumkrasta Dziesmu svēt-
kiem, mazā teātra sanfrancisko 
izrādēm, kultūras un sabiedrisko 
dzīvi trimdas preses izdevumos 
Tilts, Mēs, Jaunā Gaita, Zintis, 
Ziemeļkalifornijas Apskats (1960 
–1995 strādā izdevuma red ko-
lēģijā; 1968. gadā saņēmusi Lat-
viešu Preses biedrības atzinība 
par reportāžām biļetenā Ziemeļ-
kalifornijas Apskats), kā arī 
Latvijā izdotajā žurnālā Karogs 
un laikrakstā Literatūra un Māk-
sla. Māra rosīgi un aktīvi iesaistās 
latviešu sabiedriskajā dzīvē ASV 
– darbojusies Ziemeļkalifornijas 
Latviešu biedrībā, bijusi vairāku 
Rietumkrasta Dziesmu svētku 
Informācijas daļas vadītāja un 
prezidija locekle, piedalījusies 
2x2 un 3x3 nometņu darbā, biju-
si Sanfrancisko Latvijas atbalsta 
grupas sekretāre u. c.

1970. gadā Māra pirmo reizi 
atgriežas Latvijā. Tas bija emo-
cionāli spilgts pārdzīvojums, jo 
bija aizritējuši 26 gadi kopš 
Latvijas atstāšanas un tā vairs 
nebija atmiņā palikusī Latvija, 
tomēr pirmā ceļojuma beigās 
Mā  ra raksta: “Vecrīgas šaurajās 
ielās, baltajās jūrmalas smiltīs, uz 
Vidzemes šosejas, Gaujmalas 
zili   zaļajos mežos es satiku savu 
dvēseli.” Savukārt 1971. gadā 
žurnālā Tilts vēlreiz atgriežas pie 
1970. gada Latvijas, pie atmiņām 
un reālitātes, rakstot un rakstītajā 
ievijot savas paaudzes smeldzi: 
“Es Latviju atceros no tiem agra-
jiem bērnības laikiem, kad sapņi 
jau cās ar pasakām. Mana pa  au-
dze ir tā, kas no Latvijas paņēma 
līdzi atmiņu par kādu saulainu 
dārza stūri, par kādu skaistu 
brīdi, auklējot pūkainu spēļu 
lācīti, varbūt kādu pastaigu pa 
Rīgas drūzmainām ielām mātei 
pie rokas, varbūt kādu smeldzīgu 
dziesmas motīvu, sēžot viļņojošā 
pļavā vecāku un radu vidū. Šī 
atmiņa šalc kā priedes, smaržo 
kā vasaras ziedi un šūpo kā mātes 
rokas, jo tā ir no tiem laikiem, 
kad dzīvei vēl nebija mērauklas. 
Kad 1944. g. oktobra rītā Dau-
gavgrīvā spalgi nokliedzās kuģa 
svilpe – sākās īstā dzīve. Kuģim 
attālinoties no krasta, vīri un sie-

vas aizlauztās balsīs dziedāja 
mūsu valsts himnu. Tai brīdī es 
apzinājos milzu traģēdiju, un 
aizlauztās balsis man 26 gadus 
nav to ļāvušas aizmirst. Mana pa -
audze ir tā, kas Vācijā sāka iet 
latviešu pamatskolā, bet to nekad 
nepabeidza. Amerikā iebraucot, 

mana paaudze mēģināja turēties 
līdzi Vācijas laiku ģimnazistiem, 
bet tie mūs īsti nepieņēma.[..] 
Mums nebija kārtīgas latviskas 
izglītības, ne 2x2, ne Gaŗezera 
ģim   nazijas, kur to iegūt. Re  zul-
tātā, mana paaudze izklīda, 
saprecējās ar sveštautiešiem un 
daļēji vispār pazuda. [..] Mana 
paaudze klusē, jo tā ir par vecu, 
lai piedalītos nometnēs, un par 
jaunu, lai pārliecinātu nākamo 
paaudzi par savām latviskajām 
saknēm. [..] Tikai manai pa   au-
dzei – Latvija it kā bija, it kā nebi-
ja. Pienāk brīdis, kad mērs ir 
pilns. Daudz negudrojot, ko tas 
nozīmē, ko no tā iegūšu, vai kā 
tas beigsies, es pēkšņi jutu – man 
ir jābrauc. Savā ziņā arī mans 

iemesls bija dzīvības vai nāves 
jautājums. Es vairs nespēju dzī-
vot tikai ar sapni – es gribēju īste-
nību.” Savu apceri Māra tolaik re -
  to riski nodēvēja “Ar sapni vai 
īstenību”. Šis varēja kļūt par krust-
 punktu viņas iekšējā pasaulē, 
sliecoties un tiecoties uz īstenību. 

Tālab ir izprotams, ka pēc Lat-
vijas valstiskās neatkarības atjau-
nošanas Māra Celle ik gadu vai-
rākus mēnešus dzīvo Latvijā, 
Mežaparkā un piedalās, vēro un 
raksta. No vecākiem Māra Celle 
ir pārmantojusi literārās dotības. 
Atmiņas par Latvijas laiku viņa 
ierakstījusi grāmatā “Meitene no 
Mežaparka” (2014), savu Ame ri-
kas laiku un vairākkārtēju (regu-
lāru) atgriešanos dzimtajā Meža-
parkā literārā formātā doku men-
tējusi grāmatā “Ilgais mājup ceļš” 
(2010), tāpat regulāri savus Ame-
rikas un Latvijas iespaidus, ikdie-
nas gaitas un norises aprakstījusi 
laikraksta Laiks lappusēs. 
Grāmata “Ilgais mājup ceļš” 
ietveŗ četrdesmit gadu laika pos-

mu (1970–2010), aptverot gan 
jau   nības laiku, gan briedumu, 
gan prieku par mazbērniem, 
kuŗiem arī kādas vasaras nedēļas 
aizvadītas Mežaparkā. Māra, 
stāstot par sevi, par savām dienas 
gaitām un ikdienu, arī svētkiem 
un prieka mirkļiem, faktiski 
dokumentējusi laikmeta zīmes 
un laiku, apliecinot, ka arī caur 
individuālu un personisku priz-
mu veidoti atmiņu ‘stāsti’ var kļūt 
par saistošu izziņas avotu citu 
paaudžu un pieredzes lasītājiem. 

Mārai svarīgas ir dzimtas 
saknes – tēva rakstnieka un žur-
nālista Jūlija Lāča un mammas – 
dzejnieces Rūtas Skujiņas lite rā-
rais devums. 2003. gadā apgādā 
“Daugava” viņas sakārtojumā iz -
nāca Rūtas Skujiņas vēstules uz 
Latviju “Eju, aizeju, atskatos”, bet 
uz dzejnieces simtgadi abas ar 
māsu Lalitu sagatavoja katra pa 
vienai grāmatai – Lalita – Rūtas 
Skujiņas dzejas izlasi “Uz Dieva 
plaukstas”, Māra – prozas izlasi 
“Kuģi, kas neatgriežas” (2007). 
2007. gadā Māra atzīst: “Ir pa  gā-
juši jau gandrīz desmit gadi, kopš 
mēs ar Ojāru kļuvām par vismaz 
daļēja laika Putnu ciema iedzī vo-
tājiem. Neesam tā saucamie “snieg-
       putniņi”, kas pa ziemu aizceļo uz 
Floridu vai citām siltām vietām. 
Mēs darām tieši otrādi: kad pie 
Putnu ciema ozoliem drebinās 
vairs reta rudens lapa, kad caur 
apkārtējiem priežu siliem sāk au -
rot auksti vēji un pa kailajiem 
krū    miem lēkā vairs rets zvirbulis, 
mēs pošamies uz ziemeļiem, uz 
savu dzimto zemi Latviju.”

Kopš Latvijas valstiskās neat ka-
   rības atjaunošanas Māras Celles 
ģeografiskais laiks dalās Ame ri-
kas un Latvijas laikā, jo ik gadu 
mēneši nodzīvoti abās vietās. 
“Sāku iztēloties, kā ieradīšos Rī -
gā. Jau kuŗo, kuŗo reizi? Es turpi-
nu atgriezties, bet nespēju tur 
palikt. Kas tas ir par negantu 
spēku, kas mani plēš uz pusēm, 
nedod man mieru, neļauj atgriez-
ties mājās pavisam?” Māra raksta 
2001. gada maijā.

 Uz tikšanos Latvijā, 
Rīgā, dzīves vidū, kur Latvijas 
simtgades gaisotnē notikumi, 
sarīkojumi, tikšanās aicināt 
aicina!

Daudz laimes dzimšanas 
dienā! 

ROSMES KALAMAZŪ LATVIEŠ U KOPIENĀILZE ŠĪMANE

Arktiskais aukstums, turpat vai 
metru biezā sniega kārta, gripas 
epidēmija, kuŗas dēļ slēgtas sko-
las un pārpildītas abu slim nīcu 
telpas, tomēr nav spē jusi apturēt 
Kalamazū latviešu kopienas ros-
mes. Tā nu svaru kausā kā pir-
mais būtu jāliek Mike Hansen 
video uzņēmumi. Viņš, ziedo-
dams personīgos līdzekļus, iegā-
dājies nepieciešamo apara tūru, 
iemūžina ne tikai Apvienotās 
drau dzes dievkalpojumus, bet 
arī pārējos notikumus. Nu kaut 
vai M. Hasena Ziemsvētku video 

— tas sasniedzis pat apkārtējo 
latviešu apdzīvotās pilsētas, šī 
raksta autore to nosūtījusi pat uz 
Latviju. Nebūtu pārsteigums, ka 
to jau skatījuši latvieši visā 
pasaulē ! 

Draudzes dzīvi vispirms stipri-
na māc. Aijas Graham pacilājošie 
un garīgi stiprinošie sprediķi, kā 
arī viņas vadītās Bībeles un 
meditācijas stundas. Mācītāja 
Aija turklāt uzņēmusies arī 
samariešu darbu, apmeklēdama 
slimos un vientuļos draudzes 
locekļus. Viņai palīdzīga šajā 

jomā ir arī Mārīte Strautiņa. Viņa 
kopā ar Svetlanu Stoni šobrīd 
vada arī draudzes izveidoto 
kulināro klasi, kas piesaista arī 
amerikāņu draugus.

Ne mazāk rosīga ir Latviešu 
biedrība, tā ir sastādījusi darbības 
kalendāru visam 2018. gadam. 
Kā pirmā atzīmēta Sniedzes Jan-
sones Ruņģes un Ritas Grendzes 
darbu izstāde Rietummičiganas 
universitāte. Izstāde skatāma līdz 
mēneša beigām. Sniedze Ruņģe, 
pazīstama kā dzejniece, režisore 
un māksliniece vizuālas mākslas 

jomās, šoreiz izstāda skultpūras 
kokā, Rita Grendze Kalamazū 
skatāma pirmo reizi. 20. janvārī, 
akadēmiskās vienības Rusticana 
aicināts, šeit viesojās bijušais 
Latvijas prezidents Guntis Ul -
manis. Kā abu mākslinieču 
izstāde, tā prezidenta Ulmaņa 
uz   runa skatāma M. Hansena 
interneta vietnē www. kalama-
zoolatvians. com. Savukārt 24. un 
25. martā Rietummičiganas uni-
versitātes telpās notiks Latviešu 
mākslas nogale. Latviešu kom-
ponistu darbus atskaņos Rietum-

mičiganas universitātes koris un 
orķestris, ar referātiem piedalīsies 
Juris Ķeniņš, mākslas vēsturnieks 
Marks Svede, dzejnieks Kārlis 
Vēr     diņš. Ārpus abām pamat-
organizācijām jāpiemin ari Li  te-
rārā kopa, kur nenogurstoši tiek 
lasīti gan šodienas latviešu auto-
ru, gan trimdas rakstnieku darbi.

Un tā gara un sirds siltums 
uztur dzīvus Kalamazū latviešus 
arī vislielākajā ziemas aukstumā.  
     

Māra Celle

Šajā grāmatā lasītājs atrod 
emocionālu autores dzīvesstāstu
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V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

LNSO un koris Latvija 
koncertē Viļņā

9. februārī Baltijas simfoniskā 
festivāla ietvaros Viļņas Kong re-
su hallē ar augsta līmeņa koncer-
tu uzstājās Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris (NSO) un 
koris Latvija. Koncerts izskanēja 
par godu Latvijas valsts Simtga-
dei un kā dāvana Lietuvas val -
s tis kuma atjaunošanas simtgades 
svēt  kos. Apjomīgo mūzikālo priekš-
nesumu sniedza Latvijas Nacio-
nā lais simfoniskais orķestris, Lat-
 vijas Valsts akadēmiskais koris 
Latvija, pianists Reinis Zariņš 
diriģenta Andŗa Pogas vadībā. 
Koncertā pirmajā daļā skanēja 
Žana Sibeliusa Otrā simfonija   
Re mažorā op.43; koncerta otrajā 
daļā skanēja Artura Maskata sim-
foniskais skaņdarbs Tango un 
Lud viga van Bēthovena Fan tā-
zija klavierēm, korim un or  ķes-
t rim C minorā op. 80.

Koncerta māksliniekus un ap -
meklētājus sveica Latvijas vēst-
nieks Lietuvā Einars Semanis, uz -
sverot Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas vienotības nozīmi, ple cu pie 
pleca veidojot stipru un plauk -
s tošu Eiropu. Vēstnieks pa  teicās 
Latvijas māksliniekiem par bur-
vīgo dāvanu, ko tie velta vi  sām 
tri jām Baltijas valstīm to Simt-
gadē.

E. Semanis organizēja svētku 
pieņemšanu Baltijas simfoniskā 
festivāla koncerta Viļņā māksli-
niekiem un lūgtajiem viesiem. 
Lūgto viesu skaitā bija Lietuvas 
valsts institūciju, mākslas aprin-
du, diplomātiskā korpusa, žurnā-
listu un diasporas pārstāvji. Pie-
ņemšanas laikā Kultūras minis-
t rijas valsts sekretāra vietniece 
Lat vijas valsts Simtgades jautāju-
mos Selga Laizāne sveica Lietu-
vas Valsts simfoniskā orķestra 
pārstāvi Stasi Pancekauski, pa -
sniedzot simbolisku dāvanu svēt-
ku galdautu, ko klāt Lietuvas 
Simtgades svinību dienā. Kultū-
ras projekts ir ietverts Latvijas 
Valsts Simtgades svinību nacio-
nā lajā sarīkojumu plānā.

***
Vēstures seminārs 

“Baltijas valstis kā daļa no 
Eiropas pagātnē un tagadnē”
6. februārī Helsinku Zinātņu 

un vēstures namā notika Latvijas 
vēstniecības Somijā un Latvijas 
Simtgades publiskās diplomāti-
jas programmas atbalstīts vēstu-
res seminārs “Baltijas valstis kā 
daļa no Eiropas pagātnē un ta  gad-
nē”, lai atzīmētu Baltijas valstu 
simtgades un pārrunātu aktuālo 
Baltijas valstu attiecībās.

Seminārā tika runāts par Lat-
vijas, Baltijas valstu un Somijas 
neatkarības atjaunošanas proce-
siem, kā arī par sadarbību pēc 

neatkarības atjaunošanas, tai skai-
tā aizsardzības, kultūras un iz  glī-
tības jomās. Seminārā pieda lījās 
vieslektori: profesors Egidijus 
Aleksandravičius, Kauņa), profe-
sors Kaarel Piirimäe (Igaunijas 
Nacionālās aizsardzības kolledža, 
Tartu), vēstniece Anna Žīgure 
(Latvija), žurnālists Juka Rislaki 
(Latvija/Somija), profesors (emer.) 
Seppo Zetterbergs (Somija). Se -
mi nāra mērķauditorija bija 
vēstures eksperti, studenti, Ro  zen-
tāla, Tuglas un Donelaitis bied rī-
bu Somijā biedri, kā arī citi dias-
poras pārtāvji. Semināru varēja 
skatīties arī tiešraidē Tuglas bied-
rības mājaslapā. Semināra nobei-
gumā bija jautājumu un atbilžu 
sesija, kuŗas laikā sarīkojuma ap -
meklētāji papildus jautājum iem 
par Baltijas valstu sadarbību da -
žādās jomās un to nākotni inte-
resējās arī par migrācijas jautā-
jum iem, kā arī par valstu pro -
b  lēm jautājumiem ar kaimiņval-
stīm. Semināra iniciātori un or -
ganizatori bija Rozentāla bied-
rība (Somijas un Latvijas drau-
dzības apvienība) kopā ar Tuglas 
sabiedrību (Somijas un Igaunijas 
draudzības apvienība) un Done-
laitis biedrību (Somijas un Lie tu-
vas draudzības apvienība).

***
Valsts prezidents Dienvidkorejā

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis, apmeklējot Phjončhanas 
Olimpiskās spēles, Seulā tikās ar 
Korejas prezidentu Mūnu Džēi nu. 
Prezidenti pārrunāja divpusējo 
polītisko un ekonomisko attie cī-
bu stiprināšanu, kā arī starptau-
tiskās drošības jautājumus. Pār-
runājot drošības situāciju Korejas 
pussalā, Vējonis atzīmēja nepie-
ciešamību rast situācijas risinā ju-
mu miermīlīgā un diplomātiskā 
ceļā, vienlaikus nosodot Ziemeļ-
korejas provokātīvo rīcību un re -
toriku. Nesenās augsta līmeņa 
sa  runas starp Dienvidkoreju un 
Ziemeļkoreju ir pozitīvs solis 
miermīlīga risinājuma virzienā, 
viņš norādīja. Vējonis sacīja, ka 
Latvija ir ieinteresēta ar Dien -
vid koreju attīstīt ciešāku sadar-
bību tūrisma, izglītības, kultūras 
un gai sa transporta jomās, kā arī 
citās transporta un loģistikas 
nozarēs.

***
Latvijas un Baltkrievijas 

Ārlietu ministriju polītiskās 
konsultācijas

9. februārī Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pilde go-
vičs polītisko konsultāciju laikā 
Minskā tikās ar Baltkrievijas ār -
lietu ministra vietnieku Oļegu 
Kravčenko.

Konsultācijās runāja par nupat 
notikušo Latvijas Ministru pre zi-
denta Māra Kučinska darba vizīti 
Baltkrievijā, kuŗas laikā tika pār-
runāti abām valstīm no  zīmīgi 
ekonomiskās sadarbības jautāju-
mi, kā arī parakstīti vai rāki starp-
valdību un starpinsti tūciju līgu-
mi, tostarp līgums par kodol ne-
gadījumu operatīvu iz zi ņo šanu, 
informācijas apmaiņu un sadar-
bību kodoldrošības un aizsardzī-
bas pret radiāciju jomā. Valsts 
sekretārs A. Pildegovičs atzīmēja 
konstruktīvo dialogu drošības 
po  lītikas un bruņojuma kontro-
les jomā, kā arī atzinīgi novērtēja 
Baltkrievijas puses centienus no -
drošināt atklātību un caurska tā-
mību militāro mācību Zapad 
2017 laikā. Valsts sekretārs arī at -
zī mēja sarunu atsākšanu par Lat-
vijas un Baltkrievijas līgumu par 
pierobežu ūdeņu, tostarp Dau ga-
vas baseina aizsardzību un ap -
saimniekošanu, kuŗu būtu vē -
lams parakstīt vēl šogad. Sarunas 
laikā abas puses bija vienisprātis 
par nepieciešamību aktīvizēt  
val stu sadarbību izglītības un zi -
nāt nes jomā. A. Pildegovičs un 
O. Kravčenko pārrunāja ES – 
Baltkrievijas dienas kārtību, īpaši 
pievēršoties ES vīzu atvieglotas 
izsniegšanas līgumam un Read-
misijas jeb Personu atpakaļuz-
ņemšanas līgumam, kā arī ap -
mainījās ar viedokļiem par cil-
vēktiesību un demokratijas jau-
tā jumiem. Tā kā šogad gan Lat-
vija, gan Baltkrievija svin valsts 
simtgadi, A. Pildegovičs uzdāvi-
nāja O. Kravčenko profesoru        
I. Bu  tuļa un A. Zundas vēstures 
pētījumu izdevumu baltkrievu 
valodā, kas tika atklāts pagājušā 
gada vasarā Latvijas ārlietu mi -
nistra E. Rinkēviča vizītes laikā 
Baltkrievijā. Vizītes laikā valsts 
sekretārs Andrejs Pildegovičs 
vēstniecībā atklāja bijušo Latvi -
jas vēstnieku un pagaidu piln va-
roto lietvežu Baltkrievijā por-
tretu galeriju.

***
Līgums par prettanku 
raķešu sistēmu Spike

12. februārī aizsardzības mi -
nistrs Raimonds Bergmanis un 
uzņēmuma EuroSpike pārstāvji 
Aizsardzības ministrijā parak stī-
ja līgumu par Izraēlā ražoto da  žā-
da veida prettanku raķešu si  stē-
mu Spike iegādi 108  miljonu eiro 
vērtībā. Bergmanis uzsvēra, ka 
aizsardzības nozarei šī ir vēstu-
riska diena, jo prettanku raķešu 
sistēmu Spike iegāde ievērojami 
stiprinās Nacionālo bruņoto spē-
ku rēgulāro vienību un Zemes-

VĀCIJA. 8. februārī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa ar 
uz  runu atklāja izstādi “Baltijas ceļš uz brīvību” Austrumprūsijas valsts 
mūzejā Lineburgā (Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg). Iz -
stādes atklāšanā piedalījās arī mūzeja direktors Dr. Joahims Mēnerts 
(Joachim Mähnert) un Vācijas valsts Kultūras ministrijas Kultūras un 
mediju nodaļas vadītāja Marija Bēringa (Maria Bering). Atklājot iz -
stādi, vēstniece Skujiņa uzsvēra, ka Baltijas ceļš ir svarīgs elements 
Eiropas astoņdesmito un deviņdesmito gadu vēsturisko notikumu 
ķēdē, kas palīdzēja no kājām gāzt padomju milzi. Bez toreizējās cil-
vēku drosmes Eiropa nebūtu tāda, kādu mēs to šodien pazīstam.“Mēs 
piederam pie tām dažām valstīm, kas pēc brīvības atgūšanas veik-
smīgi noslēgušas polītisko un ekonomisko transformācijas procesu, 
kļūstot par uzticamiem un konsekventiem Eiropas integrācijas at -
balstītājiem,” norādīja Latvijas vēstniece.

DĀNIJA. 21. martā Dānijas Ārlietu ministrijas telpās notiks 
publiskā diskusija, svinot Baltijas valstu Simtgadi. Seminārā tiks dis-
kutēts par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības stiprināšanu, kā 
arī jaunatnes iesaistīšanu kopīgu reģionālo jautājumu risināšanā. Se -
minārā uzstāsies Dānijas ārlietu ministrs Anderss Samuelsens, biju-
š ais Dānijas ārlietu ministrs Uffe Ellemans-Jensens, Eiropas parla-
menta deputāts un bijušais Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks, kā 
arī parlamenta deputāti no Igaunijas un Lietuvas un dāņu jaunatnes 
organizāciju pārstāvji. Diskusiju vadīs Kopenhāgenas universitātes 
profesors Mikels Velbī Rasmusens (Mikkel Vedby Rasmussen). Pēc 
semināra sekos pieņemšana. Diskusiju, svinot Baltijas valstu Simt-
gadi, rīko Baltijas valstu vēstniecības Dānijā sadarbībā ar Baltijas 
attīstības forumu (Baltic Development Forum).

SOMIJA. 8. februārī vienā no galvenajām kultūras pieturas 
vietām Somijā Helsinku Laikmetīgās mākslas mūzejā KIASMA tika 
atklāta izstāde “Tur un atpakaļ: Baltijas jūras reģiona mūsdienu 
māksla”, lai iepazīstinātu mūzeja apmeklētājus ar Baltijas jūras re -
ģiona mūsdienu mākslu un mākslas izcilību darbiem. Izstādes kon-
cepcija – identitāte, ceļošana un migrācija, kā arī seksuālā identitāte, 
mākslinieka identitāte. Latvijas mākslinieku dalība izstādes atklā ša-
nā tika atbalstīta Latvijas Simtgades publiskās diplomātijas program-
mas ietvaros. Izstādes atklāšana guvusi plašu publicitāti Somijas 
plašsaziņu līdzekļos. Izstādē eksponēti latviešu mākslinieku Miķeļa 
Fišera, Ingas Melderes, Darjas Meļņikovas un Katrīnas Neiburgas 
darbi. Izstādē kopā piedalās 26 mākslinieki no Baltijas jūras reģiona 
valstīm – Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Somijas.

KRIEVIJA. 8. februārī Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riek-
stiņš apmeklēja gadskārtējo starptautisko pārtikas produktu izstādi 
Prodexpo Maskavā un tikās ar Latvijas uzņēmējiem. Šogad no 
Latvijas izstādē piedalās – “Arsanda”, “Kronis”, “Certification and tes-
ting center state LTD”, “Crazy craft”, “DM Polygraphy”, “Good sing 
company”, “Orkla confectionery & snacks Latvija LTD”, “PERNES L”, 
“Rizhskiy samogon” un “Union of Latvian fish processing industry 
(Riga sprats)”. Tiekoties ar Latvijas uzņēmējiem, vēstnieks pārrunāja 
aktuālitātes pārtikas nozarē un eksportā uz Krievijā un iespējamo 
vēstniecības atbalstu Latvijas uzņēmēju darbības sekmēšanai Krie-
vijā. Izstāde Prodexpo ir lielākā un vērienīgākā pārtikas nozares 
izstāde Krievijā.

SPĀNIJA. Vēstniece Argita Daudze vizītes ietvaros Ciudad 
Real tikās ar provinces vadītāju (Presidente de la Diputacion) Hosē 
Manuelu Kavajero Serano  un valdības pārstāvi  Huanu Hosē Hime-
nezu Prieto. Ar provinces vadītāju vēstniece pārrunāja ar tūrismu, 
kultūru un izglītību saistītos jautājumus. Ciudad Real notiek aktīva 
kultūras dzīve (katru gadu jūlijā Almargo notiek klasiskā teātŗa 
festivāls), ir augsti attīstīta vīnu ražošana un atrodas Kastija de la 
Mančas universitātes rektorāts un vairākas fakultātes. Tika pārru  nāta 
iespējamā sadarbība starp Ciudad Real, Kastijas de la Mančas reģionu 
un Latviju. Tiekoties ar valdības pārstāvi, vēstniece pateicās par atbalstu 
izstādei Ciudad Real reģionā un izteica vēlmi turpināt sadarbību arī 
nākotnē, organizējot citus ar kultūru saistītus sarīkojumus, kā arī 
veicināt latviešu un spāņu uzņēmēju sadarbību.

ĒĢIPTE. Vēstniece Iveta Šulca pēc nevalsts organizācijas 
Hemaya ielūguma 6. un 7. februārī  piedalījās seminārā Nuveibā un 
sniedza prezentāciju par Latvijas reformu pieredzi un valsts dialogu 
ar nevalsts sektoru. Vēstniece uzsvēra, ka Latvija īsteno apkārtējai 
videi atbildīgu polītiku, un ilgtspējīgas reformas tika veiktas Latvijas 
iestāšanās procesā ES. Latvijai no 28 ES dalībvalstīm ir otrs labākais 
atjaunojamās enerģijas patēriņa rādītājs (37%). Tas trīs reizes pār-
sniedz ES vidējo rādītāju. Atjaunojamā enerģija elektrības ražošanā 
veido pusi (51%). Vēstniece arī apmeklēja un iepazinās ar pieredzi 
He  maya vadītajā bezpeļņas atkritumu pārstrādes uzņēmumā Nuveibā.

sardzes kaujas spējas.“Šis ir ļoti 
nozīmīgs projekts Nacionālo bru-
ņoto spēku kaujas spēju attīstī-
šanai, un man ir prieks, ka kopā 
ar sabiedrotajiem varēsim apgūt 
jaunas zināšanas, lai kopīgi stip-
rinātu mūsu drošību,” norādīja  
Bergmanis. Savukārt uzņēmuma 
Eurospike izpildirektors Gunters 

Lauers, parakstot līgumu, norā-
dīja, ka uzņēmums ir gandarīts 
par iespēju turpināt sadarbību ar 
Latvijas aizsardzības nozari un 
pauda apņēmību arī turpmāk no -
drošināt innovatīvus technolo-
ģis kos risinājumus Nacionālo 
bru  ņoto spēku vajadzībām.
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Latviešu zinātnieki 
dodas ceļā uz Antarktīdu

Lai veiktu ledāju pētījumus un 
attīstītu polāro pētījumu jomu 
Latvijā, ģeologi Jānis Karušs un 
Māris Krievāns 10. februārī de -
vuš ies ekspedīcijā uz Antarktī -
du. Par vismaz turpmākā mēneša 
jauno mājvietu kļūs Vernadskas 
polārā stacija.

Antarktīdas ainava
 
Ceļš līdz Antarktīdai solās būt 

gana sarežģīts – vairāki pārli do-
jumi, brauciens ar kuģi, bet pē -
dējo posmu būs jāveic motorizē -
tās gumijas laivās. Ekspedīcijas 
da  lībnieki norāda, ka Antarktīdā 
plānots palikt vismaz vienu mē -
nesi. “Nav līdz galam skaidrības, 
kad kuģis brauks atpakaļ. Ir ne -
lie la varbūtība, ka uz salas pa - 
lie k am pat veselu gadu,” sacīja 
Karušs.

Latviešu ģeologi izvēlējušies 
vietu, kas vēl nav izpētīta. “An -
tarktīda ir milzīga, un tās vietas, 
kur neviens nav bijis, ir ļoti 
daudz. Un tas ir iemesls, kāpēc 
mēs dodamies uz izvēlēto vietu, 
kā arī tas, lai atklātu ko tādu, ko 
neviens vēl nav noskaidrojis,” 
tur pina Karušs. Komandas uz  de-
vums ekspedīcijas laikā ir veikt 
Antarktīdas pussalas un ap  kār-
tējo salu ledāju biezuma un 
iekšējās struktūras mērījumus, 
kā arī izveidot 3D modeļus turp-
mākiem pētījumiem. Zinātnieki 
pētīs uz ledājiem mītošos mikro-
organismus un augšņu veido-
šanās procesus, kā arī iežu un 
nogulumu veidošanās apstākļus. 
Ledus vairogs ir radies pirms     
35 miljoniem gadu. Klimata pār-
maiņu rezultātā ledus apjoms     
ir mainījies. Bet vismaz 14 – 15 
mil jonu gadu Antarktīdas vai-
rogs ir pastāvējis. Līdz ar to, iz -
pētot, vai zem šī ledāja dzīvo    
mi  kroorganismi, varētu izdarīt 
kop  sakarības – vai šādus mikro-
organismus varētu atrast uz ci -
tām planētām. Ģeologu izvēlētajā 
vietā šobrīd ir vasara, un gaisa 
temperātūra ir nedaudz virs 
nulles atzīmes.

***
Tautieši Berlīnē 

dzied un mielojas ar
latviskiem ēdieniem

Berlīnes Ķirsona restorānā sa -
pulcējās ap 70 latviešu un viņu 
draugu, arī vācieši, lai kopā bau-
dītu latviskus ēdienus, kā arī 
dzie dātu latviešu ziņģes un tau-
tasdziesmas.

Ziņģu sarīkojumā klāt bija arī 
Latvijas Republikas vēstniece Vā -
cijā Inga Skujiņa, kuŗa uzrunāja 
tautiešus un jau laikus informēja 
par svarīgākajiem ar Latviju sai s-
tītajiem sarīkojumiem, kas no -
tiks Vācijā, šajā gadā: kopīgo Lī  go 
svētku svinēšanu latviešu centrā 
Bērzaine Dienvidvācijā un gaidā-
majām Latvijas Simtgades svinī-
bām, kas Berlīnē notiks 17. no -
vembrī ar kora Ave Sol pieda lī ša-
nos. Pēc tam sākās kopīgā dzie-
dāšana un ziņģēšana ar dzies-

minieku Andri. Lai visiem būtu 
iespējams dziedāt līdzi, bija sa -
gatavotas dziesmu grāma tiņas ar 
vārdiem 10 populārām ziņģēm 
un vairākām tautas dziesmām

***
Liepājā notika Latvijas un 

Somijas simtgadei veltīts koncerts
Liepājas koncertzālē Lielais dzin -

tars 13. februārī  notika svinīgs 
koncerts “Latvija – 100 – Somija”, 
kas veltīts Latvijas un Somijas 
simtgadei. Laikā, kad Somijas 
valsts tikko aizvadījusi, bet Lat-
vija svin savu Simtgadi, koncertā 
īpaši tika godāta abu nāciju dros-
me un vēsturiskā cīņa par ne -
atkarību. Aprit 100 gadu, kopš 
somu jēgeru bataljons Liepājas 
Svētās Trīsvienības katedrālē ie -
svētīja zili balto Somijas brīv prā-
tīgo kaŗavīru karogu. Kon certā 
mūzikāli savijās abu valstu stāsti 
par identitāti, varonīgumu un 
dzimtenes mīlestību no senatnes 
līdz mūsdienām.

Koncertā piedalījās Somijas Aiz -
sardzības spēku gvardes or  ķes -
t ris, diriģents pulkvežleitn ants 
Jirki Koskinens, saksofonists Sa  mu 
Metsenens, Nacionālo bru ņoto 
spēku orķestris un tā galvenais 
diriģents pulkvežleitnants Dainis 
Vuškāns, kā arī diriģents kap-
teiņleitnants Guntis Kumačevs. 
Koncerta scēnāriju papildināja 
smilšu kino māksliniece Zane 
Pumpure-Prāmniece, stāstnieks 
Kaspars Kārkliņš un Liepājas 
universitātes Tautas deju kopa 
Banga.

***
Latvijas Simtgades izstāde 

Helsinkos
Laikmetīgās mākslas centrs 

“Kim?” izziņo savu pirmo Lat-
vijas valsts Simtgades program-
mas izstādi ārvalstīs – somu-
ebrēju mākslinieces Dafnas Mai-
monas personālizstādi “Ģimenes 
bizness”, kas skatāma SIC māk-
slinieku telpā Helsinkos no šī ga  da 
3. februāŗa, bet tās turpi nājums 
Rīgā – no šā gada 20. aprīļa.

“Ģimenes bizness” ir trešais 
pasākums izstāžu un performan-
ču serijā, kuŗu aizsāka autobio-
grafisks un mikrovēsturisks pē -
tījums, kas atskatījās uz Somijas 
pirmo kebabu un falafelu resto-
rānu Orient Express, kuŗu atvēra 
mākslinieces ebrēju tēvs 1985. 
gadā. Restorāns, kas atradās Fo -
rum iepirkšanās centrā pašā Hel-
sinku viducī, iepazīstināja somus 
ar iepriekš nezināmām delika-
tesēm no Tuvajiem Austrumiem.

***
Egila Siliņa balss skan Eiropas 

un pasaules operteātŗos
Latviešu basbaritons Egils Si -

liņš, gaidot debiju Baireitas fes-
tivālā, dzied Eiropas un pasau -
les operteātros, kā arī gatavojas 
pirm izrādēm, portālu Delfi in -
formēja dziedātāja pārstāve Lie-
ne Jakovļeva. Egils Siliņš zināms 
kā dziedātājs, kurš dzied ne vien 
plānotajās izrādēs, bet, pateico-
ties spējai elastīgi mainīt savus 
plānus, nereti tiek aicināts aiz -
stāt saslimušos kollēgas. 19. un 
21. janvārī Egila Siliņa balss ska-
nēja Drēzdenes filharmonijā 
Kārļa Marijas fon Vēbera operas 
Eiriante koncertuzvedumā ar 
Mareku Janovski pie diriģenta 
pults. 

Egils Siliņš dzied operā “Klīs-
tošais holandietis”

Starp abiem datumiem dzie dā-
tājam negaidīti nācās nodziedāt 
arī Votāna lomu Richarda Vāg-
nera operas Valkīra izrādē Ham-
burgas Valsts operā. Līdzās tam 
saņemts arī neplānots piedāvā-
jums aizvietot kollēgu Ceļinieka 
lomā Richarda Vāgnera operas 
Zigfrīds izrādēs Bavārijas Valsts 
operā Minchenē, kas notika 31. 
janvārī un 3. februārī. Vasaras 
gai dītākais notikums būs dalība 
Baireitas festivālā, diriģenta Kris-
tiana Tīlemana vadībā dziedot 
Richarda Vāgnera operā Loen grīns.

***
Ķīnas Nacionālās operas 

koris Rīgā
2018. gada 28. janvārī Rīgā uz -

stājās Ķīnas Nacionālās operas 
koris ar ļoti skaistu un daudz-
veidīgu programmu par godu 
Latvijas Simtgadei un ieskan-
dinot ķīniešu Jauno gadu.

 Koris šim īpašajam notiku-
mam bija sagatavojis arī divas 
dziesmas latviešu valodā – Lat-
vijas Republikas valsts himnu 
“Dievs, svētī Latviju!”, vārdu un 
mūzikas autors Baumaņu Kārlis, 
un “Rīga dimd”, latviešu tautas-
dziesmu Jāņa Cimzes apdarē.

***
Maijas Kovaļevskas
 koncerts Toronto

28. janvārī Toronto, prestižajā 
Koerner Hall, notika Maijas Ko -
va  ļevskas koncerts. Koncertā ti  ka 
atskaņota Gustava Mālera 4. sim-
 fonija, Žila Masnē “Thaïs”, Pēteŗa 
Čaikovska “Jevgēņija Oņegina” 
Tatjanas vēstules skats.

Maijas Kovaļevskas koncerts 
tika veltīts Latvijas valsts Simt-
gadei. Mākslinieci sveica Latvijas 
vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums.

***
Tautieši Nīderlandē veiksmīgi 

apgūst kokles spēli
Pirms dažām dienām gandrīz 

20 kokles spēles interesentu ti - 
kās Hāgā (Nīderlandē), lai mācī-
tos spēlēt kokli vai uzlabotu savas 
kokles spēles prasmes.

Uz kokles spēles meistarklasi 
no Hāgas un tās apkaimes, kā arī 
Amsterdamas ieradās septiņi bēr -
ni un 10 pieaugušie, kuŗi visas 
dienas laikā katrs pēc savām spē-
jām un vēlmēm iepazina da  žā das 
kokles un to spēlēšanas tech ni-
kas. Izrādās, ka dažādiem Lat vi-
jas novadiem ir arī atšķirīgas 
kokles, tāpēc meistarklasē tika 
spēlēti vairāki kokļu veidi! Uz 
meistarklasi bija aicināti gan tie, 
kuŗi vēl nemāk spēlēt, gan tie, 
kuriem jau ir iemaņas šī instru-
menta spēlē. Taču arī dalīb nie - 
k iem, kuŗi bija atnākuši tikai 
intereses pēc iepazīt šo instru-
mentu, pašiem sev par lielu pār-
steigumu izdevās ne tikai no  spē-
lēt noteiktus akordus, bet arī 
izspēlēt pāris vienkāršas dzies-
mas un dziedāt līdzi melodijai. 
Tiem, kuŗi bija ieradušies pa  dzi-
ļināt jau esošās kokles spēles 
prasmes, dažu stundu laikā iz de-
vās iemācīties spēlēt pat vairāk 
nekā desmit tautasdziesmas, tās 
izdziedot un pavadot uz kokles 
dažādos veidos, sākot no viena 
akorda un beidzot ar “mežģīņu” 
veidošanu starp tiem. Meistar-
klasi vadīja meistarīgas koklētā-
jas un prasmīgas skolotājas – 
Ai    ga Ožehovska un Ingrīda 
Brež  ģe no folkloras kopas “Dzēr-
ves”, kas tieši uz meistarklasi bija 
ieradušās no Luksemburgas.

***
Konkurss “Riga Jazz Stage 2018” 

Dalībai gaidāmajā konkursā 
“Ri  ga Jazz Stage 2018”, kas no           
5. līdz 7. aprīlim norisināsies ki -
noteātrī Splendid Palace, pietei-
kušies 65 dalībnieki no 22 val stīm, 
aģentūru LETA informēja festi-
vāla pārstāve Anastasija Iva nova.

Konkursa žūrija sākusi pre -
tendentu atlasi, lai noskaidrotu, 
kuŗi mākslinieki tiks aicināti uz 
koncertu Rīgā. Apmeklētāji varēs 
novērtēt mūziķu uzstāšanos di -
vās katēgorijās – “Džeza vokāls” 
un “Džeza bass”. Dalībai kon-

kursā pieteikušies mākslinieki 
no ASV, Azerbaidžānas, Bulgā-
rijas, Baltijas valstīm, Čechijas, 
Dānijas, Italijas, Lielbritanijas, 
Fran cijas, Krievijas, Kvazulu-Na-
 tālas, Sīrijas, Slovakijas, Slovē ni-
jas, Šveices, Somijas, Taivānas, 
Turcijas, Ukrainas un Vācijas. 
Ko  pējais sarīkojuma naudas bal-
vu fonds ir 10 400 eiro, kā arī 
dalībnieki varēs iegūt uzaicinā-
jumus uzstāties mūzikas klubos 
un festivālos – Ronnie Scott’s dže-
za klubā Lielbritanijā, JazzTime 
Igaunijā, “Rīgas Ritmi” Latvijā 
un u.c.

***
Jaunā Rīgas teātŗa iestudējums 

Toronto
No 24. līdz  līdz 28. janvārim 

Toronto teātrī Winter Garden 
Theatre tika izrādīts Jaunā Rīgas 
teātra (JRT) iestudējums “Bro d-
s kis/Barišņikovs”. Savu pirmizrā-
di Rīgā iestudējums piedzīvoja 
pirms diviem gadiem. Viena ak -
tieŗa izrāde balstīta uz Nobela 
prēmijas laureāta Josifa Brodska 
dzeju, ko interpretē Michails Ba -
rišņikovs. Iestudējuma režisors ir 
Alvis Hermanis. Izrāde 2015. 
gadā tika iekļauta Borisa un Inā-
ras Teterevu mākslas program-
mā Tete-a-Tete 2015. Hermaņa 
izrāde saņēmusi laikraksta Diena 
2015. gada balvu kultūrā. 1974.
gadā tieši Toronto sākās Bariš-
ņikova dzīve ārpus Padomju Sa -
vienības. Toties šo viesizrāžu lai-
kā, 27. janvārī, māksliniekam 
ap  ritēja 70 gadu.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

“Tas spēks, 
ko neredz pilienā...”

Taira Zoldnere, Ziemeļkalifornijas Lat-
viešu biedrības priekš sēde, ALA 

priekšsēža vietniece

Intervijā ZKLB izdevumam 
Tairai Zoldnerei tika jautāts, kā 
elektronisko masu informā ci-
jas laikmetā, kad katrs sev ne -
pieciešamo latvietības lā  di ņu 

var uzņemt, neizejot pa mā  jas 
durvīm, viņa redz latviešu bied-

rību nākotni ne tikai Ziemeļ kali-
fornijā, bet visā latviešu diasporā?

T. Z.: Cilvēki vairs negrib vienoties formālās kopās, tā vietā 
izvēloties interešu un domubiedru grupas tīmeklī, kas vairāk ir kā 
“pieaugušu cilvēku rotaļu laukums”, ļaujot neuzņemties ne pienā-
kumus, ne atbildību. Neapšaubāmi katram no mums ir vajadzīga 
vieta un veids, kad atbrīvojamies no stresa, pienākumiem un dar-
ba. Un tomēr – ne latviešu svētdienas skolas, ne teātŗu izrādes, 
kon certi, vietējie Dziesmu svētki, pat ne Ziemsvētku tirdziņi ne  va-
rētu notikt, ja nebūtu  šīs formālās  apvienības: biedrības un drau-
dzes, kas ne tikai pulcē un vieno lielos darba darītājus, bet arī gādā 
par finanču līdzekļu piesaisti un saglabāšanu, gādā par latviešu 
sabiedrisko centru, namu un baznīcu uzturēšanu. 

Tāpēc es vēlreiz aicinu – ja jums gribas, lai latviešu sabiedriskā 
dzīve turpinātos, iestājieties latviešu organizācijās! Un ņemiet 
vērā – jūs katrs esat svarīgs! Atkārtoju: katrs, jo skaitliski esam tik 
nedaudzi!



LAIKS 112018. ga da 17. februāris – 23. februāris

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

KĀRLIS STREIPS

FRANKS GORDONS

Vinstons Čerčils reiz teica, ka 
“Krievija ir mīkla”. Arī patlaban 
Krievijā notiek šis tas mīklains 
un intriģējošs. 

Apstākļos, kad bez mitas tur-
pinās Rietumu (ASV, NATO) 
un Putina Krievijas polītiskā un 
stratēģiskā pretstāve, janvāra 
bei   gās ar slepenu vizīti uz Va -
šing  tonu devās Krievijas Fede-
rālā drošības dienesta (FSB) va -
dītājs Aleksandrs Bortņikovs 
(tas pats, kurš pērngada decem-
brī attais no ja staļinisko terro-
ru), Ārējā iz  lūkdienesta (SVR) 
direktors Ser gejs Nariškins un 
armijas ģ e ne rālstāba Galvenās 
izlūkošanas pār valdes (GRU) 
priekšnieks Igors Korobovs. Gal-
veno Krie vijas dro šībnieku tri-
jot ne! Pirmie divi Vašingtonā 
tikušies ar ASV Gal venās izlū-
košanas pārvaldes (CIA) direk-
toru Maiku Pompeo.

Informāciju par šo “slepeno” 
vizīti izpauda laikraksti “Wash ing-

Krievijas drošībnieki, Kadirovs, Grudiņins
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ton Post” un “New York Ti  mes”, 
atzīmējot, ka visi trīs vadošie 
Krievijas drošībnieki ietilpst to 
personu sarakstā, uz kuŗiem at -
tiecas ASV pretkrieviskās sank-
cijas.

Kā mēdz teikt – “mini manu 
mīklu”. Amerikāņu specdienesti, 
atbildot uz neizbēgamiem jau tā-
jumiem, kategoriski apgalvoja, 
ka šo sarunu temats bijusi “vie-
nīgi” cīņa pret starptautisko ter-
roru. Tici vai netici... Pašā Krie-
vijā gan dažos portālos, gan so -
ciālajos tīklos tika “murmulēts”, 
ka Vašingtonā runa bijusi par 
gaidāmajām Krievijas preziden -
ta vēlēšanām un to varbūtējām 
“sekām”. Ej nu sazini!

Pēc šīs noslēpumainās vizītes 
sestdien, 3. februārī, visās Krie-
vijas pilsētās tika sarīkots rūpīgi 
plānots patriotisks “ļembasts” ar 
saukli “Krievija manā sirdī”. Ne -
trūka, protams, Putina ģīmet - 
ņu, un Kremļa mūru pavēnī 

notika koncerts ar superpatrio-
tisku zvaigžņu piedalīšanos. Zī -
mīgi bija kādas maskavietes vār -
di sarunā ar BBC korespondenti: 
“Man bail no tā, kas notiks, ja 
Putina vairs nebūs”... Krievijas 
pilsētās pasākuma dalībniekus 
veda no provinces ar autobu-
siem, taču pat Maskavā publikas 
pieplūdums bija ne īpaši liels. 
Skaitot visu Krieviju, ļembasta 
ap  meklētāju skaits esot sasnie-
dzis pusmiljonu, pa pāris tūk-
s toš iem katrā no daudzajām pil-
sētām. Bet – tavu brīnumu – 
Če čenijas metropolē Groznijā 
“vietējais vietvaldis” Ramzans 
Kadirovs sapulcināja 170 tūk-
s tošus (!) islamticīgo kalniešu, kas 
skandēja: “Krievija manā sirdī.”

Nākas atgādināt, ka pēc ārkār-
tīgi asiņainā “otrā Čečenijas 
kaŗa”, kad Gruzija bija gandrīz 
pilnīgi izpostīta, tika noslēgts pa -
tiešām vēsturisks darījums, vul-
gāri izsakoties – šepte: uz Krie vi-

jas pusi pārgājušā čečenu ne -
mier nieku vadoņa Ahmeta Ka -
dirova dēls Ramzans Kadirovs 
garantē, ka šī zeme “uz mūžiem” 
paliks Krievijas Federācijas sa -
stāvā, un “par to” Kremlis ļaus 
Kadirovam saimniekot Čečenijā 
pēc savas patikas. Ramzans tur ir 
absolūts valdnieks, radās nauda 
kā spaļi, un Groznija no drupu 
kaudzes pārvērtās brīnumpil sē-
tā: grandioza mošeja, grandiozs 
stadions, daudzstāvīga (līdz 40 
stāviem) “sitija”... Ramzanova 
valstībā valda šariata likumi, ne -
ierobežota varas iestāžu patvaļa, 
un Kadirovs organizē “killeru” 
bandas, kas rīkojas arī pašā Ma  s-
kavā – pēc pasūtījuma. Kadirovs 
sūta savus algotņus karot Don-
basā “par Krieviju manā sirdī” – 
un tā tālāk.

Ne tikai interesants, bet arī 
intriģējošs ir viedoklis, kuŗu ta -
gad paudis Zjuganova vietā no 
kompartijas kandidējošais Pa  -

vels Grudiņins. Šis, var teikt, 
superbudzis, Ļeņina vārdā no -
sauktās lielfermas īpašnieks, ļoti 
rūpējas ne jau par darbarūķu 
tiesībām un sociālo taisnību, bet 
par imperijas paplašināšanu:     
in  tervijā portālam nakanune.ru 
viņš lika saprast, ka prezidenta 
amatā ievēlēts, viņš beigšot to 
spelīti ar t.s. Minskas sarunām 
un panākšot, lai abas Donbasa 
“tautas republikas” tiktu uzņem-
tas Krievijas sastāvā. Sak, gan jau 
pasaule šo krupi norīs...

Un nobeigumā – vēl kāda in -
teresanta ziņa: kā vēstī laikraksts 
Ņezavisimaja Gazeta”, Kremlī 
pieņemts lēmums – Krievijas ar -
mijas ietvaros izveidot Galveno 
polītisko pārvaldi, un katrā ka -
ŗaspēka vienībā jābūt pa “poļi-
trukam”. Jo pretstāve kļūst asāka, 
un iesaucamie “jāaudzina, kā 
nākas”. Komisāri, poļitruki – nav 
nekā jauna zem saules, kā teica 
viedais Zālamans.

Pagājušajā piektdienā Dien -
vid korejas pilsētā, kuŗas nosau-
kumu tā arī neesmu īsti apgu - 
vis, sākās Ziemas Olimpiskās 
spēles. Latviju tur šogad pārstāv 
35 sportisti, tostarp, interesantā 
kārtā, kalnu slēpotājs Kristaps 
Zvejnieks, kuŗam šīs ir jau trešās 
Olimpiskās spēles. Visticamāk – 
neviens nebūs pārsteigts uzzināt, 
ka Kristapa rezultāti spēlēs nav 
bijuši spīdoši un, ja atceramies, 
ka Latvijā ir visnotaļ plakana 
vide, nav jau ko brīnīties. Vie n-
alga prieks, ka cilvēks cenšas, 
vēl jo vairāk zinot, ka viņam 
palika 18 gadi tieši tad, kad viņš 
pirms astoņiem gadiem piedalī-
jās savās pirmajās Olimpiskajās 
spēlēs.

Iespējams, līdz brīdim, kad šis 
laikraksta numurs būs nonācis 
lasītāja rokās, kāds no mūsu pār-
stāvjiem jau būs ieguvis me  daļu. 
Svētdienas pievakarē, kad rakstu 
šīs rindas, startējuši jau ir šort-
trekists (runa ir par konkrētu 
ātrslidošanas veidu) Roberto Pu -
ķītis, kuŗš 1500 metru distancē 
ieguva 11. vietu. Biatloniste Bai-
ba Bendika pirmajā piegājienā 
ieguva pieticīgo 39. vietu, taču ar 
to pietika, lai kvalificētos nā  ka-
majam iedzīšanas – raundam, 
kas gan vēl tikai būs. 

Brīvdienās sacensības uzsāka 
arī kamaniņu braucēji, šoreiz vis-
labāko rezultātu pirmajos divos 
braucienos uzrādot Kristeram 
Aparjodam – septītā vieta un tā -
tad vismaz teorētiskas izredzes 
tikt pie kādas medaļas. Diviem 
citiem kamaniņu braucējiem 
rezultāti bija skumjāki, attiecīgi 
Ināram Kivleniekam un Artū  - 

TURAM VISI ĪKŠĶUS!
r am Dārzniekam iegūstot 21. un 
25. vietu. 

Lielākas cerības Latvijas ko -
mandas atbalstītājiem ir divu 
vīru kamaniņu sacensībās, kur 
jau labu laiku ap pjedestālu pa -
saules līmenī grozās brāļi Andris 
un Juris Šici. 2010. gadā Vankū-
verā brāļi ieguva sudraba meda-
ļas, tā kļūstot par pirmajiem sud-
raba medaļu ieguvējiem Zie mas 
Olimpiskajās spēlēs kopš Latvi -
jas neatkarības atgūšanas. Četrus 
gadus pirms tam Turīnā bronzas 
medaļu ieguva kamaniņu brau-
cējs Mārtiņš Rubenis. No spēlēm 
Sočos pirms četriem gadiem 
brāļi Šici atgriezās katrs ar divām 
bronzas medaļām – vienu div-
nie ku braucienā, otru kamaniņu 
brauciena stafetē, tur arī pieda-
loties jau minētajam Mārtiņam 
Rubenim, kā arī Elīzai Tīrumai. 
Soču spēles latviešu sportistiem 
bija visai ražīgas – Martins Du -
kurs saņēma jau otro Olimpisko 
spēļu sudraba medaļu skeleto -
nā, pirmā bija Vankūverā, savu-
kārt bobslejistu četrinieks Os -
kars Mel bārdis, Daumants Dreiš-
kens, Arvis Vilkaste un Jānis 
Strenga ieguva sudraba medaļas. 
Pa  domju okupācijas laikā, kad 
sportisti nestartēja zem Latvijas 
karoga, pirmā medaļa ziemas 
spēlēs bija kamaniņu braucējai 
Verai Zozuļai, 1980. gadā Leik-
plesidā. Turpat bronzas medaļu 
kamaniņu braukšanā saņēma In -
grīda Amantova, savukārt Hel-
mūts Balderis spēlēja PSRS ho -
keja komandā, kuŗa ļoti sensa-
cionālā kārtā piekāpās ASV un 
samierinājās ar sudraba medaļu. 
No 1984. gada spēlēm Sarajevā 

Zintis Ekmanis atgriezās ar bron-
zas medaļu divnieku bobslejā, 
savukārt pēc četriem gadiem 
Kalgari medaļu bija vesels 
birums – zelts Jānim Ķipuram 
divnieku bobslejā un bronza čet-
rinieku bobā, četrinieku kontek-
stā bronza arī Jurim Tonem un 
Guntim Ozolam. Savukārt togad 
PSRS hokeja komanda trium -
fēja un saņēma zelta medaļas, tur 
arī piedalījās rīdzinieks Vitālijs 
Samoilovs.

Šogad spēlēs Korejā piedalās 
krietni samazināta komanda no 
kaimiņvalsts Krievijas, pēdējā 
brī dī Starptautiskā Olimpiskā 
ko  miteja tomēr nolēma neaici-
nāt kādus 40 sportistus, kuŗus 
savulaik atrada par vainīgiem 
dopinga lietā, bet kuŗus arbitrā-
žas tiesa nesen attaisnoja. Ceļa 
zīmi uz Koreju šie sportisti to -
mēr nesaņēma, un tā ir laba ziņa 
Martinam Dukuram, jo Sočos 
viņam nācās piekāpties skandalā 
pieķertajam Aleksandram Tret-
jakovam. Šoreiz viņa tur nebūs, 
bet no tā gan neizriet, ka Mar-
tinam būs pavisam brīvs ceļš uz 
zeltu. Aizgājušās sezonas Pasau-
les kausā pirmo vietu ieņēma 
mājinieks Jun Sungbin, un viņš 
pēdējā laikā ir uzrādījis ļoti la - 
bus rezultātus, kas Martinam, 
kuŗš ir sešas reizes pasaules čem-
pions savā sporta veidā, varēs  
likt pasvīst. Un, kas attiecas uz 
Krieviju, tie sportisti, kuŗi varēja 
pierādīt, ka viņi dopinga lietā ir 
“tīri,” Korejā startē zem Olim pis-
kā karoga un ar nosaukumu 
“sportists no Krievijas.”

Pirmoreiz kopš ļoti seniem   
laikiem Latviju Olimpiskās spē-

lēs pārstāv daiļslidotāji, turklāt 
divi. 21. februārī startēs 17 gadus 
vecā Diāna Ņikitina, kuŗai līdz 
šim labākais sasniegums bija uz -
vara starptautiskās sacensībās 
Horvatijā. Diānas treneris ir Ste-
fans Lambjē no Šveices, kurš arī 
trenē otru mūsu cerību šī gada 
Olimpiadā 18 gadus veco Denisu 
Vasiļjevu no Daugavpils, kuŗš 
šogad Eiropas čempionātā iegu-
va augsto ceturto vietu. Diānai 
neveicās, viņa izkrita jau pēc īsās 
programmas. Denisam īsā pro-
gramma būs 16. februārī, un, ja 
veiksies, jau nākamajā vakarā 
viņš startēs lielajā finālā. Atšķi-
rībā no Eiropas čempionāta, Ko -
rejā ir pulcējušies slidošanas 
grandi no visas pasaules, nebūs 
viegli, bet te nu atkal būs iemesls 
turēt īkšķus.

Protams, Olimpiskās spēles šo -
gad notiek neierasti polītizētā 
vidē. Tiesa, tāda tā bija arī ie -
priekšējās spēlēs Krievijā, turklāt 
bija daudz baumu par to, cik ļoti 
korumpēta bijusi spēļu organizē-
šana, kā arī par to, ka atsevišķos 
gadījumos trases un cita veida 
elementi it kā bijuši pielāgoti  
tieši Krievijas sportistu vajadzī b-
ām. Šogad runa ir par ģeopo lī-
tisku konfliktu starp Ziemeļ-
koreju un Amerikas Savienota-
jām Valstīm, tās pirmās dikta-
toram un tās otras prezidentam 
jau labu laiku internetā apmai-
noties ar dažādām “laipnībām.” 
Pēc visai gaŗas tielēšanās Zie   -
meļ koreja tomēr piekrita sūtīt 
delegāciju uz spēlēm. Spēlēm 
kvalificējās tikai daiļslidošanas 
pāris, taču jau minētā Starptau-
tiskā Olimpiskā komiteja ārpus 

kārtas uzaicināja arī citus spor-
tistus, tostarp 12 ziemeļkorejie-
tes spēlēt apvienotā Korejas sie -
viešu hokeja komandā. Abas 
puses atklāšanas ceremonijas lai-
kā iesoļoja kopā, stadionā visi 
pie cēlās kājās un aplaudēja. Iz -
ņemot ASV delegācijas vadītāju, 
viceprezidentu Maiku Pensu, 
kuŗš palika sēžot ar visai skābu 
ģīmi. Tas nu bija labākajā gadī ju-
mā nepieklājīgi. Arī tad, ja starp 
abu valstu valdībām ir saspīlētas 
attiecības, sportisti pie tā nu ne -
kādi nav vainīgi. 

Spēles turpināsies vēl divas 
nedēļas, pēc tam būs paraolim-
piskās spēles, kuŗās Latvija nebūs 
pārstāvēta. Joprojām atklāts ir 
jautājums, vai Krievijai spēļu no -
slēguma ceremonijā ļaus soļot 
zem sava karoga, brīvdienās kļu-
va zināms, ka pret spēlēm Dien-
vidkorejā noticis smags hakeru 
uzbrukums, visi vadi kārtējo 
reizi ved uz Kremli, tāpēc varbūt 
tomēr ne. 

Taču komentāru vēlos pabeigt 
ar kaut ko priecīgāku: manā 
dzimtenē Amerikā bijis nepa tī-
kami tradicionāli tas, ka brīdī, 
kad Latvijas olimpiešu delegācija 
iesoļo stadionā, ASV telekanāls 
rāda reklāmu. Šoreiz tas tā ne  bija! 
Varbūt tāpēc, ka šoreiz val stis bija 
sarindotas atbilstoši ko  rejiešu 
alfabetam, bet ska tītāji Amerikā 
varēja redzēt sa  vējos un nevis 
skatīties reklāmu. Jauki. 

Turēsim īkšķus, mīļie lasītāji! 
Olimpiskās spēles tik bieži nepie-
nāk, un būsim karsēji attiecībā 
uz pilnīgi visiem mūsu sportis-
tiem. Arī siguldietim, kuŗš pie-
dalās kalnu slēpošanā. 
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Latvijā labi pazīstama ir solī -
das izklaides romānu un stāstu 
daudz rakstītāja Monika Zīle. Šo -
brīd grāmatnīcās pieejamais mel-
nais sējums ar nosaukumu Melu 
meistars autores vārda – Baiba 
Zīle – dēļ sev pievērš uzmanību. 
Varbūt Monikas meita vai kāda 
cita radiniece? Uz aizmugurējā 
vā    ka lasām, ka rakstniece ie -
priekš publicējusies ar pseudo-
nimu Anna Kravicka un sarak-
stī  jusi vairākus romānus angļu 
va  lodā. Varbūt vērts Melu meista-
rā ieskatīties?

Darbības norises vieta ir mūs-
dienu Latvija, daļēji arī Brisele 
un citas vietas ārzemēs. Laikmets 
iezīmēts lakoniski. Uz mirkli ie -
raugām barikādes Vecrīgā (56. – 
57. lpp.), lasām romāna varones 
Alises tēva atkārtoto atgādināju-
mu pēc 4. maija, ka “mēs esam 
neatkarīga valsts” (128.), pama-
nām biedīgo teikumu “Maskavā 
ir noticis pučs!” (144.). Gar mūsu 
acīm nozib vārdi “Tautas fronte” 

Notikumu virpulis
Baiba Zīle, Melu meistars, romāns, apgāds Zvaigzne ABC, 2017. g., 400 lpp.

(162.) un “privatizācija”(166.). Grā-
  matas otrās daļas sākumā Lat vija 
jau iestājusies Eiropas Sa  vienībā 
(237.). Visa ir tikai pie  tiekami 
daudz, lai atgādinātu lasītājam, 
ka laiks skrien uz priekšu.

Romānā ir divi varoņi: sieviš-
ķīgā varone Alise Kubuliņa un vī -
rišķīgais varonis Aleksandrs Tro-
fimovs. Pirmajā nodaļā, kuŗā vēl 
aizķēries padomju laiks, viņi pa -
rādās kā bērni, otrā ir jau jaunieši, 
tad pieaug tālāk. Viņi katrs pa -
mīšus stāsta savu dzīves stāstu. Ik 
pa trim četrām lappusēm stāstī-
šanas stafeti no Alises pārņem 
Aleksandrs, tad atkal stāsta Alise, 
tad Aleksandrs un tā joprojām. 
Schēmatisma viskrasākā izpaus-
me! Ja lasītājs pie kāda no dau-
dzajiem asterisku trijatiem noli-
cis grāmatu sāņus un vēlāk lasī-
šanu atsāk, neatcerējies, kuŗš tad 
no abiem stāstītājiem bija pēdē-
jais, viņam jātaustās pēc dzimu-
mu noteicošām pazīmēm. Ja stā s-
tītājs “visu nakti nebija varējis 
gulēt” (148.), tas būs Aleksandrs, 
jo Alise, protams, nebūtu varējusi 
gulēt. Lasītājs pieņem, ka agrāk 
vai vēlāk abu ceļi krustosies, kā 
to sola aizmugurējais vāks, bet 
pienāk 100., 200., 300. lappuse, 
un abi parallēlie runātāji tikai 
stāsta katrs savu stāstu tālāk. Pa -
čukstēsim mazāk pacietīgiem 
lasītājiem, ka abi tomēr sanāk 
kopā 374. lappusē, jau stipri tuvu 
romāna beigām.  

Var tikai spekulēt, vai rakstnie-
ce ar abu varoņu vēlīno savešanu 
kopā izšķīrusies divus sākotnēji 
iecerētus īsākus romānus – viens 
par sievišķību, īstenību un sa p -
ņ iem, otru ar kriminālintrigu – 
savienot vienā vienīgā. Šādai ie -

spējai par sliktu tomēr runā viņas 
konsekventā ieraža katru stāstī-
juma fragmentu pabeigt tā, lai 
lasītājs rautos pēc tā turpinājuma, 
tiklīdz savu fragmentu būs pa -
beidzis otrs stāstītājs. Tāda pieeja 
rezultējas nemitīgā spriedzes 
pie auguma nomaiņā ar īslaicīgu 
atslodzi. 

  Romāna pamattonis, sauksim 
to tā, ir skaudri reālistisks, tomēr, 
lai piešķirtu sacerējumam kādu 
maģijas, sapņainības, kaut kā 
pārlaicīgāka piešprici, Baiba Zīle 
piedāvā Melu meistara amorfo 
tēlu. Pirmoreiz Melu meistars 
parādās ievada paskaidrojumā: 
“Daļa grāmatā aprakstīto notiku-
mu un cilvēku ir izdomāti, bet 
daļa patiesi. Kuŗi – to zina tikai 
Melu meistars.” Par notikumiem 
skaidrs: tādi kā šīs recenzijas 2. 
rindkopā minētie ir patiesi. To -
mēr nevienu “patiesu” (tādā no -
zīmē kā sabiedrībā pazīstamus) 
cilvēku tekstā neizdevās uziet. Ie -
spējams, ka daži labi nomaskēti 
un svešiem vārdiem apgādāti tēli 
pazīstami autorei: romāna forma 
jau dod rakstniekam lielisku ie -
spēju sev zināmus patīkamus cil-
vēkus nostādīt pozitīvā gaismā, 
bet nepatīkamos – kariķēt. 

 Pašā romāna tekstā viena no tā 
personām sevi par Melu meistaru 
pirmoreiz nosauc tikai 218. lap -
pusē un nāk ar šādu paudumu: 
“Bez tumsas nav gaismas, un bez 
gaismas nav tumsas, bet īsta gais-
ma spīd tikai vistumšākajā naktī. 
Tev ir jānonāk līdz meliem, jā -
iebrien pašā melu viducī, lai sa -
prastu patiesību.” Sauksim to, vis-
maz daļēji, par pārgudrību un tās 
teicēju par prātvēderu? Bet, lū -
dzu, viņš taču pats sevi sauc par meli!

Aleksandra darbošanās Rietu-
mos ar dārgakmeņu kontra ban-
du pēc drīzāk poēzijas alks toša 
kriminālintrigas patērētāja gau-
mes atmiekšķēta, atmaidzināta 
ar šādu filozofēšanu: “Sapņu pār-
devējam jānāk no sapņu pasau -
les – tajā viss ir skaisti, spēlē lie-
gāka mūzika, apgrozās daiļākas 
sievietes, dzer labākos vīnus un 
pasūta kaviāru. Sapņu pārdevē-
jam ir jābūt nevainojamam. Per-
fektam kā visaugstākās raudzes 
dārgakmenim, jo sapņu pasaulē 
viss ir tieši tāds – tā ir perfekta, 
pilnīga, tur nav ļaunuma, sāpju 
un bēdu. Ir tikai prieks, bezrūpība 
un gaisma.” (234.) – Vai Baiba 
Zīle ar tādu rakstīšanu vēlas pār-
ņemt šobrīd it kā drusku ap  klu-
sušo Dienvidamerikas rakstnie-
ku, maģisko reālistu nišu?   

Paliek neskaidrs, ko īsti Baiba 
Zīle ar šo romānu vēlējās pateikt. 
Viņa ir sarūpējusi notikumu itin 
vērienīgu virpuli, kam dažbrīd 
grūti tikt līdzi, jo darbojošamies 
personām nav piešķirtas spilgtas 
rakstura īpašības, kas viņiem ļau-
 tu iemantot lasītāju simpatijas 
vai antipatijas. Notikumi jau sāk 
lasītāju intriģēt tikai tad, kad vi -

ņam sākusies veidoties attieks me 
pret to virzītājiem.

  Vēl daži sīkumi – Aleksan - 
dr am ceļojumu aģentūrā īstajos 
vār dos nosauc četras Rīgas vies-
nīcas, kur viņš varētu apmesties. 
Aleksandrs vienu no tām izvēlas 
un, tajā nonācis, priecājas, cik tur 
skaisti. (353.) Diez vai viesnīcas 
par šādu ne visai slēptu reklāmu 
autorei vai apgādam samaksāja? 

 Manāms, ka Baibai Zīlei tuva 
ir angļu valoda. Spriedumu viņa 
sauc par verdiktu, no angļu ver-
dict, bet saliktenis neslikts atgā-
dina angļu valodā bieži lietoto 
not bad. Kā jums klājas? – Not 
bad. Autentiskāka skanējuma 
labad latviešu tekstos ietvertā 
atkārtotā runa, ja tā teikta sveš-
valodā, reizumis tai pašā tad arī 
atstāta. Bet jēga šādiem sveš va-
lodu iestarpinājumiem ir vienīgi 
tad, ja svešais vārds vai teikums ir 
svešajai valodai tik tipisks, rak - 
s turīgs, īpaši elegants vai īpaši 
rupjš, ka tā pārcelšana mūsu 
mē lē tam atņemtu labu tiesu no 
citādi sasniedzamā efekta. Ir bez-
jēdzīgi, ja to saka kāds angliski 
runājošais, likt latviešu tekstā 
“come” un tad parindē sīkākiem 
burtiņiem tulkojumā – “nāc”. 

Jau sesto gadu Rīgas Latviešu 
biedrībā (RLB) februāris ir Igau-
nijas mēnesis. Taču šoreiz tas ir 
īpašs, jo Igaunijai (tāpat kā Lat-
vijai) šis ir valsts Simtgades gads – 
kaimiņiem dzimšanas diena 24. 
februārī. Turpinot tradiciju un 
godinot kaimiņvalsti tās nozī   -
mī gajā jubilejā, 2. februārī RLB 
Bal tajā zālē tika atklāta tekstil-
māk slinieces Ehalillas Hallistes 
(Ehal ill Halliste) sarūpētā māk-
slas darbu izstāde “Uz kaļķak-
mens/Pae Peal”. Ekspozīciju vei-
do 15 gobelēni, kas radīti, ie  dves-
mojoties no Igaunijas na  cio nālā 
simbola – kaļķakmens – skaistuma. 

Ehalilla Halliste ir Igaunijas 
Māk slinieku savienības un Igau-
nijas Tekstilmākslinieku savienī-
bas bied re, kuŗa jau kopš 1977. 
gada aktīvi piedalās izstādēs gan 
Igaunijā, gan ārpus tās. Māksli-
niecei bijis daudz personālizstā  -
žu, kas augstu novērtētas, un viņa 
saņēmusi vairākus nozīmīgus ap -
balvojumus. Ehalillas Hallistes 
darbi atrodas Igaunijas Deko ra-
tīvās mākslas un dizaina mūzejā, 
Krievijas Kultūras ministrijas, 
Ca  ricinas pils mūzeja krājumos, 
Norvēģijas karaliskajos krājumos, 

Godinot Igaunijas valsti Simtgadē!

Maltas, Grieķijas prezidentu rezi-
dencēs, Dānijas vēstniecībā, Ha -
geri un Raplas baznīcās un 
privātkollekcijās gan Igaunijā, 
gan ārpus tās.

Un tomēr, kas pamudināja  
Ha  ll isti tik ļoti pievērst uzmanī-
bu kaļķakmenim, lai veidotu 
veselu tekstildarbu seriju? Atbildi 
sniedza pati māksliniece izstā  -
des atklāšanā: “Pirms kāda laika 
mek lēju garīgi spēcīgas perso-
nības piemiņas akmens izveidei 
cienīgas idejas. Tās atradu kaļķ-
akmenī. Bez meklētā radās arī 
iedvesmojoša viela pārdomām 
gobelēna aušanai – igauņu kaļķ-
ak mens šķērsgriezumā.” Ehalilla 
Halliste atklāja, ka pēdējais šai 
izstādei domātais gobelēns pa -
beigts tikai pirms pāris nedēļām 
un tam veltītas apmēram 350 
dar ba stundas, bet izstādes dar-
biem kopumā –  apmēram 4000 
darba stundas.

Māksliniece bija ārkārtīgi saviļ-
ņota par sirsnīgo uzņemšanu Rī -
gā, Māmuļā, un veltīja patei cības 
vārdus Rīgas Latviešu biedrībai 
un Igaunijas vecākajai igauņu 
biedrībai Estonia, kuŗas jau ilgus 
gadus ir sadarbības partneres,  

un šogad to partnerība rosinājusi 
Ehalillas Hallistes gobelēnu iz -
stā des veidošanu. 

RLB priekšsēdis Guntis Gailī -
tis klātesošajiem pauda gan da-
rījumu, ka šī gada izstādei iz -
vēlēti tieši Ehalillas Hallistes dar-
bi. Pateicības vārdi par sadar bību 

sarīkojuma rīkošanā tika Igauni-
jas vēstniecībai Latvijā, Igaunijas 
Ārlietu ministrijai, Igaunijas 
Teks tilmākslinieku savienībai un 
Latvijas Igauņu biedrībai. Māk - 
s las izstādei ceļavārdus teica arī 
Igaunijas Republikas ārkārtējais 
pilnvarotais vēstnieks Latvijā Te -

INESE RAUBIŠĶE 

Igaunijas vēstnieks Latvijā Teniss Nirks, māksliniece Ehalilla 
Halliste un RLB priekšsēdis Guntis Gailītis

niss Nirks (Tons Nirk), uzsverot, 
ka viņam ir gods un prieks pieda-
līties šajā īpašajā sarīkojumā,   
kas ir veltījums Igaunijas valsts 
Simtgadei… Vēstnieks pateicās 
māksliniecei, Rīgas Latviešu bied-
rībai un Jurim Žīguram, kuŗš ir 
Igaunijas Kultūras ministrijas 
M a  zākumtautību kultūras pa  do-
mes loceklis, biedrības Esto nia 
pārstāvis un arī RLB biedrs. Tieši 
Žīgurs ir idejas autors un iniciā-
tors šī mākslas projekta īsteno-
šanai, kas kļuvis jau tradi cionāls 
(viņa ideja ir arī četrus gadus  
pēc kārtas veiksmīgi no  ritējušās 
Somugru dienas Mā  muļā).

Savukārt Igaunijas Tekstil māk-
slas asociācijas pārstāve atklāšanā 
izteica cerību, ka šiem Ehalillas 
Hallistes darbiem būs arī turpi-
nājums un nobeigumā saviļņoja 
zāli ar: “Lai Dzīvo Latvija! Lai 
dzīvo Igaunija! Un esiet laipni 
aicināti arī Tallinā!”

Skaists mūzikāls papildinā-
jums visam Baltajā zālē notieko-
šajam bija igauņu komponistu 
skaņdarbi Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas pasniedzē-
jas Guntas Božas klavieru klases 
audzēkņu sniegumā. –
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Gatavojoties Latvijas Simtgades 
atzīmēšanai, Latvijas Republikas 
vēstniecība Beļģijas Karalistē pie-
vienojās valstīm, kas kopā ar Bri-
seles mākslas centru “BOZAR” 
veido pasākumu ciklu “Remem-
bering 1918”. Cikla fokuss ir uz 
1918. gadu kopumā, ne tikai 
Latviju, taču vēstniecība vēlējās 
iesaistīties tā, lai arī Latvijas vārds 
būtu pamanāmāks. Cikla ievada 
sarīkojums notika 4. februārī 
Briselē, centra “BOZAR” telpās. 
Biju pārsteigta, kad no vēstniecī-
bas saņēmu ielūgumu šajā sarī-
kojumā piedalīties divatā ar Lat-
vijas jauno komponistu un skaņu 
mākslinieku Voldemāru Johan so-
nu. Esmu pateicīga vēstniecībai 
par iespēju piedalīties iedves mo-
jošās un aizraujošās pārrunas ne -
dēļas nogales gaŗumā. 

Papildus sapņošanas marato-
n am sestdien mūs aicināja apmek-
lēt pērn maijā atklāto Eiropas 
vē stures māju (House of European 
History) – uzzināt vairāk par tās 
tapšanu, mūzeja direktores vadī -
bā piedalīties mūzeja/mājas ap -
skatē un pēcpusdienā pašiem in -
dividuāli novadīt kādu tūri mū -
zeja apmeklētājiem. Mūsu izaici-
nā jums bija ne tikai pastāstīt par 
vispārējo mūzeja ieceri un pos-
m iem, bet mazliet arī uzsvērt 
Eiro pas vēsturi no mūsu skat-
punkta. Tas tik bija izaicinājums! 

Eiropas vēstures māja ir iekār-
tota 30. gados celtā zobārstniecī-
bas klīnikā. Lai gan ēkā ir seši 
stāvi, ekspozīcija ir iekārtota čet-
ros. Kuratori nolēma šo Eiropas 
vēstures skatījumu sākt no 19. 
gad simta vidus, kad 1948. – 1949. 
gadā Eiropā parādījās idejas par 
demokratiju, sociālismu, sociālo 
apgādi, cilvēktiesībām. Visā Eiro-
pā parādījās vēlēšanās nostiprināt 
savu nacionālo identitāti, kodi-
ficēt valodu, radīt savu nacionālo 
vēsturi un simboliku. Šeit perfekti 
arī iekļaujas Latvijas pirmie Dzies-
mu svētki, kas notika 1873. gadā. 
Parādoties industrializācijai, iz  -
vei dojās jaunas Eiropai tipiskas 
šķiras – buržuāzija un strādnie -  
ki. No šīs nevienlīdzības izauga 
mark  s isms, kas kļuva par jaunu 
draudu Eiropai. Pirmais pasaules 
kaŗš ir stipri ietekmējis Eiropas 
vēsturisko atmiņu. Ieejot šā pos-
ma telpā, stikla kabinetā redzam 
pistoli, kas simbolizē Pirmā pa -
saules kaŗa izcelšanos. Kristofers 
Klarks (Christopher Clark) savā 
grāmatā “Mēnessērdzīgie” (The 
sleepwalkers) iztirzā, kā gan kāds 
neliels konflikts Eiropas perifē - 
rijā var izaicināt kaŗu. Var uzstādīt 
pretjautājumu. Atkarībā no atraša-
nās vietas. Serbijas sāpe viņiem 
nešķita neliela, turklāt, ja jau pats 
esi savas sāpes vidū, tad neliekas, 
ka esi perifērijā… 

Lielākoties uz 1918. gadu esmu 
raudzījusies tieši no Latvijas vie-
dokļa. Mums tā bija liela iespēja. 
Lai gan vēlāk sekoja gaŗi okupā-
cijas gadi, notikumi un izlēmība 
1918. gadā mums 1990. gadā deva 
iespēju atjaunot savu valsti. Taču 
citur Eiropā 1918. gads bija liela 
traģēdija – sabruka trīs impērijas. 
Zināms haoss par jauno valstu 
veidošanos. Kā zinām no savas 
valsts pieredzes, gadu gaitā vispā-
rējas problēmas saasinājās. Šķiru 

ATCEROTIES – 1918
konflikts, radās diktatūras, veido-
jās paneiropisms un preteiropiska 
nostāja. Laba augsne komūnisma 
idejai, Eiropas iekļūšanai vēl vienā 
kaŗā. 1945. gads Rietumiem atne-
sa mieru, bet daudzām valstīm 
okupāciju. Arī šo apstākli skaidri 
un skaudri apskata Eiropas mājā. 
No tāda viedokļa šī mūzeja izvei-
došana ir liels solis uz savstarpēju 
izpratni. 90. gadu notikumi Aus-
t rumeiropā daudzās Rietumeiro-
pas valstīs izraisīja neizpratni un 
lielo Eiropas Savienības paplaši-
nāšanos 2004. gada 1. maijā nebūt 
nesajūsmināja daudzas vecās val-
stis. Ja atceramies 2008. gada finan-
ciālo krizi, vairāki Eiropas žur-
nālisti un komentētāji centās vai-
nu uzvelt jaunajām dalībvalstīm 
un paplašināšanās procesam. Ne 
pārāk daudz vēlāk gan sapratām, 
ka vējš bija pūtis no pavisam cita 
virziena. 

Arī ikdienas dzīve ir labi at  spo-
guļota. Redzam, ka abās dzelzs 
aizkara pusēs cilvēki tomēr centās 
dzīvot tik pilnvērtīgi, cik iespē-
jams. 1959. – 1960. gadā uzņemtas 
skolu fotografijas parādīja līdzības 
un atšķirības. Taču atšķirības ne -
bija tikai dzelzs aizkara dēļ. Reli-
ģiskas skolas. Aukstais kaŗš. Te 
man un manai grupai bija daudz 
pārdomu un pārrunu. Vispār tūrei 
bija paredzēts ilgt 45 minūtes – 
mēs beidzām pēc pusotras stun-
das! Interesanta grupa, jo tajā bija 
francūziete, italis, beļģietes, bul-
gāriete, alžīrieši (kam bija pavisam 
cits stāsts par 2.p.k.) un latviete. 
Tīri personiski man bija intere-
santi redzēt, ka 1960. gadā Beļģijā 
izmantoja matemātikas palīglī  -
dz ekli, ko arī mēs Austrālijā iz -
man  tojām (to vēlāk gan atzina par 
ne  veiksmīgu) – t.s. cuisenaire klu-
cīši. Man vienmēr likās, ka tas bija 
viens no Austrālijas izgudrojum iem. 
Ilgāku laiku arī pakavējāmies pie 
šodienas Eiropas Savienības polī-
tiskās sistēmas un institūcijām. 

Vakarā notika pieņemšana, kur 
spēlēja Rumānijas jauniešu or  ķes tra 
kvartets. Viņu sniegums at  spo gu-
ļoja Rumānijas kultūru un vēsturi. 
Skanēja Dvoržaka, J. Štrau sa, Di -
nicu, Bartoka un Enesku mūzika, 
kā arī čardašs. 

Smadzeņu šūniņas bija daudz pa -
strādājušas, bet svētdien vēl priek-
šā bija Sapņošanas maratons (Day -
dreaming marathon). Tajā māksli-
nieki, rakstnieki, intelektu āļi no 
desmit Eiropas valstīm apsprieda 
to, ko šobrīd katrai no valstīm 
nozīmē 1918. gads, un kā šī gada 
nozīme varbūt ir mainījusies pēc 
1989. gada. Organizētāji uzsvēra, 
ka, lai rastu kādu līdzsvaru Eiro-
pas ietvaros, pēc neatkarības at - 
  jau  nošanas Austrumeiropas val stu 
pārstāvji ir centušies izcelt starp-
kaŗu periodu kā nozīmīgu to val-
stu vēsturē (un Eiropas). Ko no -
zīmēja šī perioda radošās enerģi-
jas uzplaukums un ko tas nozīmē 
šodienas pasaulē? 

Maratonā bijām sadalīti trijos 
ģeografiskos blokos. Pēc katra pa -
neļa runātāji un klausītāji pulcē -
jās blakustelpā, kur bija iespēja 
iedzert kafiju (bija ļoti auksts!), 
pārrunāt dzirdēto un uzdot jautā-
jumus runātājiem. Pirmajā panelī 
piedalījās Somija, Igaunija, Latvija 
un Lietuva; otrajā – Polija, Ungā-

rija un Austrija, bet trešajā – 
Če chija, Rumānija un Albānija. 
Diemžēl pēdējo paneli nepaguvu 
noklausīties, bet īsumā par pir-
majiem diviem. 

Somiju pārstāvēja sāmiete. Vi -
ņas stāstījums bija ne tikai intere-
sants, bet arī skumjš. 1918. gads 
sāmiem nozīmēja viņu territorijas 
sadalīšanu četrās daļās. Lai gan 
sāmu cilts ir vienīgā iedzimto 
tauta, ko atzinusi Eiropas Savie-
nība, tās skaits sarūk. Viņu tiesības 
tiek ievērotas visās territorijās, at -
skaitot Krievijas sastāvā. Otra ru -
nātāja, jauna vēsturniece stāstīja 
par Somijas pilsoņu kaŗu, kas iz -
cēlās 1918. gadā (Somija dek larēja 
neatkarību 1917. gada decembrī). 
Man atkal kaut kas jauns. Kaŗa 
rezultātā daudz sieviešu nonāca 
apcietinājumā, un tas ir atstājis 
rētas Somijas vēstures izpratnē un 
izaugsmē. Igaunijas pārstāvji sīki 

izstāstīja par ceļu uz neatkarību, 
kā arī par diplomātisko darbu 
neatkarības laikā (un mazliet pēc). 
Lietuvieši, savukārt, stāstīja par 
savu divu galvaspilsētu dilemmu – 
Kauņu un Viļņu – , par šī apstākļa 
ietekmi uz tautas turpmāko apziņu. 

Pārstāvot Latviju, Voldemārs Jo -
hansons runāja par laiku sakri-
tību, par vīzijas nepieciešamību 
un drosmi iet līdz galam – to sa -
līdzinot arī ar mākslu. No savas 
puses stāstīju par simbolikas un 
zemtekstu nozīmi literātūrā, iz -
mantojot Gaismas pili savos pie-
mēros. Bez trimdas lomas manā 
stāstījumā neiztikt. Mūsu 18. no -
vembŗa republika izaudzināja pa  t-
riotiskus latviešus, kas, no  nākuši 
trimdā, uzturēja Latvijas (Baltijas) 
neatkarības ideju dzīvu. Bez tās 
paaudzes polītiskās un lobēšanas 
darbības atgūt neatkarību 1991. 
gadā būtu bijis daudz grūtāk. Pētot 

un lasot visādus rakstus un grā-
matas, gatavojoties maratonam, 
uzgāju ļoti interesantu interviju   
ar Vidzemes augstskolas rektoru 
Gati Krūmiņu, kuŗš sastādījis 
apjomīgu grāmatu par Latvijas 
tautsaimniecības vēsturi (Juma va). 
Viņam jautā, kādēļ Latvijas iz -
augsme 1918. gadā bija tik daudz 
straujāka nekā 1991. gadā. Viņš 
atbildēja, ka 1918. gadā mūsu 
valdības vīri bija studējuši pasaulē 
(Anglijā, ASV, Vācijā, Francijā, 
Krievijā), tādējādi labi informēti 
par pasaules pieredzi, bet 1991. 
gada Latvijas valdībā iegāja cil-
vēki, kas zināja tikai padomju 
mo deli. 

Ungārijas pārstāvju nostāja bija 
drīzāk zaudējums, nevis labums 
no 1918. gada notikumiem. Ungā-
rija tika sadalīta un vairākkārt 
pārdalīta. Kā zaudējuma piemē - 
ru mākslas vēsturnieks stāstīja, ka 
no mākslas pasaules pazuda dar bi, 
ko gleznojis ungāru gleznotājs, 
kas bija plaši pazīstams Ģertrūdes 
Stainas vakarēšanās un mākslas 
aprindās. Polijas pārrunas bija fi -
losofiskas, kaut arī mums ļoti ak -
tuālas, jo te daudz izskanēja jau tā-
jums par kolaboracionismu. Arī 
Austrijas vēsturniece runāja par 
pagātnes mantojumu – īpaši pie-
vēršoties nacismam. 

Kā teicu savas maratona uzru-
nas beigās – vēl joprojām esam 
tau ta, kuŗai abas puses rod sav-
star pēju saprašanos. To pašu arī 
varam teikt par Eiropu. Šajā ne -
dēļā atzīmējām vienādu dienu 
skaitu Berlīnes mūra neesamībai, 
kā arī pastāvēšanai. Mums patīk 
domāt, ka Eiropa ir apvienojusies, 
taču daudz vēl paliek neizprastā 
un neizrunātā.

Profesionālo mākslas izglītību 
viņš apguva Mākslas studentu   
līgā (Art Students’ League), kuŗā 
bija mācījušies tādi pasaulslaveni 
mākslinieki kā Marks Rotko, Džek-
sons Polloks, Roberts Raušen-
bergs, Bārnets Ņūmens.

Sākotnēji gleznotājs ietekmējās 
no abstraktā ekspresionisma glez-
niecības pārstāvjiem, tai skaitā arī 
Marka Rotko, tomēr, laikam ejot, 
viņš spēja saglabāt savu indivi-
duālo rokrakstu, ar kuŗu ierak-

Daugavpilī atklāta Ņujorkas 
avangardistam Sigurdam 

Vīdzirkstem veltīta izstāde
Šogad līdz 8. aprīlim Daugav -

pils novada Kultūras centrā ska-
tāma Daugavpilī dzimušajam Ņu -
jorkas avangardistam Sigurdam 
Vīdzirks tem (1928–1974) veltīta 
ekspozīcija, kuŗas pamatā ir māk-
sli nieka ģimenes dāvinātie māk-
slas darbi no Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centra kollekcijas, 
portālu “Delfi” informē izstādes 
veidotāji. 

Par godu Daugavpilī dzimušā 
mākslinieka 90 gadu jubilejai 
vien padsmit Sigurda Vīdzirkstes 
oriģināldarbi – ekspresijas uz pa -
pīr a – eksponēti Daugavpils no -
vada Kultūras centrā, ļaujot iepa-
zīt mākslinieka radošās darbības 
izpausmes un atklāt smalkās 
dvēseles stīgas mākslā.

Sigurds Arvīds Vīdzirkste dzi-
mis Daugavpilī 1928. gada 10. 
februārī. Mākslinieka bērnības 
gadi aizritēja, mācoties Daugavpilī 
un Rīgā. Taču jau 16 gadu vecumā 
Sigurds Vīdzirkste devās bēgļu 
gaitās, sākumā uz Vāciju, bet jau 
1950. gada Ziemsvētkos ieceļoja 
ASV, kur kopā ar ģimeni apmetās 
Ņujorkā.

s tījis savu vārdu pasaules mākslas 
vēsturē.

Sigurdu Vīdzirksti interesēja 
absolūtais ritms, spontāns un kal-
kulēts, regulārs un neregulārs, si -
metrisks un asimetrisks, mainīgi 
un nemainīgi intervāli, punktu 
reljefa pakāpes kā distances rādī-
tāji un tembrālo gradāciju nesēji, 
polifoniska daudzslāņainība un 
minimālistiska askēze.

(no portāla DELFI)

Sigurds Vīdzirkste. Bez nosaukuma. 60. gadi. Darba fragments
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Kad pirms vairākiem gadiem 
(2013) iznāca Māras Zālītes ro -
māns “Pieci pirksti”, piecus ga -
dus vecas meitenes piedzīvoju -
mi pēc atgriešanās no Sibirijas 
mā  tes ģimenes mājās, tas prasīt 
prasījās pēc turpinājuma. To gai-
dīja lasītāji, to bija apsolījusi arī 
pati autore. Nu solījums ir izpil-
dīts, jaunās grāmatas titullapā   
la  sāms apakšvirsraksts “Romāna 
“Pieci pirksti” otrā grāmata”. 

Māras Zālītes proza lasītāju 
pie velk un paņem savā varā vis-
pirms jau ar autobiografisko pa -
matu. Mēs lasām un skaidri sa -
protam, ka galvenā varone Laura, 
kas vēsta mums par saviem vēro-
jumiem, spriedumiem un vērtē-
jumiem, ne jau pavisam, tomēr 
lielā mērā ir autores pašas por-
tretējums. Protams, protams, tas 
ir literārs tēls, kuŗā pieļaujamas 
arī atkāpes no biografiskas precī-
zitātes. Laižot romānu tautā, rakst-
niece vairākkārt uzsvērusi: “Tā   
ir daiļliteratūra, tās nav atmiņas.” 
Bezgala saistošs ir rakstnieces ie -
cerētais un spoži īstenotais pa -
ņēmiens – vēstījums no bērna vie-
 dokļa. Ja “Piecos pirkstos” Lau rai 
bija pieci gadi, tad tagad “Para-
dīzes putnos” viņai ir jau desmit, 
un viss notiekošais uzrakstīts, tē -
lojot desmitgadīga cilvēkbērna 
uztveri un spriedumus. Šis “skat-
punkts” tiek izturēts simtpro-
centīgi, jo pieauguša cilvēka vēr-
tējums vai skats uz tēlotajiem 
notikumiem rodas tikai tad, kad 
rakstnieces tekstu konfrontējam 
ar mūsu pašu pieredzi, atmiņām 
vai šodienas attieksmi pret noti-
kumiem. 

Māras Zālītes valoda ir skaista 
un bagāta, bet ne kā pašvērtība. 
Tā ir dzīva un emocionāli, varbūt 
pat poētiski uzlādēta, lai izteiktu 
pārdzīvojumu un jūtu izpaus-
mes. Arī pēckaŗa gadu desmi - 
tos Latvijas sadzīvē iesakņojušies 
ru  sicismi, ko sarunās lieto gan 
sko lasbērni, gan kolchoznieki, 
lasītāja uztverē liek atdzīvoties 
vēsturiskajai konkrētībai. Un 
līdz ar tieksmi bez tiešās nozīmes 
tē  lojumos paust arī poētisku 
vispā rinājumu tik dabiski savie-
nojas ar rakstnieces ironiju, 
brīžiem pat sarkasmu, kas vairāk 
gan iz  paužas zemtekstā un 
tēlojuma intonācijā. 

Laura nu jau ir skolniece, viņu 
uzņem pionieros, meitene sapņo 
par princi baltā zirgā, klausās 
apkārtējo ļaužu valodās un, do -
mādama līdzi lielo domu par 
tai s nību, kādai viņas izpratnē 
bū  tu jāvalda pasaulē, viņa vēro 
ne ti  kai cilvēkus un viņu likteņ-
us, bet arī netaisnības un ačgār-
nības vis apkārt. Vārdos līdz ga  l am 
nepateikta, bet jaušama ir šī 
cilvēk bērna augšana, patstāvības 
nobrie šana. Līdz pat apjausmai, 
ka itin viss piedzīvotais veido 
ba gātas un dziļi jutīgas būtnes 
garīgo pa  sauli, tā ir viņas Laimes 
zeme, kurā uzplaukst cerība, ka 
izrau dzītais Laimesbērns, par ko 
vēst īts pasakā, ir neviens cits kā 
Lau ra pati.

“Paradīzes putnu” saturā ir 
piec desmit viens relatīvi pat stā-
vīgs tēlojums, tomēr romāna uz -
būve ir drāmaturģiski tik pre -
cīza, ka, tuvojoties nobeiguma 
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lappusēm, ir skaidrs – katrs no 
atsevišķajiem stāstiem ir iemū-
rēts savā īstajā vietā. Lauras pa -
saules izziņai tiek piešķirts gan 
plašums, gan dziļums: līdz ar  
galveno varoni nākas atzīt, ka 
dzīvē jo cieši kopā savijies labais 
ar ļauno, poētiskais ar zemisko. 
Satura atklāsmei, kā liecina arī 
romāna virsraksts, būtisks ir put-
nu tēls. Ar mīlestību un maigu-
mu koptās mājas vistiņas, kuŗām 
katrai savs vārds, ir Lauras pār-
raudzībā, savukārt putnu fab-
rikā, kur skolēnu brigāde dodas 
vasaras praksē, putnu tūkstoši ir 
nonākuši lielā barā un šauros 
būros, un bērnu centieni tos at -

dzīvināt visbiežāk ir nesekmīgi. 
Bet tad Laura uzzina, ka ir vēl 
citādi putni – tie, kas dzīvo para-
dīzē, viņa pati tos var izkrāsot,  
kā vien vēlas, tikai šim nolūkam 
vajadzīgi krāsu zīmuļi no Parīzes: 
Lūk, šie albuma putni gan dzīvo 
brīvībā. Kur? Ir tāda vientuļa un 
mežonīga sala Klusajā okeānā. 
Kaut kur pašā vidū. Tā sala ir 
pilnībā nošķirta no pārējās pa -
saules, tādēļ citur nekur nav lī -
dzīgu putnu. Tie ir skaisti un ne -
parasti, kas zina – varbūt tieši 
brīvība tādus viņus ir darījusi.
(228. lpp.) Ja visskaistāko putnu 
dzīves veids ir brīvība, tad putnu 
fabrikas trulās un nežēlīgās dar-
bības atainojums jau asociējas   
ar padomju valsts iekārtas bū -
tības vispārinājumu. Bet par ne -
nogurstošu lielās esības mīklas 
minējumu liecina varones atkār-
tota atgriešanās pie mūžsenā fi -
lozofiskā jautājuma: kas bija pir-
mais – vista vai ola?

Laura, Sibirijā dzimis bērns, ir 
apveltīta ar milzu taisnīguma iz -
jūtu, un viņa taisnību meklē itin 
visā. Tā nodaļā, kur ļaudis kap-
sētā atvadās no biškopja un mež-
raga spēlētāja, ko apkārtējie ie -
saukuši par Svēto Pēteri, mazais 
cilvēkbērns sevī risina domu: 
Svē tais Pēteris nav atklājis arī to, 
zem kura akmens var palikt bē -
du, kur tādi akmeņi, vēl brīvi un 
neaizņemti, ir. Kuru katru akme-
ni kustināt nedrīkst, ja nu tur 
bēda jau apakšā palikta? Tad   tu, 
cilvēks, ne vien no savas bēdas 
netiksi vaļā, bet dabūsi cita bēdu 
vēl klāt. Vella melioratori Lamē 
visus akmeņus otrādi apvērsuši 
un kaudzēs sastūmuši, tāpēc 
klimst visādas nelaimes apkārt.  

Jo melioratori tās no akmeņu 
apakšas izlaiduši.

Nav arī Svētais Pēteris teicis 
nevienam pašam, kurā vietā 
ze   mē var norakt rūpes un raizes, 
kā pats to ir izdarījis. Bet visvai-
rāk gribētos zināt to vietu, kur  
var norakt aizdomas, kas pūdē un 
piedraņķo sirdis un prātus. Kurš 
kuru nodevis un kurš kuru vēl 
nodos svešajai varai. Tai pašā lai-
kā, kā lai neapgrēkojas, kā lai ne -
apkaunojas, turot aizdomās go -
dīgu cilvēku? Neviens bez Pētera 
nezina, kur lai tās aizdomas grūž, 
kur lai bāž, kādā pakaļā? Tāpat 
kā dusmas un naidu. Ikurāt tādu 
kā Lamē – slēptu, bet gruzdošu.

Slepkavas jāgodā, postītāji jā - 
cil dina, meliem jātic. Tādi laiki.  
(79. lpp.)

Romāna darbība ataino Lat vi-
jas lauku dzīvi pagājušā gad -
simta sešdesmito gadu sākumā. 
Kurzemes pilsētiņā Lamē nav 
ģimenes, ko nebūtu skāruši četr-
desmito un piecdesmito gadu 
notikumi. Lauras ģimenei dziļus 
robus ir cirtis kaŗš, okupācijas, 
izsūtīšana. Padomju varas pār-
stāv jus ģimenē dēvē par sum-
purņ iem. Taču Sibirija un tur 
pār   dzīvotais cilvēku dialogos tiek 
viegli aizplīvurots, par to ne  vēlas 
runāt ne izsūtītie, ne mājās pa -
licēji. Un bērna uztverē nereti no -
nāk tikai viegla atblāzma, tikai 
kādi atsevišķi mājieni par dziļi 
sāpīgām problēmām: Laura klau  - 
s  ās, klausās un apjūk. Doma, kas 
nākusi prātā, sit kā ar vāli pa pie-
ri. Viņi, mīļākie, labākie cilvē ki, 
taču visi viens otram melo. Vi ņi 
cits no cita kaut ko grib noslēpt.

Mīma grib noslēpt no Bukas, 
cik grūts bijis gājiens uz staciju. 

Tētis un mamma grib noslēpt no 
Mīmas, no Bukas, no Lauras, ka 
nakti gulējuši Rīgas stacijā uz beņ-
ķa, nevis Zelmiņas tantes dzī voklī. 

Buka kaut ko grib noslēpt no 
visiem par Asju.

Mamma grib kaut ko noslēpt no 
Lauras. Pašas Lauras dēļ? 

Tētis arī kaut ko negrib pateikt 
līdz galam.

Laura grib noslēpt, ka dzirdē-
jusi, ko viņi runā.

Visi kopā viņi grib noslēpt vi -
siem svešiem cilvēkiem, kā patie-
sībā ir bijis Sibirijā.

Kā tad tā? Vai tad paši nemā - 
ca – melot ir slikti, bet…(126. lpp.)

Māras Zālītes izcils panākums 
šajā romānā, tieši netēlojot Sibi-
rijas notikumus vai atmiņas par 
tiem, ir lasītājos izraisītais dziļais 
līdzpārdzīvojums tai tautas daļai, 
kam nācās izstaigāt visbries mī-
gākos moku ceļus. Nodaļa, kuŗā 
Mīma – Lauras vecvecmāmiņa – 
iet uz staciju pretī savai meitai – 
Lauras vecmāmiņai Bukai –, ku -
ŗai jāpārbrauc no Sibirijas, kļūst 
par sava veida pieminekli sie  vie-
tes-mātes mūžam. Gan skaudri 
lakoniskā tēlojuma, gan emo-

cionāli piesātinātā mātes-gai dī-
tājas iekšējā monologa dēļ. Sibi-
rija “Paradīzes putnos” ir sajū ta-
ma kā mūžam asiņojoša brūce, 
kā pāridarījums, kas tīri ģenē-
tiski vēl joprojām tiek pārman - 
t ots arī tajās paaudzēs, kas to 
nemaz nav piedzīvojušas. 

Turpat līdzās ar viegli slēptu 
sarkasmu tiek tēlota kolchozu 
laika sadzīve, kuŗā putnu fabri -
ka “pabaro” vietējos iedzīvotājus. 
Ne tikai ar vistu gaļu vai olām,  
no noliktavas, izrādās, iespējams 
iznest visu, kas nav piesiets. Tāda 
kopīga sovhoza labumu ņemšana 
un dabūšana apvieno, tuvina la -
meniekus, novēro Laura. Un seko 
brīnišķīgs vietējā miliča Vasilija 
raksturojums: Tas ir cilvēks ar 
lielo burtu, ne milicis.(..) Vasilijs 
turas pie principa – no katra pēc 
spējām, katram pēc vajadzības. 
Varbūt mazliet priekšlaicīgi. To -
mēr pēc gadiem, kad valsts sa -
sniegs komunismu, tā tas būs 
visur. Ne tikai Lamē, bet visā pa -
saulē. Visu zemju proletārieši būs 
savienojušies. Cauri visai pasau-
lei kā sarkans pavediens vīsies 
viena galvenā pasaules iela, un tā 
būs Ļeņina iela!

Cilvēkam, Vasilijs domā, tā vis-
pārīgi ņemot, ir jābūt godīgam. 
Jāievēro likums. Likumam jāsargā 

taisnīgums. Krietnam padomju 
milicim jāsargā taisnīgs likums. 
Netaisnīgs likums Vasilijam nav 
jāsargā. Labi, ka viņš zina pats, 
kas ir un kas nav taisnīgi. Ja tā 
padomā, tad noliktavā nenotiek 
nekas slikts, te nav nekā negodīga. 
Te taču faktiski un pēc būtības 
notiek diezgan taisnīga kopīgas 
mantas sadale. Vasilijs uzskata, 
ka tā ir atbalstāma pilsoniska ak -
tivitāte, pašu darbaļaužu ieros-
me. Padomju valsts vēl pilnībā 
ne  spēj nodrošināt iedzīvotājus ar 
pārtikas produktiem, nemaz ne -
ru nājot par rūpniecības precēm, 
tādēļ visumā gluži pieņemama ir 
šāda pašiniciatīva. Varbūt pat 
uzteicama. Vismaz labības krizes 
laikā. Ja būs iztrūkums, paskaid-
ros, ka baloži apēd, ka žurkas 

aprij, oi, čumā tur to grauzēju, 
rijēju. Tā ir balta patiesība. Baloži 
pieperējuši visas pažobeles. Žur-
kas knapi var pavilkties, tā no -
ēdušās. Nekā slikta tajā ņemšanā 
nav. Uz Vasiliju biedri var paļau-
ties. (273. lpp.)

Viena cilvēka uzskatos šeit 
apliecināti visas padomju laiku 
saimniekošanas principi, lieku-
līgā morāle un ačgārnību pilnā 
reālitāte.

Tomēr Lauras skats uz dzīvi     
ir gaišs un apliecinošs, tāds pats 
kā “Paradīzes putnu” autorei 
Mārai Zālītei. Lai kādas būtu 
negācijas un grūtības visapkārt, 
vērīgajam cilvēkbērnam rūp ne 
tikai putnu un dzīvnieku likteņi, 
viņu saista arī apkārtējo cilvēku 
mūži, bet īpaši jau tepat Lamē 
sastopamie dīvaiņi; šķiet, tie pa -
plašina Lau ras priekšstatus par 
reālās dzīves daudzbalsību. Bet 
vēl jau ir arī sapņu un ilgu pa -
saule.

Māras Zālītes jaunais romāns, 
kuŗā atsevišķi tēlojumi savijušies 
vienā krāsainā prozas audumā, 
pievēršoties desmitgadīga cilvē-
ka pasaules izziņai, ar talanta 
spēku un vērienu vēsta par mūsu 
tautas pieredzi konkrētā vēstu -
res posmā savā vienīgajā Laimes 
zemē.
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Unikāls, Rīgā ražots produkts – 
mazs (izmērs 17x27x80 mm), 
viegls (125 g), ar askētisku nerū-
sē jošā tērauda ietvaru – tā ir Mi -
nox fotokamera, kas, izturot laika 
pārbaudi, kļuvusi pazīstama visā 
pasaulē un iekļauta Latvijas kul-
tūras kanonā. Pirms 80 gadiem, 
precīzi 1938. gada oktobrī, prezi-
dentam Kārlim Ulmanim tika 
pasniegts pirmais VEF ražotais 
Minox Riga fotoaparāts, un tā šis 
gads un mēnesis uzskatāms par 
Minox Riga dzimšanas laiku. No -
zīmīgajai jubilejai par godu Lat-
vijas Fotografijas mūzejā izveido-
ta izstāde, kas būs skatāma līdz 
25. februārim.

“Pasaule ar Minox Riga” ir Lat-
vijas Dizaineru savienības (LDS) 
izstrādāts projekts, kuŗa īsteno ša-
nā tika iesaistītas arī citas in  sti-
tūcijas un ieinteresēti cilvēki. Par 
projekta ideju, koncepciju, sadar-
bības partneriem ... rosināju pa -
stāstīt LDS valdes locekli, dizai -
neri un projekta vadītāju Andru 
Irbīti:

Ideja startēt ar šo projektu ra -
dās 2016. gada beigās. Apsverot 
iespējas un apzinot sadarbības 
partnerus, projekts tika iesniegts 
Valsts Kultūrkapitāla fondā 
(VKKF), kur to novērtēja un pie-
šķīra financējumu... manu prāt, 
bez tā būtu ļoti sarežģīti (vai pat 
neiespējami) ieceri realizēt. Lai 
gan jateic, ka darbs jau sākās 
pirms naudas piešķiršanas, kad 
centos apzināt cilvēkus, kuri aiz-
raujas ar Minox kamerām (pa -
saulē tādu ir daudz, tiek veidotas 
arī Minox draugu kopas). Un pir-
mais, kurš man atsaucās no viet-
nes Flickr (https://www.flickr.com) 
Minox grupas (Minox Sub-Mi-
nia ture), bija fotografs (amatieris) 
Maksims Aļošins no Maskavas – 
absolūts Minox Riga fans. Sekoja 
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Žuljens Tanase (Rumānija), Luišs 
Karvaļu (Francija), Ēriks Tibels 
(Francija), un beigās pievienojās 
vēl arī mūsu pašu Imants Pa  rād-
nieks. Vēlāk laimējās atrast pro-
fesionālu fotografi no Balt krie -
vijas Volhu Saviču, kuŗa iz  manto 
jau digitālu kameru... ma  zais, 
kompaktais fotoaparāts nepie-
vērš lieku uzmanību un dod ie -
spēju gana neuzkrītoši un dis-
krēti iemūžināt apkārtējo pasau-
li. Tā līdz mums atnāk interesan-
ti dzīves stāsti. Visu nosaukto fo -
tografu darbi ir pārstāvēti arī 
izstādes ekspozīcijā fotomūzejā.

I. R. Autoru vidū ir arī Ādolfs 
Irbītis.

A. I. Jā, mans tēvs. Viņš vadīja 
VEF reklāmas biroju no 1937. 
līdz 1940. gadam. Māksliniecis -
kā konstruēšana – tā tolaik sauca 
viņa darbu (terminu dizains Lat-
vijā sāka lietot daudz vēlāk), un 
uzdevums bija novest līdz pil nī-
bai ne tikai produkta veidolu,   
bet arī izstrādāt zīmola grafisko 
identitāti, veidot reklāmas un 
citus materiālus.

I. R. Vai tēvs dalījās atmiņās 
par Minox izveidi?

A. I. Tēvs stāstīja par to, cik 
daudz uzlabojumi un pilnvei do-
jumi tika veikti. Un tos veica ne 
tikai Valtera Capa darbinieki, ko 
viņš bija paņēmis līdzi no 
Tallinas, bet visa VEF komanda. 

Sākotnēji Valters Caps savu 
unikālo fotoaparātu Ur-Minox 
plānoja ražot Igaunijā, taču tur 
neatradās neviens uzņēmums, 
kas būtu spējīgs to veikt. Pēc 
Agfa atteikuma potenciālie ražo-
tāji tika meklēti Latvijā. VEF di -
rektors Teodors Vītols saredzēja 
Capa izgudrojumā potenciālu un 
pieņēma stratēģiski pareizo lēm u-
mu – veikt pilnveides procesu un 
uzsākt kameras rūpniecisko ra -

žo šanu. 1936. gada 6. oktobrī 
tika noslēgts sadarbības līgums 
ar VEF vadību, un jau pēc 18 
mē  nešiem prototips tika ieviests 
ražošanā.VEF pieteica Minox pa -
tentus vairākās pasaules vals tīs, 
un Valters Caps tika pieteikts kā 
Minox izgudrotājs...

Mana vadītā projekta koncep-
cija noteikti nav vēlreiz cildināt 
tikai Capu (viņa nopelni nav no -
liedzami), bet gan uzsvērt VEF 
komandas darbu un nopelnus 
Minox tapšanā un ilgmūžībā, 
sākot ar stratēģisko tālredzību  
un turpinot ar kameras technis-
ko pilnveidi, dizainu, zīmol va-
dību un, visbeidzot, filigrāni pre-
cīzo izgatavošanas procesu un 
kvalitāti.

Projektā gribēju akcentēt tieši 
komandas darbu – mēs nepelnīti 
aizmirstam paši sevi. Toreiz mil-
zīgā slepenībā strādāja 60 darbi-
nieki: konstruktori, smalkme-
cha niķi un optikas speciālisti (no 
kuŗiem daudzi pat īsti nebija in -
formēti, pie kāda projekta viņi 
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patlaban darbojas)... Visas foto-
aparāta detaļas tika izgatavotas 
VEF, no Vācijas ieveda tikai op -
tiskos stiklus un fotofilmas, bet 
optikas stiklus slīpēja un foto -
filmas fasēja uz vietas. Katra 
Minox detaļa bija jāpiemēro, 
jāintegrē kopējā ražošanas līnijā 
un procesā. 

Un uzņēmumam VEF viss 
izdevās – jau sākotnēji liela in -
terese par Minox bija ASV, kur 
katru gadu veikalu ķēde veidoja 
pasūtījumu 100 000 USD apmē-
rā, kas pārsniedza mazās VEF 
fabrikas ražošanas iespējas. Plāni 
par otras rūpnīcas celtniecību 
tika atlikti uz pēckara periodu... 
interesanti, ka pirmos fotoka -
meras modeļus izmantoja britu 
izlūkdienests... Ar mazo spiegu 
ieroci ir saistītas daudzas leģen-
das, bet tas jau ir cits stāsts...

Pēc Latvijas okupācijas 1940. 
gadā Minox fotoaparātus vēl tur-
pināja ražot, ražošana tika pār-
traukta nacistiskās Vācijas oku-
pā cijas laikā. Kopumā laika pos-

mā no 1938. līdz 1943. gadam 
tika izgatavotas apmēram 17 500 
fotokameras.

(Taisnības labad jāmin – ražo ša-
na tika pārtraukta Rīgā, bet atsākās 
Vācijā, kurp emigrēja Caps – I.R.)

I. R. Vai šai izstādei Latvijas 
Fotografijas mūzejā ir pare-
dzēts arī turpinājums?

A. I. Mēs (Latvijas Dizaineru 
savienība), īstenojot projektus, pa -
rasti cenšamies līdztekus tiem 
organizēt arī t.s. satelītpasāku mus 
(seminārus, konferences). Arī šo -
reiz – tā būs zinātniska kon ference 
sadarbībā ar Rīgas Technisko uni-
versitāti (RTU) un Rēzeknes Tech-
noloģiju akadē mi ju (RTA). Laikā 
tā aizvirzās uz oktobra sākumu un 
notiks RTU telpās. Ir doma šo 
izstādi “Pasaule ar Minox Riga” 
(kas ir viegli demontējama) eks-
ponēt vēlreiz. Konferencē ir plā-
nota arī vēsturiskā sadaļa, kur de -
talizētāk tiks stāstīts arī par foto-
kameru Minox. Un šeit tad ceru 
uz lielāku sadarbību ar Latvijas 
Zinātņu akadēmiju (LZA). 

Bet šodien  esmu pateicīga vi -
siem, kas sadarbojās, veidojot 
izstādi Fotografijas muzejā,  pa -
šam mūzejam par telpām un 
unikālu dokumentu piešķīru -
mu, VEF vēstures mūzejam par 
informatīvo atbalstu, tāpat arī 
LZA, LR Patentu valdei un vi -
siem Minox entuziastiem, kuŗu 
darbi ir eksponēti izstādē. 

Gribu aicināt arī tautiešus ār -
ze mēs piedalīties fotomateriālu 
apzināšanā: varbūt kāds vēl iz -
manto Minox Riga fotokameru 
vai arī kādā ģimenes albumā ir 
atrodamas ar šo kameru uzņem-
tas fotografijas? Priecāšos par 
katru jaunu atradumu, kas pa -
pildinās mūsu ekspoziciju par 
cil vēkiem, laikiem un vietām ar 
jauniem stāstiem.

Patiess pagodinājums, ka Lat-
vijas bērnu radošie talanti tiek 
novērtēti, jo īpaši tik tālās zemēs 
kā Japāna, un daudzveidīgie Lat-
vijas bērnu zīmējumi bija ap  ska-
tāmi Japānas National Center for 
Child Health and Development 
slimnīcā Tokijā, kas ir moder-
nākā un lielākā bērnu slimnīca 
Japānā un viena no modernā-
kajām bērnu slimnīcām pasaulē.

Japāna tika izraudzīta tāpēc, 
ka daudziem bērniem, kas ār -
stējas Bērnu klīniskajā univer si-
tātes slimnīcā, ir liela interese  
par šo tālo valsti un tāpēc zīmē-
jumu gatavošanā piedalījās ne ti -
kai slimnīcas pacienti, kā arī bēr  -
ni, kas pēc izveseļošanās, uzzinot 
par šo iniciatīvu, arī vēlējās ie -
priecināt slimos bērnus Japānā. 
Zīmēšanas procesā ar bērniem 
daudz tika runāts par Japānu. 

Izstādē apskatāmie darbiņi ir 
tikpat daudzveidīgi, cik dažādi ir 
Latvijas bērni. Aplūkojot dažā-
dās technikās darinātos bērnu 
darbiņus, jāsecina, ka  tie izskatās, 
it kā tos būtu darinājuši mākslas 
skolu audzēkņi, lai gan neviens 
no zīmējumu autoriem neap-
meklē mākslas skolu.

 Bērni labprāt uzrakstīja novē-
lē jumus saviem vienaudžiem Ja -
pānā.

Izstādes rīkošanā iesaistījās Lat-
vijas vēstniecības Japānā ļaudis. 
2017. gada aprīlī Latvijas Repub-
likas Ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Japānā Normans Penke 
personīgi bērnu zīmējumus no -
deva slimnīcas vadītājam Iga ra-
shi kungam (M.D.Ph.D. Takashi 
Igarashi, Professor Emeritus of 
Tokyo University), kuŗš atbalstīja 
Latvijas bērnu zīmējumu izstā-
des rīkošanu National Center for 
Child Health and Development 
slimnīcā, Tokijā. 

Latvijas bērnu zīmējumus  var 
aplūkot projekta “Radošās darb-
nīcas” Facebook lapā.

UZZIŅAI

Brīvprātīgo īstenotais pro jekts 
“Radošās darbnīcas” sniedz ie -
spēju jauniešiem lietderīgi pa -
va dīt savu brīvo laiku kopā ar 
bērn iem un saviem vienaudžiem, 
kuŗi veselības problēmu dēļ uz -
turas Bērnu klīniskās universi-
tātes slimnīcā Rīgā. Brīvprātīgie 
sniedz atbalstu Bērnu slimnīcas 

pedagogiem darbā ar bērniem 
un jauniešiem, tādējādi uzlabo-
jot ārstniecības iestādes psīcho-
loģisko un emocionālo klimatu, 
radot draudzīgu vidi pacientiem 
un viņu ģimenes locekļiem. Brīv-
prātīgie organizē slimnīcas mazo 
pacientu brīvo laiku, ievērojot 
bērnu un jauniešu veselības stā-
vokli; lasa, zīmē, rotaļājas un pi  e-
dalās citās radošās aktīvitātēs un 

pat kļūst par pacientu atbalsta 
personām, it īpaši bērniem un 
jauniešiem, kas spiesti slimnīcā 
uzturēties ilgstoši. Brīvprātīgie 
slimajiem bērniem organizē da -
žādus pasākumus, piemēram, 
koncertus, uzvedumus, atjautības 
spēles un kopīgu svētku svinē-
šanu, kur iesaistās bērni un 
jaunieši, slimnīcas personāls un 
bērnu vecāki un radinieki.

Pēdējo gadu laikā projektam 
“Radošās darbnīcas” ir izveido-
jusies sekmīga sadarbība ar vai-
rāku valstu vēstniecībām, Bērnu 
Klīniskās slimnīcas sociālās ap -
rūpes un interešu izglītības die-
nestu, Rīgas Centrālās bibliotēkas 
fililālbibliotēku “Saulainā biblio-
tēka” Bērnu slimnīcā,  kā arī ar 
Latvijas māksliniekiem, kas, at -
saucoties uzaicinājumam, maza-
jiem pacientiem vada dažādas 
radošās darbnīcas. 

Slimnīcas mazie pacienti brīv-
prātīgajiem ir atzinuš, ka radošās 
nodarbības viņiem novērš do - 
mas par saslimšanu un atrašanos 
ārstniecības iestādē.

 Esat laipni aicināti sekot līdzi 
projekta “Radošās darbnīcas” ak -
tualitātēm un iesaistīties tajā!

Latvijas bērnu zīmējumu izstāde Japānā
SINTIJA BERNAVA

Šīs ir Jāzepa (9 gadi) fantāzijas 
par zemūdens pasauli
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 5) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Garantēt. 

10. Retorika. 11. ANO. 12. 
Kadeti. 13. Rasene. 14. Kri-
tika. 15. Nolemt. 17. Sparta. 

19. Takas. 22. Partija. 24. Karkass. 
26. Karpa. 27. Kronins.  29. 
Raiters. 31. Eleja. 34. Stibas. 37. 
Astats. 39. Terīnes. 40. An  tena. 
41. Kanons. 42. Ego. 43. Patentēt. 
44. Naturāla. 

Stateniski. 1. Maradona. 2. 
Palete. 3. Atlikt. 4. Stabila. 5. 
Aronija. 6. Star as. 7. Freska. 8. 
Skanstis. 16. Mairita. 18. Porains. 
19. Takse. 20. Kirke. 21. Skara. 
23. Ruo. 25. Abe. 28. Rotondas. 
30. Retinols. 32. Lornete. 33. 
Jangona. 35. Breves. 36. Starts. 
37. Askēts. 38. Tenors.  

Līmeniski. 1. Nodoms, iecere. 
5. Irklis. 8. Minerāls. 9. Ēkas sie-
nas faktūra, ko veido akmeņi ar 
rupji tēstu virsmu. 10. Ar kāju 
darbināmas sviras. 12. Kukaiņ-
ēdāju kārtas dzīvnieks. 13. Dzē lī-
gi izsmejošs. 14. Strauji, veikli. 
17. Attīstības posms, periods. 19. 
Lielupes pieteka. 21. Plats sievie-
šu mētelis. 23. Angļu gleznotājs 
(1727-1788). 24. Gigantiska 
zvaigž ņu sistēma. 26. Intensīvs 
gaisa piesārņojums. 27. Bigno-
niju dzimtas koks. 30. Sešrindes. 
33. Eiropas valsts galvaspilsēta. 

34. Segtas nestuves – pārvieto-
šanās līdzeklis dažās Austrumu 
zemēs. 35. Valsts galvaspilsēta 
Dienvidamerikā. 38. Priekšdarbs 
gleznai, skulptūrai.  39. Apdzīvota 
vieta Tukuma  novadā. 40. Darbī-
bu kopums mērķa sasniegšanai. 
41. Aina. 42. Publiska demonstrē-
šana un vērtēšana.

Stateniski. 1. Konditorejas iz -
strādājums. 2. Latviešu fotomāk-
sli nieks (1934-2012). 3. Šachta 
pazemes komūnikāciju vizuālai 
kontrolei. 4. Mūsdienu olim pis-
kās kustības pamatlicējs. 5. Vie-

doklis. 6. Viens no leģendā-
rajiem Romas dibinātājiem. 
7. Tāla pagātne. 9. Naudas 
vienība Kambodžā. 11. Lie-
la ģimene. 15. Pilsēta Mol-
dovā. 16. Pedagoģijas daļa. 
18. Krodziņš Italijā. 20. 
Ostas pilsēta Ķīnas austru-
mos. 21. Saules sistēmas 
planēta. 22. Balto mālu 
šķir ne. 25. Galvenā pazīme. 
27. Jumtu slīpņu salaidu -
ma vietas. 28. Dzelzceļa 
vagona slēgtā priekštelpa. 
29. Vulkānisks masīvs Ar -
mēnijas kalnienē. 30. Grau-
du apvalku daļas. 31. Valsts 
Dienvidaustrumāzijā. 32. 
Vēsturisks novads Zvied-
rijas dienvidos. 36. J. Jaun-
sudrabiņa triloģija. 37. Ku   ģu 
piestātne.

1 2 3 4 5 6 7
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15 16

17 18 19 20
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23 24

25

26

27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37

38 39

40

41 42

Vidusskolu, ģimnaziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo iz -
glītības iestāžu beidzēji līdz 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu 
fonda administrētajām stipendijām 2018./2019. mācību gadam, kas 
paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. Kandidāta          
vi  dējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem 
noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu 
audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili 
panā kumi mācību olimpiadās. 2017./2018. mācību gadā ar stipendijas 
at  balstu studē 643 jaunieši. 

Priekulei – 90! Par lielāku apdzīvotu vietu izveidojās pēc dzelzceļa 
Liepāja-Romni Ukrainā atklāšanas 1871. gadā. 1928. gada 11. februārī 
piešķīra pilsētas tiesības. 1944. gadā Priekules apkārtnē notika Kurzemes 
cietokšņa 2. lielkauja, liecina lielākie Otrā pasaules kaŗa brāļu kapi        
Lat vijā (23 500 kritušie). Kopš 2009. gada Priekule ir novada centrs.     
10. feb ruārī notika lielajai jubilejai veltītais svinīgais sarīkojums. Kultū -
ras namā līdz 28. februārim apskatāma fotoizstāde “Manas pilsētas     
sirdspuksti”.  Svētki izskanēs 3. martā plkst.15 ar jaunākās paaudzes 
koncertu “Tev, mana pilsēta!”.

Balviem – 90! Brīvības cīņu laikā 1920. gada janvārī Balvos atradās 
Latgales divīzijas stābs. 1926. gadā Balvi ieguva miesta, bet 1928. gada 
11. februārī – pilsētas tiesības, kļūstot par pirmo pilsētu Jaunlatgales 
apriņķī. Kopš 2009. gada Balvi ir novada centrs. 24. februārī plkst. 15 
Novada mūzejā būs tematisks sarīkojums “Dzimuši reizē ar pilsētu” – 
tikšanās ar pilsētas vienaudžiem. 

Gulbenei – 90! Gulbenes kultūras centrā 25. februārī būs jubilejai 
veltīts svētku sarīkojums “Bez desmit simts”, kas sāksies plkst. 16 ar iz -
stādes “Gulbenei 90” atklāšanu. Pēc tam būs projekta “Darini savu tau-
tas tērpu” nobeigums. Plkst. 18 koncertu sniegs tradicionālās tautas 
mū  zikas grupa “Tautumeitas”. Plkst. 19 – pilsētas centrālajā skvērā 
festivāla “LATVIJAS GODA APLIS” parāde – “Staro Rīga” popu lā rā-
kais objekts – gaismas parāde “Gaismas slepenā dzīve” viesosies Gul-
benē. Beigsies ar svētku salūtu. 

Liepājas mūzejā no 8. līdz 25. februārim apskatāma vizuālās māk -
slas izstāde “Liepājas māksla. 100 gadi”, kas veltīta Latvijas simtgadei. 
Veidota no mūzeja 4 000 mākslas priekšmetu kollekcijas. Izstādē ir arī 
izcilo tekstilmākslas vecmeistaru – Ernas Ošeles (1915 – 2005 ) un An -
nas Eltermanes (1929 – 2009) – gobelēni. Mūzejam ir arī vērtīgs jaun-
ie guvums – 97 oriģinālas fotografijas ar darba ikdienu “Tosmares kuģu 
būvētavā” Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Arī foto ar 1939. gadā vētras 
laikā uz sēkļa pie Liepājas uzskrējušā angļu pasažieru-preču tvaikoni 
“Baltabor”. 

VAS “Latvijas valsts meži” dabas parku Tērvetē pērn apmeklējuši 
146 500 tūristu. Valpurģu nakts svinības sasniedza vienas dienas ap -
meklētāju rekordu parka pastāvēšanas vēsturē – 5 842. Jau piekto gadu 
kopējais skaits pārsniedz 100 000, kas ir viens no iecienītākajiem tūris-
ma objektiem Latvijā un Baltijā, aptverot 1 200 ha plašu territoriju. 
Šopavasar durvis vērs Namdaru un Audēju kvartāli un Ēstuvītes na -
miņš. Atjaunota ekspozīcija Sēņu mežā, izbūvētas jaunas kāpnes (94 
pakāpieni), Pasaku mežā jaunu veidolu ieguvusi Sumpurnīšu ģime -   
ne, Raganas silā izbūvētas brīnumu slotas šūpoles un Sila raganiņas 
apartamenti. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Nejaušs viesis to varbūt ne  pa-
mana, bet šajās dienās Mūzeja 
saimē es jūtu tādu kā pacilājumu, 
un ne tikai par Zēdelgemas bi -
tēm, kas te spieto. 

Ieklausoties sarunās, saprotu: 
runā par celtniecību. “Valsts ne -
kustamie īpašumi” esot iekustē-
jušies. Noslēgts konkurss un iz -
lemts, kas cels Nākotnes namu. 
Jau vasarā varētu pamatakmenī 
guldīt kapsulu ar vēstījumu nā -
kotnei. Būšot tajā arī visu to vār-
di, kuŗi ziedojuši, lai Nākotnes 
namā varētu iekārtot jauno eks-
pozīciju, darba telpas un krātu-
ves. Būs mājas arī man. Beidzot! 

Par Nākotnes namu sapņoja 
un runāja jau tad, kad Mūzeja 
saime saspiestībā darbojās “mel-
najā kastē.” Atceros! Stāstīju jau, 
ka ēku toreiz gribēja nojaukt un 
atstāt mūs visus bez mājām, lai 
cik neērtas un nemīlīgas tās bija. 
Un tad atnāca Birkerts …

Jā gan, Nākotnes nams sāka 
tapt 2001. gadā. Kāpēc Nākotnes 
nams? Viens otrs brīnās: kas par 
nākotni, ja Mūzejs veltīts okupā-
cijai? Vai tad tā nav pagātne? 
Savā ziņā par nākotni gādāja 
architekts Gunārs Birkerts. Pār-
varēsim pagātni, viņš teica. At  ce-
ros labi, un man tas ļoti patika. 
Metafora: no tumšās pagātnes uz 

6. PAR NĀKOTNES NAMU

gaišo tagadni un apskaidroto nā -
kotni. Un reālitāte: paliek liela 
daļa melni apsūbējušā vaŗa, klāt 
pieslienas baltais Somijas granīts, 
un  galu noslēdz stikla siena. Mū -
zeja nākotne un Latvijas nākotne. 
Nākotnes nams!

Tad Mūzeja ļaudis sāka gudrot, 
kā veidot jauno ekspozīciju. Ne -
bija viegli. Virmoja visādas garī-
gas idejas, bet beigās – pirms nu 
jau vairāk nekā 10 gadiem – no -
lēma: būs stāsts, kā Latvija dzima, 
kā kļuva valsts, kā Hitlers un St a-
ļins sazvērējās valsti iznīcināt, 
tau tu pakļaut un iznīdēt, kā tauta 
nepakļāvās, izdzīvoja, atkal cēlās 
un atjaunoja savu valsti. Gandrīz 
vai augšāmcelšanās stāsts, un tas 
viss man tagad top acu priekšā – 
jaunā ekspozīcija. Esmu jau ieli-

dojis tās maketā, kur viss būs 
skaidri nolikts savās vietās. 

Mūzeja mājaslapā apskatījos 
arī filmiņu par Nākotnes namu. 
Mani tā ļoti pacilāja. Pabrīnījos, 
kādi gari tur acu priekšā maģiski 
uzbūruši lietas, kuŗas vēl tikai uz 
papīra un vēl tikai būs. Tur draud 
Hitlers ar Staļinu, tur baismīgais 
Gulaga sargtornis Sibirijas lietū, 
tur tauta sadodas rokās Baltijas 
ceļā, “Gaismas pilij” skanot. Tur 
uz balkona atskats uz to, kas 
pārdzīvots, tur beigās Gunāra 
Birkerta “Klusuma telpa” ar Ģir-
ta Burvja stikla skulptūru un 
mūžīgo liesmiņu. Man liekas, 
ka tās būs mājas Birkerta garam, 
un man ir skaidrs, ka arī es tur 
būšu biežs viesis. Garu garīgā 
klusumā. 

Gariņa pieminēto filmu var 
noskatīties šeit: okupacijasmu-
zejs.lv/lv/nakotnes-nams.

Līdz 2017. gada beigām jaunās 
ekspozīcijas veidošanai un Mū -
zeja iekārtošanai Nākotnes na  -
mā 973 ziedotāji bija saziedojuši 
EUR 1 666 274. Līdzekļi ir uz -
krāti un tiks izlietoti minētajiem 
mērķiem. 

Svinot Latvijas 100. gadadienu, 
Latvijas Okupācijas mūzeja 25. 

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

Kanada. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško,           
16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

Austrālija. Čeki sūtāmi mūzeja pārstāvei: Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, 
Randwick, NSW 2031.

Lielbritanija. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

gadadienu un sākoties reāliem 
Nākotnes nama celtniecības dar-
biem, Mūzejs cer sasniegt un 
pār sniegt 1000 ziedotāju skaitu 
un EUR 2 000 000 ziedojumos. 
Nākotnes nama pamatos guldā-
majā kapsulā ievietos visu to 
vārdus, kas Mūzeja iekārtošanai 
Nākotnes namā būs ziedojuši 
līdz 2018. gada 1. jūlijam. Pie-
vienojieties! 

www.okupacijasmuzejs.lv
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Lasiet 
tīmeklī!

www.brivalatvija.lv

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā

www.307.lv

Etnografiski pareizas latvisku 
tautas tērpu brunču drēbes – 
Zemgales zvaigznīšu rakstā un 
citu novadu.

Tālr. 732-842-4867

(Turpinājums 20. lpp.)

Dienvidkorejas prezidents Muns 
Džēins 9. februārī oficiāli paslu di-
nāja 23. Ziemas olimpiskās spē-
les, kas notiek Phjončhanā, par 
atklātām. Līdz ar to tika dots 
starts Olimpiadai, kuŗā piedalās 
teju 3000 sportisti. Viņu vidū ir 
arī 34 Latvijas pārstāvji, kas startē 
deviņos sporta veidos.

23. Ziemas olimpisko spēļu 
uguni iededza leģendārā Dien-
vid korejas daiļslidotāja Juna Ki -
ma. 2010. gadā Vankuverā Kima 
kļuva par olimpisko čempioni un 
parādīja pārliecinošāko sniegu-
mu arī pēc četriem gadiem So -
čos, tomēr tiesneši toreiz strīdīgi 
uzvaru piešķīra mājiniecei Ade-
līnai Sotņikovai. Pirms tam līdz 
Kimai lāpu nogādāja divas dāmu 
hokejistes, no kuŗām viena bija 
no Dienvidkorejas, bet otra no 
Ziemeļkorejas. Olimpiskajās 
spē    l ēs dāmu hokeja turnīrā pie-
dalās vienota Korejas komanda.

Olimpisko spēļu atklāšanas ce -
remonijā Latvijas karogu nesa ti -
tulētais bobsleja stūmējs Dau-
mants Dreiškens. 

Viņš kļuvis par ceturto Latvijas 
bobslejistu, kuŗš nesis valsts ka -
ro  gu olimpisko spēļu atklāšanā. 

Pjončhanā deg olimpiskā uguns

1992. gada Olimpiskajās spēlēs 
Albērvilā šis gods tika uzticēts 
Jā  nim Ķipuram, divus gadus vē -
lāk Lillehammerē karognesējs bija 
Zintis Ekmanis, bet 1998. ga  dā 
Nagano šos pienākumus veica 
pašreizējais Latvijas bobsleja iz -
lases galvenais treneris Sandis 
Prūsis. Iepriekšējās Olimpiskajās 
spēlēs Sočos karognesējs bija 
hokejists Sandis Ozoliņš. Latvija 
olimpiskajā stadionā iesoļoja kā 
11. valsts. Tik ātri Latvija stadionā 
ienāca, jo valsts nosaukumi tika 
rakstīti alfabētiska sistēmā (han-
gilā), kuŗu izmanto, lai pierak stī-
tu korejiešu valodu.

ŠORTTREKISTS 
PUĶĪTIS IEPRIECINA 

LATVIJAS LĪDZJUTĒJUS

Viens no pirmajiem Latvijas 
sportistiem olimpiskajās spēlēs 
startēja šorttrekists Roberto Pu -

ķītis. Pēc sacensībām 1500 m dis-
tancē viņš intervijā izteicās, ka 
iz  devies iepriecināt Latvijas līdz-
jutējus. Pēc starta B finālā Ro -
berto ieņēma 13. vietu, bet pēc 
sāncenšu soda pakāpās uz 11. 
pozīciju.

Puķītis pastāstīja, ka nav gri-
bējis pievilt sevi un tos, kas 
viņam tic un palīdz gatavoties. 
“Ir liela atbildība startēt pirma-
jam. Ceru, ka labs sākums palī-
dzēs gan pašam, gan citiem Lat-
vijas delegācijā. Pusfinālā Latvi-
jas sportistu tikai divas sekundes 
simtdaļas šķīra no iekļūšanas 
galvenajā A finālā. 

BAIBA BENDIKA 
OLIMPISKAJĀ DEBIJĀ 

AR VĒJU
Latvijas biatloniste Baiba Ben-

dika 7,5 km sprinta sacensībās 
ierindojās 39. vietā un kvalificē-
jās iedzīšanas sacensībām.

Sportistēm traucēja spēcīgs 
vējš. Bendika pirmajā šaušanā 
guļus pieļāva trīs kļūdas, kas vairs 
neļāva cerēt uz augstu rezultātu. 
Par sacensību uzvarētāju kļuva 
vāciete Laura Dālmeiere, kura 
7,5 km distanci veica bez kļūdām 
un ar rezultātu 21:06,2 minūtes. 
Viņa Bendiku apsteidza par 

2:08,4 minūtēm. Baiba Bendika 
bija ļoti neapmierināta ar savu 
debiju olimpiskajās spēlēs, bet 
daudzās kļūdas šaušanā skaidro-
ja ar viltīgo vēju šautuvē.

Nākamajā disciplīnā – 10 km 
iedzīšanā –  Bendika pēc finišā 
at  zina, ka tik ātri vēl nekad neesot 
slēpojusi, bet visu sarežģījuši lai-
ka apstākļi. Pieļaujot trīs kļūdas 
šaušanā, Baiba ierindojās 33. 
vietā. Pati izcīnīto vietu vērtēja 
kritiski: “Daudz nepakāpos salī-
dzinājumā ar sprintu (39. v.) Jā -
atzīst, ka bija sarežģīti uzkāpt 
augstāk. Ar ātrumu distancē bija 
grūti ko panākt, jo visām bistlo-
nistēm distancē bija liels ātrums. 
Distance pati par sevi bija ātra. 
Piešaudē bija traki, jo nevarēja 
saprast – vējš iepūš tā, ka neko 
nesaproti. Pirms starta pat bija 
sajūta, ka neesi neko piešāvis. 
Prieks, ka distancē (šaušanā) 
izdevās pareizi noreaģēt un iz -
šaut diezgan labi. Tik trakos laika 
apstākļos laikam neesmu brau-
kusi. Šie laika apstākļi bija jau 
nedaudz ārpus normām. Viens, 
ja vējš visu laiku pūš pastāvīgi no 
vienas puses, bet te vēja virziens 
mainās un nav prognozējams.”

NEVEIKSMĪGA ŠAUŠANA 
ATŅĒMA AUGSTU VIETU 
Biatlonisti olimpiskās sacen sī-

bas sāka ar sprintu 10 km dis-
tan cē. Pirmos 600 metrus An -
drejs Rastorgujevs sāka mierīgi, 
to  brīd esot 33. vietā, vēlāk 
kāpināja tempu un pirmajā 
šaušanā jau ieradās kā sestais. 

Viena kļūda guļus gan diemžēl  
viņu atmeta uz 17. poziciju – 22,3 
sekundes aiz līdeŗa norvēģa 
Erlenna Bjen tegora. Latvijas 
biatlonists turpi nāja lidot trasē 
un otro šaušanu sasniedza kā 
vicelīderis, Bjen -teg oram 
zaudējot vairs tikai 9,5 sekundes.

Taču Rastorgujevs kļūdījās jau 
pirmajā šāvienā un pēc trim raiti 
nogāztiem mērķiem nesašāva arī 
pēdējo, atkāpdamies uz 19. pozi-
ciju. Pēc sāncenšu daudzajām 
kļū dām Rastorgujevs ar precī-
zāku šaušanu būtu varējis pacī-
nīties par augstu un varbūt pat 
ļoti augstu vietu, tomēr pēdējā 
aplī viņš „saplīsa” un finišā ie -
ņēma tikai 24. vietu. 

Rastorgujeva pārdomas pēc 
sacensībām: „Nenostrādāju līdz 
galam, jo īpaši sāpīgi par šaušanu 
stāvus. Pats nenostrādāju, tāpēc 
arī pēdējais šāviens bija garām. 
Pēc soda apļiem cīnījos, bet sāku 
gurt.” Lai gan šaušanā stāvus klā-
jās sliktāk, to mazāk ietekmējis 
vējš nekā šaušanu guļus. „Ar 
slēpēm viss bija kārtībā, sniegs 
bija ne pārāk labs. Vienā trases 
daļā bija pavisam citādāk, sniegs 
ir kā smiltis – vienā brīdī slīd, citā 
neslīd. Vairāk jākoncentrējas uz 
šaušanu, tad viss būs kārtībā,” 
sacīja Rastorgujevs. Viņš kvali-
ficējās iedzīšanas braucienam, 
kuŗu uzsāks 56 sekundes aiz 
sprinta uzvarētāja Arnda Peifera.

Olimpisko spēļu debitants Os -
kars Muižnieks pirmajā šaušanā 
ieradās 69. vietā un ar vienu 
kļūdu pacēlās par 20 pozicijām. 
Līdz nākamajai šaušanai viņš 
atkāpās uz 63. vietu un pēc vienas 
kļūdas – uz 65. Līdz finišam Os -
kars zaudēja vēl vienu pozīciju, 
finišējot 66. vietā un iedzīšanai 
nekvalificējoties.  

Latvijas olimpieši stalti un ar smai du Phjončhanas spēļu sta dionā

Roberto Puķītis (vidū) distancē
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Māte, Vecmāte un Vecvecmāte

ĀRIJA (VĪLIPS) TIMERMANE
Dzimusi 1930. gada 2. decembrī Vaivē, Latvijā,

mirusi 2017. gada 16. decembrī Koloradospringā, Kolorado

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Mamma, Vecmammīte,
Māšuks, Krustmāte

SPĪDOLA KAJAKS,
DZIM. MEŽSĒTA

Dzimusi 1925. gada 13. jūlijā „Aizkārkļos”, Kokneses pagastā, Latvijā,
mūžībā aizsaukta 2017. gada 15. novembrī Vindsorā, Vermontā.
Apglabāta 2017. gada 1. decembrī Riverside kapsētā, Kalamazū

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļa

ĀRIJA (VĪLIPS) TIMERMANE
Dzimusi 1930. gada 2. decembrī Vaivē, Latvijā,

mirusi 2017. gada 16. decembrī Koloradospringā, Kolorado

Mūža mierā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS KRŪMIŅŠ
Dzimis 1953. gada 23. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 27. janvārī Klīvlandē, Ohio

Mīlestībā viņu patur
MEITAS MĀRA AR JOE, VITA AR DAN, ZNOTS DEAN

MAZMEITA ANNA AR CHRIS, MAZDĒLI BEN AR KIM, KĀRLIS AR 
BECKY UN DRUVIS

MAZMAZBĒRNI LINDSAY, AIDAN, ASPEN, ADDISON UN BLAKE

Mīlestībā piemin
MEITA SARMĪTE LAWRENCE AR VĪRU MICHAEL

MEITA MARUTA KAJAKS-GROTS AR VĪRU MĀRTIŅU
MAZDĒLI MARK LAWRENCE (AR HOLY UN

MAZMAZMEITĀM PERSEPHONE UN AURORA),
ROBIN LAWRENCE (AR KATIE)

ROBERTS GROTS
BRĀLIS ALDONIS MEŽSĒTS AR RŪTU

KRUSTBĒRNI ĒRIKS MEŽSĒTS UN
NORMA STEVENS AR ĢIMENĒM

Par viņu sēro
KOLORADOSPRINGA EV. LUT. DRAUDZE

KOLORADOSPRINGA LATVIEŠU BIEDRĪBA

Skumjās un mīlestībā viņu piemin
DĒLS JOHN PAUL, MAZMEITA SOPHIE UN VIŅU ĢIMENE

MEITA LISA, BRĀĻA EGONA ATRAITNE IRINA UN CHRISTINE
BRĀLIS VALDIS UN MĀRĪTE, PAULS, INTRA, NILS AR ĢIMENĒM

Debesīs viņu sagaidīja
Vīrs Arvīds (+2014.g.)
Dvīņu meita Rita (+2013.g.)

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama!

„Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus
vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam
ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no
nāves ir iegājis dzīvībā.”
(Jāņa 5:24)

Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens Tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mūža miegā iemigusi

AUSMA STUĶĒNS
* 1928. gada 14. augustā Rīgā,
  2018. gada 1. janvārī Floridā

2016. un 2017. gadā mūžībā aizgājušie
Klīvlanes DV Apvienības biedri un 

mūža biedri

Biedre
ĒRIKA DELONG

un mūža biedri
VIKTORS STRAUBS

ALFREDS ZVEJNIEKS
NANNIJA KAURĀTS

GAIDA LAUGE
NONNA SAULĪTIS

VILMĀRS KUKAINIS
ZENTA REINEKS

ULDIS BROŠS
OSKARS DAŅILOVS

MĀRA GRĪNS

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

Ak, retākas rindas…

Draudzībā piemin
VALDA Z

Debess vārti veŗas,
Eņģļi dziedāt sāk,
Un pie zemes bērniem
Mīlestība nāk.

 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. 
Piekt dienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabiedris-

kās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

22. februārī 18:00 koncerts 
“Atkal kopā’’ (no Latvijas). Ieeja 
$15. Koncerts (100 dziesmas Lat-
vijas 100 gadu jubilejai). Vieglas 
uzkodas, vīns, viesmīlīga sadzie-
dāšanās pēc koncerta. Pieteikties 
līdz 8.febr. pie Noras Smits, tālr: 
402-483-6376, e-pasts: kunora@
windstream.net 

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabiedris kās 

telpas (128 N Elm St, Saginaw MI).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

23. februārī 20:00 Baltiešu ka -
mermūzikas koncerts kapelā 
Good Shepherd.

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

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

17. februārī 18:00 Sirsniņu 
balle, ar grupas “Atkal kopā’’ kon-
certa programmu “100 dzies-
mas sirdij un Latvijai’’, kā arī 
mūzikāli pārsteigumi, brīniš ķīgi 
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-
sadancojiet!

3. martā 13:00 Biedrības piln-
sapulce, kuŗā notiks valdes vēlē-
šanas, budžeta pieņemšana un 
lemšana par Biedrības turpmāko 
darbību. Katra biedra viedoklis ir 
ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi iesais-
tīties lēmumu pieņemšanā! No -
slēgumā balstiesīgos cienās ar 
pankūkām, ievārījumu un desiņ-
ām. Nopietni aicinām visus 
Biedrības biedrus ierasties! Pēc 
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Mūsu mīļā radiniece
Daiļamatniece

LILIJA L.KLUCIS,
dzim. GRAUDIŅA,

aizgājusi mūžībā.
Dzimusi 1910. gada 23. martā Limbažu rajonā, Stienes „Stūrīšos”,

mirusi 2017. gada 27. decembrī Weston, Ma

Sendienu degošā laime –
Sapņi, ilgas un prieks,
Zeltītiem spārniem kā putni
Nozuda vakara tālē...
(Hugo Krūmiņš)

Skumjās un mīlestībā piemin
JĀNIS UN MINJONA KĻAVIŅI AR ĢIMENI

ANSIS UN ELAINE KRŪMIŅI

ELLEX KĻAVIŅŠ KOLEKTĪVS

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Filipam Kļaviņam 
un viņa ģimenei, tēvu – JĀNI KĻAVIŅU  

mūžībā aizvadot.

sapulces paredzēta Biedrības 
īpašumā esošo gleznu izsole.

6. martā 10:00 Biedrības val-
des sēde.

 LASL paziņojums.
24. februārī 13:30-15:00 tiks 

savākti saiņi sūtīšanai uz Latvi -
ju. Lieldienu sūtījumā savāksim 
per soniskas paciņas un grāmatu 
sūtījumus iestādēm. Lūgums     
sa    zināties ar S. Krēsliņu: sk.kres-
lins@gmail.com. Par PAKAS 
REG. NUMURU vai citiem jau-
tājumiem zvanīt Anitai: 973-
744-6565.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00, 
piektdienās 16:00 - 18:00. Dievk. 
notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Mont rose 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 Freimanis. 
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, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas 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. 25. februārī Dievk. 
Pankūku 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: Andrejs 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. 

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
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. 18. februārī Dievk. ar 
Sv.vak. Draudzes gada sapulce. 
25.februārī Dievk. 4. martā 
Dievk. ar Sv.vak. Seko pusdienas 
studenšu korporāciju locekļu iz -
kārtojumā un filma – Māras Pe -
lēces dokumentālā filma par 5 
mūzikas ansambļiem – Trīs no 
Pārdaugavas, Akacis, Ilmārs 
Dzenis, Bob and the Latvians, 

Čikāgas Piecīši. Intervijas un 
skati no koncertiem. 11.martā 
Dievk. Pankūku brokastis pirms 
Dievk.-10:00. 18.martā Dievk. 
Dievk. ar Sv. vak. Vilmingtonā, 
plkst. 15:00 (Good Shepherd-
bazn., 1530 Foulk Rd- Rt 261). 
25. martā Pūpolu svētd. Dievk. 
ar Sv.vak. Valdes ievešana amatā. 
29. martā 14:00 Zaļās cet. Dievk 
ar Sv.vak. 30. martā 19:00 Lielās 
piektd. Dievk. ar Sv.vak. 1. aprīlī 
7:30 Lieldienu Dievk. Brokastis 
groziņu veidā.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 18.februārī 
Dievk. 21.februārī 11:00 Bībeles 
stunda ciemā Latvija. 25.februārī 
Dievk. angļu val. 28.februārī 
11:00 Bībeles stunda Kalamazū. 
4.martā Dievk. ar dievg.

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

• 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. 31. martā Liel-
dienu Dievk. ar dievg. Sarī-
kojums. Visi mīļi gaidīti!

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.

ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Min neapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sadrau-
dzība. 18. februārī Gavēņa laika 
Dievk. 12:30 dr. gadskārtējā sap-
ulce. 25. februārī Gavēņa laika 
Dievk. ar Sv.vak. un draudzes 
darbinieku ievešana amatā. 
Piedalīsies draudzes koris.
Sadraudzība un stāstījums par 
Jelgavu Latvijas Simtgades ietva-
ros. 27. februārī 19:00 Bībeles 
stunda dr. bibliotēkas telpās. 4. 
martā pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas Dievk. Piedalīsies vīru 
ansamblis.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un Māc.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Bruns-
wick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com Dievkalpojumi no -
tiek 13:30. 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.

18. februārī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk. ar 
dievg.

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

25. februārī 11:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. Seko Skautu un 
Gaidu sarīkojums.

 10:30 Salas bazn. Dievk. 
 • Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze Taggart. 
25. februārī Ciešanu laika Dievk. 
Gada sapulce. 

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

18.februārī pēc Dievk. 14:00 
draudzes pilnsapulce 
sabiedriskajās telpās.

24. februārī 14:00 latviešu klu-
ba pilnsapulce draudzes sabied-
riskajās 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš 
Rubenis. Dievk. notiek 12:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• 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: kal-
ninsis@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 18. februārī Dievk. vadīs 
Inese un Ēriks Raisteri. 25. 
februārī Dievk. angļu val. ar 
dievg. Bībeles stunda. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 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 
Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Abi mēneša Dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. Baznīcā Dievkalpojumi 
tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
18.februārī Dievk. 25.februārī 
Bībeles stunda. 

. Tērvete – Trīsvienības 
draudze: 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). 4.martā Dievk. Vik.
Zvirgzds. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. Jānis Mateus. 
30.martā Lielās piektd. Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 

• 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 
(adrese: 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. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Māc. Igors Safins. 17.martā 
11:00 Dievk. ar dievg. 

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU   
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais – 
SVĒTDIENĀS! Kārtējam avīzes 
numuram ziņas uz redakciju  
tiek nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Oskars Muižnieks

12,5 km iedzīšanas braucienā 
Andrejs Rastorgujevs izcīnīja 12. 
vietu. Rastorgujevs pirms pēdējās 
šautuves pretendēja uz augstu 
vietu kopvērtējumā, tomēr divi 
neaizvērti mērķi neļāva iekļūt 
labāko desmitniekā. Kļūdas, pēc 
viņa teiktā, radušās paša vainas 
pēc: “Šaušanā pēdējā šautuvē bija 
nedaudz vairāk vējiņa. Pats līdz 
galam nenokontrolēju to, ko va -
jadzēja nokontrolēt. Divi sodi 
neļāva pacīnīties par vēl augs tā-
kām vietām. Pēdējā šautuvē ne -
riskēju šaut ātrāk, tieši otrādi – 
redzēju, ka vējš vairāk pūš. Ie -
nākot šautuvē, es pēc šāvieniem 
dzirdēju, ka citi bliež garām. 
Tieši šie divi šāvieni šoreiz bija 
lieki.”

Rastorgujevs atzīst, ka slēpo-
šanā pēdējā aplī noslēdzošajā 
pusotrā kilometrā varbūt ne -
daudz pietrūcis spēka, bet ko  pu-
mā juties ļoti labi un sacensības 
patikušas. Sacensību gaitā cen-
ties noķert priekšā slēpojošo gru-
pu, ko sev izvirzījis par mērķi. 
Tad būtu iespējams “sēdēt aiz-
mugurē”, kas varbūt ļautu pie-
taupīt spēkus. “Paldies servisa 
grupai, kas nostrādāja. Bija arī 
vairāk informācijas trasē, deva 
pareizu un konkrētu informā-
ciju, kas jādara. Paldies koman-
dai, kas bija ar mani un daudz 
palīdzēja.”

Rastorgujevs pēc sprinta un 
iedzīšanas sacensībām ir tuvu 
tam, lai nodrošinātu vietu ma  -  
su startā, tomēr to nāksies ap -
liecināt 20 km individuālajā 
distancē. Tā notiks ceturtdien, 
15. februārī. Olimpiskajās spēlēs 
masu startā sacenšsa 15 labākie 
pēc Pasaules kausa izcīņas rezul-
tātiem, bet Latvijas biatlonists 
nav šo sportistu vidū. Pārējās  
vietas tiek sadalītas olimpiskajās 
spēlēs – vietas masu startā sev 
garantējuši visi medaļnieki, bet 
pārējās vietas ieņem pēc trīs 
distanču vērtējuma. 

KAMANIŅAS
Pēc pirmās dienas Inārs Kiv-

lenieks atradās 21. pozīcijā, tādēļ 
Latvijas sportistam bija nepie cie-
šams pakāpties par vienu vie tu, 

Pjončhanā deg olimpiskā uguns

lai tiktu pie ceturtā brauciena. 
Tas izdevās, paceļoties uz 18. vie-
tu. Tomēr viņš šo vietu neno-
sargāja un šīs olimpiskās spēles 
beidza 20. vietā.

Artūrs Dārznieks savā pēdējā 
braucienā pieļāva kļūdu, sagrie-
  ž ot kamanas šķērsām, tādējādi  
par labāko divdesmitnieku pacī-
nīties neizdevās. Trīs braucienu 
summā Dārzniekam 24. vieta 
Phjončhanas OS.

Elīza Cauce, Ulla Zirne un 
Kendija Aparjode ar mainīgām 
sekmēm iesākušas olimpiskās sa -
censības, aizvadot pirmos di  vus 
no četriem braucieniem. Labāk 
pirmajos divos braucienos veicās 
Ullai Zirnei. Viņa pirmajā brau-
cienā uzrādīja devīto, bet otrajā – 
pat septīto rezultātu un divu brau-
cienu summā ieņēma augsto 
astoto vietu. Pārliecinoši labākā 
no Latvijas sportistēm pirmajos 
divos braucienos bija Zirne, kura 
iztika bez acīmredzamām kļū-
dām. Pirmajā braucienā viņa bija 
devītā, bet otrajā uzrādīja septīto 
ātrāko laiku, summā pakāpda-
mās uz astoto pozīciju. Cauce aiz-
vadīja neveiksmīgu pirmo brau-
cienu un pieļāva vairākas kļūdas, 
bet otrajā braucienā uzlaboja 
sa  vu sniegumu. Savukārt vēl 
sma gāk klājās Latvijas sieviešu 
komandas jaunākajai dalībniecei 
Aparjodei, kuŗa pirmajā brau-
cienā krita, turklāt arī otrajā rupji 
kļūdījās.

Līderpozīcijā pēc pirmās die-
nas ir vāciete Natālija Geizen-
bergere. Uz otro vietu 
pakāpusies viņas tautiete 
Dajana Eitbergere, kuŗa pēc 
pirmā brauciena bija septītā, 
Geizenbergerei tagad zau dējot 
0,120 sekundes. 16. po  zi cijā 
atrodama latviešu izcels mes 
kanadiešu kamaniņu brau cēja 
Brūka Apškrūma, kuŗa līderei 
zaudē 1,219 sekundes.

Nobeigumā Ulla Zirne izcīnīja 
12., Elīza Cauce   — 16. un Kendija 
Aparjode — 22. vietu.

OLIMPISKĀS UGUNS 
GAISMĀ 

• Phjončhanā tika atļauts zem 
neitrāla karoga piedalīties 168 
krievu sportistiem, kuri pierā dī-
juši savu tīrību no dopinga. 
Olim piskie sportisti no Krievijas 
pirms došanās uz Phjončhanu 
apliecinājuši, ka pārstāvēs olim-
pisko karogu nevis savu valsti. 
Tāpat viņiem ir aizliegts reklamēt 
Krieviju, kā arī kritizēt SOK un 
tās lēmumus.

• Olimpisko spēļu hokeja arēnā 
par Somijas sieviešu hokeja izlas-
es nūju zādzības mēģinājumu aiz-
turēts agrāk sodīts Latvijas pil so-
nis, pastāstīja Dienvidkorejā eso-
šais Latvijas drošības virsnieks, 
Valsts policijas (VP) priekšnieka 
vietnieks Artis Velšs.

TENISS
Latvijas tenisa  izlase Federā-

ciju kausa Eiropas/Afrikas zonas 
pirmās grupas turnīrā Tallinā 
startēja ar spēcīgāko sastāvu. 
Lat viju pārstāvēja tenisistu ranga 
sestā rakete Aļona Ostapenko, 
WTA ranga 15. vietas īpašniece  
Anastasija Sevastova, kā arī 274. 
pozicijā esošā Diāna Marcinkē-
viča un 871. rakete Daniela 
Vismane.

Latvijas dāmu tenisa izlasei 
pirmoreiz kopš 1993. gada iz  de-
vās izkļūt no Federāciju kausa 
Eiropas/Āfrikas zonas pirmās 
grupas un aprīlī tā centīsies kva-
lificēties otrajai pasaules grupai. 

Turnīrā Tallinā mūsu tenisistes 
ar vienādu rezultātu – 2:1 – pār-
spēja Turcijas, Polijas un Aust-
rijas komandu. Sevastova uzva-
rēja visas trīs savas vienspēles un 
vienu dubultspēli – kopā ar 
Ostapenko. Aļona vienu spēli 
zaudēja (pret Turciju), Marcin-
kēvičas/Vismanes duets zaudēja 
abas spēles, kuŗās piedalījās.    

PORZIŅĢIS 
KNICKS SPĒLĒ GŪST 

SMAGU SAVAINOJUMU
Latvijas zvaigzne Kristaps Por-

ziņģis Nacionālās basketbola aso -
ciācijas (NBA) spēlē sarāva ceļ-
gala krusteniskās saites, kas viņu 
no basketbola atturēs uz dau -
dz iem mēnešiem. Porziņģa pārstā  -

vētā Ņujorkas Knicks komanda 
savā laukumā ar rezultātu 89:103 
zaudēja Milvoki Bucks. Porziņģis 
bija spiests atstāt laukumu, kad 
viņš 11 minūšu laikā bija guvis 
desmit punktus. Otrās ceturt-
daļas sākumā pēc bumbas met-
iena grozā no augšas sadūrās ar 
Bucks lielāko zvaigzni Janni Ade-
tokunbo, neveiksmīgi nokrita un 
sāpēs saķēra kreiso ceļgalu. Stu n-
du pēc spēles Knicks komanda 
apstiprināja, ka latvietis sarāvis 
kreisā ceļgala krusteniskās sai -
tes. Parasti atlabšana no šādām 
traum ām prasa vismaz deviņus 
mēnešus, bet bieži vien ieilgst 
aptuveni gada gaŗumā. Porziņ  -
ģ im tuvākajā laikā tiks veikta 
operācija un tikai pēc tās tiks 
noteikts aptuvenais atlabšanas 
laiks.

Porziņģim 18. februārī bija plā-
nots kļūt par pirmo latviešu bas-
ketbolistu NBA Visu zvaigžņu 
spēlē. Šajā sezonā pirms otrdie-
nas spēles Porziņģis 47 spēlēs 
bija vidēji guvis 22,9 punktus. Sa -
vu kārt ar vidēji 2,4 blokiem viņš 
ir visas līgas līderis.

Porziņģis līdz ar to nevarēs pa -
līdzēt Latvijas izlasei vasarā pa -
redzētajās Pasaules kausa kvali-
fikācijas spēlēs un, visticamāk, 
izlaidīs arī nākamās NBA sezo-
nas sākumu.

Sporta ziņas sakopojis 
P. Karlsons 

Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova


