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Baltiešu Amerikāņu Brīvības līgai 
jauna vadība

Š. g. 11. februārī Losan dže-
losā Latviešu namā notika 
gadskārtējā Baltiešu Ameri-
kāņu Brīvības līgas (BAFL) 
pilnsapulce. Pilnsapulcē pie -
dalījās 15 balsstiesīgie biedri 
ar 2018 mandātiem. Par BAFL 
prezidentu tika ievēlēts Aavo 
Reinfeldt (igaunis), Valdis Pav-
 lovskis par izpild-viceprezi-
dentu un trīs viceprezidenti: 
Imants Leitis, Angele Nelsas 
(lietuviete) un Renee Meriste 
(igaunis). Kasieris Tālivaldis 
Paegle. Grāmatvedis Heino 

Nurmberg (igaunis). Sekretāre 
Alexandra Kudukis (lietuviete).

Sapulces gaŗākās pārrunas 
bija veltītas tam, kā iespaidī-
gāk atzīmēt visu trīs Baltijas 
valstu simtgades; kā sekmēt 
ietekmi ASV Kongresā, lai 
atbalstītu likumprojektu par 
100 miljonu dolaru piešķīru -
mu Baltijas valstīm militārai 
drošībai; kā palielināt baltiešu 
atbalstgrupu ASV Kongresā 
(Baltic Caucus) no pašrei zē-
jiem 74 uz 100 Kongresa da -
lībniekiem.

Pirmā rindā no kreisās: Aivars Jerumanis, Valdis Pavlovskis, Angele Nelsas, Aavo Reinfeldt, Renee 
Meriste, Tālivaldis Paegle, Guna Reine, Heindrik Leesment, Ed Anderson. Otrā rindā: Ivars Mičuls, 
Heino Nurmberg, Arne Kalm, Teodors Liliensteins, Jānis Lācis. Iztrūkst: Imants Leitis, Aleksandra 
Kudukis, Ingūna Galviņa

BAFL prezidents Aavo Reinfeldt

AIVARS JERUMANIS

Latvijas bobsleja pilots Oskars 
Melbārdis Phjončhanas Olim-
pisko spēļu pēdējos divos tre -
niņbraucienos startēja kopā ar  
Daumantu Dreiškenu, taču iz -
lases galvenais treneris Sandis 
Prūsis lēmis, ka divnieku sacen-
sībās Dreiškena vietu Latvijas 
pirmajā ekipāžā ieņems Jānis 
Strenga.

Divnieku braucieni tika aiz va-

Pirmā medaļa ar bronzas spīdumu

Oskars Melbārdis un Jānis Strenga // FOTO: AFP

dīti sīvā sacensībā. Pēc pirmā 
brauciena situācija kopvērtējumā 
bija ļoti patīkama Latvijas līdz-
jutējiem – Oskars Melbārdis at -
radās kopvērtējuma vadībā, bet 
Oskars Ķibermanis ar stūmēju 
Matīsu Mikni bija ceturtais. Otro 
braucienu ļoti labi aizvadīja Vā -
cijas ekipāžas, kas pārņēma va -
dību, jo atstarpe starp līderiem 
pēc pirmā brauciena bija vien 
dažas sekundes simtdaļas. Mel -
bārdis trasi abas reizes veica bez 
kļūdām, taču ātrumā piekāpās 
gan Valteram, gan Frančesko 
Frīdricham un kopvērtējumā 
pazaudēja trīs pozicijas, atkrītot 
uz ceturto vietu. Savukārt Ķi -
bermanim otrajā braucienā bija 
daudz mazu kļūdu, kā rezultātā 
no ceturtās vietas nācās atkāpties 
uz sesto poziciju. Latvijas vadošā 
ekipāža pirms izšķirošā brauciena 
bija ceturtajā vietā, bet ceturto 
braucienu aizvadīja teicami, 
„izraujot” bronzas medaļu, tur-
klāt bija reāla pretendente arī uz 
olimpiskā čempiona titulu.

Pirms pēdējā brauciena līder-
pozicijā bija Kripss, kuŗam 0,06 

sekundes zaudēja Frīdrichs, ka -
mēr trešais bija vēl viens Vācijas 
pilots Johannes Lochners, kuŗš 
atpalika 0,09 sekundes. Savukārt 
Melbārdis līderim zaudēja 0,12 se -
kundes, bet līdz goda pjedesta-
lam bija nieka 0,03 sekundes, 
kamēr 0,01 sekundi viņam aiz 
muguras bija vācietis Niko Val -
ters. Līdz ar to olimpisko spēļu 
medaļnieki tika noskaidroti ce  -
turtajā braucienā, kuŗā neviena 
no spēcīgajām Vācijas ekipāžām 
neizvadīja labus braucienus, taču 
Frīdricham četru braucienu sum-
mā izdevās saglabāt pārsvaru pār 
Melbārdi. Lochneru Melbārdim 
izdevās apsteigt un līdz ar to arī 
izcīnīt vietu uz olimpisko spēļu 

pjedestala. Par olimpiskajiem 
čem  pioniem kļuva Vācijas pilota 
Frančesko Frīdricha un kana -
dieša Džastina Kripsa divnieki, 
kuŗi četru braucienu summā sa -
sniedza vienādu (!) rezultātu. 
Frīdricha kamanas iestūma Tor-
stens Margiss, kamēr Kripsa 
ekipāžā stūmējs bija Aleksandrs 
Kopačs. Melbārdis olimpiska-
jiem čempioniem četru brau-
cienu summā zaudēja nieka 0,05 
sekundes. Abi Latvijas piloti sa -
sniedza savu labāko rezultātu 
olimpisko spēļu divnieku sacen-
sībās, jo pirms četriem gadiem 
Melbārdis bija piektais, kamēr 
Ķibermanis ieņēma 16. vietu.

Oskars Melbārdis pēc divnieku 
sacensībām izteicās, ka asaras 
pēc bronzas medaļas iegūšanas 
saistītas ar pēdējos gados pār va-
rētajām veselības problēmām, 
bet Jānis Strenga atklāja, ka pirms 
braucieniem, lai nomierinātos, 
tīmeklī spēlējis šachu. Melbārža 
domas vairāk saistījušās nevis ar 
divniekiem, bet gan ar četri nie-
kiem. Olimpiadai gatavojušies 
soli pa solim: „Sezona ir bijusi 

grūta. Ļoti izsita šī trauma īsi 
pirms Olimpiadas. Tas bija liels 
trieciens. Galvā jau viss bija sa -
plānots, kas un kad jādara, forma 
bija laba, bet tad pēkšņi trauma. 
Divas dienas pasēdēju mājās, bet 
tad izdomāju plānu B un gāju 
tālāk. Paldies visiem, ka kopīgiem 
spēkiem tikām galā ar kāju. 
Domāju, daudzi neticēja, ka mēs 
te būsim.” 

Latvijas bobsleja pilota Oskara 
Melbārža un stūmēja Jāņa Stren-
gas Phjončhanas Olimpisko spēļu 
bronzas medaļa ir visas valsts 
sporta sabiedrības profesionāls 
darbs, uzskata Latvijas Bobsleja 
un skeletona federācijas (LBSF) 
ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis. 
“Kamanas skrien. Nezinu, ko 
teiks lielais Oskars, varbūt vēl 
bija kaut kāda rezerve, bet esam 

priecīgi. Paskat, cik tuvu esam, 
mēs esam līmenī. Mēs apgājām 
vāciešus, kuŗiem par mums ir 
labākas kamanas. Ļoti liels 
prieks, ka Latvijai beidzot ir 
medaļa. Visa sporta sabiedrība 
strādāja profesionāli. Paldies val-
dībai, ka iedeva mums naudu 
jaunai technikai,” stāstīja Ek -
manis. 

(Turpinājums 17. lpp.)  
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@hotmail.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Esmu starptautiska izdevuma 
Argumenti un fakti (krievu val.) 
lasītājs jau no 80.gadu sākuma, 
jo tolaik tas bija viens no reta-
jiem laikrakstiem Padomju im -
pērijā, kuŗa dibinātājs nebija 
kompar tija, bet gan biedrība 
Znaņije (Zinātne). Tolaik izde-
vums bija objektīvs. 80.gadu 
beigās PSKP Ģenerālsekretārs 
M.Gorbačovs pat gribēja to 
slēgt, jo kādā laikraksta veiktajā 
aptaujā viņš bija ierindojies 
tikai piektajā vietā. Taču iegā -
dājoties š.g. 4.numuru, domas 
nākas mainīt. 30.lpp. ļoti pre-
tenciozs virsraksts „Čem mir 
objazan Rossiji”. Tulkojumā – 
Ko pasaule parādā Krievijai. 
Apakš virsraksts – „Vienas dibi -
nāja, citas radīja no jauna”. 
Tālāk seko rindkopa, kuŗā 
teikts, ka puse Eiropas valstu un 
daļa Āzijas valstu savu valstis-
kumu saņēmušas no Krievijas 
rokām: Somija, Lat vija un Igau-
nija, Lietuva. Aplamo apgalvo-
jumu neturpināšu, jo tad šai 

Meli pusotra miljona(!) eksemplārosMĀRIS NIKLASS

sarakstā vēl būtu jāraksta sep-
tiņas Eiropas valstis. Sarakstu 
noslēdz Alžīrija, Kuba, Izraēla, 
Angola, Mozambika. Tālāk par 
Somiju rakstīts, ka tā valstis-
kumu no Krievijas rokām sa -
ņē musi divas reizes – 1802. un 
1918. ga  dā. Pasaules vēstures 
grāmatās gan rakstīts, ka So -
mija kā pro  vince līdz 1809. 
gadam atradās Zviedrijas sa  stā-
vā. Krievijas im  pērija kaŗā ar 
Zviedriju šo provinci Zviedri  jai 
atņēma un kā lielkņazisti ie -
kļāva impērijas sa  stāvā. Cars 
Aleksandrs I Somijai deva da -
ļēju autonomiju ar li  kum do ša-
nas tiesībām. Somi kā pa  teicību 
Helsinkos caram uz  cēla piemi -
nekli. Tiesa gan, cars Ni  kolajs II 
daudzas somu pri  vilēģijas lik-
vidēja. Padomju Krievija 1918. 
gada janvārī at    zi  na Somijas ne -
atkarību, kuŗu tās parlaments 
1917. gada de  cembrī bija pro-
klamējis. Tā vai  rāk bija Ļeņina 
pateicība par somu atbalstu viņa 
rīkotajā boļševiku ap  vērsumā, 

cīņā par līderību pa  domju val -
dībā, at  stājot Trocki otrajā vietā. 
Tā kā manis minēto rakstu 
avīzē bija „nevainīgi” pār pub-
licējuši somu blogeri Veikko 
Korhonens no Oulu, nolēmu pie-
  zvanīt Latvijas draugam, rakst-
niekam Jukkam Rislakki. Pa -
stāstīju viņam par viņa tautieša 
aplamībām. Uz to viņš atbildēja, 
ka Somijā putinistu netrūkstot, 
bet sarunas nobeigumā palūdza 
man rakstu pārsūtīt. Svētdien 
saņēmu atbildi: „Šis Veikko Kor-
honen, kuŗu Somijā neviens ne -
pazīst, savā profilā bez atļaujas 
lieto profesora Atte Korhonen 
fotografiju no interneta. Neska-
toties uz to, ka profesors pagā-
jušogad somu presē par to aiz-
rādījis, troļļi nemainīja bildi.”

Šī melīgā informācija daudzu 
vēstures nezinātāju acīs ļauj 
Krie vijai sevi pozicionēt kā 
valsti – labdari. Tas nekas, ka 
nonieci nāta citu tautu vēsture. 
Varu apbrīnot troļļu slinkumu 
un brutālitāti.

8. februārī  Alūksnes mūzejā 
atklāja ārzemēs dzīvojošo lat-
viešu veltījumu Latvijai 100 
gadu jubilejā – izstādi “Stāstu 
sega Latvijai”, kas bija Alūksnes 
novada simtgades atklāšanas 
sarīkojums. Alūksne ir pirmā 

“Stāstu sega Latvijai” apskatāma Alūksnē

darbiniekiem radās ideja izvei-
dot „Stāstu sega Latvijai”  –  
Latvijas Simtgadei, izmantojot 
tekstilmozaīkas (patchwork) 
rokdarbu techniku. Tekstil mo-
zaīkas segas ir tradicionāls 
rokdarbu veids angliski runā-

segas nereti ieguva pat simbo-
lisku nozīmi un tika mantotas 
no paaudzes paaudzē, jo audu-
ma gabaliņi bija ņemti no 
dažādos dzīves posmos svarī-
gām tekstīlijām – kāzu vai 
kristību kleitām, bērnu sedzi-
ņām, tautastērpiem u. c., tādē-
jādi atspoguļojot dzimtas dzī-
ves notikumus daudzu gadu 
gaŗumā. Segas sašūšanai bieži 
rīkoja talkas (quilting bees), 
kuŗās sievietes kopīgā darbā 
veidoja segu, vienlaikus stip ri-
not savstarpējās saites sarunās 
un dziesmās. „Stāstu segas” 
mērķis ir atklāt un veicināt 
ārzemēs dzīvojošo latviešu pie -
derību Latvijai, ieguldot kopīgā 
rokdarbā gan savas domas par 
Latviju, gan arī darbu. Projekts 
devis iespēju latviešiem ārze-
mēs visās paaudzēs aktīvi līdz-
darboties Latvijas Simtgadē 
neatkarīgi no viņu dzīvesvie tas, 
vecuma un valodas spējām. 
„Stāstu sega” ir unikāla dāvana 
Latvijai, kuŗa liecinās nākotnes 
paaudzēm, ka Latvijas valsts 
Simtgades laikā dzīvojošajiem 
latviešiem pasaulē viņu Tēv-
zeme ir svarīga un mīļa!

Kopumā projekta ietvaros 
tika saņemti pavisam 1097 
kvadrātiņi no visas pasaules. No 
tiem 840 darbiņu gatavojušas 
sievietes, 257 – vīrieši dažādās 
vecuma grupās. „Stāstu segas” 
gabaliņi uz Latviju atceļojuši 
gan no ASV – 564, gan Eiropas 
– 188, gan Kanadas – 183, gan 
Austrālijas – 117, gan Afrikas – 
12, gan Āzijas valstīm – 8.

„Stāstu segas” izstādes atklāšanas sarīkojumā

vieta Latvijā, kur aplūkojama 
unikālā sega, un  tālāk tā ceļos 
pa Latviju visu jubilejas gadu.

Pirms diviem gadiem LaPa 

jošās zemēs. Izmantojot tek-
stilmozaīkas techniku, dažādi, 
nelieli auduma gabaliņi tiek 
sašūti kopā vienā segā. Šādas 
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Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
(LĀZA) stipendijas 2018

LĀZA aicina pieteikties Pro -
fesora Ilmāra Lazovska Me  di-
cīnas fonda stipendijai

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) aicina ve  cā-
ko kursu medicīnas studentus 
pieteikties Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda sti-
pendijai.

Fonda mērķis ir atbalstīt 
medicīnas studentu centienus 
apgūt ārsta arodu un vēlmi 
strādāt savā profesijā Lat vijā. 
Stipendijas tiek piešķirtas ve -
cāko kursu (4.-6.) studentiem, 
kam ir ne tikai labas sekmes 
mācībās, plašs interešu loks, bet 
kas arī savu turpmāko dzīvi ir 
nolēmuši saistīt ar ārsta profe-
siju Latvijā un kam ir līdzekļu 
trūkums mācībām. Vienreizēja 
stipendija 1000 USD apjomā 
2017. gadā tika piešķirta 5 pre-
tendentiem un tika piešķirtas 
arī četras veicināšanas stipendi-
jas 250 USD apmērā. Līdz šim 
stipendijas ir saņēmuši 56 Lat-
vijas Universitātes un Rīgas 
Stradiņa universitātes medi cī-
nas studenti. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds radies, godi-
not ārsta Ilmāra Lazovska 
(1931–2003) piemiņu. Fondu 
izveidoja LĀZA valdes loceklis 
ārsts Ēriks Niedrītis (ASV), 
kuŗš ir arī tā vadītājs.

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir 2018. gada 10.-31. marts.

Pieteikumu jāsūta laza@laz-
ariga.lv, tēmā norādot: Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendija.

Otrās kārtas klātienes intervi-
ja notiks Paula Stradiņa Medi-
cīnas vēstures mūzejā. Laiks tiks 
precizēts. Pieteikumus izvērtēs 
un lēmumu pieņem Profesora 
Ilmāra Lazovska  Medicīnas 

fonda stipendiju komisija.
Stipendijas svinīgi pasniegs 

Dziesmusvētku laikā, kad Rīgā 
būs arī LĀZA biedri un fonda 
dibinātājs Ēriks Niedrītis.

LĀZA aicina pieteikties Ojāra 

Profesora Ilmāra Lazovska fonda stipendiāti 2017 LĀZA konferencē 20.09.2018. RSU. No kreisās: Līga 
Akmeņkalne, Linda Rancāne, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Rita Turkina, Andris Džeriņš, Prof. 
Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Jurijs Sekretarjovs, Kateryna Bulavkina, Irina 
Rudaka, Evija Knoka un Alise Visocka // FOTO: Jānis Brencis

Veides fonda stipendijai.
Ojāra Veides fonda mērķis  ir 

atbalstīt Latvijas ārstus, kas 
strā dā veselības aprūpes laukā 
Latvijā, un kuŗiem ir vēlēšanās 
papildināt profesionālās zinā-
šanas kādā mācību iestādē ār  ze-
 mēs. Stipendija paredzēta ceļa 
naudas, dzīvesvietas, maksas 
par mācībām, uztura izdevumu 
segšanai.  Stipendija 1000-2500 
USD apjomā tiek piešķirta 3-4 
pretendentiem katru gadu. Pie -
teikumus var iesūtīt līdz 15. sep -
tembrim laza@lazariga.lv, tēmā 
norādot: Ojāra Veides fonda sti-
pendija.

Papildu informācija par pra -
sībām pretendentiem www.laz-
ariga.lv sadaļā Stipendijas, kā 
arī LĀZA Apkārtrakstā nr. 166, 
kur publicēti arī iepriekšējo 
gadu stipendiātu apraksti par 
stipendiju izlietojumu.

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) vieno ārze-
mēs un Latvijā dzīvojošos ārstus 
un zobārstus, kā arī citus ve  se lī-
bas nozares profesionāļus, zināt-
niekus un darbiniekus kopējam 
mērķim – visiem spēkiem vei ci-
nāt veselības aprūpē un zinātnē 
iesaistīto studentu, rezidentu, 
ārstu un zobārstu izglītību un 
sadarbību.

www.lazariga.lv;
laza@lazariga.lv;
+371 29121922

Beidzot latviešiem ir īsta bel 
canto māksla! Pasaules mērogā 
varam lepoties ar izciliem vo  -
kālistiem, un proporcionāli nā -
cijas lielumam esam pasaules 
galvgalī, tomēr līdz šim tas 
attiecās uz vēlāku laikmetu 
mūzikas iztulkojumiem. Bet šī 
joma, kas aptveŗ 19.gs. pirmo 
pusi italiešu mūzikā mums līdz 
šim bija itin sveša. Acīm redzot, 
te vainojama arī mūsu ziemeļ-
nieciskā mentālitāte. Marinas 
Rebekas jaunais albums ir se -
višķi spožs uznāciens šajā re -
pertuāra jomā, kur pēdējos 
gadu desmitos pasaulē tomēr 
vērojams vispārējs panīkums.

Recenzenta dzīves reālitāte ir 
tāda, ka pēc kādas interpretāci-
jas noklausīšanās, visticamāk, 
ar to vairs mūžā nesaskarsies. 
Bet tā nav tikai dažu cilvēku 
problēma. Arī mūzikas mīļo-
tājiem visbiežāk gadās albumi 
– viendienīši, kuŗiem lemta 
klusēšana plauktā.

Šajā aspektā 21.gs. manā 
praksē ir tikai divi izņēmumi, 
turklāt abos fiksēts latviešu 
sniegums: Andris Nelsons un 
Marina Rebeka – šos albumus 
esmu klausījies daudzkārt, un 
tie plauktā novietoti „pa rokai”, 
lai pie tiem tuvākajā laikā atkal 
atgrieztos. M. Rebekas mono-
grafiskā albuma ar Džoakīno 
Rosīni (1792-1868) operu frag-
mentiem saturu varētu mācīt 

BEIDZOT!
studentiem, kā prasmīgi izvē-
lēties programmu. Arī kopējās 
drāmaturģiskās virzības ziņā. 
Te sastopam zināmā, populārā 
un pat speciālistiem praktiski 
nepazīstamā apvienojumu, tā -
tad izglītojošu funkciju. Šāda 
nepazīstama mūzika klausītāju 
uzmanību spēj piesaistīt tikai 
visaugstākās raudzes iztulko-
jumā, kas latviešu dziedonei 
spīdoši izdevies.

Mūsu tautietei Dievs devis un 
viņa pati lietpratīgu pedagogu 
vadībā izskolojusi tembrāli 
daiļu un diapozona ziņā ļoti 
plašu balsi. Tādu apakšējo re -
ģistru apskaustu pat īsti meco -
soprāni. Būtībā dziedone ideāli 
reālizē to, ar ko soprāna balsi 
saprata bel canto ērā – pilnu 
diapazonu, kas aptveŗ gan me -
cosoprāna apakšas, gan kolo-
ratūrsoprāna spožo mirdzumu 
visaugstākajā reģistrā. Drā ma-
tisks koloratūrsoprāns – aug 
jauna primadonna assoluta, 
kuŗas etalons bija leģendārā 
Marija Kallasa. Lai paplašinātu 
klausītāju redzesloku, iekļauti 
fragmenti no operām „Mozus 
un faraons”, „Muchameds II,” 
kas teātrī aplūkojami ļoti reti, 
iespējams, atbilstošu dzie doņu 
trūkuma dēļ.

Līdzās balss daiļumam un 
techniskajai perfekcijai vēl vai -
rāk valdzina sevišķā mūzi ka-
litāte, spēja iemiesoties savu 

varoņu tēlos. Šajā ziņā sevišķi 
pārliecināja divi fragmenti no 
operas „Vilchelms Tells.” Matildi 
parasti traktē kā anēmisku 
meiteni, kuŗa ļaujas likteņa 
straumei. M. Rebeka atspoguļo 
varones temperamentu, dvē  se-
les cīņu, izvēloties, kā pusē no -
stāties: savas dzimtas, t. i. ap -
spiedēju, okupantu, vai palīdzēt 
mīļotajam brīvības cīnītājam 
Arnoldam. Te ar perfektu vo -
kālizāciju vien neiztikt.

Balss ir sevišķi emocionāla, 
tembrālām krāsām bagāta.

Ar šo albumu M. Rebeka sevi 
pieteikusi spožajām vokālās 
māk  slas vēstures lappusēm. Šim 
diskam jāatrodas katra mūzikas 
mīļotāja krājumā, jo tas sagādās 
patiesu prieku visiem skaņu 
mākslas draugiem.

Atcerēsimies: Marina Rebeka 
reprezentē Latviju.

Izdevējs – Bavārijas Radio 
(BR 900321).

LATVIEŠU SKOLIŅĀM, DRAUDZĒM U.C. ORGANIZĀCIJĀM
Ja vēlaties kļūt par Laika lasītājiem un mācīt avīžu lasītprasmi

saviem bērniem un mazbērniem,
rakstiet Diānai Simons – e-pasts: laiksDSR@aol.com

Mēs Jums piesūtīsim Laika brīveksemplārus
no Dr. Visvalža Dzeņa abonementu dāvinājuma.

Red.
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Atvadu vārdi Jānim Kļaviņam
Kad koncertā izskan pēdējie dziesmas vārdi un noslēdzošais akords,

skaņas izgaist un aizlido tālu, tālu...

2018. gada 13. janvāŗa dienā 
mūs atstāja viens no latviešu 
saimes izcilajiem, spožajiem, bet 
sevī klusajiem, romantiskajiem 
tautiešiem – zinātnieks, ārsts, 
mū  zikas iedvesmotājs un izpil-
dītājs, Latvijas patriots Jānis Vi  li-
berts Kļaviņš (1921. gada 6. maijs 
– 2018. gada 13. janvāris).

Cilvēks, kuŗa augstais profe-
sionālais standarts, dzīves atklās-
mes ceļš un talants pārsteidza 
gan kollēgas un draugus, gan 
līdzcilvēkus visur – auditorijās, 
slimnīcās un klīnikās, skatītāju 
zālēs, kongresu un konferenču 
auditorijās, arī ikdienas gaitās ne 
tikai Latvijā un Amerikas Sa  vie-
notajās valstīs, bet arī citur 
plašajā pasaulē.

Ne jau cilvēks pats izvēlas vietu, 
kur dzīvos, un laiku, kuŗā darbo-
ties un sevi piepildīt. To nosaka 
citi spēki. Mums atliek tikai dar-
boties, piepildīt sevi un ļauties tai 
„augstākai vadībai”. 

Jāņa Kļaviņa bērnībā dzimtajās 
mājās „Dreimanovā” pie sienas 
goda vietā stāvēja ierāmētas 
četras dzīves pamācības – vēlē-
jumi. Viena no tām vēstīja: ”Kur 
vien eji, lai ar tevi svētība un 
laime iet !” Liekas, šis vēlējums ir 
pavadījis aizgājēju visu mūžu. 
Jānis Kļaviņš visu savu dzīvi 
darbojās nepārtraukti un aktīvi, 
ne tikai kopjot savu īpašo me -
dicīnas zinātnes nozari vēža 
pētniecībā, bet arī mūziku, to 
populārizējot tieši un netieši, 
atbalstot gan mākslas un mūzi-
kas talantus – komponistus, dzie-
dātājus, instrumentālistus, koŗus, 
baletdejotājus, mūzikas teorē ti-
ķus, zinātniekus, gleznotājus, 
dzejniekus un literātus... Ar savu 
pieredzi, zināšanām un pedago-
ga talantu aktīvi piedaloties arī 
visdažādākajos sabiedriskos un 
kultūras pasākumos. Dzīve prasa 
savu, un ģimene – dzīvesbiedre 
Minjona, bērni – Ilze, Līze, Jānis 
un Filips viņam bija liels atspaids 
un palīgs, līdzsvarotājs dinamis-
kajam, apjomīgajam darbam. 
Viņš bija autoritāte gan kollēgu 
vidū, gan plašākā sabiedrībā. 
Izteikts līderis, stingri un noteik  ti 
aizstāvot savu viedokli, savu re -
dzējumu zinātnieka darbā, gan 
arī radošajos mākslas un dzīves 
problēmu risinājuma jautāju-
mos. Ko un kā darīt vislabāk? 
Kas var dot vislabāko rezultātu 
cilvēkiem un sabiedrībai? 

 Jānis Kļaviņš bija domu un 
fantāziju pārbagāts radošs cil-
vēks, bet viņa latvisko sirds-
mīlestību vislabāk saprata viņa 
paši tuvākie – ģimenē. 

 Jāņa Kļaviņa dzīvē var vilkt 
parallēles ar Jaņa Rozentāla 

Mārtiņam un Paulim. Jaunībā 
bija sapnis iestāties Kaŗa skolā, 
bet virsroku ņēma interese par 
medicīnu, filozofiju un mūziku. 
Spēks un cīņas iemaņas tika iz -
strādātas dienestā Sapieru pulkā 
1939. gadā, tad instruktoru rotā, 

kaŗa trūcība, bads, jauni paziņas, 
jaunas dzīves situācijas – bet tas 
rūda, izglīto un arī aplaimo. Jauni 
draugi – Roberts Zuika un vēl 
daudzi, daudzi citi...

Vācijas pilsētā Libekā – darbs 
un studijas, medicīna un mūzika! 
Tikšanās ar latviešu mūzikas 
grandu – Jāzepu Vītolu un viņa 
kundzi Anniju. Dziesmu dienas 
pēc kaŗa kā aizbraucējus vie -
nojošs faktors. Medicīna ar mū -
ziku iet roku rokā! Bet tad – 
dzīves lielais pārsteigums, brī-
nums – mīlestība, bildinājums 
lietus laikā telefona būdiņā un 
laulības 1950. gada 4. jūlijā Ven -
torfas baznīcā ar burvīgo as  toņ-
padsmitgadīgo rakstnieka Hugo 
Krūmiņa meitu – Minjonu Krū-
miņu. Klusi, pieticīgi, kā jau pēc 
kaŗa, bet īsti, dziļi un patiesi 
skaisti! 

Tad nāk atkal jauns dzīves 
pagrieziens un izšķiršanās – 
doties vai nedoties uz ASV? 

Akadēmiskā karjēra Jānim 
Kļa  viņam sākās Klīvlandes pil-
sētas slimnīcā, tad Djuka uni-
versitātē, vēlāk Queens slimnīcu 
centrā Patoloģijas nodaļā vadī-
tāja amatā. Jāņa pētniecības ob -
jekts bija vēža slimību patolo-
ģijas, un viņš nodibina un ilgus 
gadus vada Starptautisko vēža 
marķieru asociāciju. Ņujorkā – 
profesors Kolumbijas, Ņujorkas 
valsts un Kornela universitātēs, 
Patoloģijas nodaļas direktors 
Bruklinas Cumberland medi cī-
nas centrā. Lielais zinātniskās 
pētniecības darbs fiksēts vairāk 
nekā 150 zinātniskajos rakstos 
un izdevumos. Viņš bija biedrs 
20 profesionālajās zinātniskās 
organizācijās un aktīvs latviešu 
sabiedrisko organizāciju dzīvē – 
„Latviešu akadēmisko mācīb-
spēku un zinātnieku apvienībā, 
PBLA, Jānis bija Klīvlandes lat-
viešu koncertapvienības dibi nā-
tājs un vadītājs, Fratemita Livo -
nica Ņujorkas kopas dibinātājs 
u.c. 

Dzīvā, tiešā saite ar mūziku 
vijas cauri visai Jāņa Kļaviņa 
dzīvei. Laiks un studijas Vācijā 
tuvināja vācu mūzikai, īpaši 
Francim Šūbertam. No tenora 
viņš kļūst par basbaritonu. 
Vokālās meistarības nemitīgs 
slīpējums dod rezultātu un gan -
darījumu – Grand prix un zelta 
medaļa par F.Šūberta dziesmu 
izcilo izpildījumu Vīnē. Vēlāk 
turpinās vokālās mākslas slī pē-
jums Italijā un Amerikā. Koncerti 
un ieraksti skaņuplatēs – E.Dār -
ziņš, A.Okolo-Kulaks... Drau-
dzība un sadarbība mūzikā Jāni 
Kļaviņu vienoja gan ar latviešu 
komponistiem Amerikā, kā Ar -
noldu Šturmu, Aleksandru 
Okolo-Kulaku, Bruno Skulti, 
Gundari Poni, Jāni Kalniņu, 
Anatoliju Bērzkalnu, Andreju 
Jansonu un daudziem citiem. 
Latvijā ar – Oļģertu Grāvīti, 
Paulu Dambi, Romualdu Kal -
sonu, pianistu Venti Zilbertu, 
diriģentu Aleksandru Viļumani, 
koŗdiriģentu Vilmāru Vasuli, ar 
baritonu Aleksandru Poļakovu 
un daudziem citiem.

Koncerti, mūzicēšana kopā ar 
izciliem mūziķiem, koncertu un 

operas izrāžu apmeklējumi kopā 
ar mīļoto dzīvesdraugu Minjonu 
vai visas pasaules ievērojamākās 
koncertzālēs un opernamos, baz-
nīcās un katedrālēs, brīvdabas 
uzvedumi pasaulē un Latvijā – 
Siguldā, Cēsīs, Rīgā, lieli un mazi 
koncerti uz Latvijas lauku dabas 
skatuvēm, ģimenes svinībās, 
draugu jubilejās.

Īpašs notikums 1998. gada va -
sarā – 108 Jāzepa Vītola solo -
dziesmu albuma (kopā ar pia-
nistu Anatoliju Bērzkalnu) at -
klāšanas brīdis Rīgā. Neticams 
un varens projekts!

Ar mākslu Jāni Kļaviņu vis -
ciešāk vieno viņa dzīvesbiedre 
tēlniece Minjona-Minka, savos 
darbos un personībā izteiksmīga 
un saturiski piepildīta. Īpaša drau -
dzība saistīja ar gleznotājiem Jāni 
Tīdemani un Fridrichu Miltu.

Sūtu Tev pēdējo sveicienu no 
Latvijas, un lai tas ir kā nepār-
protams mūsu sirsnības un cie-
ņas apliecinājums Tavam talan-
tam un darbam zinātnē, me  di-
cīnā, mūzikas mākslā, Tavam 
dzīves gājumam un draudzībai 
pret saviem līdzcilvēkiem! Visu 
Tavu daudzo draugu un paziņu 
vārdā saku lielu sirdspaldies par 
dāsno pienesumu mūsu latviešu 
nācijas kultūrai un cilvēkiem! 
Mūžs zemes virsū noslēdzies. 
Padarīti lieli un mazi darbi, bet 
visi tie bijuši virzīti diviem ad -
resātiem – saviem līdzcilvēkiem 
un sevis, sava talanta izkopšanai. 

Paveikts ir neticami daudz! 
Tieši tik, cik Dievs katram no 
mums ir atvēlējis. Arī Tev, profe-
sor, Jāni Kļaviņ! Par to tu vari būt 
gandarīts un par to liecina dau -
dzie apbalvojumi, Tava darba 
novērtējumi, pagodinājumi, go  da 
nosaukumi, atzinības raksti, 
veltījumi u.c.

Tagad Tu jau esi ceļā pie saviem 
senčiem – vecākiem, meitas 
Ilzītes, saviem laikabiedriem, dau -
dziem draugiem un paziņām, 
kas tevi tur laipni sagaidīs...

Paldies Tev, profesor, par Tavu 
skaisti nodzīvoto dzīvi! Tavs 
cilvēciskais un džentlmeniskais 
smaids arī mūsu atmiņās būs 
spēcinošs un iedvesmojošs. 
Skumst jūsu Skārsdēle Ņujorkā 
un dzimtās mājas „Dreimanova” 
Rugāju pagastā Balvos, Amerika, 
Latvija un plašā pasaule. Skumst 
paši tuvākie – mīļā Minjona, 
bērni – Līze un Jānis ar savām 
ģimenēm, Filips un Elita ar savu 
ģimeni, radi, un mēs viņiem 
pievienojamies. 

Valda Moora dzejolī, kas veltīts 
Jānim Kļaviņam, saka:
Aizmidzis pēc darba dienas gaŗas,
Mūzikāla sapņa ieaijāts,
Vai uz mākoņa,

vai kādas zvaigznes stara
Viņa lidojumam paklājs klāts?

Jā, Tavs lidojums ir sācies un, 
kad dzīves grāmata izlasīta, tā 
jāaizveŗ...

Sērosim, bet... uz pozitīvas 
gaišās nots!

Guntis Gailītis,
operas režisors

meistardarbu Rīgas Latviešu 
bied rības fasādē, kas iemieso sevī 
nācijas trīs galvenos pamatvir-
zienus – Spēku, Gudrību, Daili. 
Jāņa Kļaviņa dzīve tiešā un 
netiešā veidā ir virzījusies pa šīm 
trim seno baltu dievišķajām 
norādēm – līnijām, simboliem, 
sniedzot gan sev, gan citiem labu 
dzīvesziņas paraugstundu.

Jāņa Spēks. Tas iemiesots abu 
vecāku – Idas un Jāņa, kā arī 
Dieva dotajā. Klāt tam vēl Balvu 
novada Rugāju pagasta „Drei-
ma novas” zemes spēks un ener-
ģija. Dižens augums, kā Lāč-
plēsim, tāpat arī kā brāļiem – 

tad kaprāļa dienesta pakāpe un 
paaugstinājums, virsnieku kursi. 
Bet to visu pārtrauc 1940. gada 
traģiskie notikumi. Kaŗavīra kar -
jēra uz brīdi beidzās, un liktenis 
veda uz kāroto sapni – Latvijas 
Universitāti. Gudrība, saņemot 
īpašu atļauju studēt medicīnu un 
filozofiju vienlaicīgi!

Un te Jāņa Kļaviņa dzīvē ienāk 
Daile – Studijas Universitātē 
aizved pie koŗa „Dziesmuvara” 
un tās vadītāja,diriģenta, kom-
ponista Ādolfa Ābeles. Mātes 
dotais mūzikālais talants tika 
likts lietā, tobrīd kļūstot par 
pirmo tenoru. Studijām univer-
sitātē klāt nāk vēl vokālās studijas 
pie izcilās operdziedātājas He  lē-
nas Cinkas Berzinskas un pirmā 
iepazīšanās ar Nacionālo operu. 
Bet tad to visu atkal pārtrauc 
kaŗš. Daudziem latvju zēniem 
jākļūst par kareivjiem dažādās 
armijās un formējumos. Jānis, 
būdams jaunais mediķis, kļūst 
par kaŗa medicīnas darbinieku 
un nokļūst vienā no karstākajiem 
kaŗa epicentriem – kaujās pie 
Staraja Rusas. Atkāpšanās laikā 
nāk sastapšanās ar novadnieku 
tenoru Tāli Matīsu. Tad atkal uz 
īsu brīdi Rīga, un tad kuģis, kas 
aizved bēgļu gaitās prom no 
dzimtenes, kā jau daudzus 
tautiešus. 

Vāczemes laiks smags – in -
ternēto latviešu nometnes, pēc-

Arvīds Skalbe

Vaicās zeme – kā tas var būt,
Ka tavus soļus vairs nesajūt?
Vaicās pamestā māja
un dziestošā pavarda liesma,
Vaicās cilvēki, kur tava dziesma...

Skumstam par Jāņa Kļaviņa, mūsu avīzes Laiks dibinātāja Hel-

mara Rudzīša līdzgaitnieka un gararadinieka aiziešanu Mūžībā, 

skumstam par to, ka retākas tiek latvju dižvīru rindas...

Paldies par Jūsu mūžu!

Visdziļākā līdzjutība mīļajai Minjonai, Līzei, Jānim un Filipam 

ar ģimenēm.

Ligita Kovtuna un Laika saime
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SHARON DUNN The Shadow Mother’s Dream of Home
(Continued from Laiks no.6)

“Did they ask about you?” I said.
No. No one asked anything. 

Not the sisters, not Eleanor’s 
daughters – Anna’s nieces, who 

house, but the eighty-four-year-
old insisted on walking the two 
miles and rowing herself across 
the stream to get to her house; 
this was how she kept fit and 
warded off decline. In the photo-

sad, I had never seen her face so 
long without a smile.

Then she was up again, on her 
feet to fetch a jar of honey for me 
– Eleanor’s – and a bit of cheese 
Marta made from her one cow’s 
milk – and some Latvian – 
wrapp  ed sugary candies for my 
five-year-old. She showed me a 
tablecloth. “I bought that when I 
was fifteen – I always liked good 
things, and Marta gave it back to 
me.” She beckoned me to her 
bedroom to show me the spread 
on the bed: hand-loomed in an 
extraordinarily complex pattern 

in her large backyard, planted 
strawberries, radishes, rhubarb, 
carrots, cabbage, tomatoes, Brussels 
sprouts as well as two cherry trees. 
She didn’t have to read a book to 
plant a garden, she simply knew 
how. Out front she installed for-
sythia and perennials, and on the 
side of the house, Varis and Judy 
helped her plant several small fir 
trees when they visited. For her 
birthday that summer I gave her 
what I knew was her heart’s desire, 
a reddish-brown dachshund 
puppy for whom she would have 
no other name than Dizzy. She 

the end of her life. 
As was entirely appropriate, 

Varis and Judy inherited every-
thing, as modest as it was, from 
Anna, as passed on to her from 
the Birgers. Take what you would 
like, Varis said to me. All I want-
ed was the small picture that had 
hung near her bed in the base-
ment of our house. When we had 
company when I was a child, I 
would move out of my room and 
go sleep in Anna’s room. She 
always gave me her bed and she 
slept on the daybed across the 
room. I gazed often at the picture 

Anna and Dizzy II At the edge of the garden

I liked this picture of a girl in Latvian traditional dress
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Anna 1930

were grown women my age. 
Anna and I speculated about 
why. Those Latvians who stayed 
in their country had truly suf-
fered so much all these years: 
occupation, seizure of land and 
property, exile to Siberia, spying by 
neighbors, censorship, scarcity of 
food and material goods, and 
other struggles we will never 
know. In addition Latvia under-
went intense Russification – over 
25% of the population in 1995 was 
now ethnic Russian, and con-
stant pressure had been exerted 
in the Soviet era to suppress the 
Latvian language and culture.

“And you were here, instead,” I 
said, looking at Anna. “You lived 
in a country that was safe – and 
rich.”

She nodded her head.
Yet her life in America had not 

been exactly easy, nor character-
ized by more than the most mod-
est comfort. It was filled with 
work, morning till night. For 
over twenty years she lived in an 
unfinished basement room. On 
her time off she cooked and 
cleaned for the Birgers. She had 
no friends, no family, only the 
Birgers and the Latvian commu-
nity, almost entirely of the pro-
fessional class, for whom she, a 
peasant, was in fact a servant. 

A photograph from her trip: 
the four sisters, old women. 
Anna was taller than the others, 
but Varis told me the photos 
don’t really show that she was the 
palest and the least hardy. He 
said Marta and Eleanor were 
burnished and toughened by 
their outdoor lives. Varis wanted 
to give Eleanor a ride back to her 

graph the Latvians wear babus-
kas and Anna is bareheaded, but 
otherwise there is a great similar-
ity in their dress, look at all the 
hems, exactly the same length 
after fifty years. 

The look on Anna’s face in the 
photo with two of her sisters cap-
tures, I think, the dismay and di  sap -
pointment this trip brought her. 

And then, that October eve-
ning in Concord, Anna and I 
looked together at her old pic-
tures taken in Latvia, in the 
1930’s, her parents and the four 
sisters as young women. Fresh 
faces, life ahead of them. This 
had been her memory of her 
beloved homeland and her past.

“I thought I was going home,” 
Anna said. “But I am more at 
home here.” All evening she was 

by her mother. Finally, as I was 
leaving, she also brought out to 
me her just-baked apple pie to 
take home to my family – my 
favorite from a child hood of her 
baking. Yes, this was an evening I 

would not forget.
The elixir of the past with the 

present worked mysteriously – 
yet decisively – in Anna’s soul. 
Within three months of her trip, 
she found a small house in the 
south end of Concord and in 
January 1996 she bought it, 
thanks to a bequest she had 
received from the Birgers. “When 
I saw this house,” Anna told me 
with relish, “I said to myself, 
‘That’s the kitchen for me!’” She 
had a home of her own. She was 
an independent woman. 

That spring she dug a garden 

installed a cyclone fence, very 
American and practical, so that 
her Dizzy could run free. “That 
dog’s gone to heaven,” said Varis. 

Yes, and Anna – she was home 
at last.

* * *
Anna lived ten years in her lit-

tle house in Concord. I cannot 
say how many dinners she 
cooked for me there, how many 
cinnamon rolls she sent me 
home with. She welcomed me as 
overnight guest when I was in 
Concord for my work. She would 
make a Manhattan for me and 
dinner for us both when I arrived 
at night, and made breakfast for 
me in the morning before I set 
off. I repaid only a small part of 
her kindnesses by managing her 
health care and medical visits at 

of a girl in Latvian traditional 
dress, looking out over a land-
scape, it seemed to me, with 
longing. Anna must have felt this 
same longing, for so many years. 

I hadn’t seen the drawing in 

de  cades, and we searched around 
Anna’s house for it. Finally I found 
it. I had rarely gone into her bed-
room in this house, but I used to 
see her there at night lit by a 
lamp, bent over her prayerbook 
and murmuring in Latvian. I 
entered and closed the door, and 
there was the drawing, usually 
hidden by the open door. 

Now the Latvian girl in ink and 
watercolor is mine. As Anna will 
always be mine.

In Memory of Anna Ob  se-
nieks, (1914-2005)
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MĀRĪTE KRŪZE

Studentu korporācijas Lettonia
filistra Gunta Bruniņa stipendija

,,Dzīvi, labklājību, patiesību” 
(Vitam, Salutem, Veritatem) – 
šie vārdi ir ne tikai korporā-
cijas Lettonia devīze, tie raks-
turo arī tās ilggadēja biedra 
Gunta Bruniņa dzīves pama t-
vērtības. 

Gunta Bruniņa dzīves stāsts 
līdzīgs lielai daļai latviešu, 
kuŗi, tuvojoties Otrā pasaules 
kaŗa beigām, atstāja Latviju un 
devās svešumā. Guntim tolaik 
bija tikai septiņi gadi – tas ir 
vecums, kad pavisam viegli 
iejusties jaunā vidē un aizmirst 
savu Tēvzemi, attālināties no 
savas tautas. Taču Guntim tas 
nebija raksturīgi – gan jaunībā, 
gan brieduma gados draugi un 
līdzgaitnieki viņu atceras kā 
pārliecinātu Latvijas patriotu, 
kuŗam bija tuvi tautas ideāli. 
Jo īpaši svarīga Guntim Bru-
niņam bija viņa korporācija 
Lettonia – tai tika ziedots bez-
gala daudz laika, domu un arī 
līdzekļu, rūpējoties par šīs 
organizācijas pastāvēšanu, 
labo slavu un ideāliem.

Guntis Bruniņš dzimis 1937. 
gada 6. februārī Jelgavā. Viņa 
tēvs bija ļoti apzinīgs un dar -
bīgs pienotavas vadītājs Za  ļe-
niekos, tāpēc bērnībā arī 
Guntis bieži atradās pienota-
vas tuvumā. Tur allaž bija 
daudz ļaužu, un zēns iemācījās 
ar tiem sarunāties – šī prasme 
saprasties ar dažādiem cilvē-
kiem vēlāk noderēja, rīkojot 
un vadot lielus sarīkojumus. 
Taču 1944. gada jūlijā padom-
ju tanki tuvojās Jelgavai, un 
Zaļeniekus nācās atstāt, jo 
vecāki komūnistu terroru 

VITA
DIĶE

Guntis Bruniņš

otrreiz piedzīvot negribēja. 
Ģimene devās bēgļu gaitās 

un nonāca Dancigā. No tu -
rienes ceļš veda uz Drēzdeni, 
kur tika pārdzīvota šīs skaistās 
pilsētas gandrīz pilnīga iznī-
cināšana 1945. gada sākumā, 

laimējās atrast galvotāju. Ģi -
mene apmetās mazā ciematā 
Viskonsinas pavalsts ziemeļos. 
Dzīve ritēja laukos, jo tēvs rū -
pējās par ganāmpulku un atkal 
darbojās savā iemīļotajā pro -
fesijā – bija piensaimnieks. 
Guntis mācījās skolā un pa  -
līdzēja tēvam. Pēc dažiem ga -
diem ģimene pārcēlās uz Mil -
voku priekšpilsētu West Allis, 
kur Guntis absolvēja ģimna-
ziju – Nathan Hale High 
School. Tai laikā Milvoku 
pilsētā mita ap diviem tūk sto-
šiem latviešu, un strauji uz -
plauka sabiedriskā dzīvē – 
dar bojās draudzes, biedrības, 
koŗi, skauti, gaidas, dažādi 
jaunatnes pulciņi un interešu 
grupas. Guntis aktīvi iesaistī-
jās 11. Gaujas skautu vienības 
dižskautu pulciņā. Viņš dar-
bojās arī amerikāņu skautu 
vienībā un saņēma augstāko 
pakāpi – ,,Sidraba nozīmi” 
(Silver Award). Tā kā tēvs bija 
aizrautīgs mednieks un mak -
šķernieks, abi kopā piedalījās 
Latviešu mednieku un mak-
šķernieku kopas sarīkojumos, 
iepazīstot Amerikas varenās 
upes un dižos mežus. 

1956. gadā Guntis uzsāka 
studijas Viskonsinas univer si-
tātes Madisonas nodaļā. Lai 
varētu samaksāt par studijām, 
viņš vasaras brīvlaikos strā-
dāja gan dažādās fabrikās, gan 
celtniecībā, gan lauksaim nie-
cībā. Šai laikā Gunti uzņēma 
korporācijā Lettonia, jo tur 
darbojās vairāki draugi, kuŗus 
viņš pazina no dižskautu gai -
tām. Augstskolu Guntis ab -

solvēja 1960. gadā, iegūstot BS 
gradu inženieŗzinātnēs. Pēdējā 
studiju gadā viņš uzsāka darbu 
kā praktikants Westinghouse 
Electric firmā un tur turpināja 
strādāt arī pēc augstskolas ab -
solvēšanas līdz pat aiziešanai 
pensijā. Gunta speciālizācija – 
militārās radaru sistēmas. 
Viņam pašam piederēja trīs 
izgudrojumu patenti, un viņš 
piedalījies arī vairāk nekā div-
desmit firmas patentu izstrā -
dē. Guntim firmas uzdevumā 
nācies arī daudz ceļot – gan uz 
Dienvidameriku, gan uz vi  dē-
jiem Austrumiem. Darba mūža 
beigu posmā viņš bija vairāku 
lielu firmas projektu vadītājs.

1967. gadā Guntis Bruniņš 
salaulājas ar latviešu izcelsmes 
meiteni, kuŗa ASV bija ieradu-
sies no Čīles. Laulības notika Čīlē, 
Santjago, līgavas vecāku dzīves-
vietas tuvumā. Jauno ģimeni 
drīz papildināja dēls Eduards. 

Kopš 1960. gada Guntis sa -
stāvēja Lettonias Vašing to nas 
DC kopā, ieņemot vai  rā kus 
amatus. Viņš allaž bagātīgi 
financiāli atbalstīja ikvienu 
kopas sarīkojumus, arī filistru 
istabas ierīkošanu. 

2004. gada 8. novembrī 
Guntis Bruniņš aizgāja Mū -
žībā. Savā testamentā viņš 
korporācijai Lettonia novēlēja 
ievērojamu summu, jo Guntim 
Bruniņam allaž rūpēja šīs 
organizācijas gars, idejas un 
tradiciju saglabāšana nākotnē.

,,Padarītie darbi patīkami” 
(“Acti labores jucundi”) – arī tā 
ir korporācijas Lettonia devīze, 
jo īpaši, ja šie darbi veikti no 

sirds, mīlot savu Tēvzemi. 
Guntis Bruniņš bija patiess 
Latvijas patriots, un viņš uz -
skatīja, ka tikai izglītota jaunā 
paaudze spēs veiksmīgi veidot 
savas zemes nākotni, tādēļ šim 
nolūkam ar savu testamentu 
viņš vairāk nekā 200 000 ASV 
dolaru ziedojis Lettoniai.

Vītolu fonds ir ļoti gandarīts 
par Korp! Lettonia biedru uz -
ticēšanos, jo viņi, uzmanīgi 
iepazīstoties ar vairāku Lat vi-
jas sabiedrisko organizāciju 
darbu, par labāko atzinuši sa -
darbību ar Vītolu fondu. 

Janvārī “Studentu korpo rā-
cijas LETTONIA Filistru Pa -
līdzības biedrība” parakstīja sa  -
darbības līgumu. Pateicībā par 
ziedojumu, stipendija no  saukta 
par “Studentu korpo rācijas 
Lettonia filistra Gunta Bruniņa 
stipendiju” un tā ik gadus tiks 
piešķirta aktīviem studentu 
korporācijas Lettonia bied riem 
akadēmiskā grada iegūšanai.

Īsts lettonis, ejot gaŗām Brī -
vības piemineklim, paceļ savu 
deķeli – tā ir cieņas un mī   les-
tības izrādīšana savai zemei. 
Gunta Bruniņa piemiņas sti-
pendijas saņēmējiem, vēl ga -
dos tik jaunajiem korporācijas 
Lettonia biedriem, ir dubults 
iemesls tā darīt, vienlaikus 
apliecinot savu pateicību arī 
cilvēkam, kuŗš savu Tēvzemes 
mīlestību prata apliecināt dar-
bos, ne skaistos vārdos.

Paldies visiem korporācijas 
Lettonia biedriem par sa  dar bī-
bu un “Studentu korporācijas 
Lettonia filistra Gunta Bruniņa 
stipendijas” dibināšanu!

vēlāk – arī pārtikas trūkums, 
slimību pārvarēšana bez medi-
kamentiem, barga ziema un 
biežie uzlidojumi. Kaŗa beigas 
ģimene sagaidīja Augsburgā – 
amerikāņu okupētajā Vācijas 
territorijā. Gunta organisms 
bija tik novājināts, ka nācās 
ārstēties sanatorijā. Dzīve tur -
pinājās Augsburgas – Haun -
shtetenes DP nometnē. Šeit 
Guntis apmeklēja skolu, ie  stā-
jās skautu organizācijā un, 
dzīvodams šai latviskajā vidē, 
pamazām auga par patiesu 
Latvijas patriotu.

Divpadsmit gadu vecumā 
Guntis nokļuva ASV, jo tēvam 

Ar lielu godu un sirdsprieku 
vēlos jūs iepazīstināt ar ASV 
armijas speciālisti Ariānu 
Daukšs. Speciāliste Daukšs 
tikko sasniedza 1. vietu ar 
uzslavu starp 185 vīriešu un 
sieviešu ASV kaŗotajiem. Viņa 
vēl saņēma atzinību: Army 
Achievement un Distinguished 
Honor Medal. Taču Ariāna 
mums ir varbūt vairāk pa  zīs-
tama kā spēcīga līdzspēlētāja 
GVV futeņu spēlēs!

Ariāna Daukšs ir Kārļa un 
Ievas Daukšs vienīga meita. 
Viņa uzauga kopā ar trīs brā -
ļiem. Ariāna ir ieguvusi vai-
rākus Atzinības rakstus savās 
mācību gaitās, kā arī sportā un 
arī mūzikā. Spe  ciāliste Daukšs 
nesen (2017.g. maijā) absolvēja 
Slippery Rock universitāti, Pen -

Iepazīsimies!
silvānijā, kur viņa ieguva B.S. 
in Exercise Science. Ariāna 4 
gadus veik smīgi piedalījās 
SRU sieviešu futbola komandā. 

Ģimene bija pārsteigta, kad 
Ariāna paziņoja par savu 
nodomu, taču beigās atbalstīja 
viņas vēlēšanos iestāties Ar -

mijā. Viņai ir divi mīļi mazuļi 
vecākā brāļa ģimenē ko lutināt. 
Daukšu ģimene vispār turas 
cieši kopā – kā tagad gadījies, 

ka jaunākā māsa izvēlējusies 
tik svešu, neierastu nākotni? 

Varbūt atbilde dziļi sirdī 
ieslēgta. Ariānas nodoms ir 
kļūt par mediķi un vēlāk par 
palīgārstu (physician’s assis-
tant). Viņa pati ir teikusi: “Ja 
es vienu kaŗavīru izglābšu, tad 
manas pūles būs to vērts!”

Ariānas māmiņa ilgi un va -
ronīgi cīnījās ar neizārstējamu 
vēzi. Viņas neatlaidība un spē-
 cīgais gars mūs visus iedves-
moja nepadoties grūtā brīdī. 
Mēs sveicam un suminām 
Ariānu viņas nākotnes ceļā. 
Viņas uzticība sev, cieņa pret 
citiem un rūpes par mūsu visu 
brīvību ir aizkustinošas. At -
balstīsim jaunāko ASV ka  ŗa-
vīru un turēsim viņu cieši 
savās lūgšanās!
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Galvenās pārdomas man šo -
dien ir ne vien par to, kas notiek 
Latvijā (vairāk lasiet kollēgas 
Sallijas Benfeldes komentāru 11. 
lpp.!), bet arī par to, kas noticis 
manā dzimtenē Amerikā. Pir-
mām kārtām – apšaude Floridas 
pavalsts vidusskolā, kur bojā gāja 
17 cilvēki un vēl apmēram tikpat 
daudzi tika ievainoti. Jāteic, va -
rēja būt vēl daudz sliktāk, ja vien 
skolotāji nezinātu, ko tādā ga  dī-
jumā darīt, proti, ‒ skolēnus pēc 
iespējas nogādāt slēgtā telpā un 
likt viņiem sēdēt uz grīdas pie 
sienas vai slēpties aiz objektiem. 
Laikā pēc slaktiņa medijos tika 
ziņots, ka attiecīgajā skolā šāda 
veida mācības notiek rēgulāri. Jau 
pats šis fakts ir šokējošs. Pieļauju, 
ka neesmu vienīgais mana vecuma 
cilvēks, kuŗš, bērnībā uz skolu 
ejot, nekad nedomāja par ie  spēju, 
ka tur varētu uzrasties kāds ma -
niaks ar šaujamieroci. Mēs mā -
cījāmies, ko darīt viesuļvētras 
gadījumā (doties uz koridoru un 
sēdēt uz grīdas pie sienas), kā arī, 
ko darīt kodoluzbrukuma gadī-
jumā (palīst zem galda un aizsegt 
galvu ar rokām, lai arī man pat 
kā bērnam bija skaidrs, ka no tā 
liela labuma nebūtu nudien, ja kaut 
kas tāds, prātam neaptve rams, 
notiktu!). Taču par šau te nēm mēs 
tiešām nedomājām ne mirkli.

Un tomēr – lai gan skolas per -
sonāls zināja, kā rīkoties, 17 ģi -

KĀRLIS 
STREIPS

Ir par ko padomāt
menēm dzīve ir sadragāta, tur-
klāt neatgriezeniski, un tas liek 
uzdot jautājumu, vai tiešām Ame-
rikas polītiskā šķira nav spējīga 
darīt kaut ko, lai samazinātu pat -
laban nenormāli lielo ieroču 
skaitu (300 miljoni šaujamieroču 
uz 323 miljoniem iedzīvotāju), 
vēl jo vairāk attiecībā uz militāra 
līmeņa automātiem, kāds arī bija 
Floridas šāvēja rīcībā?! Viņš savu 
šauteni nopirka atbilstoši Flo-
ridas likumiem, nebija nekādas 
pārbaudes par viņa personību, 
kuŗa, atbilstoši klasesbiedru stās-
tītajam, bijusi apšaubāma vēl ilgi 
pirms pagājušās nedēļas traģē di-
jas. Saprotu, polītiķi baidās rīko-
ties, jo tad pret viņiem vērsīsies it 
kā visuvarenā Nacionālā šauteņu 
asociācija (NRA), kuŗa aizpēr-
najās vēlēšanās Amerikā kandi-
dātu atbalstīšanai izdeva vairākus 
simtus miljonu dolaru. Bet tā 
taču tā ir dvēseles pārdošana 
nelabajam, jo ir skaidrs, ka jau -
tājums nav par to, vai notiks vēl 
kāda apšaudē kādā ASV skolā, 
baznīcā vai naktsklubā – jautā-
jums ir tikai par to, kad tas no -
tiks! Atsaukšanās uz Amerikas 
Konstitūcijas otro grozījumu mūs -
dienās ir vienkārši muļķīga, jo 
tajā ir runa par „labi rēgulētu 
miliciju” (viens cilvēks ar auto-
mātu, tur nekāda “milicija” ne  sa-
nāk), plūs vēl laikā, kad grozījums 
tika rakstīts, galvenais ierocis bija 

pagalam neparocīgā muskete, ne -
vis šautene, no kuŗas var raidīt 
simtiem ložu minūtē. Citādi kā 
vien par polītisku gļēvumu to 
nenosaukt. Traģēdijas turpi nā-
sies, mīļie lasītāji, par to varam 
būt droši! Jautājums ir tikai par 
to, kad to būs gana, lai rīkotos. 
Optimismam nav iemesla. Kār -
tējo reizi polītikāņi piedāvāja 
savas pārdomas, lūgšanas un līdz -
jutību, taču arī pateica, ka patla-
ban nav īstais laiks runāt par 
šaujamieroču kontroli. Vai tie -
šām nekad tāds laiks nepienāks?!

Vēl viena viela pārdomām ir 
paziņojums no neatkarīgā iz  mek-
lētāja Roberta Mulera, ka viņš ir 
parakstījis kriminālapsūdzības 13 
konkrētām personām un trim 
iestādēm Krievijā. Interesantā 
kārtā, tās nav par hakeriem un 
viņu nedarbiem e-pastu zagšanā 
un centieniem (ne bez veiksmes) 
ielauzties vēlēšanu sistēmās un 
iekārtās, bet gan par nepatiesu 
ziņu izplatīšanu Amerikas sociā-
lajos tīklos. Kā var spriest no 
apsūdzības, Mulera komanda 
kaut kā ir ieguvusi izsmeļošu 
informāciju par tā dēvēto „troļļu 
fermu” Sanktpēterburgā, no ku -
rienes tiek organizēti Krievijas 
plašie uzbrukumi pasaulē, to -
starp izmeklētāji atrada e-pastu, 
kuŗā viena no darbiniecēm ra -
diniecei rakstīja, ka birojā bijis 
satraukums, jo Amerikas Fede -

rālais izmeklēšanas dienests „uz -
odis” notikušo, un tāpēc kollē-
gām ātri bijis jāsāk iznīcināt 
pierādījumus par izdarīto. Apsū-
dzībā arī teikts, ka sazvērnieki 
sadarbojas cits ar citu, kā arī ar 
zvērinātai žūrijai, kuŗa apstipri-
nāja apsūdzību, zināmām un 
nezināmām personām Amerikā. 
Preses konferencē, kuŗā apsū-
dzība tika publiskota, tieslietu 
ministra vietnieks Rods Rozen-
stīns ļoti uzmanīgi izteicās, ka 
neviens Amerikas valstspiede rī-
gais apsūdzībā nav minēts, bet tas 
nenozīmē, ka izmeklēšana ne  tur-
pināsies turpmāk. Protams, ka 
turpināsies, un tas ir jautājums, 
kuŗš ir jāskata pilnīgi ārpus tā, 
vai Krievijas neģēlīgajā uzbru-
kumā arī piedalījās ļaudis no 
Donalda Trampa kampaņas. Tā 
ir vēl viena joma, kuŗā ar laiku 
tiksim skaidrībā, taču būtiski te 
patlaban ir šādi aspekti.

Pirmām kārtām, vai Amerikā 
dzīvojošie tautieši tiešām jūtas 
ērti, apzinoties, ka valsts prezi-
dentam ir tik ciešas un nepa -
skaidrotas attiecības ar Latvijas 
lielo kaimiņvalsti? Vismaz asto-
ņas reizes Amerikas preziden-
tam un Krievijas caram ir bijušas 
telefonsarunas vai tikšanās, par 
kuŗām amerikāņi uzzinājuši ne -
vis no Baltā nama, bet gan no 
Kremļa un tā informācijas aģen-
tūras. Ir konkrēti zināms un 

pieaugošs skaits cilvēku Trampa 
kunga orbītā, kuŗi savulaik tikās 
ar Krievijas pārstāvjiem, tajā 
skaitā ar spiegiem, un pēc tam 
par to meloja, centās to apslēpt. 
Kā zināms, viens no tiem ir īs -
laicīgais prezidenta nacionālās 
drošības padomnieks Maiks Flins, 
un viņš jau ir atzinies noziegumā. 
Mums, latviešiem, Krievija un 
tās ambīcijas pasaulē nav nekāds 
noslēpums. Ja ir kaut mazākās 
aizdomas, ka sazvērestībā aiz pērn 
arī bija iesaistītas vienas kon  krē-
tas polītiskas partijas un viena 
konkrēta kandidāta ļaudis, tad 
par to būtu jājūtas neērti visiem 
pēc kārtas un neatkarīgi no tā, 
vai viņi balsoja vai nebalsoja par 
pašreizējo Baltā nama saimnieku.

Un vēl ir pilnīgi skaidrs, ka 
Krievija šogad mēģinās atkal, jau 
tagad ir liecības par nodarbošanos 
tajos pašos sociālajos tīklos. Pil -
nīgi neatkarīgi no tā, vai la  sī tājs 
ir republikānis, demokrats, kādas 
trešās partijas piekritējs vai ab -
solūti neitrāls, vēlēšanu dro  šībai 
tomēr jābūt būtiskai visiem pēc 
kārtas, jo demokratiskā ie  kārtā, 
vēlēšanu integritāte ne  drīkst tikt 
apšaubīta. Arī tā ir joma, kuŗā 
patlaban polītiskā iekārta (un 
šajā gadījumā kon krēti runa ir 
par republikāņiem) nedara neko. 
Ir skumji, skumji nudien.

Pievienosimies Call to action (CTA)!
Lūdzu, izlasiet vēlreiz!JĀNIS KANCĀNS,

ALA sabiedrisko attiecību vadītājs

Piedalīties CTA vienībā ir ļoti 
vie   g   li – atverot ALA tīmekļa lapu 
(alausa.org), jau pirmajā lapā pa -
rā    dās aicinājums pievienoties CTA. 
Te var pieteikt savu vārdu un 
e-pastu. Turpat, ievadot savu pasta 
in  deksu, iespējams arī at  rast jūsu 
štata senatoru kā arī kon  gres-
meņu vārdus. Ar ALA valdes pa -
lī     dzību CTA komanda trīs vai 
četras reizes gadā izvēlas svarī gā-
kos jautājumus un sagatavo pie  -
mērotu vēstuli polītiķiem, kas 
tiek e-pastā nosūtīts visiem da  līb-
niekiem CTA datubāzē. Da  līb      -
niekiem atliek tikai pielikt viņu 
senatora un Kongresa pār stāvju 
e-pasta adreses un piespiest pogu, 
lai nosūtītu ziņu saviem pār stāv-
jiem Kongresā. CTA ko  man da 
saziņā lieto angļu valodu, jo dau-
 dzi mūsu tautieši ir precējušies ar 
amerikāņiem, dau dzi mūsu bērni 
un mazbērni vairs nerunā tekoši 
latviski, bet tomēr stingri atbalsta 
CTA projekta mērķus.

Starp CTA panākumiem mi -
nams fakts, ka Dziesmu svētkos 
Baltimorā aizvadītajā vasarā tika 
sakopotas un izsūtītas 1350 mūsu 
tautiešu parakstītas past kartītes 
Kongresa pārstāv jiem, pieprasot 
viņiem neatcelt sankcijas pret 
Krieviju. Tajā laikā bija svarīgi pa -
nākt pietiekami lielu ASV Kon -
gresa atbalstu, jo bija draudi, ka 
ar ASV prezidenta veto varētu tikt 
gremdēts sankciju likums. Mūsu 
pūliņi atmak sājās ar gandrīz vien -
balsīgu at  bals   tu Kongresā san k-
ciju likumprojektam pret Krie-
viju, ko 2017. gada 3. augustā pa -
rakstīja ASV prezidents Donalds 

Tramps. Likums ne tikai paturēja 
spēkā esošās sankcijas pret Krie-
viju, bet arī ieviesa jaunas par 
krievu neganto iejaukšanos 2016. 
gada ASV prezidenta vēlēšanās.

Otra ļoti svarīga iniciātīva vēl 
pa    liek kaujas laukā, jo nav vēl pa -
veicies pārliecināt ASV ārlietu mi -
ni  stru Reksu Tillersonu, lai viņš 
izmanto Kongresa piešķirtos 80 
miljonus dolaru, lai apkaŗotu 
Krievijas īstenoto dezinformāciju 
Austrumeiropā, arī Latvijā. Proti, 
Obamas administrācijas darba pē  -
dējā mēnesī, 2016. gada de  cem  brī 
tika pieņemts likums “Countering 
Russian Influence in Europe and 
Eurasia Act”. Likums nosaka, ka 
Austrumeiropā, ieskaitot Baltijas 
valstīs, ASV financiāli atbalstīs 
vietējās programmas, kas uztveŗ 
un apkaŗo melus, ko izvērš Krie -
vijas dez informācijas mašinē rija 
šajās vals   tīs. Līdz 2017. gada 1. sep -
tembrim Ārlietu ministrijai bija 
oficiāli jāpieņem šī nauda. Bet tā 
ignorēja šo naudas pie šķīrumu 
un grasījas to nepie ņemt. Tikai 
publisks polī tisks spie   diens no 
Kongresa pārstāvjiem lika Til-
lersona kungam pēdējā brīdī ofi-
ciāli pieņemt šo naudu. CTA ar 
savām 170 balsīm arī cīnījās lie-
tas labā, sūtot mūsu pārstāvjiem 
ASV Kongresā e-pastus. Pēc tam, 
kad Tillersona kungs oficiāli pie-
ņēma naudas piešķīrumu, vēl 
viens viņa paša radītais šķērslis 
jo  projām bremzē šo vērtīgo pa -
sā  kumu. ASV Kongress šim no -
lū  kam piešķīra 80 miljonus do -
laru, kas administratīvi tiktu iz -
dalīts caur Ārlietu ministrijas 

“Global Engagement Center” (GEC). 
Til ler  sona kunga mērķis sama-
zināt Ārlietu ministrijas per  so-
nālu par 30% skāra arī GEC. Bū -
dams jau tāpat mazs departa-
ments, GEC vēl pazau dēja dar-
biniekus. Personāla trūkumu dēļ, 
GEC pašreiz nespēj izpildīt man-
dātu šos 80 miljonus likt lietā. 
CTA arī lūdza Kongresa pār stāv-
jus aicināt ārlietu ministru, lai viņš 
GEC pieņem darbiniekus, lai iz -
pildītu likuma mandātu. Līdz 
šim nauda nav tikusi izmantota.

CTA vēstulēs Kongresa pār stāv  -
jiem tika proponēts, ka Rīgā ba -
zētais NATO Stratēģiskās ko  mu        -
nikācijas centrs (NATO StratCom) 
būtu ideāla vieta, kur ieguldīt lī -
dzekļus, jo tā mērķi pilnībā sakrīt 
ar likuma mērķiem. Jāņa Sārta 
vadītais NATO StratCom centrs 
nav oficiāla NATO sastāvdaļa. Tā 
ir starptautiska, NATO sertificēta 
organizācija, bet NATO valstu līdz-
  dalība tajā ir brīvprātīga, un centrs 
darbojas pats ar savu bu  džetu. 
Centrs pulcina no visas pa  saules 
speciālistus psīcholoģijā un mo -
dernās tech noloģijās, lai anali zē tu, 
kā Krie vijas valsts ie  stādes pielieto 
dez informāciju kā ieroci un pēta 
vei dus, kā vis efek tīvāk pret to aiz sar-
  gāties. Līdz šim ASV nav to NATO 
dalībvalstu vidū, kas brīv prātīgi 
piedalās centra darbībā, kaut gan 
speciālisti no ASV bieži ceļo uz 
Rīgu, lai pie  dalītos NATO Strat 
Com centra rīkotajos pasā kumos.

Pagājušā gada vasarā Kongress 
gandrīz vienbalsīgi nobalsoja (ar 
517 balsīm par un tikai piecām 
balsīm pret) par jaunām sank ci-

jām pret Krieviju par to, ka tā bija 
neganti iejaukusies 2016. gada 
ASV prezidenta vēlēšanās. Lai arī 
Pre zidents Tramps lobēja Kon-
gre  su, lai neatbalsta ierosināto li -
ku    mu, beigu beigās pat viņa veto 
kļuva bezspēcīgs, jo Kongresa 
bal   so jums pārsniedza divas treš-
daļas Kongresa balsotāju līmeni. 
Pre zidents Tramps 2016. gada 3. au -
gustā gan negribīgi, tomēr parak-
stīja likumu, pārmetot Kon gre-
sam, ka tāds likums ir pilnīgi ne -
vajadzīgs. Pēc likuma, Trampa 
administrācijai līdz 2018. gada 
29. janvārim bija jāsagatavo jauns 
saraksts, kas papildina pret Krie-
viju jau esošās sankcijas. Jauns 
sankciju saraksts neparādījās 29. 
janvārī – parā dījās tikai valdības 
preses relīze, ka jaunas sankcijas 
nav vaja dzī gas, jo pasaules valstis 
jau brīv prā tīgi samazinājušas eko  -
no mis kās saites ar Krieviju. Te 
ne  drīkst sajaukt jaunu sankcijas 
sarakstu ar tā saukto Krievu oli-
garchu sarakstu, ko Trampa ad -
minis trā cija izsludināja 26. jan vārī! 
Līdz ar to nevienam nav aizliegts 
tur pināt vai uzsākt jaunas biznesa 
sai  tes ar minētiem Krievu oligar-
chiem. Šis saraksts ticis nosaukts 
par “name and shame” sarakstu, 
kas it kā šos oligarchus dēvē gan 
par bezkauņām, bet nekādas san  -
k cijas pret viņiem netiek ie  dar    -
binātas. Šai sakarā noderēs vēl 
viena CTA iniciātīva, infor mē   jot 
Kongresu, ka viņu pieņem tais 
likums netiek izpildīts.

Diemžēl vairākus mēnešus stag-
nācija iestājusies CTA dalīb nieku 
skaita izaugsmē un skaits „iesalis” 

ap šiem 170 dalīb nie kiem. Pirms 
apmēram pieciem mē     nešiem iz -
devās krietni paaug sti nāt dalīb-
nieku skaitu, pievieno jot saraks-
tam visus pēdējā ALA Kon  gresa 
delegātus ar noru nu, ka katrs no 
viņiem drīkst arī atteikt savu 
līdzdalību. Kopš tā laika, kad 
CTA sarakstu papil dināja ALAs 
Kongresa delegāti, tikai divi vai 
trīs dalībnieki pievie nojušies CTA.

Ir divi viedokļi, raksturojot šo 
situāciju: viens pozitīvs, otrs ne -
gā        tīvs. No pozitīvā skatu punkta, 
viena daļa mūsu tautiešu slavē, 
ka tik labi izdevies apvienot tik 
lielu skaitu ASV latviešu. Viņi 
argu mentē, ka mums jāatzīst, ka 
pašreiz mūsu tautiešos valda liela 
po    lī  tiska apātija un jāpriecājas 
par tiem 170, kas ir pieteikušies. 
CTA komandai būtu jālepojas 
par to, ka, iesaistot CTA 170 da -
līb niekus, tā apvienojusi kritisko 
masu tautiešu, kuŗai vēl interesē 
Latvijas drošības aizstāvība.

Otrs viedoklis nav nemaz tik 
glaimojošs, jo tiek uzskatīts, ka 
CTA dalībnieku skaits ir ļoti nie-
cīgs. Mēs, ASV latvieši, kādreiz 
lepojamies par to, ka ASV dzīvo 
ap 100 tūkstošiem cilvēku, kuŗi 
sevi identificē ar latviešiem. Vai tad 
mums būtu jāpriecājas, ka ti  kai 
0,17 procenti tautiešu pie da lās 
CTA?! Pieskaitot vēl klāt mūsu 
„ieprecētos” amerikāņu ra    dus un 
draugus, kuŗi neuzskata sevi par 
latviešiem, bet tomēr atbalstītu 
CTA mērķus, šī procentuālā līdz-
dalība kļūst apkaunojoši niecīga. 
Cik no 5000 ALA biedru piedalās 
CTA?
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ZIGFRIDS ZADVINSKIS

Grandrapidieši svin Aizgavēni,
Meteņus un bauda Pankūkas

Grandrapidu latviešu katoļu 
draudze iesāka Aizgavēni jau 
svētdien, 11. februārī, tūlīt pēc 
svētdienas dievkalpojuma Lat-
viešu biedrības namā. Mičiganā 
šī ziema bija auksta un sniegaina, 
sniga gandrīz katru otro dienu. 
Tā sniga arī tajā svētdienā, ceļi 
slideni, tomēr salasījās kupls svi -
nētāju pulciņš ar dalībniekiem 
arī no Latviešu luterāņu drau-
dzes. Katoļu draudzes dāmas 
ieradās tajā rītā Biedrības namā 
jau plkst. 6:00 no rīta. Vienas 
mizoja, rīvēja kartupeļus kar  tu-
peļu pankūkām (katoļu draudzes 
specialitāte), citas sagatavoja mīklu 
rauga pankūkām. Tad tā cepšana 
gāja uz visiem ganģiem, parastām 
un elektriskām plītīm, visa Bied-
rība smaržoja pēc pankūkām. 
Dievkalpojumam beidzoties, ap 
plksten 11:00 viss bija gatavs. 
Pankūku cepēji aicināja visus 
baudīt pankūkas ar daudzām pie -
devām, desiņām, siļķēm, skābu 
krējumu, vairākiem ievārīju miem 
pie skaisti dekorētiem galdiem.

Pirms maltītes draudzes priekš-
nieks Zigfrids Zadvinskis teica 
īsu uzrunu, pakavējoties vēsturē 
pie aizgavēņa pankūku maltītēm, 
kas ievadīja lielo gavēni Kristīgās 
baznīcas vēsturē. Aizgavēņa svi -
nēšana notika otrdienās pirms 
Pelnu trešdienas, gavēņa sākumā. 
Tajā otrdienā tad nu visi varēja 
mieloties pie trekniem ēdieniem, 
kā pankūkām, arī citādi izprie-

cāties, ko gavēnim sākoties vairs 
nedrīkstēs darīt. Šo otrdienu 
grieķi 7.gs. sāka saukt par sviesta 
otrdienu. Tas izplatījās visā kris-
tīgajā pasaulē, vēlāk nosaucot to 
par trekno otrdienu (mardi gras – 
franciski). Praktisku iemeslu dēļ, 
Grandrapidu latviešu katoļu 
draudze aizgavēni svinēja svēt-

līdz Lieldienām, simbolizējot 
Jēzus gavēšanu 40 dienas tuk-
snesī. Pāvests Gregors Lielais 
(miris 604. gadā) sāka arī tradi-
ciju Pelnu trešdienā baznīcā vei-
dot krusta zīmi no pelniem uz 
ticīgo pierēm, atgādinot par cil -
vēka mirstību. Viduslaikos ga  vē-
nis bija ļoti stingrs, nedrīkstēja 

vēņa laikā atturēties no visāda 
veida izpriecām un veltīt vairāk 
laika lūgšanām – tas paliek spēkā. 
Pēc Reformācijas Protestantu baz-
 nīcas ieteica ticīgajiem turpināt 
gavēņa tradicijas, nenosakot ne -
kādus likumus, atstājot to katra 
paša ziņā. Stingrāka gavēņa 
ievērošana ir saglabājusies Orto-
doksā baznīcā.

Pēc šīs uzrunas sākās sarīko-
juma maltīte. Galda lūgšanu teica 
vietējās Amerikāņu katoļu dio-
cēzes priesteris Marks Mitchel, 
kas nu jau pāris gadus notur 
svētdienu dievkalpojumus Lat-
viešu katoļu draudzei.

Sarīkojumu noslēdza bagātīga 
mantu loterija, kur katrs varēja 
izmēģināt savu laimi. Par šī sarī-
kojuma sagatavošanu un maltīti 
jāpateicās draudzes čaklajiem 
darba rūķiem. Lūk, viņi alfabeta 
kārtībā: Barkāns Nellija, Cibul-
skis Česa, Dr.Andris Daugavie -
tis, Daugavietis Pamela, Kalniņš 
Marta, Skudre Juris, Visockis 
Bronislavs, Visockis Marija, Vā -
vere Terēze, Wood Elita un 
Zadvinskis Paulīne.

Nākamā svētdienā, 18. feb -
ruārī, Pankūku maltīte Latviešu 
luterāņu baznīcā Meteņu dienas 
zīmē. Draudzes Dāmu komitejas 
priekšniece Dr. Līga Gonzalez 
sveica visus sanāksmes dalīb-
niekus no savas draudzes, kā arī 
viesus no Latviešu katoļu drau-
dzes. Draudzes priekšnieks Ivars 

Petrovskis saistīja šo sarīkojumu 
ar vecajām latviešu Meteņu die-
nas tradicijām. Meteņi vai Vast-
lāvji ir seni latviešu pavasaŗa 
gaidīšanas svētki. Meteņu svi -
nēšanā saglabājušās Vecā gada 
aizvadīšanas tradicijas.  Meti ap -
zīmē laika griežus. Meteņos bija 
daudz jāēd un jādzeŗ, jābrauc 
ciemos, lai būtu labāka raža nā  -
kamā vasarā. Atvadoties no zie -
mas, dedzina Saulgriežu uguns-
kurus.

Draudzes priekšniece un šīs 
maltītes koordinātore Līga Gon -
zalez aicināja visus uz garšīgu 
pankūku maltīti, iepazīstinot ar 
šīs maltītes sagatavotājām. Komm 
Morgen wieder pankūkas (plānās 
pankūkas pildītas ar malto gaļu 
– draudzes specialitāte) sagata-
voja Ilze Runka, Līga Ruperts Jr. 
un Anita Knochs. Citu pankūku 
cepējas: Ausma Dāvis, Ilga Kal-
niņš, Ilze Runka un Līga Gon-
zalez. Skābo kāpostu zupu ga -
tavoja Anita Knochs un Līga 
Ruperts Jr. Debess mannu gata-
voja Laura Dulemba. Vēl palīgi, 
bez kuŗiem nevarētu iztikt, – 
Ligita Andersons un Ray Gon-
zalez. Galda lūgšanu teica prā-
veste Ilze Larsen.

Sarīkojumu noslēdza, kā vien-
mēr, bagātīga mantu loterija, ko 
noorganizēja un vadīja Irēne 
Vanuška, Baiba Lejiņa, Ingrīda 
Heinze, Māra Knochs un Ivars 
Petrovskis.

Toronto 
pensionāru 

sirsniņdiena

Toronto pensionāri visas ka  len-
dāros atzīmētās svinamdienas 
atzīmē pirms attiecīgā datuma. 
Tā arī Sirsniņu diena tika svinēta 
jau 8. februāŗa saietā, gandrīz 
veselu nedēļu pirms kalendāros 
atzīmētās Valentīna dienas, kuŗu 
uzskata par mīlestības svētkiem.

Saietu, kā parasti, atklāja sarī-
kojumu vadītāja Liene Martin-
sone ar ziņojumu, ka nākamā 
saietā laikraksta Latvija Amerikā 
redaktore Vita Gaiķe stāstīšot par 
laikraksta tapšanu. Atkal aicinā-
jums pieteikties valdes kandi dā-
tiem līdz pilnsapulcei, kuŗa būs 
jau pēc divām nedēļām. Viņa pati 
gan nekandidēšot, jo esot pārāk 
lielas grūtības sadabūt program-
mu izpildītājus. Paldies Editei un 
Viesturam Zariņiem, kuŗi, nebū-
dami valdē, ļoti daudz dara, lai 
kuplinātu saietus. Edite nebija 
ieradusies, tamdēļ Viesturs tika 
aicināts, lai saņemtu Imanta La -
piņa visu vārdā izteikto pateicību.

Mūzikālā vadītāja Irisa Purene 
pieteica, ka šodien dziedāšana 
būšot par mīlestību un rozēm, jo 
“pār visu zemi mīla valda; mīla ir 
mūžīga, mainās tikai partneŗi”. 
Savu mīlu apliecināja Pus stun da 
ar dziesmu “Tevis dēļ”, bet jau 
nākamajā “Ko sēro, draugs” dzir-
dējām, ka rozes zied arī citos 
dārzos, tamdēļ var skatīties arī uz 
citu pusi. Vēl vairāk par partneŗu 

maiņu pauda meksikāņu tautas-
dziesma “Soliņš”.

Rotai bija romantiskāki uz -
skati par mīlu, sākot ar Raimonda 
Paula “Es vēlos tev dāvināt rozes”, 
turpinot ar Heines “Divas sirdis” 
un Māŗa Slokas “Mazā dvēselīte” ar 
Elīnas Zālītes romantisko tekstu.

Maija Ķuze lasīja Ačkupa hu -
moristisko prātojumu par mīles-
tību, tad arī Irisa Purene lasīja un 
stāstīja anekdotes, nākot pie slē -
dziena, ka “mīlēt līdz kapa malai 
grib visi, vecs tas vai jauns”.

Ar sarkasmu uz mīlu raudzījās 
Imants Lapiņš, dziedot Rai  mon-
da Paula “Pajaco”. To pašu aplie-
cināja kopdziesma “Jauns un traks”. 
Jaunības dēkas lielīdamies atce-
rējās Pusstundas dziedātie “Trīs 
runči”, kuŗiem beidzot bija jāat -
zīst, ka jaunība pagājusi uz ne  at -
griešanos, jo ierodas jauns run-
čuks. Vecos laikus atgādināja lat-
viešu teātŗa tēva Ādolfa Alunāna 
“Kā ļaudis mīlējās”, apskatot 
spāņu, angļu, vācu un krievu 
mīlestības parašas. Turpinot pie -
eju mīlestībai no jautrās puses, 
Rota aizgāja uz tās pašiem sā -
kumiem, ar Raimonda Paula 
“Ādams un Ieva”. Humoreska 
dziesmā “Meksikā” attēloja greiz-
sirdības izpausmi šajā karsta si-
nīgajā zemē. Visu tomēr vaina-
goja Alberta Legzdiņa “Grēk sū-
dze”, kur meitenei atklājas vecāku 
jaunības mīlestības grēki. To ne -
kas vairs nevarēja pārspēt, tamdēļ 
atlika tikai visiem dziedāt tra  di-
cionālo Sirsniņdienas šķiršanās 
dziesmu “Mīla un rozes”.

Paldies Irisai Purenei par intere-
 santi sastādīto secīgo programmu!

Toronto
pensionāri spriež 

par grāmatām
un lasīšanu

Toronto pensionāru 25. jan-
vāŗa saiets atkal notika parastajā 
vietā Centra Rīgas zālē. Valdes 
priekšsēdis Auseklis Zaķis atgā-
dināja, ka nākamais mēnesis 
pensionāru apvienībai ir sva-
rīgs, jo notiks pilnsapulce ar 
valdes vēlēšanām. Kandidāti 
var pieteikties jau tagad.

Apvienībā iestājusies Benita 
Paegle. Apsveicam!

Liene Martinsone izteica savu 
patiku par iepriekšējās nedēļas 
saietu Kursas zālē, piezīmējot, 
ka ne visi bijuši ar to apmierināti. 
Nākamā saietā mūs iepriecinās 
klavieŗskolotājs Pēteris Zariņš 
ar koncertu un stāstījumiem.

Pieminot Draudzīgo Aici nā-
jumu, šīsdienas referente Irēna 
Zvagule sāka ar jautājumu: cik 
no mums ir lasījuši vismaz 
vienu latviešu grāmatu pagā-
jušā gadā? Pacēlās liels skaits 
roku. Un kam ir zināms, ka viņu 
bērni un bērnubērni ir darījuši 
to pašu? Šoreiz roku skaits bija 
pavisam mazs. Viņa atgādināja 
mums visiem jau zināmo faktu, 
ka mēs esam visvecākā paaudze, 
kuŗai ir pienākums rādīt pie -
mēru nākamajām audzēm, sā -
kot ar priekšā lasīšanu. Latvieši 
ir ne tikai dziedātāju tauta, bet 
arī lasītāji; mēs lasām, lai gūtu 
idejas un zināšanas. 

mata latviešu valodā ir Baznī cas 
rokasgrāmata, vēlāk arī katoļu 
katechisms. Kad Glika Bībeles 
tulkojums tika pabeigts, tas 
1694. gadā tika iespiests 1500 
eksemplāros. 

Vispirmā zināmā skola Latvijā 
ir minēta 1211. gadā. Tā bija 
Domskola, lai latīņu valodā sa -
gatavotu katoļu garīdznie kus. 
(Lieki pieminēt, ka latviešu 
zem niekiem tā nebija pieejama.) 
20. gadsimtenī, līdz okupācijai, 
bērniem Latvijā skola bija obli-
gāta. Daudzās skolās mācību 
grāmatas tika tikai aizdotas. 
Skolās bija arī bibliotēkas, bet to 
plaukti bija patukši. To ar asu 
aci saskatīja Prezidents Kārlis 
Ulmanis un draudzīgi aicināja 
atcerēties savu pirmo skolu, 
dāvinot tai grāmatas un citus 
mācīblīdzekļus. Šī akcija bei-
dzās ar Baigo gadu, bet to at -
jaunot 1994. gadā aicināja to -
reizējais prezidents Guntis Ul -
manis. Draudzīgais Aicinājums 
tomēr netika aizmirsts arī ārpus 
Latvijas, nevien grūtajos no  -
metņu laikos, bet arī tagad tiek 
pieminēts, kur vien ir latviešu 
skolas. Grāmata ir palīdzējusi 
izaudzināt latviešus.

Referente iesāka savu labi 
sagatavoto un izsmeļošo pār-
domu brīdi ar jautājumu par 
grāmatām un to arī beidza ar 
jautājumu: vai datoru laikmetā 
grāmatas ies zudumā? Šoreiz 
rokas necēlās atbildei, šis jau-
tājums jānes katram pašam uz 
mājām līdzi pārdomām.

 da

Katoļu draudzes pankūku cepēji: no labās: Andris Daugavietis, 
Marta Kalniņš, Elita Wood, Marija Visockis, Terēze Vāvere, Pau  līne 
Zadvinskis, Nellija Barkāns, Česa Cibulskis un Pam Daugavietis

 Referente stāstīja par grāmatu 
izveidošanos, sākot ar tiem lai-
kiem, kad rakstu zīmes ne -
eksistēja, bet cilšu vēsture tika 
nodota nākamajām audzēm mut -
vārdos, sēžot pie ugunskura. 
Ziņas par sevi un savu laikmetu 
viņi atstāja arī zīmējumos uz 
alu sienām. Vēlāk ziņas par no  -
tikumiem tālākās vietās izplatīja 
apkārtceļojošie dziedātāji tru -
ba dūri, kuŗi nevien dziedāja, 
bet arī stāstīja par notikumiem 
un nesa ziņas no vienas vietas 
uz otru. Tie bija it kā mutvārdu 
pastnieki, ļoti gaidīti.

Senie ēģiptieši no papirusa 
meldru šķiedrām izveidoja pa -
matni, uz kuŗas ar hieroglifiem 
stāstīja mirušo vēsturi, satinot 
tos tīstokļos. Tās bija mirušo 
grāmatas, jo viņi uzskatīja 
pēcnāves dzīvi par svarīgāku 
nekā šaisaulē.

KristIgās ticības izplatīšanos 
veicināja mūki, ar roku indi-
viduāli pārrakstot Svētos Rak-
stus. Kad 12. gs. sāka organi-
zēties universitātes, tika atļauts 
pārrakstīt arī citus tekstus. Grā -
matas bija tik vērtīgas, ka tās 
tika pieķēdētas. Skolas bija klos-
teros latīņu valodā, lai sagata-
votu pārrakstītājus.

Un tad nāca modernās grā-
matas iedvesmotājs Gutenbergs, 
1455. gadā ar savu spiestuvi. 
(Lai neviens nevarētu apgalvot, 
ka mechaniska spiestuve ir paša 
velna izgudrojums, viņa pir-
mais darbs bija Bībele.)

Latvijā pirmā spiestuve ir 
bijusi 1588. gadā, visvecākā sa -
glabājusies tajā iespiestā grā-

dienā, pirms treknās otrdienas. 
Gavēņa tradicija sākās senajā 
Romā 1.–2. gadu simtenī. Sā -
kumā gavēnis bija ļoti īss, tikai 
Lielā piektdiena un vēl dažas die -
nas, bet ļoti stingrs. Pamazām tas 
palika arvien gaŗāks, līdz 6. gadu 
simtenī Romas pāvests Gregors 
Lielais to pagaŗināja uz 40 die -
nām, sākot ar Pelnu trešdienu 

ēst ne tikai gaļu, bet arī piena 
ēdienus, citās vietās drīkstēja sākt 
ēst tikai pēc trijiem pēcpusdienā. 
Šie noteikumi pamazām palika 
arvien vaļīgāki, līdz sākot ar 
1966. gadu, Amerikas katoļu 
baz nīcā stingrs gavēnis praktiski 
palika tikai Pelnu trešdienā un 
Lielajā piektdienā. Protams, bez 
gavēšanas Baznīca nosaka ga -
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ASV. 15. februārī Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis atklāja 
Latvijas goda konsulātu Teksasas pavalstī, Hjūstonā. Svinīgajā atklāšanas 
ceremonijā piedalījās vairāk nekā sešdesmit cilvēku – Hjūstonas pilsē-
tas domes pārstāvji, citu ES valstu goda konsuli un vietējā latviešu 
dia spora. A. Teikmanis novēlēja “veiksmi goda konsulam Pēterim 
Ra  gaušam, attīstot Latvijas un Teksasas attiecības biznesā, kultūras 
un izglītības jomās Latvijas jaunajā Simtgadē”. Pēc goda konsulāta at -
klāšanas vēstnieks pasniedza Ārlietu ministrijas atzinības rakstu bi -
jušajam Latvijas goda konsulam Teksasas pavalstī Stīvenam Peinam 
(Stephen Payne).

Līdztekus goda konsulāta atklāšanai Hjūstonā vēstnieks viesojās arī 
pavalsts galvaspilsētā Ostinā, kur tikās ar Teksasas pavalsts sekretāru, 
kurš strādā ar ārlietu jautājumiem, Rolando Pablosu (Mr.  Rolando 
Pablos) un pārrunāja Latvijas un Teksasas pavalsts sadarbības iespējas. 

ZVIEDRIJA. Sestdien, 10. februārī, klātesot latviešu sabiedris-
ko organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem no visas Zviedrijas, Latvijas 
vēstnieks Marģers Krams atklāja Jāņa Kalmītes gleznu izstādi. 

Izstādē redzama kollekcija, kuŗu savācis Zviedrijas Karaliskās technis-
kās augstskolas profesors Jānis Arvīds Bubenko seniors, bet viņa maz-
dēls Mikaels Bubenko, kurš bija pagodinājis sarīkojumu ar savu klāt-
būtni, gleznas dāvina Latvijas Nacionālajam mākslas mūzejam. 

Ar mākslinieka daiļradi un vietu Latvijas mākslas kontekstā iepa-
zīs tināja Diāna Krūmiņa Engstedt, bijusī Eskilstūnas mākslas mūzeja 
kuratore. Klātesošos uzrunāja arī Stokholmas Karaliskās bibliotēkas 
vecākais bibliotekārs Jānis Krēsliņš. 

BALTKRIEVIJA. Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Dr. Mārtiņš 
Virsis šī gada 13. februārī Mihaila Savicka Mākslas galerijā Minskā 
atklāja Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas pasniedzēju, absolventu un 
studentu darbu izstādi. Izstādes atklāšanā arī piedalījās Jaņa Rozentāla 
mākslas vidusskolas pasniedzējas Baiba Guste un pasniedzēja, māksli-
niece Baiba Vegere. Izstādē apskatāmi 60 mākslas darbi, un tā tapusi, 
sadarbojoties Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolai un P. Mašerova 
Viteb skas valsts universitātei.

LIETUVA. 3. februārī laikmetīgās mākslas galerijā “Vartai”, Viļņā, 
tika atklāta Jāņa Avotiņa personālizstāde “Svētki”. Izstādi organizēja 
biedrība “Latvijas kultūras projekti”, kurators Māris Vītols, sadarbībā 
ar laikmetīgās mākslas galeriju “Vartai” (Viļņa, Lietuva) un Latvijas 
vēstniecību Lietuvā.

Jāna Avotiņa personālizstādes izvēlētais laiks un nosaukums ne vien 
sasaucas ar Latvijas un Lietuvas Simtgades svinībām, bet ir dziļi simbo-
lisks paša mākslinieka daiļradei. Starptautisku atzinību ieguvušais Jānis 
Avotiņš daudzu gadu garumā iedvesmu un motīvus saviem darbiem ir 
smēlies valsts un privātos archīvos atrastās fotografi jās no Latvijas ģi -
meņu albumiem, preses attēlos un pagātnes ceļojumu ceļvežos.

POLIJA. 16. februārī Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars 
reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Gdaņskas pilsētu. Vizītes laikā 
vēstnieks tikās ar šīs pilsētas mēru Pāvelu Adamoviču. Tika pārrunātas 
Latvijas atpazīstamības, ekonomisko aktīvitāšu, tūrisma attīstības un 
kul tūras sakaru veicināšanas, īpaši džeza mūzikas jomā, kā arī citu 
pasākumu organizēšanas iespējas. Īpaša interese mēram bija par sadar-
bī bu ar Rīgu, kā bijušās Hanzas savienības pilsētu. Tikšanos ar savu 
klātbūtni pagodināja Polijas Senāta Pomerānijas novada senators 
Kazimirs Kleina.

Bez tam E. Bondars tikās arī ar Gdaņskas Filharmonijas vadītāju, 
apmeklēja Jūrniecības mūzeju un Latvijas goda konsulātu. Vizītes 
no  slēgumā vēstnieks apmeklēja Baltijas valstu mūzikas akadēmiju 
studentu simfoniskā orķestra koncertu latviešu diriģenta Gunta 
Kuzmas vadībā.

INDIJA. 14. februārī Latvijas vēstniecībā Indijā norisinājās ik -
ga dējā Latvijas goda konsulu Indijā sanāksme. Ar goda konsuliem 
Mumbajā, Čennajā un Bangalorē tika pārrunātas polītiskās, eko no mis-
kās, konsulārās un kultūras aktuālitātes. Goda konsuli tika iepazīstināti 
arī ar vēstniecības plāniem saistībā ar Latvijas Simtgades atzīmēšanu 
Indijā 2018. gadā, starp citu, pavasarī plānotajām Latvijas Filmu die-
n ām Indijā, u.c. aktivitātēm.  Sanāksmes laikā Latvijas vēstnieks Indijā 
Aivars Groza pasniedza Latvijas Ministru prezidenta Māra Kučinska 
pateicības rakstus goda konsuliem par nozīmīgo ieguldījumu Minis - 
t ru prezidenta vizītes Indijā organizēšanā 2017. gada novembrī. Latvijas 
Ministru prezidenta M. Kučinska vizīte Indijā bija pirmā šāda līmeņa 
vizīte Latvijas un Indijas diplomātisko attiecību vēsturē un divpusējo 
attiecību centrālais notikums kopš Latvijas vēstniecības Indijā atvēr-
šanas 2015. gadā.

UZBEKISTĀNA. Sākot no 19. februāra nedēļas garumā vienā 
no populārākajām radio stacijām Uzbekistānā “Oriat FM” ik rītu notiks 
viktorīna par Latviju, kura noslēgsies ar Latvijas vēstnieka Uzbekistānā 
Mihaila Popkova plašu radio interviju tiešajā ēterā par Latvijas valsts 
Simtgadi.

Viktorīnas dalībnieki būs aicināti sniegt atbildes uz 100 jautājumiem 
par Latvijas vēsturi, kultūru, ekonomiku, sportu un sasniegumiem 
pa  saulē. Zinošākie viktorīnas dalībnieki balvās saņems Latvijas suve -
nīrus un skaistus albumus par Latvijas dabu.

Savukārt 23. februāra pirmajā dienas pusē vēstnieks M. Popkovs 
būs radio studijā, lai stāstītu par Simtgades svinībām veltītu pasākumu 
programmu gan Latvijā, gan Uzbekistānā. Vēstnieks iepazīstinās ar 
svinībām veltīto plašo kultūras notikumu klāstu Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās, kā arī aicinās ikvienu Latvijas mīļotāju un interesentu ap -
ciemot Latviju šajā svinību gadā.

Latvieši ar dziesmu 
sveic Lietuvu Simtgadē

Lai sveiktu Lietuvu Simtgades ju -
bilejā, īpaši rīkotā zibakcijā mūsu 
kaimiņvalstij vairāk nekā 50 cil-
vēku iedziedāja sveicienu lietu-
viešu valodā.

Lai godinātu kaimiņvalsti Simt-
gadē, Elektrum organizētā zibak-
cijā Latvijas Simtgades projekta 
Izdziedam 100 ietvaros iedzie-
dāts sveiciens lietuviešu valodā. 
Zibakcija norisinājās dienu pirms 
Lietuvas Simtās jubilejas, 15. feb-
ruārī, pie Lietuvas Republikas 
vēstniecības Latvijā. Tajā pieda-
līties bija aicināts ikviens intere-
sents.

“Paldies jums par šo skaisto 
sveicienu, paldies, ka atnācāt! Ir 
grūti solīt, ka mēs Latvijas Sim-
tajā jubilejā varēsim jums atdarīt 
ar to pašu, dziedot dziesmas, 
piemēram, uz AS “Latvenergo” 
ēkas kāpnēm, taču ar dziesmu 
mēs svinēsim visu šo Simtgades 
gadu! Tagad, februārī, mēs svi-
nam Simtgadi kopā ar Igauniju 
un novembrī mēs, protams, bū -
sim kopā ar jums, Latviju, arī ar 
mūsu dziesmām. Paldies jums 
par skaistajām dziesmām, ko 
veltījāt mums,” pēc skanīgā svei-
ciena teica Lietuvas Republikas 
vēstnieks Artūras Žurauskas.

“Mums, latviešiem un lietu-
viešiem, ir tā laime piedzīvot un 
svinēt savu valstu 100 gadu ju -
bilejas. Mūsu tautām ir bijuši da  žādi 
laiki, un mums vienmēr spē ku un 
izturību ir devusi dziesma – gan 
valsts pirmsākumos, gan neat ka-
rības atgūšanā, gan arī mūs die-
nās – svētku un prieku brīžos. 
Tāpēc savu vēlējumu Lietuvai 
100. dzimšanas dienā vēlamies 
izteikt dziesmā,” sacīja Ināra Li -
secka, AS “Latvenergo” Mārke-
tinga daļas vadītāja, sveicot Lie-
tuvas Republikas vēstniecības 
Latvijā pārstāvjus.

Kopā pie vēstniecības sanāca 
teju 50 dziedātāju, kuri Lienes 
Šomases vadībā kopkorī veltīja 
dziedājumu Lietuvai – “Daudz 
baltu dieniņu” latviski un “Daudz 
laimes dzimšanas dienā” jeb “Su 
gimimo diena, brangi Lietuva!” 
lietuviski, turklāt pasniedza gar-
du sveicienu svētkos – eklēru kū -
ku, kas veidota skaitļa 100 formā.

*
Pēc vēsturnieku sacītā, pirms 

100 gadiem ķeizariskās Vācijas 
kaŗaspēka okupētās Lietuvas Ze -
mes padome jeb Tarība izdeva 
“Manifestu par neatkarību”, tā -
dējādi kļūstot par pirmo no Bal-
tijas valstīm, kas proklamējusi 
neatkarību. Atšķirībā no Igau ni-
jas un Latvijas, Lietuvas gadī ju mā 
tika paziņots par 18. gad sim tā zau-
dētā valstiskuma atjauno šanu. 

***
Latvijas Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas 
komisijas priekšsēdis 

Ainars Latkovskis Otavā 
(11.-14.02.2018.)

Latvijas Saeimas deputāts Ai -
nars Latkovskis 13. februārī Ota-

vā Kanadas parlamenta Pārstāvju 
palātas Nacionālās aizsardzības 
komitejā uzstājās kā liecinieks 
par Kanadas līdzdalību NATO,   
it īpaši par Kanadas lomu kā 
ietvarnācijai NATO kaujas grupā 
Latvijā. 

Kanadas Nacionālā drošības 
komiteja izpētes braucienā ie  ra-
dās Latvijā 2017. gada sep tembrī 
un pašlaik gatavo izvērstu ziņo-
jumu “Canada’s Involvement in 
NATO”, kas tiks pabeigts šogad. 
Plašāka diskusija par drošību 
Eiropā un aktuālitātēm pasaulē, 
piedaloties Ainaram Latkovskim, 
vēstniekam Kārlim Eihenbau - 
m am un aizsardzības atašejam 
pulkvežleitnantam Agrim Ozo-
liņam ar Kanadas parlamentā - 
 r iešiem un ekspertiem notika 12. 
februārī. Kanadas likumdevēji 
izteica nedalītu visu polītisko par-
tiju (liberāļu, konservatīvo un jau-
no demokratu) atbalstu NATO 
misijai Latvijā, norādot, ka paš-
reizējos apstākļos tā ir jāturpina 
un jāattīsta tālāk. A. Latkovskis 
iepazinās arī ar Kanadas parla-
mentu un vairākiem Kanadas 
polītiķiem, t. sk. Apakšpalātas spī-
 keru Džefu Rīganu (Geoff Regan). 
Ainars Latkovskis 12. februārī 
apaļā galda diskusijā tikās arī ar 
Nacionālās Aizsardzības minist ri-
 jas parlamentāro sekretāru Ža  nu 
Rio (Jean R. Rioux), Aiz sardzības 
ministrijas un Nacionālo bruņo-
to spēku ekspertiem, kā arī ar 
Globālo lietu (Ārlietu) ministri-
jas drošības un starptautisko or -
ganizāciju speciālistiem. Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un korup-
cijas novēršanas komisijas priekš-
sēdim bija arī plašāka inter vija 
“CBC Radio” ar pazīstamo žur-
nālistu Mureju Bruvsteru (Mur-
ray Brewster), kā arī viņš kopā ar 
vēstnieku Kārli Eihen baumu 
godināja Lietuvas valstiskuma at -
jaunošanas 100. gada dienu, pie-
daloties Lietuvas vēst niecības 
rīkotā svinīgā pasākumā Otavā. 
A. Latkovskis apmeklēja arī Ka -
nadas Kaŗa mūzeju un nezinā -
mā karavīra memoriālu.

***
Ar Maestro Gidona Krēmera 
un “Kremerata Baltica” kon-

certu Baltijas valstis atklāj 
simtgades svinības Japānā

14. februārī trīs Baltijas valstis 
ar Maestro Gidona Krēmera un 
Kremerata Baltica koncertu, kam 
sekoja svinīga pieņemšana kon-
certzālē Suntory Hall, atklāja 
Simtgades svinības Japānā.

Svinību atklāšanu ar savu klāt-
būtni pagodināja Japānas kroņ-
princis Naruhito un kroņprince-
se Masako. Koncertu apmeklēja 
Japānas parlamenta un valdības 
pārstāvji, kā arī masu mediju, 
Japānas kultūras, biznesa un 
diplomātisko aprindu pārstāvji. 
Japānas-Latvijas un Japānas-Lie-

tuvas parlamentārās sadraudzī-
bas grupas priekšsēdis Hiro fumi 
Nakasone uzrunā apsveica trīs 
Baltijas valstis Simtgades svi-
nībās. Hirofumi Nakasone sla-
vēja dziesmas un mūzikas spēka 
nozīmīgumu neatkarības atgū ša-
nas procesā un uzsvēra, cik sva-
rīgi ir stiprināt sadarbību starp 
Japānu un Baltijas valstīm.

Maestro Gidons Krēmers un 
Kremerata Baltica Japānā ir ie -
mīļoti un ir labi zināmi – 2009. 
gadā kamerorķestris Kremerata 
Baltica ieguva Japānas Mākslas 
asociācijas Praemium Imperiale 
īpašo balvu jaunajiem māksli-
niekiem, savukārt 2016. gadā par 
izcilo mūža ieguldījumu Praem-
ium Imperiale balvu saņēma 
latviešu vijoles virtuozs un di -
riģents Gidons Krēmers.

Koncerta noslēgumā rīkotā 
pieņemšana ir viena no Latvijas 
Ārlietu ministrijas un Lietuvas 
Ārlietu ministrijas koordinēta-
jām Publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm Simtgades ie -
tvaros. Pasākums tika organizēts, 
sadarbojoties Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas vēstniecībām Japānā.

***
Baltijas Akadēmiju orķestris 

mūzicē Kauņā par godu 
Simtgades svētkiem

Šī gada 14. februārī Kauņas 
Filharmonijas hallē uzstājās Bal-
tijas Akadēmiju orķestris /BAO/. 
Šis ir starptautisks kultūras un 
izglītības projekts, kurā apvie no-
jušies talantīgākie jaunie mūziķi 
no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas, Igaunijas Mūzikas 
un teātra akadēmijas un Lietuvas 
Mūzikas un teātra akadēmijas, kā 
arī no Vācijas un Polijas mūzikas 
akadēmijām. Jaunie un talantīgie 
Mūzikas akadēmiju studenti di -
riģenta Modesta Barkauska (Lie-
tuva) vadībā Kauņas koncertā 
atskaņoja M.K. Čurļoņa simfonis-
ko poēmu “Mežā”, M. Musorgs  -
ka simfonisko tēlojumu “Nakts 
kailajā kalnā”, E. Elgara Variācijas 
par paša tēmu (Enigma) un Pē -
tera Vaska “Lauda”.

Latvijas vēstnieks Lietuvā Ei -
nars Semanis koncerta sākumā 
sveica jaunos mūziķus un kon-
certa apmeklētājus, akcentējot, 
ka šis koncerts Kauņā ir burvīga 
dāvana vēsturiskajos Simtgades 
svinību svētkos. Pēc koncerta 
vēstnieks E. Semanis organizēja 
svētku pieņemšanu BAO kon-
certa Kauņā mūziķiem un lūg-
tajiem viesiem. Lūgto viesu skaitā 
bija Lietuvas valsts Kauņas pil-
sētas izglītības un kultūras in -
stitūciju pārstāvji, kā arī mākslas 
aprindu un Kauņas diasporas 
pārstāvji. 
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griezies Latvijā no ārzemēm. 
Latvijas Bankas preses dienestā 
portālam Delfi nekādus komen-
tārus nesniedza un aicināja vēr-
sties pie KNAB. Savukārt ar 
KNAB pārstāve Laura Dūša 
portālam Delfi norādīja, ka birojs 
šobrīd ne apstiprina, ne noliedz 
izskanējušo informāciju saistībā 
ar pēdējā laikā veiktajām izmek-
lēšanas darbībām. Vienlaikus 
KNAB informē, ka sniegs papil-
du ziņas un skaidrojumu, tiklīdz 
tas būs iespējams, neapdraudot 
izmeklēšanu.

AS Norvik banka starptau tis-
kajā šķīrējtiesā iesniegtā pieteiku-
ma pret Latviju centrā ir korup-
cija finanču sektorā – kāda piere-
dzējusi un augstu stāvoša amat-
persona no bankas kontrolpake-
tes īpašnieka Grigorija Guseļņi-
kova esot centusies izspiest ku -
kuļus, iepriekš ziņoja TV3 rai-
dījums Nekā personīga.

(Vairāk lasiet Sallijas Benfeldes 
komentārā 11. lpp.)

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

skaitu, uz skatuves uzstājās 167 
konkursa dalībnieki.

***
KNAB aiztur Rimšēviču

Korupcijas novēršanas un ap -
kaŗošanas birojs (KNAB) 16. feb-
ruārī, veicis kratīšanu Latvijas 
Ban kas prezidenta Ilmāra Rim-
šē viča darbavietā un privātīpa-
šumā Langstiņos, liecina LTV 
Ziņu dienesta rīcībā esošā in -
formācija.

Esot aizturēts celtniecības un 
ātro kredītu jomā zināmais uz -
ņēmējs Māris Martinsons, ziņo 
LTV. Telefonsarunā Ilmārs Rim-
šēvičs paziņojis, ka “nav tiesīgs to 
komentēt” un nolicis klausuli. 
Portālam Delfi zināms, ka sest-
dienas pēcpusdienā viņš ir at -

Andris Sprūds skaidroja drošības 
izaicinājumus Baltijas jūras re -
ģionā no Latvijas perspektīvas, 
tai skaitā transatlantiskās saiknes 
un Eiropas Savienības nozīmi. 
Savā prezentācijā viņš pieskārās 
arī tādiem jautājumiem kā Lat-
vijas attiecības ar Krieviju, ener-
ģētikas drošība un citiem aktuā-
liem mūsu reģiona drošības 
jautājumiem.

Seminārā, kas tika rīkots sa  dar-
bībā starp Latvijas vēstniecību 
Francijā un Francijas Nacionālo 
valodu un austrumu civilizāciju 
institūtu (INALCO), piedalījās 
Francijas pētnieki, domnīcu pār-
stāvji, studenti, diplomāti, kuŗi 
izrādījuši īpašu interesi par Bal-
tijas jūras reģionu, t.sk. Latviju.

***
Latvijas vēstniecība Izraēlā 

saņem dāvinājumā Johannai 
un Žanim Lipkēm veltītus 

zīmējumus
15. februārī Latvijas vēstniece 

Izraēlas Valstī Elita Gavele tikās 
ar Izraēlas mākslinieku un filan-
tropu Josefu Šermanu (Joseph 
Sher man), kurš pasniedza dā  vi-
nājumā divus viņa zīmējumus, 
veltītus Latvijas glābējam Žanim 
Lipkem un viņa sievai Johannai 
Lipkei.

Josefs Šermans nav profesio-
nāls mākslinieks, taču mīl zīmēt 
un dāvināt savus darbus, veltot 
tos ebrēju tautas glābējiem Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Starp daudza-
jiem Latvijas glābējiem viņš bija 
izvēlējies Žani Lipki. Pēc māk sli-
nieka vēlmes, viens viņa dāvātais 
darbs paliks vēstniecībā, otrs 
darbs tiks nogādāts uz Latviju – 
uz Žaņa Lipkes mūzeju.  

Josefs Šermans ir ortodoksāls 
ebrējs, dzimis Amerikas Savie no-
tajās Valstīs, šobrīd dzīvo Jeru-
zalemē, pārstāv haredim kopie-
nu, un ir uzņēmuma īpašnieks, 
kas nodarbojas ar korporatīva-
jām sabiedriskajām attiecībām.

***
Sestais Latviešu biedrības Īrijā 

rīkotais talantu konkurss 
“Protu? Protu!”

2018. gada 3. februārī talantī-
gākie latviešu bērni un jaunieši 
no Īrijas un Ziemeļīrijas pulcējās 
Droghedas pilsētā  Droichead Art 
Centre, lai parādītu savus talan-
tus dziedāšanā, dejošanā, mūzi-
cēšanā uz dažādiem instrumen-
tiem, dzejoļu deklamēšanā. Lat-
viešu biedribas Īrijā  rīkotais lat-
viešu bē rnu un jauniešu Īrijā un 
Ziemeļīrijā talantu konkurss 
“Protu? Protu!” šogad notika jau 
sesto gadu. Šo gadu laikā  kon-
kurss ir noticis Dublinā , Lime-
rikā , Portadounā , Kaslbā rā  un 
Portlīšā, dodot iespē ju latviešu 
bē rniem no tuvā kā m un tā lā kā m 
Īrijas un Ziemeļī rijas grā fistē m 
tikties un radoši izpausties, bū t 
latviskā  vidē , apzinā ties savu lat-
vietī bu, kā  arī  iepazī t Ī riju.

Šogad ikgadējais konkurss 
pulcēja rekordlielu dalībnieku 

vardarbība košu ziedu ielokā, tā 
ir cilvēkam kultūras dotā iespēja 
izdarīt izvēli un neveikt šo var-
darbību. Arī dārzs ir kultūras pa    -
rādība, un Kristaps Zariņš jau 
gadiem ir nodevies mērķtiecīgai 
to pētniecībai. Katras gleznas 
īpašo sajūtu veido ikreiz jauna 
ziedu izlase – nevienā darbā tie 
neatkārtojas, un katra darba 
no saukums aizgūts no rožu šķir-
nes.

***
Latviešu kori Loimā un 

Helsinkos dāvina koncertu 
Somijas Simtgadei

Pagājušajā nedēļas nogalē divās 
Somijas pilsētās: Loimā un Hel-
sinkos izskanējuši skaisti latvie -
šu – somu koŗa “Ziemeļmeita” 
un Alūksnes novada Kultūras 
centra skolotāja kora “Atzele” 
koncerti.

Tie notika koncertprojekta 
”Dzintara tilts” ietvaros un vien-
laikus bija kā dāvana valsts Simt-
gadē Somijai, gan arī atgādināja 
par Latvijas Simtgades gadu.

Koncerta ieskaņā katrs koris 
uzstājās atsevišķi, bet pēc tam 
sadziedājās. “Ziemeļmeita” dzie-
dāja gan latviešu tautasdziesmu 
“Sarkandaiļa roze auga”, gan so  mu 
dziesmas. Savukārt viesi no 
Alūk  snes dziedāja tautas dzies-
mu “Stāvēju, dziedāju” un citus 
latviešu skaņdarbus. Savu uz -
stāšanos “Atzele” sāka, izveido-
dams plašu pusapli visapkārt 
skatītāju sēdvietām. Tādējādi 
Ērika Ēšenvalda aranžētā “Stā-
vēju, dziedāju” skanēja sevišķi 
efektīgi, piepildot telpu un klau-
sītāju sirdis ar visniansētākajām 
vibrācijām.

Abi koŗi kopā izpildīja gan 
Imanta Kalniņa “Dzintara dzies-
mu” ar Olafa Gūtmaņa vārdiem, 
gan somu tautasdziesmu “Ilg-
pilnā”, gan citas dziesmas.

***
Svinīgā ceremonijā 

uz Mali pa  vada 
Latvijas kontingenta kaŗa vīrus

16. februārī Aizsardzības mi -
nistrijas valsts sekretārs Jānis 
Garisons un Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerāl leit  - 
n ants Leonīds Kalniņš tikās ar 
kaŗavīriem, kuri jau tuvākajā 
laikā dosies veikt dienesta pienā-
kumus ANO vadītajā visaptve-
rošajā stabilizācijas operācijā 
Mali “MINUSMA”.

Jau tradicionāli svinīgajā pa -
vadīšanas ceremonijā kaŗavīri no 
aizsardzības nozares vadības 
saņems ceļamaizi – Latvijas ka -
rogu un rudzu maizes klaipu.

***
Skaidro Latvijas skatījumu 
uz drošības izaicinājumiem 

Baltijas reģionā
Š. g. 15. februārī Parīzē nori si-

nājās Baltijas jūras reģiona dro-
šības tēmai veltīts seminārs. Pa -
sākumā ar prezentāciju par Lat-
vijas skatījumu uz drošības iz -
aicinājumiem uzstājās Latvijas 
Ārpolītikas institūta direktors 
Andris Sprūds. Savā prezentācijā 

Svētku pieņemšanā pie dalījās 
arī Latvijas Mākslas akadēmijas 
rektors Kristaps Za  riņš, kura iz -
stāde tika atklāta šajā pašā dienā 
Kauņas mākslas ga  lerijā “Meno 
parkas”.

Lai daudzinātu savu valstu simt-
gades, BAO 2018. gadā ar īpa ši 
Baltijas valstu Simtgadei vel tītu 
simfoniskās mūzikas program-
mu koncertē visās trīs Baltijas 
val stīs, kā arī Polijā un Vācijā, de  -
monstrējot Baltijas valstu mū  zi-
kas unikālitāti, krāsainību, daudz-
šķautņainību un jauno mūziķu 
iz  cilību. Koncertprogrammā bū -
tisks akcents likts uz Baltijas 
komponistu mūziku, ar izvēlēto 
repertuāru uzsverot orķestra re -
ģionālo piederību un klausītājos 
sekmējot interesi par Baltijas 
komponistu mūziku, par kopējo, 
atšķirīgo un par paralēlēm. Kul-
tūras projekts ir Latvijas Valsts 
Simtgades svinību nacionālajā 
pasākumu plānā.

***
Kristapa Zariņa izstādes 

atklāšana Kauņā
14. februārī Kauņā, mākslas 

galerijā “Meno Parkas” (Lietuva), 
sadarbībā ar mākslas galeriju 
“Māksla XO” (Latvija) tika atklāta 
Latvijas Mākslas akadēmijas rek-
tora, profesora, mākslinieka Kris-
tapa Zariņa izstāde “Un atkal “zie-
došu jaunavu pavēnī””. Iz  stāde 
Kauņā būs skatāma līdz šī gada 
15. martam.

Izstādi atklāja Latvijas vēst-
nieks Lietuvā Einars Semanis, 
sveicot Kristapu Zariņu un ga -
lerijas “Meno parkas” vadītāju ar 
iespaidīgās izstādes atklāšanu 
Kauņā, kā arī sveicot visus iz  stā-
des apmeklētājus ar Lietuvas val-
stiskuma atjaunošanas Simtga -
des tuvojošos svētku dienu. Vēst-
nieks savā uzrunā teica, ka Lat-
vijas un Lietuvas sadarbība un 
cilvēku savstarpējie ciešie kon-
takti atklājas it īpaši kultūras un 
mākslas laukā. Vēstnieks arī uz -
svēra, ka izstāde ir skaista dāvana 
visām trijām Baltijas valstīm to 
Simtgadē.

Kristapa Zariņa izstāde “Un 
atkal “ziedošu jaunavu pavēnī”” 
ir mākslinieka pēdējo gadu spilg-
tākais veikums. Izstāde veltīta 
rakstnieka Marsela Prusta ro  mā-
nam “Ziedošu jaunavu pa  vē nī”, 
kur Kristaps Zariņš sev rak stu-
rīgajā figurālajā stilā ar sie vie šu 
stāviem un dārza attēloju mu at -
spoguļo Prusta aprakstītās kai slī-
bas.

Lai gan darbus varētu raksturot 
kā rotaļīgus un pat pavedinošus, 
tie runā par kādu lielāku ideju – 
“kailo dzīvību” jeb bare life, kas 
stāv krustcelēs – būt vai nebūt. 
Šis brīdis “pirms”, kurā ir apstā-
dinātas attēlotās jaunavas, savā 
apziņā katram dod iespēju pie-
ņemt lēmumu vai turpināt ie -
sākto ainu – pārtraukt otra esa-
mību, vai tomēr apstāties un ļaut 
otram dzīvot. Attēlota nav tikai 

Pirmie latvieši, kuŗi atstāja 
bēg ļu nometnes Vācijā pēc Otrā 
pasaules kaŗa, nereti kļuva par 
melnstrādniekiem. Jauni vīrieši 
devās uz ogļu raktuvēm Lielbri-
tanijā, Beļģijā un Francijā. Šis 
darbs bija bīstams, psicholoģiski 
un fiziski grūts, toties bijušie 
bēg ļi varēja nopelnīt iztiku un 
nodrošināt mājokli sev un savām 
ģimenēm.

Priekšmeta paraksts:
Akmeņogle ar papardes no -

spiedumu. To Mārtiņš Kļaviņš 
(1911 – 1989) atrada ogļu rak tu-
vēs Francijā 20. gadsimta 40. ga  du 
beigās. 

Lauksaimnieks Mārtiņš Kļa-
viņš Otrā pasaules kaŗa beigās 
vispirms nonāca gūstā Putlosā, 
Vācijā un Zēdelgemā Beļģijā, bet 
pēc tam pievienojās ģimenei Lī -
bekā. Pēc pārceļošanas uz Fran-
ciju Mārtiņš sāka strādāt ogļu 
raktuvēs mazpilsētā Monso le Mi ne, 
kur aizvadīja visu savu darba mūžu. Starp raktuvju strādniekiem 
Mārtiņš bija vienīgais latvietis. Strādājot pazemē 800 metru dziļumā, 
Mārtiņš atrada akmeņogļu gabalus ar papardes nospiedumiem un 
dažus uznesa virszemē, lai parādītu darbabiedriem. Nospiedumi uz 
akmeņogles radušies karbona jeb akmeņogļu ģeoloģiskajā periodā 
pirms aptuveni 300 miljoniem gadu, kad Francijas territorijā auga 
papardes. 

Mūzeja “Latvieši pasaulē” krājumā glabājas liecības par latviešu 
bēgļu pirmajiem darbiem jaunajās mītņu zemēs – priekšmeti, foto-
grafijas, dokumenti un intervijas.

Mēneša priekšmets
 FEBRUĀRĪ 

No mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma
Latvieši ogļu raktuvēs Eiropā

Arvīds Vītols pēc darba Bois de 
Cazier ogļu raktuvē Beļģijā 20. 
gadsimta 40. gadu beigās // Foto 
no mūzeja “Latvieši pasaulē” krā ju ma

Reinhards Vītols pēc darba pie Florence ogļraktuves Vidusanglijā 
20. gadsimta 40. gadu beigās // Foto no mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma
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PALESTĪNA
Atgādināsim, ka 1948. gadā Ēģip-

tes, Sīrijas, Jordānijas kaŗa spēks un 
palestīniešu kaujinieki uz  bruka tik -
ko proklamētajai Izra ē las valstij ar 
nolūku to iznīcināt, bet šo kaŗu zau-
dēja. Tas bija, var teikt, dīglis vai deg-
lis. Un kas mums ir šobrīd? Izraē -  
las premjērministrs Benjamins 
(Bibi) Netanjahu no  nācis sprukās, 
jo policija vērsusies pie ģenerāl pro-
kurora, ieteicot vi  ņam izvirzīt apsū-
dzību pret Netan jahu – par kukuļ-
ņemšanu un ētiski apšaubāmu da -
rījumu mēģināju mu. Baidīda mies 
zaudēt premjēr mi nistra ama tu, ko 
viņš kopumā ieņēma 12 gadus, Ne -
tanjahu, glā b j ot trauslo koaliciju, 
tiecās izdabāt labējiem, kas prasa 
anektēt to Rie tumkrasta (West Bank) 
territorijas daļu, kur izmētātas eb -
rēju apmet nes. Tā nu viņš plātī-

BEZIZEJAS SITUĀCIJAS: 
Palestīna, Kurdistana, Kaŗabaha

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

damies teica, ka apspriežot ar ASV 
prezidentu Donaldu Trampu šādas 
aneksijas varbūtību. Tūlīt pat Baltais 
nams paziņoja, ka nekādu tamlī-
dzīgu sa  runu ar Trampu nav bijis. 
Tātad Netanjahu pieķerts melos.

Tikmēr palestīniešu pašpārval-
des prezidents Mahmuds Abass 
paziņoja, ka iecerētajā Palestīnas 
valstī nevienam ebrējam, arī vis-
mier  mīlīgākajam, nebūs ļauts dzī-
vot. Savukārt Netanjahu uzsvēris, 
ka jebkurā “izlīguma” variantā Iz -
raēlai jāpatur militārā kontrole pār 
Rietumkrastu, ņemot vērā eksplo-
zīvo situāciju visapkārt, īpaši Sīrijā.

Grozi kā gribi – stāvoklis bez ce-
rīgs. Impulsīvais Donalds Tramps, 
tiesa, solās piedāvāt savu “ģeniālo” 
plānu, pievelkot klāt Saūda Arabiju, 
Ēgipti un Jordaniju. Atļaujiet man 
to apšaubīt un būt skeptiķim.

KURDISTĀNA
Patiešām – daudzskaitlīgajai kur-

du tautai neveicas. Pēc Pirmā pa -
saules kaŗa, kad Antante (Anglija 
un Francija) sprieda par sakautās 
Osmaņu imperijas sadalīšanu, bija 
runa par īpašu Kurdistānas valsti, 
bet lielvalstu savtīgas intereses un 
Kemala Ataturka “republikāniskas” 
Turcijas nostiprināšanās pārvilka 
šim kurdu sapnim svītru.

Kāds ir stāvoklis šobrīd? Miljo -
n iem kurdu kompakti apdzīvo 
Turcijas dienvidaustrumu provin-
ces, un faktiski autoritārais prezi-
dents Redžips Tajibs Erdogans cieši 
apņēmies sagraut kurdu radikālas 
organizācijas PKK kaujiniekus, kas 
pēc neilga pamiera atsākuši parti-
zānu kaŗu šajās provincēs. Tiesa, 
kurdiem Irākas ziemeļos ir sava, 
var teikt, autonoma “pusvalsts”, 

ta  ču referendums par šī novada 
neatkarību polītiski izčākstēja, jo 
gan ASV, gan Turcija baidījās no 
neprognozējamām sekām. Nepār-
re  dzams ir stāvoklis kurdu ap  dzī-
votajā Sīrijas ziemeļu pierobežas 
joslā, kur tagad Erdogana kaŗa-
spēks šos kurdus apkaro, jo viņam 
visur rādās “PKK rēgs”. 

KARABAHA
Azerbaidžana no šī novada at -

teikties nevēlas, Armēnija nolēmu-
si to paturēt “uz mūžiem”, un pa -
tiess joks ir tas, ka abu naidīgo val-
stu prezidenti  ‒ Ilhams Alijevs un 
Seržs Sargisjans – laiku pa laikam 
tiekas “Krievijas pavēnī”, lai bez 
smaidiem atkārtotu, ka konflikts 
atrisināms bez spēka pielietošanas. 
Kā zināms, Armēnija pievienojusi 
sev Kalnu Karabahu, formāli no -

sauktu par neatkarīgu “Arcahas 
republiku”. Arī spēlīte, kas reizēm 
noved pie apšaudēm un upuriem.

Kroni šim nebeidzamam stāstam 
uzliek Azerbaidžanas prezidenta 
Ilhama Alijeva runa valdošas par-
tijas VI kongresā: “Erevana, Ireva-
nas haniste, ir mūsu vēsturiskā 
zeme, un mums, azerbaidžāņiem, 
jāatgriežas šajās zemēs. Tas ir mūsu 
polītiskais un stratēģiskais mērķis, 
un mums tam pakāpeniski jātu-
vojas.”

Armēnijas polītiķi nepaliek atbil-
di parādā: “Azerbaidžāna ir māk-
slīga valsts, kuŗai nav tiesības pa -
stāvēt. Lai viņi (turciskie azerbai-
džāņi) atgriežas savā pirmdzimte-
nē –  Centrālāzijas stepēs.”

Tā nu tas ir. Triju nebeidzamu 
stāstu skumīgais kopsavilkums.

Pēdējās nedēļas notikumi Lat -
vijā tikuši dēvēti gan par zemestrī -
ci finanču sektorā, gan par Latvi - 
jas reputācijas graušanu.

Norvik bankas paziņojums par 
augstas Latvijas finanču sektora 
amatpersonas kukuļa prasīšanu no 
viņiem, sākumā gan vārdā nevienu 
nesaucot; ASV Finanču ministri -
jas Finanču noziegumu apkaŗo-
šanas tīkla (FinCEN) ziņojums par  
vērienīgu naudas atmazgāšanu    
un korupciju bankā AB.LV un vis-
beidzot – Latvijas Bankas prezi-
denta un Eiropas Centrālās bankas 
padomes locekļa Ilmāra Rimšēvi -
ča aizturēšana uz 48 stundām, kas 
tiešām izraisīja zemestrīcei līdzīgu 
viļņošanos un visdažādākos mi -
nē jumus. Latvijas Bankas (LB) pre-
zidentam piemērotais aizdomās 
tu  ra mā statuss kriminālprocesā 
par kukuļa pieprasīšanu vismaz 
100 tūk stošu eiro apmērā, par ko 
19. februārī speciāli sasauktā preses 
konferencē informēja Korupcijas 
un novēršanas un apkaŗošanas 
biroja (KNAB) vadītājs Jēkabs 
Straume, daļu sabiedrības vien-
kārši šokēja. Tiesa gan, Straume arī 
vairākkārt uzsvēra, ka šim krimi-
nālprocesam nav saistības ar nevie-
nu no šobrīd Latvijā strādājoša -
jām kreditiestādēm. No vienas 
puses, tā likās kā sliktās ziņas labā 
daļa, jo LB prezidents tātad nav 
saistīts ar abām minētajām ban-
kām. No otras puses, tas radīja vēl 
vairāk minējumu, jo KNAB, pro-
tams, sīkāku informāciju nesnie-
dza, lai nekaitētu izmeklēšanas 
procesam.

Un tad, 19. februāŗa vakarā, no -
granda “sprādziens”. Norvik ban kas 
īpašnieks intervijā Associated Press 
(AP) paziņoja, ka amatpersona, 
kuŗa gadiem ilgi izspiedusi kuku -
ļus un pieprasījusi atmazgāt Krie-
vijas naudu, ir... Latvijas Bankas 
prezidents Ilmārs Rimšēvičs. 

Tomēr,  manuprāt, zemestrīce 
finanču sektorā tā tomēr nav, jo, 

Trieciens Latvijai
pateicoties tam, ka esam eirozonā 
un Eiropas Centrālās bankas lēmu-
mam, ierobežojumi problemā tis-
kajai AB.LV bankai maksājumos 
ASV dolaros, to ir norobežojuši no 
pārējā banku sektora. Turklāt AB.
LV bankas klienti pamatā ir Latvi-
jas nerezidenti – aptuveni 85 pro-
centi šīs bankas klientu nāk no Ne -
atkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS), 
bankai nav likviditātes pro blēmu.

Norvik banka turpina darbu 
Latvijā ierastajā kārtībā, un šķīrēj-
tiesas lēmums varētu kļūt zināms 
aptuveni divu līdz četru gadu laikā.

Savukārt Latvijas Banka pēc ie -
stāšanās eirozonā vairs neatbild par 
Latvijas komercbankām, tās funk-
cijas ir mainījušās, un Rimšēviča 
darbības apturēšana uz laiku vai 
pat atcelšana no amata LB darbību 
neietekmēs.

Toties trieciens Latvijas reputā-
cijai tas ir milzīgs, pasaules plaš-
saziņas līdzeļiem tā ir kļuvusi par 
vienu no karstajām ziņām. Varētu 
pat teikt, ka tas ir kā atomsprādziens, 
kas visu izdedzina un saindē. Tur-
klāt visam notiekošajam pāri slīd 
Krievijas ēna. Tādēļ notiekošo drī-
zāk var saukt par triecienu Latvijai. 
Sekas, neatkarīgi no tā, vai aizdo-
mas un apgalvojumi par LB prezi-
dentu izrādīsies patiesi vai ne, būs 
ne tikai iespējamā kreditreitinga 
krišanās un valsts reputācijas zau-
dēšana Simtgades gadā. Šogad ir 
vēlēšanas, un aizvainotie vēlētāji, lai 
atriebtos korumpētajai Latvijas va -
rai, kāda tā tagad noteikti ir viņu 
acīs, var nobalsot par Saskaņu, 
Žda nokas sarakstu vai Zaļo un 
zem nieku savienību. Par to, ka 
ideo loģijai un etniskajai piederībai 
nav nozīmes, jo koruptīvais do -
māšanas veids vieno, jau esmu 
rakstījusi. 

Bet nu par visu pēc kārtas.

Īsā chronika
Pagājušā gada decembrī AS Nor-

vik Bank un tās kontrolējošie ak -

cionāri iesniedza šķīrējtiesā pra -
sību pret Latvijas Republiku Starp-
tautiskajā investīciju strīdu noregu-
lēšanas centrā (ICSID). Akcionāri 
apgalvoja, ka “Banku regulējošās 
iestādes izmantoja nepamatotas, 
negodīgas un pretrunīgas regulā-
tīvās pieejas, pretēji starptautisko 
tiesību normām, kuras paredz sa -
prātīgu un taisnīgu regulātīvo pie-
eju pret ārvalstu investoru un 
investīcijām.” 

Norvik Bank  ir Norvik Group sa -
stāv daļa, kuŗā ietilpst arī Vjatka 
Bank Krievijā un  Norvik Banka 
UK Limited Lielbritanijā.

Bankas īpašnieks ir Grigorijs Gu -
seļņikovs, krievu uzņēmējs Liel-
britanijā, bet bankas valdes priekš-
sēdis – Olivers Bremvels (Oliver 
Bramwell), brits, ir strādājis banku 
un finanču sektorā Lielbritanijā, 
bet pirms pievienošanās Norvik 
bija Vjatka Bank izpilddirektors. 
Bankas valdē ir arī divi Krievijas 
pilsoņi: Aleksejs Kutjavins, kurš 
bijis viens no vadošajiem Vjatka 
Bank finanšu ekspertiem un Dmit-
rijs Kalmikovs, kurš banku sektorā 
darbojoties vairāk nekā 20 gadus 
un Krievijā bijis viens no Alfa Bank 
vadītājiem.

Lai gan prasība pret Latviju tika 
iesniegta jau pagājušajā gadā, 
bankas īpašnieks un vadītāji par 
Latvijas augsto amatpersonu sāka 
runāt nesen, gan nevienu vārdā 
nesaucot. Rimšēviča vārds tika no -
saukts pēc tam, kad KNAB pazi-
ņoja par viņu kā aizdomās turamo 
kriminālprocesā.

Savukārt AB.LV banka ar to, ka 
tai pārmet naudas atmazgāšanu, 
saskaras ne pirmo reizi. Finanču 
un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 
pēc aktīviem otrai lielākajai Lat -
vijas bankai AS “ABLV Bank” pa -
gājušajā gadā piemēroja 3 166 682 
eiro  soda  naudu par komisijas   
pār baudēs konstatētajiem pārkā-
pum iem. Protams, banka noliedz 
visus pārmetumus.

Notikumu fons
Pēc Rimšēviča aizturēšanas val-

dība kādu brīdi klusēja un tad sāka 
runāt par to, ka Rimšēvičam ir vis-
maz jāaptur sava darbība LB, ka 
finanču krizes draudu nav. Zem-
tekstos vēl pirms Norvik pēdējā 
paziņojuma un KNAB preses kon-
ferences bija nolasāms, ka par visu 
atbildīgs ir Rimšēvičs, bet FKTK 
bauda pilnīgu uzticību, komisija 
strādā labi. Ne ar vārdu netika pie-
minēts tas, ka LB neuzrauga Lat-
vijas komercbankas, bet to dara 
FKTK. Uz jautājumiem, vai, pie m ē-
ram, finanču ministrei Danai 
Reizniecei-Ozolai ir zināms kaut 
kas vairāk, atbilde bija – nē. Arī 
daļas žurnālistu runātais liek do -
māt, ka viņiem ir bijuši zināmi 
gaidāmie Norvik bankas atklājumi 
un ka viņi ir pieņēmuši, ka tas tā     
ir. Jebkuŗā gadījumā vēl svētdienas 
vakarā publiski izskanējušie jautā-
jumi par LB prezidenta aizturēšanu 
lika domāt, ka kaut kas nav gluži 
kārtībā, ka zemtekstos un attieksmē 
jūtams kaut kas tāds, kas netiek 
nosaukts vārdā. Pēc KNAB paziņo-
juma par to, ka kriminālprocess 
nav saistīts ne ar vienu Latvijā 
strādājošo banku un ka liela daļa 
iepriekš izskanējušo minējumu ne -
atbilst patiesībai, atlika vien brīnī-
ties par to, kāpēc tik augsta līmeņa 
amatpersona, kuŗai ir pieejama 
konfidenciāla informācija un kuŗa 
piedalās eirozonas valstu finanču 
jautājumu rēgulēšanā, ir “nolai-
dusies” līdz kukuļa prasīšanai. 

Trieciens nāca arī no Assiciated 
Press ‒ AP raksta, ka Rimšēvičs bie-
ži  devies uz Krieviju, bet pēc tam, 
kad pret to tika noteiktas sankcijas, 
uz Krieviju devies caur Baltkrie-
viju. To apstiprinot Krievijas ro -
bežsardze. Tiesa gan, AP arī pie-
bilst, ka neatkarīga šī fakta pār-
baude viņiem nav pieejama. Aģen-
tūra ir arī publicējusi fotografiju, 
kas uzņemta 2010. gada 22. au -
gustā. AP žurnālisti gan alojas, ka 

foto ir tapis pēc medībām, nē – pēc 
makšķerēšanas. Tajā redzami vai-
rāki cilvēki, arī Latvijas Bankas pre-
zidents Ilmārs Rimšēvičs, kā arī 
toreizējais Krievijas ieroču ražo ša-
nas uzņēmuma “Informācijas 
tech noloģiju pētniecības institūts” 
vadītājs Dmitrijs Plišči kovs.  Jā  pie-
bilst, ka foto izdarīšanas brīdī Pliš-
čikova priekšnieks bija Sergejs Če -
mezovs, sens Putina draugs jau 
kopš astoņdesmitajiem gadiem.

Ja LB prezidents ir kaut daļēji 
vainīgs gan oficiālajās, gan neofi-
ciālajās apsūdzībās, tad, protams, 
jāsaņem sods. Bet par to lems tiesa. 
Ja Rimšēvičs ir pieļāvis neuzma-
nīgu rīcību un tiešām braukājis uz 
Krieviju izklaidēšanās nolūkos, tad 
jāteic, ka amatpersonām vienmēr 
jāatceras, ka, dibinot privātas at -
tiecības Krievijā, viegli var nonākt 
tās drošības dienestu uzmanības 
lokā. Nav noslēpums, ka šie Krie-
vijas dienesti spēj safabricēt jeb-
kuŗu lietu, un ir ļoti iespējams, ka 
šajā gadījumā tā arī ir. Norvik ban-
kas īpašnieka apgalvojumi tie šām 
šķiet no fantastisku trilleru serijas, 
bet dzīvē mēdz notikt ne tikai tas. 
Jebkuŗā gadījumā AP savā rakstā 
atsaucas arī uz Prāgas Starptautisko 
attiecību institūta vecākā pētnieka 
Marka Galeoti sacīto, ka šantāžas 
risks īpaši augsts ir Krievijas ga -
dījumā, kas, pēc viņa domām, ak -
tīvi cenšas izmanot ārvalstu ie -
rēdņus, izmantojot korupciju. Arī 
Latvijas Drošības policijas pēdējā 
ziņojumā ir rakstīts par Krievijas 
centieniem iekļaut savā uzmanī -
bas lokā Lat vi jas augsta līmeņa ie -
rēdņus, kuŗi  privātās vai oficiālās 
vizītēs ierodas Krievijā.

Piebilde. Brīdī, kad raksts tika 
nodots redakcijai, TV24 sākās Il -
māra Rimšēviča preses konferen -
ce, kuŗā viņš stāsta par situāciju 
bankās un par tiem iemesliem, 
kuŗu dēļ notiek centieni mainīt    
LB prezidentu, bet sīkāk par  to 
nākamajā numurā. 



LAIKS 2018. ga da 24. februāris – 2. marts12

No Anšlava Eglīša vēstuļu pūra
Anšlavs Eglītis. Vēstules teātriniekiem Viktoŗa Hausmaņa sastādījums un komentāri, 
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SAULĪTE

VIKTORS HAUSMANIS 

Grāmatas “Vēstules teātri nie -
k iem” prezentācija notika jaunā 
gada pirmajā nedēļā viesmīlīgajā 
Rīgas Latviešu biedrības Kluba 
zālē. Uz galdiņiem mirgoja sve cī-
tes, apmeklētājiem, kas sasēdās 
ap galdiņiem, bija sagatavots pi -
parkūku un citu svētku gar dumu 
piedāvājums. Bet goda vietā un 
goda lomā – grāmata. Viktora 
Hausmaņa jauns darbs, kuŗā sa -
kopotas Anšlava Eglīša vēstules 
dažādiem adresātiem.

Gadu gaitā, pētot un apcerot 
Anšlava Eglīša daiļradi un per so-
nību, literātūras un teātŗa zināt-
nieks Viktors Hausmanis publi-
cējis vairākus darbus par iecie-
nīto autoru, pievērsies arī Eglīša 
dzīvesbiedres Veronikas Janelsi-
ņas dzīves gaitu apcerei. Vācot 
materiālus saviem pētījumiem 
un publikācijām, Hausmanis sai s -
tījies ar vairākiem Anšlava Eglī - 
ša līdzgaitniekiem, un tā nu iz -
nācis, ka pētniekam uzticēts pil-
nīgi unikāls materiāls. Tās ir 

vēstules, ko Anšlavs Eglītis rak-
s tījis saviem tuviem draugiem un 
kollēgām – Osvaldam Urštei-
n am, Hildai Uršteinai un Lai mo-
nim Siliņam. Tagad vēstules bez 
jelkādiem īsinājumiem lasāmas 

jaunajā grāmatā, kā atzīmē zi -
nātnieks: “Nav labota vai mainīta 
Anšlava Eglīša izteiksmes savda-
bība (..). Vietumis ir papildināti 
saīsinātie vārdi, kā arī zemsvītrās 
pievienoti skaidrojoši komen-

tāri.” Pēdējā grāmatas nodaļa ir 
Anšlava Eglīša vēstules Viktoram 
Hausmanim Latvijā. Lasītājam 
noderīgs būs arī vēstulēs pie-
minēto personu rādītājs.

Sarakste ar teātŗa ļaudīm ir 
ievērojama daļa no rakstnieka 
epi stolārā mantojuma. Šajā sako-
pojumā, kas nepretendē uz visa 
šī žanra aptvērumu, lieliski at  klā-
jas Anšlava Eglīša attiecības  ar 
drāmu un teātri, ar teātŗa darbi-
niekiem, kam nometņu un trim-
das apstākļos mīlestība uz skatu-
ves mākslu un uzticība tai bija 
jāpierāda visai skarbā un nežēlīgā 
ikdienā. Vēstulēs lasām par atse-
višķu lugu tapšanu, tajās izteik -   
ti aizrādījumi iestudētājiem un 
lomu tēlotājiem, nojaušam par 
paša autora radošā darba  veik  -
sm ēm un grūtībām. Bet ir vēl daudz 
kas vairāk – rakstītāja personības 
aprises, kas Anšlavu Eglīti, tik 
iemīļotu prozas un drāmas rakst-
nieku, ļauj skatīt kā gaišu, eru-
dītu, bezgala asprātīgu un smalk-

Anšlavs Eglītis ar Džonu Travoltu 1978. gadā. Foto autors: 
nezināms

jūtīgu personu. Brīnišķīgs saru-
nu biedrs! Kaut vai tikai vēs tulēs. 
Un tieši šī personības at  klāsme, 
iespējams, ir pats vērtī gākais ie -
gu vums grāmatas lasītā jam. Tas 
ir atgādinājums par to inteli ģen-
ces paaudzi, kas Latvijā beidzās 
ar režisora Oļģerta Kro dera aiz-
ie šanu mūžībā, svešumā no dzim-
tenes – ar Anšlava Eglīša pār cel-
šanos citā dimensijā. Lat vijas brīv-
valsts laikā augušie, labi iz  glī totie 
un brīvi domājošie kungi mums 
arvien atgādināja par to, ko bijām 
zaudējuši vai nekad nebijām ie -
guvuši – gara brīvību. Šādu per-
sonību mums Latvijas kultūrā 
šobrīd pietrūkst visvairāk.

Anšlava Eglīša dzīvais vārds 
grāmatas atvēršanas vakarā ska-
nēja aktieŗa Gundara Āboliņa la -
sījumā. Ik pa brīdim tekstu ko -
mentēja Viktors Hausmanis, un 
klausītāji, kas līdz  pēdējai iespē-
jai bija piepildījuši Latviešu bied-
rības Kluba zāli, bija ar mieru 
klausīties vēl un vēl.

Cik gan stingra un cieta ir lik-
teņa roka! Tāda doma atausa 
šodien, 18. februārī, rakstot šīs 
rindas, pieminot Aizsaulē aiz gā-
jušo kādreizējo kollēgu, spilg to 
kultūras personību Valentīnu 
Freimani. Viņa dzīvoja Vācijā, 
Ber līnē, un vēl pirms pāris ne -
dēļām man piezvanīja, balss bija 
pavisam moža, esot vienīgi žēl 
par to, ka tik reti mums iznāk 
sazināties. Drīz būšot dzimšanas 
diena – viņai palikšot deviņ des-
mit seši gadi! Tā tobrīd runāja 
Valentīna. Atvadījāmies – ar vē -
lē jumu atkal sazvanīties. Taču – 
nekā! Savu  dzimšanas dienu Va -
lentīna (mēs bieži vien saucām 
viņu  par Valiju) nesagaidīja. Da -
žas dienas pirms tās no dzīves 
viņa aizgāja. Līdzīgi kā bija aiz-
gājis režisors Kārlis Auškāps, kuŗš 
cerēja Dailes teātrī ierasties uz 
paša iestudētās lugas “Niķa un 
Riķa stiķi” pirmizrādi.  Nepagu va...

Teātŗa un kino zinātniece Va -
lentīna Freimane Latvijā bija ļoti 
ieredzēta, iecienīta un reizē – 
neparasta personība, kam lik -
tens bija nolēmis piešķirt visai 
neparastu mūžu. Es ar viņu ie -
pazinos pirms daudziem gadiem, 
kad Valentīna Rīgā bija ieradu-
sies no Liepājas un strādāja La t-
vijas Radio, veidojot raidījumus 
par teātŗiem un aktieŗiem. Tad 
viņa pārnāca darbā uz Literātū-
ras un mākslas institūtu. Toreiz, 
sešdesmitajos gados,  mūsu insti-
tūtā bija izveidojusies visai spē-
cīga teātŗa un kino zinātnieku 
kopa, tajā darbojās Lilija Dzene, 
Līvija Akurātere, Valentīna Frei-
mane, vēlāk šai kopai pievienojās 
Māris Grēviņš, Gundega Saulīte, 
Jurijs Civjans – visus, protams, 
nenosaukšu, un daudziem kā 
patiesi laba padomdevēja, sko-
lotāja bija Valentīna Freimane. 

Viņa domāja par virsotnēm

Viņa publicēja grāmatu par Lie-
pājas teātri, rakstīja par Nikolaju 
Mūrnieku un Irmgardi Mitrē vi-
cu, taču arvien vairāk pievērsās 
Latvijā tolaik vēl maz pētītajai 
kinomākslas nozarei. Vēl vairāk – 
Valentīnas Freimanes vadībā 70. – 
80. gados tapa skatītāju un klau-
sītāju ļoti iecienītais kinolek-
torijs: tajā varēja iegūt informā-
ciju par Rietumu pasaulē un 
ASV nozīmīgām filmām un vai-
rākas no tām lektorijā varēja arī 
noskatīties. Jāņem vērā, ka Lat-
vijā Rietumu filmas toreiz bija 
ārkārtējs retums, nedēļas gaŗu-
mā uz ekrāniem varēja parādīties 
ne vairāk kā viena, augstākais – 

divas ārzemju filmas, toreiz ska-
tītājiem galvenokārt tika piedā-
vāta padomju kinematografijas 
produkcija, bet Valentīna Frei-
mane pavēra ceļu uz Eiropas 
māk slu, turklāt tā nebija tikai 
informācija, bet arī dziļa un pa -
matīga kinofilmu analīze. Tas 
mums toreiz bija liels ieguvums, 
savukārt lekciju kursus par kino 
vēsturi Valentīna Freimane la  -
sīja Konservatorijas Teātŗa fakul-
tātes studentiem.

Valentīna nebija īpaši runātīgs 
cilvēks un, gadiem ilgi kopā strā-
dājot, tikai pa kādai mazai, sīkai 
spraudziņai pavērās viņas sarež-
ģītajās, rūgtu grēmu piesātinātās 

dzīves stāstā: pēc izcelsmes Va -
len tīna bija žīdiete, augusi turīgā 
ģimenē, viņas tēvs Leopolds Lē -
venšteins bija izglītots, turīgs cil-
vēks, strādāja Latvijā, kā arī Vā -
cijā un Francijā, un tieši tur Va -
lentīna ieguva savas izcilās iz  glī-
tības pamatus. Jau tad tapa viņas 
domāšanas un zināšanu vēriens. 
Pienāca vācu okupācijas laiks, 
sākās žīdu vajāšana, vispirms ap -
cietināja un uz geto aizveda viņas 
tēvu. To uzzinājusi, Valijas ma  m-
ma pati aizgāja un pieteicās 
nacistu varas iestādēm, jo viņai 
šķita necilvēcīgi, ka moku ceļš 
viņas mīļotajam cilvēkam jāiet 
vienam. Abi vecāki tika nošauti, 

Valentīna palika viena, viņai bija 
tikai divdesmit divi gadi. Ko ie -
sākt? Ko darīt? Vienīgā iespēja – 
slēpties. Un patvērumu viņai 
deva krietnais baltvācu izcel -
smes vīrs, jurists un deputāts, 
prof. Pauls Šīmanis. Valentīna 
Freimane izdzīvoja! Par viņas 
dzīvesbiedru kļuva dzejnieka 
Valda Grēviņa dēls Valts, kuŗš 
diemžēl drīz no dzīves šķīrās. 
Taču Valentīna Freimane nebija 
cilvēks, kas par likteņa nastu sū -
dzētos – par viņas dzīves sa  rež-
ģītajiem kāpumiem un klupie-
niem uzzināju, izlasot grāmatu 
“Ardievu, Atlantīda!”, kas iznāca 
2010. gadā, iemantojot lasītāju 
lielu atsaucību. Grāmata turklāt 
iznāca vācu, krievu un vēl citās 
valodās. Bija radīts darbs, kuŗā 
atspoguļots samezglots, sarež -
ģīts posms Eiropas vēsturē. Va -
lentīna Freimane sarunās par to 
nerunāja, viss ir pateikts grāmatā. 
Grāmatas tapšanas laikā Valen-
tīna Freimane jau dzīvoja Ber-
līnē. Par kaŗa laikā nodarīto sma-
go pāridarījumu Vācijas varas 
iestādes viņai atvainojās, nodro-
šinot  Berlīnē dzīvesvietu un ma -
teriālo pabalstu. Kamēr vien spē-
ja, Valentīna atbrauca uz savu 
Rīgu, ko patiesi mīlēja, gāja uz 
teātŗa izrādēm, lasīja lekcijas Lat-
vijas Kultūras akadēmijā, kļu va 
par mākslas zinātņu doktori, bet 
2013. gadā saņēma Triju Zvaig -
ž ņu ordeni. Jā, viņa bija to godam 
pelnījusi.

Gadiem skrejot, braucieni uz 
Rīgu viņai kļuva sarežģītāki, pa -
grūti bija pa kāpnēm uzkāpt līdz 
dzīvoklim ceturtajā stāvā, kur 
dzīvoja viņas meita Ieva. Bet nu 
jau pa debesu kāpnēm viņa kāpj 
daudz, daudz augstāk! Gan jau 
tiksimies!
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IRĒNA BĒRZIŅA

Arvien lielāku populāritāti zi -
nāt nieku vidū iemantojis Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas organi-
zē tais zinātnes sasniegumu kon-
kurss, kas laika gaitā kļuvis par 
īpašu gada notikumu Latvijā un 
arī ārpus tās. Zinātnes sasniegu-
mu un nozīmīgāko notikumu 
izvērtēšana tika sākta pirms 15 
gadiem. Šobrīd tas ir viens no 
prestižākajiem konkursiem visu 
nozaru zinātnēs Latvijā, par to 
liecina iesniegto un nominēto 
pē tījumu, projektu, monografiju, 
praktisko zinātnisko izmēģinā-
jumu izcilība un unikālitāte ne 
tikai nacionālā, bet arī starptau-
tiskā mērogā. 16. februārī Lat-
vijas Universitātes Akadēmiska -
jā centrā, Dabas mājā, notika 
2017. gada ievērojamāko zināt-
nes sasniegumu autoru un au -
toru kolektīvu apbalvošanas ce -
remonija. 

SASNIEGUMI 
TEORĒTISKAJĀS ZINĀTNĒS

Atklājums, kas mainīs 
prog ram mēšanas pamatus

Rīgas Techniskās universitātes 
Datorzinātnes un informācijas 
technoloģijas fakultātes Lietišķo 
datorsistēmu institūta mācību 
spēki ir izstrādājuši oriģinālu ti -
poloģiskās funkcionēšanas mo -
de  lēšanas teoriju, kuŗu nākotnē 
varētu pielietot, izstrādājot jau-
nas datorprogrammas. Latvijas 
Zinātņu akadēmija šo atklājumu 
ierindojusi kā vienu no svarīgā-
kajiem zinātnes sasniegumiem 
aizvadītajā gadā. Tas ir vērienīgs 
atklājums, kas nākotnē visā pa -
sau lē varētu mainīt veidu, kā tiek 
izstrādāta datoru programma-
tūra. 

Ko spēj latvieši?
Latvijas Zinātņu akadēmija nominējusi izcilākos sasniegumus zinātnē 2017. gadā 

Izpētīts zirnekļu tīkla 
veidošanās molekulārais 

mehānisms
Latvijas Organiskās sintēzes 

in  stitūta zinātnieki sadarbībā ar 
Karolinska institūtu Zviedrijā (Ka -
rolinska Institutet) un Analī tisko 
zinātņu institūtu Francijā (Insti-
tute of Analytical Sciences, ISA) 
izpētījuši zirnekļu tīkla veido ša-
nās molekulāro mechānismu un 
novērtējuši mākslīgā zirnekļu 
zī  da iegūšanas procesa līdzību   
ar dabisko. Līdz šim zirnekļu tīk-
la šķiedras veidošanās process ne -
bija pilnīgi izpētīts, radot šķēršļus 
efektīvu mākslīgā zīda pavedienu 
iegūšanas technoloģijas izstrā-
dei. Zirnekļu zīds ir augstvērtīgs 
materiāls ar perspektīvu pielie-
tojumu vairākās nozarēs no bio-
medicīnas līdz būvniecībai, tādē-
jādi pētījums pavērs iespējas iz -
strā dāt efektīvākas technoloģijas 
šajās jomās.

Atklāta jauna viela E1R
Latvijas Organiskās sintēzes in -

stitūta zinātnieki sadarbībā ar  
AS “Grindeks” pētniekiem iz  strā-
dājuši jaunu savienojumu E1R 
jeb metilfenilpiracetāmu, kas ir 
jauna viela, kura varētu kalpot  
kā perspektīvs savienojums at -
mi ņas traucējumu un epilepsijas 
ārstēšanai. E1R tika sintezēts 
Latvijas Organiskās sintēzes in -
stitūtā, pateicoties izcilam ķīmi-
ķu veikumam un zināšanām op -
tiski aktīvu savienojumu sintēzē. 
E1R ir pirmais pasaulē zināmais 
Sigma 1 receptoru alostēriskais 
modulators, kas uzlabo atmiņas 
procesus un novērš krampjus. 

Izpētīta vīrusu infekcijas 
pārmantojamība

Rīgas Stradiņa universitātes 
Mikrobioloģijas un virusoloģi -
jas institūta zinātnieki sadarbībā 
ar Anatomijas un antropoloģijas 
institūta starpkatedru elektron-
mikroskopijas laboratorijas pēt-
niekiem veikuši pētījumu par 
persistentu vīrusu infekciju ie -
saisti nervu sistēmas slimību at -
tīstībā: pirmo reizi atklāts, ka 
vīrusi var integrēties šūnas ge  no-
mā, bet infekciju var pārman tot 
no paaudzes paaudzē. 

IZCILĀKIE SASNIEGUMI 
LIETIŠĶAJĀ ZINĀTNĒ 

Sintezēti jauni materiāli
Latvijas Universitātes Ciet-

vielu fizikas institūta zinātnie -
ki sinte zējuši jaunus materiālus, 
kas pie lietojami infrasarkanā 
starojuma pārveidotājiem un 
baltās gaismas avotiem. Mate-
riālu efektivi tāte un savieto-
jamība ar optis kajiem viļņva  - 
d iem paver iespēju tos izmantot 
optisko sensoru un IS vizuali-
zatoru izveidē. Mainot stiklu 
ķīmisko sastāvu, ir iegūti mate-
riāli, kuŗi izstaro acij patīka   -  
mu balto gaismu, ilgtermiņā sa -
glabā savas īpašības un ir pielie-
tojami gaismas avotos. 

Datorprogramma, kas 
palielina energoefektivitāti
Rīgas Techniskās universitā-

tes Enerģētikas institūta zināt-
nieki izstrādājuši dator pro - 
g ram   mu ko  pumu, kas vērsta uz 
to, lai palie linātu energoapgā-
des efektivitāti un drošumu, 
veicinātu Latvijas enerģētisko 
neatkarību un integ rāciju Ei  -
ro pas energosistēmā. Pē  tījums 
tiek izmantots praksē Lat vijas 
energosistēmas darba no  droši-
nāšanā, tādējādi sniedzot labu-
mu gan enerģijas lietotājiem, 
gan sistēmas operatoriem, gan 
arī elektroenerģijas ražotājiem 
kā Latvijā, tā kaimiņvalstīs. 

Izstrādāts efektīvs 
siltumizolācijas materiāls

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūta pētnieki izstrādājuši 
efektīvu siltumizolācijas mate-
riā lu: putupoliuretāna kompo zī-
ciju, kur izmantota Latvijā ie  gūs-
tamā rapšu eļļa. Viens no pētīju-
ma mērķiem bija samazināt at -
karību no naftas importa, kā arī 
mazināt siltumnīcas efektu iz -
raisošo gāzu emisiju, ņemot vērā 
Eiropas Savienības uzstādījumus. 
Iegūtie siltumizolācijas materiāli 
ir konkurētspējīgi ar pašreiz tir-
gū esošajiem – tiem ir plašs prak-
tiskais pielietojums gan kā sil-
tum izolācijai, gan kā triecienus 
absorbējošām detaļām automa-
šīnām. 

Izgudrota pastēte 
no cūku pupām

Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Pārtikas technoloģijas 
fakultātes pētnieki atraduši jau-
nus risinājumus ar olbaltum vie - 
 l ām un šķiedrvielām bagātu pār-
tikas produktu ražošanai no Lat-
vijā audzētiem pelēkajiem zir - 
ņ iem, cūku pupām un lauku pu -
pām – pākšaugu pastētes, eks tru-
dētas pākšaugu uzkodas un pākš-
augu batoniņus. Tie visi ir in  ova-
tīvi olbaltumvielām un šķied r-
vielām bagāti pārtikas produkti 
no Latvijā audzētiem pākšaugiem. 

Notekūdeņos atrasti farma-
ceitiskie savienojumi

Būtisks un vērā ņemams ir Pār-
tikas drošības, dzīvnieku ve  selības 
un vides zinātniskā in  stitūta 
“BIOR” un Latvijas Uni versitātes 
pētījums par farmacei tisko savie-
nojumu atlikumu iz  platību Lat-
vijas apkārtējās vides objektos. Pē -
tījuma autori uzsver, ka pēdējos 
gados farmaceitiskie preparāti ir 
radījuši ievērojamas bažas sakarā 
ar to atlikumu no  nākšanu apkār-
tējā vidē, tādējādi radot potenciālu 
apdraudējumu cilvēku veselībai. 
Zinātnieki ir veikuši pētījumus 
par apkārtējās vides piesārņoju -
mu ar farmaceitiskajiem prepa-
rātiem, par šo savienojumu pār-
vei došanas mech ānismiem ap  kār-
tējā vidē. Pētījumu rezultātā pie-
dāvātas vairākas perspektīvas un 
efektī vas farmaceitisko atliekvie -
lu kon centrācijas samazināšanas 
tech noloģijas.

LITERATŪRAS VĒSTURE, 
FOLKLORA

Izveidota mūzikas 
instrumentu sistemātika

Profesors, etnomūzikologs Val -
dis Muktupāvels ir izstrādājis 
kvalitatīvi jaunu pētījumu par 
Latvijas tautā dažādos laikmetos 
lietotiem skaņu rīkiem, apkopo-
jot vēstures, organoloģijas, fol -
kloristikas, valodniecības un citus 
datus. Balstoties uz Eiropas orga-
noloģijas sasniegumiem un pie-
redzi, viņš ir izveidojis mūzikas 
instrumentu sistemātiku, ie  kļau-
jot Latvijas organoloģijas mate-
riālu starptautiskā apritē. Pētī-
jums ir publicēts monografijā, 
en  ciklopēdiski plašais izdevums 
ir papildināts ar 157 vēsturis - 
k iem un Latvijas mūzejos foto-
gra fētiem attēliem, instrumentu 
izplatības kartēm, nošu pieliku-
mu un rādītājiem. 

Pirmreizējs pētījums 
Latviešu literātūrā

Latvijas Universitātes Literā tū-
ras, folkloras un mākslas institūta 

pētniece Māra Grudule veikusi 
pirmreizēju pētījumu par dzeju 
latviešu valodā reformācijas, re -
n e sanses un baroka laikmetā,  
kas apkopots monografijā “Lat-
viešu dzejas sākotne 16. un          
17. gadsimtā kultūrvēsturiskos 
kontekstos”. Monografija ir pirm-
reizējs pētījums par garīgajām 
dziesmām un veltījuma dzejo-
ļ iem, kas galvenokārt tulkoti no 
vācu valodas. Grāmatas vērtību 
ceļ tulkojumu un oriģinālu salī-
dzinājumi, kas parāda kopsa ka-
rības, tādējādi nonākot pie bū -
tiskiem secinājumiem par lat-
viešu literātūras iekļaušanos Ei -
ropas literārajās tradicijās jau 
kopš tās pirmsākumiem. 

Padziļināti izpētīts Raiņa un 
Aspazijas emigrācijas laiks

Apbalvojumu saņēmis Gun -
de gas Grīnumas pētījums par 
Raiņa un Aspazijas dzīvesstāstu – 
polītiskās emigrācijas laiku Švei-
cē (1906–1920), kas salīdzinoši  
ir maz pētīts. Pētījumā atklāts,  
kā sociāldemokrats Rainis kļuva 
par latviešu nacionālo centienu 
satura un dziļākās ideoloģiskās 
jēgas izteicēju, par latviešu na -
cionālās valsts vīzijas veidotāju 
ar tālu skatu vienotajā nākotnes 
Eiropā un pasaulē. Pētījuma pro-
cesā izmantoti līdz šim nepub-
licēti archīvu materiāli – doku-
menti, dienasgrāmatu fragmen -
ti, darbu “radāmās domas”, aiz-
sākto lugu uzmetumi, piezīmes 
par filozofiskiem, mākslinie cis-
kiem un polītiskiem jautāju-
m iem, vēstules un laikabiedru 
at  miņas. Pētījuma rezultātā ta -
pu  si monografija “Viņpus Al -
piem. Rainis un Aspazija Kas-
taņolā: Jaunatklāti tuvplāni”. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
nominētie sasniegumi zinātnē 
2017. gadā ir inovatīvi un orien-
tēti uz ekonomikas attīstību starp-
tautiskā mērogā, tie palīdz spo d-
rināt Latvijas tēlu pasaulē. Lat-
vijas zinātniekiem patiesi ir, ar  
ko spīdēt.
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Kārlis Pētersons nemaz nav 
Kārlis! Viņš ir Indriķa un 

Grietas otrais dēls Kristaps
Dokumentos un personīgajā Kār-

ļa Pētersona meitas Izoldes Pē  ter-
sones archīvā, ko līdz mūsdienām 
saglabājusi Izoldes krustmeitas 
meita Deirdre O’Broučeina-Brei-
dija un Pētersona ražotnes mūzejs 
Dublinā, ir pieejamas pīpju meis-
tara un vēlāk uzņēmuma “Kapp&-
Peterson” direktora Kārļa Pēter so-
na dažādos laikos izdotas pases. 
Kārlis Pētersons šajos dokumen-
tos ir minēts kā Kristofs Indrikovs 
Pētersons. Pats pases īpašnieks      
ir labi un salasāmi parakstījies – 
Christap, tātad īstajā vārdā – Kris-
taps Pētersons, un to mums pa -
vēsta oficiāls dokuments – cara 
lai kā Krievijas impērijas Kurze-
mes guberņas pilsētā Mītavā, ta -
gad Jelgavā, 1889. gada 19. augustā 
izdotā, viena no pasēm, kuŗu no 
varas iestāžu puses ar savu parak-
stu apstiprinājis Kurzemes guber-
nātora pārstāvis. Vai tas nozīmē, 
ka Čārlzs nemaz nav Kārlis? Un, ja 
reiz Indrikov, tad tas patiešām ir 
apstiprinājums tam, ka Dublinas 
Kārļa Pētersona tēva vārds ir bijis 
Indriķis. Vēlāk uzietie dokumenti 
un ieraksti pavisam droši aplie ci-
nās šīs sākotnējās aizdomas. Te 
man jāpiebilst, ka tieši vārdi un 
uzvārdi izzināšanas procesā viesa 
vislielākās neskaidrības.

19. gadsimta Latvijas territorijas 
oficiālo valodu – krievu un vācu – 
dēļ latviskais Indriķis daudzviet 
lasāms kā Henrichs, Heinriks un 
tiek locīts vēl dažādi citādi. Pie  -
mē ram, Kristapa/Kārļa (labākai 
saprašanai Dublinas Kārli Pēter-
sonu kādu brīdi dēvēšu šādi) Pē -
tersona kristību apliecībā tēvs 

SANDRA BONDAREVSKA

Pētersoni Īrijā
Fragmenti no topošās grāmatas

Indriķis tiek saukts par Indrik, bet 
māte Grieta par Margareet, savu-
kārt Pētersona laulības apliecībā, 
kas tiks izdota daudz vēlāk Velsā, 
mūsu varoņa tēva vārds uzrakstīts 
pavisam angliski – Henry.

Tāds pats liktenis vēlāk piemek-
lēs arī Kārļa/Kristapa sievas An -
nijas (Annie) vārdu, kas daudzos 
cara laika Krievijas dokumentos, 
pat pasē (!) un arī dokumentos 
Īrijā figurē kā Anna vai Anne, vai 
Ann, bet meita Izolde Elizabete 
krievu dokumentos tiek nokristī -
ta par Izoļdu Jeļizavetu. Arī paši 
mājinieki cits citu sauc dažādi. 
Piemēram, Kārļa Pētersona meitu 
Izoldi brālis un tuvākie draugi 
sauc par Soldiju, bet dažkārt vēs-
tulēs uzrunā – Sol. Savukārt, viņas 
brālis Konrāds Henrijs (angliski 
raksta Conrad) tiek ne tikai saukts 
par Con, bet arī pats šādi parakstās 
māsai sūtītajās vēstulēs. 

Turpinot studēt vārdus un uz -
vārdus, arī turpmāk pamanīsim 
interesantas sakritības, bet ne -
steigsimies notikumiem pa priek-
šu un atgriezīsimies pie senajiem 
laikiem. 

Kārļa Pētersona mācības 
Mītavā, brāļi un māsas

Uz “Klijēniem” mūsu Kristaps/
Kārlis Pētersons kopā ar vecāko 
brāli Janni un vecākiem pārcēlās 
1857. gadā, kad vēlāk slavenajam 
pīpju meistaram bija vien pieci 
gadi. Nav apstiprinājuma, taču 
gandrīz drošs ir pieņēmums, ka 
pirmās skolas gaitas mūsu stāsta 
varonis ir uzsācis Zaļenieku pa -
gastskolā, kas dibināta 1850. gadā, 
un te viņš saņēmis savu pirmo 
izglītību. Tam seko arī tālākas 
mācības.

“Klijēnu” Mājrullī starp svarīgā-
kajiem notikumiem ir minēts tas, 
ka 16 gadu vecumā mūsu Kri s -
taps/Kārlis ir nodots pie meistara 
Mītavā mācīties par koka virpo-
tāju, kā ieraksts vēsta, tas noticis 
1868. gada augustā. 

Pilsētā jaunais amatnieka zellis 
sācis apgūt prasmes pie meistara 
Jansona un pavada tur četrus ga -
dus. Par meistarības apgūšanu un 
mācību beigšanu liecina 1872. ga  da 
2. septembrī Jelgavā, jeb toreiz 
Mītavā, izdotais dokuments, no -
rādot, ka Kristaps tieši divdesmit 
gadu vecumā ir saņēmis apliecību 
kā koka virpotājs-meistars, un 
Mī  t avas amatniecības ģilde viņam 
piešķiŗ amatnieka nosaukumu.  
Šo apliecību ir parakstījis pats 
Jochans Jansons, ģildes darbnīcas 
galvenais meistars. Apliecinājums 
ir rakstīts vācu valodā, un papīrā  
ir iestrādātas ūdenszīmes. Acīm-
redzami, tas tolaik patiešām bijis 
svarīgs un nozīmīgs dokuments. 
Piebildīšu, ka vēl pirms aizbrauk-
šanas no Latvijas Kārlis/Kristaps 
pārvaldīja trīs valodas – latviešu, 
krievu un vācu, turklāt varēja ne 
tikai sarunāties, bet arī prata labi 
rakstīt, par ko liecina viņa vēlākā 
sarakste gan ar radiem, gan kār to-
tie dokumenti kā Latvijā, tā Krie-
vijā un Vācijā. Arī šis fakts mūsu 
varoni varēja iedrošināt doties 
pasaulē un meklēt jaunus izaicinā-
jumus.

Ceļa jūtīs
Līdz ar amata apliecinājuma sa -

ņemšanu Kristaps/Kārlis Pēter-
sons jau ir ceļa jūtīs. Viņš mērķ-
tiecīgi vāc un kārto dokumentus 
prombraukšanai. Kā daudzi tā lai-
ka jaunieši, par savu ceļamērķi 
viņš bija izvēlējies Pēterpili. Pirms 
aizbraukšanas Kristaps/Kārlis do -
das arī uz Zaļenieku baznīcu un 
lūdz mācītajam izdot izziņu par 
viņa dzimšanu un kristībām. Šis 
dokuments ir saglabājies līdz pat 
mūsdienām. Te minēts arī tas, ka 
vēlāk izcilais pīpju meistars ir dzi-
mis nevis “Klijēnos”, bet “Lejas 
Micaišu” mājās un pat atzīmēts pre-
cīzs Kristapa dzimšanas laiks –      
4. marts, pulksten 4. 

Un nav nekāds brīnums, ka 
Zaļenieku baznīcas dokumentos 
vēlāk vairs nav atrodams neviens 
apliecinājums par Indriķa un 
Grie tas abu vecāko dēlu – Jannes 
un Kristapa/Kārļa atrašanās vie-
tām. (Starp citu, arī Kārļa jaunākā 
brāļa Jāņa gaitas Latvijas archīvos 
19. gadsimta beigās mistiski pa -
zūd.) 1872. gada nogalē abi ve  cā-
kie brāļi Zaļeniekos vairs nedzīvo, 
jo uzsākuši savas patstāvīgās dzī-
ves un darba gaitas tālu no dzim-
tās vietas. Janne ir pārcēlies uz 
Kuldīgu, bet Kārlis/Kristaps ir aiz-
braucis vēl tālāk – uz Pēterburgu.

Kārļa/Kristapa jaunākie brāļi Jā -
nis un Dāvis un māsas – Trīne un 
pastarīte Lizete ir jau dzimuši 
“Klijēnos” un te arī pavada savu 
bērnību. To apliecina arī Drau-
dzes mācītāja rakstītā bērnu pār-
klaušināšanas klade. 

Atkāpei: turpat – pārklaušinā-
šanas kladē – atrodams arī ie  -
raksts, ka šajā laikā “Klijēnos” ir 
dzīvojis Jochans Jūliuss Pētersons, 
Indriķa brāļa Kristapa un Dārtes 
dēls, dzimis Mītavā 1865. gada   
14. martā. Jochanu te pieminu ne 
bez nolūka, jo, kā jau minēju, 

viņam un viņa pēctečiem ar Īriju 
līdz pat mūsdienām būs kāda īpa-
ša saikne. Savukārt Jūlija Jocha na 
māsai Annai Pētersonei, kas vē  lāk 
apprecēsies ar Dāvi Gulbi, pie - 
d zims meita Laura, un Lauras dēls 
Arvīds Dublinā nodzīvos 10 ga -
dus un te par sievu apņems īru 
meiteni, bet tas sekos vēl daudz, 
daudz vēlāk.

Kārļa Pētersona brāļu un māsu 
skolas gaitas Zaļeniekos. 
Draudzība ar Aspaziju

Pēc vecāko brāļu aizbraukšanas 
kopā ar vecākiem “Klijēnos” pa -
liek jaunākie Kārļa Pētersona brāļi 
un māsas – Jānis, Dāvis, Trīne un 
Lizete. Pirmās skolas gaitas arī  
viņi uzsāk Zaļenieku pagastskolā. 

Turpat no “Klijēniem” netālajās 
“Daukšās” mazliet vairāk kā pus-
otru gadu pirms Lizetes Pēterso-
nes ir dzimusi dzejniece Aspazija 
(1865. gada 16. martā), turklāt 
Aspazija, toreiz Elza Rozenberga, 
arī mācās Zaļās muižas pagast-
skolā laikā, kad skolu apmeklē arī 
Lizete un viņas brālis Dāvis no 
“Klijēniem”. 

Pētersonu saistību ar Raini un 
Aspaziju Latvijā ir daudz pētījusi 
literatūrzinātniece Gundega Grī-
numa. Par vēlāku laiku – 1905. 
gadu – vienā no pēdējiem žurnāla 
“Karogs” numuriem ir lasāms 
viņas raksts “Uz Šveici ābolu ve -
zumā”. Uz visai sarežģītā to dienu 
vēsturiskā fona te lieliski attainota 
Pliekšānu un Pētersonu drau-
dzība. 

Gundega Grīnuma raksta, ka 
vēlāk, pēc mācībām pagastskolā, 
Elza un Lizete sastopas arī Jelgavā 
(toreiz Mītavā), jo atkal mācās 
vienā, vietējā Dorotejas – tautas 
valodā – “Dārtiņu” skolā. Ir pilnīgi 
skaidrs, ka abas bijušas pazīsta-
mas, pat vairāk – bijušas drau dze-
nes, jo vēl pēc ilgāka laika Pēter-
sonu ceļi atkal krustosies ar Raiņa 
un Aspazijas ceļiem.

Kārļa brālis – Jānis Pētersons
Jānis Pētersons ir deviņus gadus 

jaunāks par savu brāli Kristapu/
Kārli. No visiem Indriķa un Grie-
tas bērniem liktenis viņu sau - 
dzējis vismazāk. Divdesmit gadu 
vecumā viņš aizsaukts cara ar -
mijā. Tās ir vienīgās ziņas, kas par 
Jāni atrodamas Latvijā. Saikne ar 
dzim  teni Kārļa brālim ir pār trū-
kusi, viņa liktenis mums tā arī 
ne būtu zināms, ja vien nenāktu 
klajā fakti, ka Dublinas Kapp&-

Peterson ražotnē par pīpju meis-
taru ir strādājis Džons (John) 
Pētersons no Krievijas. Uzvārdu 
sakritība ļāva domāt, ka tas ir 
Kārļa radinieks un visticamāk –  
Jochans Jūlijs Pētersons, jo atzī-
mē tais vecums Īrijas 1911. gada 
tautas skaitīšanas ailē sakrīt tieši  
ar Jūlija gadu skaitu. Tomēr šeit 
acīmredzot bija ieviesusies kļūda, 
jo citu dokumentu ieraksti rāda 
citu Johan Peterson dzimšanas 
laiku. 

Varēja būt, ka…
14 gadus vecā Trīne, ne īsti   

bērns, ne jaunava, rūpju pilnām 
acīm rau dzījās uz savu lielo brāli. 
Pēc Jannes aizbraukšanas viņš nu 
bija vecākais brālis “Klijēnos”. No -
pietnu seju Kristaps pārcilāja uz 
galda saliktās līdzi ņemamās lie tas. 
Trīne bija vienīgā, ar kuŗu brālis 
runājās kā ar pieaugušu cilvēku. 
Sīkie – Jancis, Dāvītis un Līžele jau 
neko vēl nesaprata, bet Trīnei brā -
lis no Mītavas arvien atveda kādas 
lapas no “Latviešu Avīzēm” vai 
“Baltijas Vēstneša”, kuŗas tad viņa 
arī cītīgi lasīja un pārlasīja vairā-
kas reizes. Tās Kristapam viens 
labs draugs piegādājot... 

“Kristap, vai tev bailes nemaz 
nav?”

“Kamdēļ man baidīties?” acis 
neatraudams no darāmā, atjau-
tāja Kristaps.

“Pēterpils ir tik liela un pilna 
nepazīstamu ļaužu. Tur gan ap -
maldīties var, gan kādam burla-
kam pa ķērienam trāpīties.”

“Ej, nu ej, Trīne. Neviens jods 
mani neraus. Drīzāk es pats jeb-
kuŗu aizraušu.”

“Tā nerunā! Mācītājkungs saka...”
“Mazāk klausi, ko šis melš. La -

bāk, lai uzmana, kā nākas, baznī -
cas būvi, citādi dziedātāji paņems 
tādu skaļāku reģistri un iebruks vēl 
jaunais jumts.” 

Nu gan Trīnei sanāca smiekli. Ai, 
kā tas Kristaps allaž ar jokiem vien, 
ar jokiem vien... Bet vīru koris, kas 
teju gadu rosījās Zaļenieku sadrau-
dzīgajā biedrībā, dziedāja gan pa -
galam skaisti un īsti sparīgi. 

“Vai nākamvasar uz Dziedā ša-
nas svētkiem būsi jau mājās?”

“Redzēs, kā ies,” attrauca Kristaps 
un Trīne pamanīja, kā viņš starp 
mantām rūpīgi ieglabā foto. To,  
kur tēvs ar māti redzami un arī 
viņa, Trīne, abiem pa vidu.

(Zaļenieki, 1872. gads, 
10. septembris)

Turpmāk vēl

Sandras Bondarevskas pamatīgais pētījums, kas ietērpts saistošā 
kultūrvēsturiskā stāstā par leģendārajām Kārļa un Konrāda Pēter-
so nu personībām, viņu dzīvi un darbību Latvijā un Īrijā, akadēmiķi 
Jānis Stradiņu citējot, „katrā ziņā var kļūt par kultūrvēsturiski ļoti 
vērtīgu pieminekli. Protams, Īrijas aspektā galvenais varonis ir 
“pīpju” Kārlis Pētersons, taču vispārējā aspektā (īpaši Latvijā) – 
tomēr “kūdras” Konrāds Pētersons.” (Akad. J. Stradiņš konsultēja 
autori grāmatas tapšanas periodā). 

Grāmatā atklāti arī daudzi mazāk zināmi, kā arī pavisam nezi-
nāmi vēstures fakti. Interesanti, ka Pētersoni bijuši vieni no pašiem 
pirmajiem latviešiem Īrijā, ieradušies tur jau aizpagājušā gadsimta 
vidū (1876. gads). 

Bondarevskas pētījums un savāktais fotoarchīvs par latviešu Pē -
tersonu ieguldījumu laikā, kad īri cīnījās par neatkarības atgūšanu 
no britu impērijas, jau ir guvis ievērību arī Īrijas vēsturnieku vidū. 
Ar atsaucēm tapušas vairākas publikācijas īru medijos, piemēram, 
īru vēsturnieks Sam McGrath pagājušogad publicējis plašu aprak -
stu, kas pieejams arī elektroniski – https://comeheretome.com

Grāmata katrā ziņā rosinās daudzos latviešus šai zemē padziļināti 
interesēties par savu tautiešu vēsturiskajām saitēm ar “Zaļo salu”, 
kas tagad kļuvusi par aptuveni 25 000 (pēc LR vēstniecības Īrijā 
ziņām) Īrijas latviešu mājvietu, kā arī populārizēt Latviju Īrijā un 
citās valstīs. 

S. Bondarevska devusi arī lielu ieguldījumu latviešu dzīvesstāstu 
izzināšanā Īrijā un kapavietu saglabāšanā. Viņa arī debitējusi daiļ-
literatūrā – 2016. gadā kļuva par izdevniecības “Lauku Avīze” ro -
mānu konkursa laureāti, klajā nākušas divas grāmatas “Vēstule 
draugos” un 2017. gadā izdota “Zis iz ze rasol” (ar pseidonīmu Ārija 
Cine). Pašreiz autore strādā pie dokumentālu stāstu krājuma 
“Trim dinieki Īrijā”, laužot mītu par to, ka Otrā pasaules kaŗa lat-
viešu bēgļu Īrijā nav bijis.

Latvijā grāmata kalpos kā uzziņas materiāls par līdz šim visai maz 
pētīto un aprakstīto Īriju un tās saistību ar pirmajiem latviešu 
iebraucējiem 19. gadsimta vidū un 20. gadsimta sākumā. Tā sniegs 
arī ieskatu Īrijas vēsturē, jo leģendāro Pētersonu dzīves gaitas cieši 
saistītas ar vēsturiskajiem notikumiem gan Latvijā, gan Zaļajā salā. 
Savukārt Īrijas latviešiem grāmata ļaus labāk izprast zemi, kuŗā viņi 
šobrīd mīt, un apzināties, ka viņi nebūt nav pirmie, kas turp at -
braukuši, un viņu priekšteči godam nesuši latvieša vārdu pasaulē. 

Red.

Vecākais ir Kārlis Pētersons un jaunākais – Konrāds Pētersons
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Kā var īsi apkopot visu to, kas 
ir paveikts 35 gados? Par ko stā s-
tīt, par ko nestāstīt, kas in  teresē, 
kas ne. Viegli nav! 

1983. gadā pasaule bija maz -
liet citādāka nekā šodien. Pir-
m ām kār tām Latvija bija okupēta 
valsts, un sakari bija apgrūtināti, 
tomēr toreiz Anglijā bija grupi -
ņa ļaužu, kuŗi gribēja uzturēt 
latviešu folkloras mantojumu. 
Kopā ar Jāni Vilipsonu brāļi Ar -
nolds un Raimonds Dāles paši 
gatavoja savus instrumentus. Kad 
instrumenti uztaisīti, tad jau jā -
spēlē,  un tā izveidojās “Dūdal-
nieki”. Kopas dalībnieki ir nāku -
ši un gājuši, cits aizbraucis studēt, 
cits aizgājis tautās, cits jau aiz sau-
lē, cits dzīvo citā malā un daudzi 
atgriezušies Latvijā. Pa 35 gadiem 
ir bijis vairāk nekā 80 dalībnie ku, 
kuŗi ir vai nu dziedājuši, vai spē-
lējuši “Dūdalnieku” rindās. Šo -
brīd ik nedēļu sanāk aptuveni 
desmit dziedātāju un spēlētāju. 

“Dūdalnieki” 1991. gadā pir-
mo reizi aizbrauca dziedāt un 
spēlēt uz Latviju. Kopš tās reizes 
jau vairākas reizes esam krus -
tām šķērsām izbraukājuši Lat-
viju: no Jūmalciema līdz Baltina-
vai, no Puzes līdz Ezerniekiem. 
Šovasar vēlreiz dosimies uz Lat-
viju piedalīties starptautiskajā 
folkloras festivālā Baltica 2018 
un pēc tam Dziesmu svētkos. 

Apvienotajā Karalistē ir dzie -
d āts no Skotijas līdz Gērnsijas 
salai. Ir bijuši skaisti un neaiz-
mirstami braucieni uz dažādām 
pasaules malām, kā, piemēram, 
ciemojoties pie tautiešiem Brazī-
lijā (2017) un Sibirijā (2014). 
Esam piedalījušies dažādos lat-
viešu un sveštautiešu festivālos 
un  sarīkojumos Eiropā: ir dzie-
dāts gan Somijā, gan Zviedrijā, 
Vācijā, Belģijā un Francijā. Esam 
arī bijuši redzami un dzirdami 
TV ekrānos un radio raidījumos 
gandrīz visās apciemotajās val-
stīs. 

“Dūdalnieku” dalībnieku senči 
nāk no dažādiem Latvijas no  va   -
d iem, tāpēc kopas repertuārs un 
tautastērpi ir no visas Latvijas. 
Dziesmu dažādība nav tikai tajā, 
par ko tiek dziedāts, bet arī tajā, 
kur tās ir pierakstītas, un arī avo-
tos, kur tās ir smeltas. Pastāvīgi 
tiek meklētas un atrastas jaunas 
dziesmas, ar kuŗām papildināt 
kopas repertuāru, kā arī sen 
nedziedātas dziesmas ik pa lai-
kam tiek no jauna godā celtas. 
“Dūdalnieki” dzied dziesmas, 

“Dūdalniekiem” 35 gadi

kuŗas ir pierakstītas ne tikai Lat-
vijā, bet arī Lietuvā, Anglijā un 
Sibirijā.

Pirms gada iznāca kopas 5. al -
bums “Svešu zemi staigādams”.

Šī gada 17. martā Ziemeļangli-
jas latviešu folkloras kopa “Dū -
dal nieki” svinēs savu 35 gadu 
darbību ar koncertu un danču 
vakaru D.V.F. Bradfordas noda-
ļas namā plkst. 16. Tajā piedalī-
ties pieteicās piecas deju kopas: 
Līdsas deju kopa “Kamoliņš”, Pī -
ter boro TDK “Zīlaine”, Mans fiel-
das latviešu deju kopa “Jumis”, 
Korbijas TDK “Perkonītis” un 
Šiplejas angļu sieviešu deju kopa 
Rainbow Morris. 

Īpaši viesi no Latvijas būs “Hā -
genskalna muzikanti” – atraktīva 
deju mūzikas kapela, kuŗa jeb-
kuŗā sarīkojumā ienesīs “veco 
labo laiku” noskaņas un šarmu.

Hāgenskalna mūzikanti
Kapelu 1998. gadā izveidoja 

četri folkloras kopas “Dandari” 
mūzikanti ar vēlmi izcelt no aiz-
mirstības un parādīt plašākai sa -
biedrībai mūziku un dziesmas, 
kas Latvijā skanējušas pirms ga -
diem simts un vairāk.

Repertuāra pamatā ir pirms-
kaŗa laiku populārā un deju mū -
zika, kas šodien pieder lat viešu 

sadzīves mūzikas “klasikai”, gan 
arī visiem zināmas senas dzies-
mas, gan pavisam nedzirdētas 
ziņģes un sava laika deju zāles 
“grāvēji”. Kapelas spēles maniere 
balstīta tautas mūzikantu spēles 
tradicijās ar atbilstošiem mūzi-
kas instrumentiem. To visu pa -
pil dina mūzikantu tērpi – smo -
k ingi un dāmu kleitas, kas šūtas 
pēc 1900. gada Berlīnes modes 
žurnālu paraugiem.

Kapela ir ierakstījusi skaņu 
diskus: “Nenoskārstai vaj’dzībai” 
(2005) ar aizpagājušā gadsimta 
ziņģēm un deju melodijām un 
“Jel kavējies…” (2009) ar po  -   
pu   lā r ām un mazāk zināmām    
30. – 40. gadu dziesmām. 

Kapelas vadītājs Ilmārs Pum-
purs (1966) ir tradicionālās kul-
tūras speciālists, etnomūzikologs, 
kuŗš speciālizējies jaunāko laiku 
instrumentālās mūzikas tradi ci-
jās. Kā praktiķis daudz darbojas, 
populārizēdams un mā  cīdams 
tautas instrumentu spēli, nodar-
bojas ar instrumentu izgatavo-
šanu, skaņošanu un remontu.

“Kamoliņš”
“Kamoliņu” dibināja Līdsā 

1950. gadā  un kopa pastāv kā 
viena no vēcākajām deju kopām 
ārpus Latvijas. Tā sāka ceļot uz 
ārzemēm 1956. gadā, kad vie  -
sojās Sicīlijā,  un kopš tā laika ir 
uzstājusies daudzās Eiropas val-
stīs. 

Pēdējos gados “Kamoliņš” ko  pā 
ar “Dūdalniekiem” ir apciemojis 
tautiešus Sibirijā un Brazīlijā, 
pie dalījies Dziesmu svētkos Lat-
vijā, kā arī kultūras svētkos Ei - 
r o pā. 

“Kamoliņa” galvenais mērķis ir 
kopt latviešu tautas dejas.

“Zīlaine”
Kopas saknes meklējamas 2013. 

gada septembrī, kad neliels do -
mu  biedru pulciņš nolēma sa  nākt 
kopā un vienoties latviešu dejā. 
Līdz 2014. gada septembrim bija 
palikuši vien 3 dejotāji, kuŗi vēlē-
jās un varēja turpināt ie  sākto. Šajā 
periodā tika nolemts mainīt ko -
pas struktūru un iz  virzīt jaunus 
mērķus tālākai dar bībai.

Laika gaitā “Zīlaine” ir uzkrā-
jusi spēkus un pašreiz spēj parā-
dīt četru pāŗu dejas. Visā kopas 
pa  stāvēšanas laikā ir rādīti priekš-
nesumi vairākos sarīkojumos un 
svētkos Lielbritanijā. 

“Zīlaine” sanāk kopā, lai vieno-
tos dejā,  un tas priecē gan pašus, 
gan arī skatītājus, kas dod vēl 
lielāku gandarījumu par paveik-
to, kā arī spēkus jaunu izaicinā-
jumu pieņemšanai.

“Jumis”
Dzīvības sākums, auglība un 

pārticība – šīs visas bagātības nes 
“Jumis”. Mansfīldā pirms gada 
kopā sanāca darbīgi latvieši, kas 
vēlējās dejot, un izveidoja deju 
kopu, kam par pamatu ņēma 
“Jumi” – deju kopas nosaukumu, 
veiksmes simbolu. 

Kaut “Jumis” ir tikai gadu vecs, 
tā pūrā ir vairākas uzstāšanās,   kā 
arī mazāki un lielāki darbiņi. Pa -
matā “Jumim” pašiem ir prieks par 
dejošanu, bet dubultprieks, ja ar 
sa  vām dejām un uzstāšanos var 
prie cēt arī draugus un deju inte-
resentus turpat Mansfīldā, kā arī 
citur Anglijā.

Šobrīd interesentu pulciņš ir 
manāmi audzis – esam jau 17 da -
lībnieki. Dejotāji ir atraduši te 
savu “Jumi”, savu daļiņu veiksmes 
un laimes. “Jumim” viss padodas 
divkārt. Tam dejotāji patiesi tic 
un darbojas ar dubultsparu.

 Deju izvēle vienmēr ir ar 
“odziņu”, arī deju kopas koptē - 
l am jābūt ar “odziņu”. “Jumja” 
dejotāji šo dejot prieku vēlas 
sniegt saviem skatītājiem, atbal s tī-
tājiem – lai viņiem prieks un 
vēlme diet līdzi!

“Pērkonītis”
No 1961. gada līdz 1975. ga -

dam Anglijas pilsetā Korbijā bija 
deju kopa “Pērkonītis”. Viņi dim-
dināja gandrīz 15 gadus. 

2017. gada septembrī mēs sa -
nācām kopā, lai turpinātu šo tra-
diciju un turpinātu dimdināt! 
Esam maz, jo, laikam, latvieši ir 
kūtri Korbijā. Bet tas neliedz 
mums sanākt kopā katru ceturt-
dienas vakaru un uzdejot!

Rainbow Morris
Dibināti 1990. gadā, Rainbow 

Morris dejo tradicionālas angļu 
dejas no Anglijas ziemeļu rietu -
m iem savu mūzikantu pava dī-
jumā. 

Tā sauktā “morris” dejošana 
esot jau bijusi izplatīta 16. gs. 
beigās kā izklaide svētkos, īpaši 
pavasarī un ražu ievācot. Vecā-
kajās dejās tiek lietotas izpušķo-
tas nūjas, meijas un lakatiņi, bet 
kopa arī dejo jaunāka laikmeta 
dejas, ieskaitot tādas, kuŗas ko - 
pas dalībnieki paši ir izgudrojuši. 

Senāk  “morris” dejas uzveda 
vīrieši, bet līdz 20. gs. sākumam 
tās jau bija sākušas izmirt. Sie-
vietes tradiciju pārņēma un at -
dzīvināja. Dejojot pēc ziemeļ rie-
tumu tradicijām, kājās tiek vilk-
tas koka tupeles ar zvaniņiem – 
tās dod dejām īpašu ritmu. 

Ikkatrs mīļi gaidīts gan kon-
certā, gan piedalīties danču va -
karā 17. martā.

Nāciet mums līdzās svinēt! 
“Dūdalnieki”Hāgenskalna mūzikanti

“Kamoliņš” // Foto: baltic-ireland.ie
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 6) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Plāns. 5. Airis.    

8. Korunds. 9. Rustika. 10. Pami nas. 
12. Ezis. 13. Satīrisks. 14. Ātri. 17. 
Stadija. 19. Svitene. 21. Manto. 
23. Geinsboro. 24. Galaktika. 26. 
Smogs. 27. Katalpa.  30. Sekstas. 
33. Roma. 34. Palankīns. 35. 
Kito. 38. Studija. 39. Lestene. 40. 
Taktika. 41. Skats. 42. Skate. 

Stateniski. 1. Pastila. 2. Āķis.   
3. Skataka. 4. Kubertēns. 5. As -
pekts. 6. Rems. 7. Senatne. 9. 
Riels. 11. Saime. 15. Tiraspole. 
16. Didaktika. 18. Taverna. 20. 
Nankina. 21. Marss. 22. Opaks. 
25. Dominante. 27. Kores. 28. 
Tamburs. 29. Ararats. 30. Sēnalas. 
31. Taizeme. 32. Skone. 36. “Aija”. 
37. Osta.   

Līmeniski. 9. Apdzīvota vieta 
Smiltenes novadā. 10. Organis-
kas izcelsmes minerāls. 11. Fran-
ču rakstnieks (1802-1885). 12. 
Ie   garena kaudze. 13. Izlīgt. 14. 
Sastatīt. 15. Dzīves uzdevums. 
17. Debess punkts, pret kuŗu  at -
tiecīgā momentā ir vērsta zemes 
vai saules kustība. 19. Liels dze-
ra mais trauks. 22. Veidota no  
atsevišķām daļām. 24. Muguras 
un krūšu bruņas. 26. Ciemiņi. 
27. Lielbritanijas administrātīvi 
polītiskā sastāvdaļa. 29. Fazānu 
dzimtas putns. 31. Mērinstru-

mentu  sastāvdaļa. 34. Kūras lie-
lākā pieteka. 37. Amerikas Kino-
akadēmijas balva. 39. Radnie-
cīgu ģimeņu kopas. 40. Pilnīgi 
vai daļēji atdalījies kādreizējais 
upes gultnes posms. 41. Formas 
tērpu uzšuves. 42. Indīga čūska. 
43. Izsniegt apliecību par tiesī - 
b ām uz izgudrojumu. 44. Medi-
cīniski instrumenti.  

Stateniski. 1. Bultiņa. 2. Spe-
ciāli atlasīts komplekts, maisī-
jums. 3. Pilsēta ASV dienvidos. 
4. Fantastisks daiļliterātūras sa -
cerējums par vēsturisku notiku-

mu. 5. Gundegu dzimtas ārstnie-
cības augs. 6. Miezeris. 7. Apdzī-
vota vieta Vecumnieku novadā. 
8. Neliels rotaļīga rakstura skaņ-
darbs. 16. Ērmots, smieklīgs. 18. 
Firziķis. 19. Spēļu kāršu komplek-
ti. 20. Pilsēta Lietuvas ziemeļ-
austrumos. 21. Italiešu dziedātājs 
(1889-1965). 23. Vīrieša vārds 
(novembrī). 25. Uzņēmējsa bied-
rība (abrev.). 28. Šāviņi ar ložu 
pildījumu. 30. Salokāmas brilles 
ar rokturi (dsk .). 32. Spor ta spēle. 
33. Latvijas kultūrvēsturisks no -
vads. 35. Instrumenti vītņu  grie-
šanai. 36. Persona, kas zina kādas 
mācības, sektas un citus noslē-
pumus. 37. Pilsēta ASV dienvidos. 
38. Divdīgļlapju klases lakstaugi.
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Latviešu valodas aģentūra pērn rudenī izsludināja radošo darbu 
konkursu skolu jaunatnei “Kas manu tautu dara stipru”, lai atklātu 
Latvijas spēka avotus. Piedalījās skolēni no Latvijas, kā arī no Losan-
dželosas Latviešu skolas, Mineapoles Sv. Paulas latviešu skolas, Ei  ro-
pas skolas Frankfurtē, Upsalas Valodu skolas, Ņujorkas ev. lut. drau-
dzes pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Latviešu va -
lodas tālmācības skolas Turcijā. Kopumā tika iesniegti 885 darbi. 
Uzvarētāju apbalvošana notika Dzimtās valodas dienā 21. februārī 
Rīgas Latviešu biedrības namā.Viņu pulkā ir arī Anna Tomko no 
Briseles 2. Eiropas skolas 3. klases un Ance Martinsone no 11. klases, 
kā arī Elizabete Grigalinoviča-Leja no Ņūdžersijas Latviešu pamat-
skolas 8. klases. Apsveicam! 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas mūzejā 17. februā-
rī svinēja Lietuvas valsts simto gadadienu. Jelgavas sadraudzības 
pilsētas Šauļi zēnu koris “Dagilėlis” sniedza koncertu. Jelgavā darbo-
jas lietuviešu biedrība “Vītis”. Pilsētas eksmērs Uldis Ivans atcerējās 
ciešo sadarbību ar lietuviešiem atmodas laikā, kad kopā ar “Vītis” 
vadītāju Aļģimantu Burbu Lietuvā drukājuši polītiskus rakstus, jo 
Latvijas tipografijas vēl neņēma pretī. Uz galvenajām ielām aiz krā-
sojuši uzrakstus krievu valodā. 

Liepājas “Lielais dzintars” izstāžu zālē Civita Nova līdz 10. ap -
rīlim apskatāma Latvijas Nacionālā archīva veidotā dokumentālo 
liecību izstāde “Somu Jēgeri Latvijā”. Tās atklāšanā klāt bija Somi -
jas aizsardzības ministrs Jusi Nīnisti, vēstnieks Latvijā Olli Kanta - 
n ens un Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Bija 
ie  radušies vairāk nekā 100 somu jēgeru tradiciju kopēju un pārstāvji 
no dažādām somu sabiedriskām organizācijām.

Valmiera starp Eiropas mikropilsētām ieguvusi 3. vietu, infor-
mē laikraksta Financial Times izdevums fDi Intelligence, par starp-
tautiskā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitinga rezultātiem. 
Īpaši augstu novērtēta Valmieras ārvalstu investīciju piesaistes stra-
tēģija, jo pavisam reģistrēti 120 ārvalstu kapitāla uzņēmumu – 
lielākais ir AS “Valmieras stikla šķiedra” – ar kopējo apgrozījumu 
€133,1 miljons, nodarbinot 1 546 strādājošo. Šogad ārvalstu inves tī ci ju 
piesaistes kategorijā (FDI Strategy) pavisam tika izvērtēti 146 pilsētu 
un reģionu pieteikumi. 

Daugavpils universitāte (DU) jau otro gadu ir saņēmusi financiā lu 
atbalstu starptautiskas  Latviešu valodas un kultūras vasaras sko-
las Izzini un izjūti Latviju!” rīkošanai no 11. līdz 20. augustam. Lieci -
na Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācija. 10 ār  valstu 
dalībniekiem ir iespēja saņemt Latvijas valdības stipendiju (€ 711 kat  - 
r am). Vasaras skolas vadītāja: DU studiju un zinātņu prorektora p.i., 
akadēmiķe Dr. philol. prof. Maija Burima, koordinātore: Inese Hoda-
nova, e-pasts: summerschool@du.lv, tālrunis: +371 26078272.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Jau stāstīju, ka top jaunā Mū -
zeja ekspozīcija. Liekas: tā jau tik 
ilgi tapusi, ka kļuvusi veca. At - 
  ce ros, kā viss sākās pirms 12 ga -
diem. Nolēmu paskatīties pār 
plecu plānotājiem, un sev par 
prieku atklāju, ka palikuši gan 
toreiz tapušie apveidi un stāsts, 
bet daudz kas tomēr ir stipri 
citāds un daudz kas nācis klāt. 
Un tas, kas redzams, neesot arī 
vēl pats pēdējais, man iečukstēja 
mākslinieks. 

Šoreiz pastāstīšu par Latvijas 
pir mo neatkarības laiku. Apska -

7. TOP LATVIJAS SIMTGADES STĀSTS

t ie t! Būs tur, ko redzēt un pa -
priecāties. Pats pirmais – Lat vijas 
neatkarības pasludināšana 1918. 
gada 18. novembrī. Sākums mū  su 
Simtgadei. Un centrā Brīvības 
pie mineklis. Katram Latvijas pil-
sonim svētas lietas. Turpat fonā 
sašauts Rīgas pils tornis. Latvija 
bija jāizcīna. Pret boļševikiem, 
pret vāciešiem, pret imperiāla-
jiem krieviem. 

No Neatkarības kaŗa mani it 
sevišķi uzrunā jauns puisis, kuŗš 
iestājās slavenajā skolnieku rotā 
un piedalījās Cēsu kaujās pret 

vāciešiem 1919. gada jūnijā. Vi  ņu 
sauca Kārlis Kampiņš, vi  ņam bija 
17 gadi un viņš karoja, līdz Lat-
vija bija brīva. Man liekas, es 
bū  tu karojis viņam līdzi. Un man 
liekas, ka viņš bija lepns ne tikai 
par saviem ordeņiem, bet vēl 
vairāk par Brīvības pieminekli   
ar Skalbes vārdiem “TĒVZEMEI 
UN BRĪVĪBAI”.

Nezinu, vai Kampiņš bija klāt, 
kad 1920. gadā sasauca Satver - 
s mes sapulci un kad 1921. gadā 
tauta izgāja ielās, priecājoties, ka 
Latvija beidzot bija kļuvusi starp-

tautiski atzīta valsts. Ja padomā, 
kādu postu Latvijai bija atnesis 
kaŗš un cik Latvijas ļaužu bija 
aizgājuši bēgļu gaitās uz Krieviju, 
man liekas – toreiz bija grūtāk 
celt valsti nekā tagad atjaunot. 
Lie kas arī, ka toreiz prieks par 
savu valsti, bija noturīgāks. Un   
tie nebija tikai latvieši – tā bija 
latviešu tautas savā zemē izlolota 
valsts, bet tajā dzīvoja kopā dau-
dzas tautības – Latvijā, visi savā 
valstī un savā zemē. 

Latvija strādāja. Zemnieki da -
bū ja zemi un iekopa laukus. At -
jaunojās rūpniecība. Īsts brīnums, 
ko ražoja slavenais VEFs – Kārļa 
Irbīša konstruēta lidmašīna lido 
gaisā, un vitrīnā glabājas mazais 
brīnums – Valtera Capa izgud ro-
tā “Minox” kamera, ko lietoja vi  si 
pasaules spiegi. Galva reibst no 
tā, ko Latvija izgudroja, ra  žo ja, 

ko eksportēja, cik labi ap  gā dāja 
sevi. 

Lasu un skatos, un man drusku 
žēl par pašu valsti. Tik daudz en -
tuziasma, spara un varēšanas,  
bet valsts lietās tik lielas grūtī -
bas. Kārlis Ulmanis, pirmais val-
dības vadītājs, valsti dibinot, so -
līja: “Tā būs demokratiska taisnī-
bas valsts, kuŗā nedrīkst būt vie-
tas ne apspiešanai, ne netaisnī-
bai.” Vai tik tiešām demokratija 
bija tik slikta un vai viņam to 
vajadzēja atcelt? Daudzi gan at -
ceras “labos Ulmaņlaikus.” Bet 
varbūt tāpēc, ka tas, kas nāca, 
bija tik briesmīgs. Žēl arī paša 
Ulmaņtēva un viņa lolotās valsts 
likteņa. Pirmā brīvība bija tik īsa. 
Bet bez tās tagad mums nebūtu 
savas Simtgades. 

Ieskats jaunās ekspozīcijas tap-
šanā: okupacijasmu  zejs.lv

Latvijas pirmajam neatkarības laikam veltītās sadaļas iekārtošanai 
ziedojuši (eiro vai ekvivalenti): Daugavas Vanagu Toronto nodaļa (Latvijas sa -
sniegumi) EUR 17 000; Sidnejas Latviešu biedrība (karte: Latvija Eiropā) EUR 800; 
Jānis Andersons gādās Irbīša lidmašīnas maketu. 

Vēl var ziedot šīm pirmā neatkarības laika sadaļām: Valsts dibināšanai EUR 
15 000; Latvijas tauta EUR 10 000; 30. gadu beigas EUR 13 000.

Ziedojumus atzīmēs goda sarakstā un ar plāksnīti pie ziedotā objekta.

Par iespējām ziedot citām jaunās ekspozīcijas sadaļām lūdzam sazināties ar Ivaru 
Švānfeldu ivars.svanfelds@omf.lv. 
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Kristaps mājupceļā no slimnīcas // FOTO: Instagram @kropzee

(Turpinājums 20. lpp.)

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

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

2 cemetery plots for sale in the Latvian Cemetery
in Elka Park NY, next to Policarps Rundans,

the only known survivor of the Battle of Berlin buried in 
the United States. Of the 520 men of the Latvian 

Volunteer 19th Division only 80 survived.
Should a Latvian Patriot wish to be buried next

to a Latvian Hero of the Battle of Berlin?
This honor is now available to them.

$550,000 for 2 plots. 
e-mail jrundans@aol.com

Porziņģis:
Ticu, ka ar 

smagu darbu 
atgriezīšos 

spēcīgāks
Latvijas zvaigzne Kristaps Por -

ziņģis tic, ka pēc ceļgala ope rā-
cijas laukumā atgriezīsies spē -
cīgāks kā jebkad, savā pirmajā 
publiskajā paziņojumā pēc trau-
mas gūšanas raksta basketbolists.

13. februārī Speciālās ķirurģi-
jas slimnīcā Ņujorkā Porziņģa 
kreisās kājas ceļgalam tika veik-
smīgi veikta krustenisko saišu 
atjaunošanas operācija. “Ceļā no 
slimnīcas uz mājām. Vispirms es 
vēlētos pateikties jums visiem 
par atbalstu. Tagad uzsāku savu 
rehabilitācijas procesu. Patiešām 
ticu, ka ar smagu darbu, pacietī-
bu un pozitīvu attieksmi es at -
griezīšos daudz stiprāks, labāks 
un izveicīgāks,” sociālajā vietnē 
Instagram raksta Kristaps. Lat -
vieša pārstāvētā Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) ko -
manda Ņujorkas Knicks gan pa -
gai dām neziņo par Porziņģa 
tālāko rehabilitācijas plānu un to, 
pēc cik mēnešiem viņš varētu 
atsākt treniņus.

Haralda Silovs 
ātrais slidojums 

1500 metros
Ātrslidotājs Haralds Silovs 

Phjončhanas olimpisko spēļu 

(OS) 1500 metru distancē sa -
sniedza savas olimpiskās kar-
jēras augstāko rezultātu un arī 
Latvijas sportistu labāko rezul-
tātu šajā Olimpiadā līdz skele-
tonistu un bobslejistu startiem.
Silovs savā skrējienā finišēja pēc 
minūtes un 45,25 sekundēm 
(01:45,25), no goda pjedestala 
atpaliekot 32 sekundes simt-
daļas (!). Silovs startēja vienā 
slidojumā ar Dienvidkorejas 
sportistu Minsoku Kimu, kuŗš 
izcīnīja bronzas medaļu.

Savukārt par čempionu tika 

kronēts Nīderlandes ātrslidotājs 
Kjelds Nuiss, turpinot šīs valsts 
dominanci Phjončhanā – 01: 
44,01. Silovs slidojumā startēja 
pa ārējo celiņu un pēc 700 veik-
tiem metriem viņa rezultāts bija 
par 0,33 sekundēm labāks nekā 
Kimam. Tiesa, pēdējos divos 
apļos pārāks bija Kims, kurš arī 
finišēja pirmais šajā slidojumā. 
Silovs sacīja, ka pāris dienas 
pirms sacensībām viņš nemaz 
neesot juties diez ko labi, tomēr 
pašsajūta atgriezusies un viņš 
startus OS veltī brāļa piemiņai, 
kuŗš zaudēja cīņā ar vēzi. Šīs 
Silovam ir trešās olimpiskās 
spēles karjerā un viņš iepriekš 
izteicies, ka arī pēdējās. 2010. 
gadā Haralds kļuva par pirmo 
sportistu vēsturē, kurš vienās 
olimpiskajās spēlēs startējis gan 
šorttrekā, gan ātrslidošanā, bet 
pēc tam pievērsās tikai ātrsli-
došanai.

Drāma un prieks 
skeletona trasē

Pirms skeletonistu startiem 
mēs pamatoti cerējām, ka Lat vi-
jas olimpisko medaļu pūrs pa  pil-
dināsies ar kādu augsta kaluma 
godalgu. Brāļu Dukuru – Martina 
un Tomasa – panākumi olimpia-
das četrgadu ciklā bija iespaidīgi. 
Pie horizonta jau gan parādījās 
Olimpiadas saimnieku korejiešu 
galvenā cerība Sunbins Juns ar 
nepārprotamu vēlmi uzvarēt 
savā trasē. Pasaules kausa izcī ņas 
posmos viņš bija apliecinājis 
savu augsto meistarību un licis 
nervozēt galvenajam preten-
dentam uz olimpisko zeltu Mar -
tinam Dukuram.

Trauksmes zvans ieskanējās jau 
pirmajā braucienā. Pēc tā Mar -
tinam ar britu Dominiku Pār-
sonu dalīta piektā vieta, bet 
Tomass Dukurs ieņēma septīto 
vietu. Otrais brauciens Martinam 
jau labāks, konkurentiem – 
sliktāks, un Latvijas vadošais 
skeletonists kopvērtējumā pa -
kāpās uz trešo poziciju. Izcilu 
sniegumu, kā jau to varēja gaidīt 
savā mājas trasē, kas viņam 
zināma līdz milimetram, rādīja 
korejietis Sunbins Juns. Pēc 
pirmā brauciena viņš pārspēja 
tuvāko sekotāju par 0,31 sekundi 
pēc diviem – jau par 0,74 se -
kundēm, un tikai ļoti rupja kļūda 
varēja korejietim atņemt cerības 
uz zelta medaļu.

Lielas pretenzijas uz godalgām 
pieteica arī olimpiskais atlēts no 
Krievijas Ņikita Tregubovs (tā 
tagad jādēvē Krievijas olimpieši) 
un britu braucējs Dominiks Pār -
sons.  Sasniedzot otro labāko re -
zultātu trešajā braucienā (50,32), 
Martins Dukurs par septiņām 
simtdaļām apsteidza Tregubovu, 
kopvērtējumā pakāpjoties uz otro 
vietu ar trīs braucienos sasniegto 
summu 2:31.55. Trešajā brau-
cienā savu līdz šim labāko re -
zultātu sasniedza Tomass Dukurs 
– 50,56. Tomēr līdz cīņai par 
godalgotajām pozīcijām laika 
atstarpe bija samērā liela.

Martinam Dukuram pēc trīs 
braucieniem bija ļoti neliels pār-
svars pār tuvākajiem sekotājiem 
un kļūdas pieļaut nedrīkstēja. 
Tomēr nervu spēlē Latvijas 
olimpiskās medaļas galvenā ce -
rība palika nepiepildīta. Finišā 
Martins palika aiz Dominika 
Pārsona 11 sekundes simtdaļas. 
Pēdējā braucienā Martins Du -
kurs pieļāva  it kā mazas kļūdas 
(sagriezās kamanas) un palika 
bez medaļas, sacensības beidzot 
ceturtajā vietā. Viņa brālis 
Tomass Dukurs ieņēma piekto 
vietu. Arī sacensību otrajā dienā 

dominēja Juns, kurš pēdējā 
braucienā vēlreiz laboja sev pie -
derošo trases rekordu. Juns olim-
pisko spēļu saimniecei Dien vid-
korejai izcīnīja otro zelta medaļu 
šajā Olimpiadā. Uz pjedestala 
starp Sunu Junbinu un Martinu 

Dukuru „iespraucās” Tregubovs 
un Pārsons.

Martins Dukurs līdz ar to ne -
spēja atkārtot savu sasniegto 
2010. gada Vankūveras un 2014. 
gada Soču Olimpiskajās spēlēs, 
kad izcīnīja sudraba medaļas. 

Skeletona eksperti vēl ilgi vēr -
tēs Phjončhanas startus. Ļoti ne -
raksturīgi, ka pasaulē titulētākais 
skeletona braucējs „pārdedzis”, jo 

allaž bija izcēlies ar stabilitāti. 
Bet, kā saka līdzjutēji, arī Martins 
ir tikai cilvēks. Lielajās sacensībās 
viņš ārpus trijnieka palicis pirmo 
reizi kopš 2009. gada. Iespaidīgā 
panākumu serija liek noņemt 
cepuri leģendas priekšā. 

Mierinājuma vārdi Martinam Dukuram pēc smagajām cīņām... 
Foto: F64 Photo Agency
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Mūža mierā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS KRŪMIŅŠ
Dzimis 1935. gada 23. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 27. janvārī Klīvlandē, Ohio

Mūžībā aizgājis

OLĢERTS SKOSTIŅŠ
Dzimis 1926. gada 29. septembrī Rīgā,

miris 2017. gada 25. decembrī Mount Pleasant, Mičigānā, ASV

Mūžībā aizsaukts 

IVARS BITE
Dzimis 1929. gada 4. decembrī Piebalgā, Latvijā,
miris 2018. gada 20. janvārī Hamiltonā, Kanadā

Dieva mierā aizgājusi

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

mirusi 2017. gada 6. oktobrī Fountain Hills, Arizonā

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

Mīlestībā piemin
SIEVA RITA; BĒRNI LIGITA, PAULS, ASTRA UN LĀRA;

MAZBĒRNI KAIJA, MAIJA
ALISSA (DEREK), LIJA, KRISTA UN DRAKE

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MAIJA, DĒLS ANDRIS (KAREN)

MEITAS INESE (ERIKS) UN NORA
MAZBĒRNI TRISTAN, JASMINE, ALEXANDRA

PHILIPS, SIGFRIDS, SAMANTHA, ZOE
RADI KANADĀ, AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Sēro
ARIZONAS LATVIEŠU KOPA

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

Vai, dieniņa, man’ dieniņu,
Tu atnāci nezināma!
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.

Šodien priežu sils tik mierīgs,
Šodien vējš nu zaros dus,
Zaļās skujas noglauž pieri,
Zieds pie zieda liecas kluss.

(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

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

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 19123).
25.februārī 14:00 gada sapulce. 

Lūdzam reģistrēties sapulcei un 
sniegt ieteikumus pārrunām pirms 
sapulces, lai tos var iekļaut darba 
kārtībā. Info: FBLB Gada sapulce-
PSFL Annual Meeting. Visi biedri 
laipni lūgti piedalīties! Talkas 
darbu un vietu dažādās komitejās 
netrūkst! Arī viesi gaidīti! No  slē-
gumā kopīgas vakariņas.

6.martā 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme. Pro-
gram mā valdes ziņojumi, nā  kot-
nes darbība un mācītāja Vol de-
māra Vinovska referāts par viņa 
dzīvi. Viņš dzimis Linkolnā, 
Nebraskā, izglītojies Misuri si  no-
des seminārā un tagad kalpo 
draudzē ziemeļos no Filadelfijas. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabied ris kās 

telpas (33 & Mohawk St, Lincoln).
ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
’’Madison Square Garden’’ 

Ņujorkā
2016. un 2017.gada Latvijas 

Gada sportista un Gada basket-
bolista Kristapa Porziņģa pār -
stāvētais NBA klubs ’’Knicks’’ se -
zonas priekšpēdējo mājas spēli 
7.aprīlī veltīs Latvijas Valsts 
simtgadei.

Spēle sāksies 19:30 pēc vietējā 
laika (8.aprīlī 2:30 pēc Latvijas 
laika).

Vakarā gaidāmi vairāki speciāli 
notikumi. Ņujorkas latviešu ko   ris 
dziedās ASV Valsts himnu. Spēli 
kuplā skaitā apmeklēs ne tikai 
Ņujorkas latviešu kopiena, bet 
arī daudz citi ASV dzīvojošie 
latvieši, kas plāno ceļot uz Ņu -
jorku, lai piedalītos šajā unikālajā 
notikumā. Biļetes var iegādāties 
caur MSG/Knicks mājas lapu: 
www.nba.com/knicks/ vai sazi-
no ties ar MSG biļešu pārstāvi, 
kuŗš latviešiem piedāvā speciālu 
atlaidi šī vakara spēlei: e-pasts: 
Cole.Schlesinger@msg.com., 
tālr: 212-631-5739.

Consulate of Latvia in New York
Mr. Daris G. Delins- Honorary 

Consul
Tālr: 1-646-230-0590, Fax: 

1-646-230-0591, e-mail: info@
latvia-newyork.org , mājas lapa: 
www.latvia-newyork.org 

 SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

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

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

2.martā Baltiešu simtgades 
svinības Vašingtonas universitātē 
Meany Hall. 

18:00 pieņemšanā piedalīsies 
Igaunijas un Latvijas vēstnieki.

19:30 universitātes Chamber 
Singers un universitātes Chorale 
koncerts.

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

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

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 desi-
ņām. Nopietni aicinām visus 
Biedrības biedrus ierasties! Pēc 
sapulces paredzēta Biedrības īpa-
šumā esošo gleznu izsole.

6.martā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

10.martā notiks DV rīkota le -
ģionāru un kaŗavīru pēcpus-
diena, kuŗā atcerēsimies un go -
dināsim mūsu tautas varoņus. 
Dzirdēsim mācītāja A. Pelda 
priekšlasījumu ’’Latvija 1918.
gadā’’ un paklausīsimies mūsu 
Kanakus. Noslēgumā cienasts ar 
desiņām un sautētiem skābiem 
kāpostiem. Visi mīļi gaidīti! Ie -
ejas ziedojums, sākot ar $10.

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

savākti saiņi sūtīšanai uz Latviju. 
Lieldienu sūtījumā savāksim per -
soniskas paciņas un grāmatu sū -
tījumus iestādēm. Lūgums sazi-
nāties ar S.Krēsliņu: sk.kreslins@
gmail.com. Par PAKAS REG. 
NUMURU vai citiem jautā ju-
miem zvanīt Anitai: 973-744-6565.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 

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

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv.  ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-drau dze- 2550-
  43897965234. Dievk. notiek svēt -
dienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake -
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 

13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 

10:00. 25.februārī Dievk. Pan-
kūku brokastis.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
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(Turpināts no 18. lpp.)

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

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa, 
sieva, māmiņa un vecmāmiņa

EDĪTE ZIRNĪTE FRANKLINA
Dzimusi 1935. gada 13. jūlijā Rīgā,

mirusi 2017. gada 6. decembrī Kalamazū, Mičiganā

Mūžībā aizgājusi mūsu fi listre

RASMA GĪLE,
dzim. BĒRZONE

Dzimusi 1929. gada 4. aprīlī Valkā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 26. janvārī Milvokos, Viskonsinā

Sēro
KORPORĀCIJA GUNDEGA

Mīlestībā piemin,
MĀSA SILVIJA AR GLEN AVIS

VĪRS ROBERTS FRANKLINS
DĒLS LŪKASS AR MARI UN MEITAS TATJANA UN LAILA

MEITA ANNA AR ĒRIKU ĀRUMU UN BĒRNI SARMA UN MĀRTIŅŠ
MEITA BAIBA ROZĪTE UN DĒLI EDMUNDS UN ROBERTS

,,Mīlestība nebeidzas…”

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,–
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Dieva mierā aizgājis

ILGVARS JĀNIS SILGAILIS
Dzimis 1930. gada 25. jūnijā „Druķos”, Latvijā,
miris 2018. gada 28. janvārī „Briežos”, Latvijā

Mūsu mīļais fi listrs

FIL! ANDREJS TOBISS
55 II

Dzimis 1934. gada 21. janvārī Vecates pag., tuvu Burtnieku ezeram,
miris 2017. gada 13. jūlijā Elizabeth, Kolorādo, ASV

Sēro
SILGAIĻI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 25.februārī Dievk. 4.mar-
tā Dievk. ar Sv.vak. Seko pusdie-
nas studenšu korporāciju locekļu 
izkārtojumā un filma – Māras 
Pelēces 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).

• Grand Rapidu latv.ev.lut.dr.: 
(1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc. prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē  nesī 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala  ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 25.februārī Dievk. 
angļu val. 28.februārī 11:00 Bī -
beles stunda Kalamazū. 4.martā 
Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• 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. 31.
martā Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Sarīkojums. 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 svēt -
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 25.februārī Gavēņa laika 
Dievk. ar Sv.vak. un draudzes 
darbi nieku ievešana amatā. Pie -
dalīsies draudzes koris. Sadrau-
dzība un stāstījums par Jelgavu 
Latvijas Simtgades ietvaros. 27.feb-
 ruārī 19:00 Bībeles stunda dr. 
biblio tēkas telpās. 4.martā pulk-
veža Oskara Kalpaka piemiņas 
Dievk. Piedalīsies vīru ansam-
blis.

• 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. Zvirg-
zds. tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com Dievkalpojumi no -
tiek 13:30. 4.martā 11:00 Cie-
šanu laika 3.svētd. Dievk. ar 
dievg. Pusdienas. Draudzes piln-
sapulce. 18.martā Dievk. (seko 

dr.pilnsapulce, ja tā nav notikusi 
4.martā). 

Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.

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

Salas bazn. (4 Riga 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.

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

24.februārī 14:00 latviešu klu  ba 
pilnsapulce draudzes sabied ris-
kajās telpās.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Ru  be nis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 3.martā Dievk.

• 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. Kal-

niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 25.feb -
ruārī Dievk. angļu val. ar dievg. 
Bībeles stunda. 4.martā Kalpaka 
dienas Dievk. ar dievg. 11.martā 
Dievk. ar dievg.

• 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 Bied-
rības 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 no -
turēti vienīgi Lielajā piektdienā 
un Ziemsvētkos. 25.februārī 
Bībeles stunda. 2.martā 11:00 
draudzes valdes sēde. 4.martā 
Dievk. Sekos draudzes pilnsap-
ulce. 11.martā Bībeles stunda. 
18.martā Dievk. 

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievk.notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau dze.
org. Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturt dienās 
(15.martā, 5.ap  rīlī). 4.martā 
Dievk. Vik.Zvirgzds.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -

ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 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. 7.aprīlī 
11:00 Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Pēc Dievk. sekos azaids lejas zālē. 
Visi mīļi aicināti!

• 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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Bet ko saka pats Martins Du -
kurs? „Šī, protams, man ir sāpīga 
diena un viens no sāpīgākajiem 
braucieniem manā karjērā. Li -
kās, ka nupat viss ir rokā, jo pēc 
neveiksmīgā pirmā brauciena 
turpmākajos divos ķēru visus 
rokā. Tāpēc atgriezās pārliecība. 
Taču pēdējā braucienā pieļāvu 
kļūdu trases augšdaļā, un tālāk 
jau viss bija kā kāršu namiņš, 
virāžās netiku atpakaļ ritmā.”

Tomass Dukurs brauca stabili, 
tomēr  ātrums trases lejasdaļā 
nebija pietiekams, tāpēc piektā 
vieta ir maksimums, ko šoreiz 
izdevies „izspiest”. Trijās olim pis-
kajās spēlēs Tomass ticis pirmajā 
piecniekā (arī divas ceturtās 
vietas) – tā ir laba statistika. Viņš 
reāli novērtē situāciju: „Ir reizes, 
kad slīd labāk un sakrīt visi 
apstākļi, bet šoreiz nebija lielu 
variantu tikt trijniekā. Skeletons 
ir technisks sporta veids. Vari 
braukt, kā gribi, bet, ja citiem slīd 
labāk un viņi ir trīs, pjedestals 
jau aizņemts.”

  

Kas būs tālāk?
Olimpiskos  startus Phjončhanā 

komentē Martina un Tomasa 
Dukuru tēvs un treneris Dainis 
Dikurs: „Ja runājam par puišiem, 
tad man prāts bija vēss arī tad, 
kad viņi nofinišēja. Protams, 
braucām šurp ar lielākiem mēr -
ķiem, gribējām izcīnīt medaļas. 
Bija pazīmes, ka esam vieni no 
tiem, kas var par tām cīnīties. Bet 
uzvarēja un medaļas saņems tie, 
kuŗi šodien un šeit bija labākie. 

Dainis Dukurs

Priedulēnas 
sportiskais 
varoņdarbs

Dāmu skeletonistu sacensībās 
pēc pirmās dienas Lelde Prie-
dulēna ierindojās septītajā vietā, 
saglabājot labas izredzes pakāp-
ties uz piekto vietu.

Nobeigumā viņa izcīnīja sep-
tīto vietu, kas ir viņas karjēras 
labākais rezultāts četrgades sva -
rīgākajās sporta sacensībās. 

Var teikt, ka Lelde veica spor-
tisku varoņdarbu. Viņai šī sezona 
bija ļoti raiba un viņa startēja ar 
traumu. Ja Leldei piederētu savs 
elements ķīmisko elementu pe -
riodiskajā tabulā, tas noteikti 
būtu dzelzs. Viņa vasarā, apņē-
mīgi gatavojoties sezonai, pār-
rāva ceļgala krusteniskās saites. 
Tobrīd operācijas veikšana liktu 
punktu viņas olimpiskajam sap-
nim, tāpēc sportiste pieņēma ris-
kantu lēmumu – chirurģisku 
iejaukšanos neveikt un sacen sī-
bās startēt ar īpašu ortozi (fiksa-
toru). Savukārt rudenī treniņ-
braucienos Phjončhanā viņa trau-
mēja roku, kas kādu laiku lika 
staigāt ģipsī, tomēr skeletoniste 
atguvās un sacensībās sasniedza 
arvien labākus rezultātus, nodro-
šinot ceļazīmi uz olimpiskajām 
spēlēm.

Devītās virāžas 
problēma

Trīskārtējie olimpiskie medaļ-
nieki Andris un Juris Šici izcīnīja 
sesto vietu Phjončhanas Olim-
pisko spēļu kamaniņu sporta div -
nieku sacensībās, Oskars Gud -
ramovičs un Pēteris Kalniņš bija 
ierindojās 14. pozicijā. Abas Lat-
vijas ekipāžas pirmajā braucienā 
pieļāva kļūdas, ar kājām brem-
zējot 10. un 11. virāžā.

pēc tam atļaujas pa tām kama-
nām kārtīgi dzīvoties un turas 
viss uz ledus. Savukārt mums 
uzreiz iet šķērsām. Šādas trases 
nav nekur, lai varētu pārbaudīt,” 
skaidroja izlases treneris. 

Latvijas kamaniņu braucēji 
pēdējās trijās olimpiskajās spēlēs 
ir tikuši pie medaļām. 2006. gadā 
Turīnā Mārtiņš Rubenis izcīnīja 
bronzas godalgu, kuŗa Latvijai 
kļuva par pirmo Ziemas olim-
piskajās spēlēs kopš valstiskās 
neatkarības atgūšanas. Savukārt 
2010. gadā Vankūverā pie sudra-
ba divnieku sacensībās tika brāļi 
Andris un Juris Šici, bet 2014. 
gada Olimpiadā Sočos viņi iegu-
va bronzu divnieku sacensībās, 
kā arī trešie bija komandu stafetē 
kopā ar Mārtiņu Rubeni un Elīzu 
Cauci (tobrīd Tīrumu).

Ar komandu stafetes sacen sī-
bām beidzās olimpiskās sacen-
sības kamaniņu sportā, un Lat-
vijas izlase vēlreiz šajās spēlēs 
iekļuva olimpiskajā sešiniekā, 
kamēr Vācija ieguva trešo no 
četrām pieejamām zelta me  da-
ļām šajā sporta veidā. Latvijas 
komandā brauca Ulla Zirne, 
Kristers Aparjods un brāļi Šici. 
Ulla Zirne sieviešu posmā uz -
rādīja astoto rezultātu, Kristers 
Aparjods bija septītais ātrākais 
vīru braucienā, bet brāļi Andris 
un Juris Šici vēlreiz parādīja, ka ir 
pasaules klases sportisti, savā 
stafetes posmā piekāpjoties tikai 
olimpiskajiem čempioniem vā -
cie šiem un vicečempioniem sta -
fetē kanadiešiem.

Pēc ekspertu vērtējuma, sestā 
vieta Latvijas komandai ir dalīts 
sliktākais rezultāts šosezon. Tikai 
divos Pasaules kausa izcīņas pos-
mos (no sešiem) izdevās uzkāpt 
goda pjedestalā. Kopumā olim-
piskā sezona aizvadīta pieticīgi. 
Brāļi Šici vienīgie spējuši braukt 
stabili. Citiem pārāk bieži ir 
kļūmes, kuŗu dēļ nevar cerēt uz 
labu rezultātu. Šicu sešnieks nav 
slikts rezultāts, tomēr valstij ar 
savu mākslīgo trasi jābūt augstai 
latiņai.   

Bijušās olimpietes Annas Or -
lovas ieskatā, Latvijas kamaniņu 
braucējiem ir psīcholoģijas vai -
nas. Technikā neatpaliekam, bet 
daudz eksperimentējam. Ja esi ko 
atradis, jābrauc un jācenšas da -
būt īstās sajūtas. Ja visu laiku kaut 
ko maini, parādās daudzas nian-
ses, un tad grūti nobraukt, nezi-
ni, ko gaidīt no kamanām.

Kalnu
slēpošana

Latvijas kalnu slēpotājs Kris-
taps Zvejnieks dalību OS sāka ar 
26. vietu Alpu kombinācijā, kur 
par čempionu kļuva titulētais 
austrietis Marsels Hiršers. Sa  cen-
sībās sportisti veica nobraucienu 
un slalomu. Zvejnieks nobrau-
cienā ierindojās 51., slalomā – 
14. vietā. 

Milzu slaloma sacensībās Kris-
taps Zvejnieks ierindojās 35. vietā.

Latvijas kalnu slēpotāji 26. 
vietu olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
otro reizi vēsturē – 2002. gadā 
Soltleiksitijā slalomā tikpat augs-
tu bija Ivars Ciaguns. Savukārt 
pirms četriem gadiem Sočos 27. 
vietu slalomā izcīnīja Mārtiņš 
Onskulis.

***
Lelde Gasūna milzu slaloma 

sacensībā ierindojās 43. vietā, 
uzvarētājai Mikaelai Šifrinai no 
ASV zaudēja 13,93 sekundes. 
Slalomā ar izcīnīto 37. vietu viņa 
beidza dalību Olimpiadā. Ga -
sūnai šīs bija otrās olimpiskās 
spēles karjērā. Sočos viņa izcīnīja 
30. vietu slalomā, bet milzu 
slalomā nefinišēja.

Muižnieks 
apsteidza 

Rastorgujevu
Phjončhanas Olimpisko spēļu 

20 kilometru individuālajās sa -
censībās Latvijas biatlonists Os -
kars Muižnieks apsteidza Lat-
vijas izlases līderi Andreju Ras -
torgujevu, kuŗš kārtējo reizi ne -
veiksmīgi šāva. 

Slēpošana
Latvijas distanču slēpotāja Pa -

trīcija Eiduka Phjončhanas Olim-
 pisko spēļu 10 km indi vi duālajās 
sacensībās izcīnīja 44. vietu – 
28:13,6. Šis bija Latvijas labākais 
rezultāts olimpiskajās spēlēs dis -
tanču slēpošanā. Ie  priekš labā-
kais Latvijas panā kums bija 
Inetas Kravales 1994. gadā Lille-
hammerē izcīnītā 48. vieta 30 km 
distancē ar kopēju startu.

Bija jānobrauc labāk, bet tas 
nesanāca. No otras puses – ce -
turtā un piektā vieta olimpiadā 
nav tas sliktākais. Īpašs prieks 
par Tomasu, kuŗš pēc ceļgala 
ope rācijas vasarā ir atpakaļ. 
Gribējās vairāk, bet emocijas 
norims. Tas ir sports. Bet varu 
atzīt godīgi, ka centāmies izdarīt 
visu par 100%, lai būtu pēc 
iespējas vairāk gatavi gan brauk-
šanas, gan fiziskajā, gan tech-
nikas ziņā. Kāda kļūda gadījās un 
šis ir tās rezultāts – ceturtā un 
piektā vieta.

Kā būs tālāk? Runājot par 
Martinu, vēl ir pāragri domāt, jo 
emocijas ir sakāpinātas. Atslāb-
sim, aizbrauksim mājās, apru nā-
simies ģimenēs, tad pado mā  -
sim. Jāiziet pilna “veselības pār-
baude”, lai saprastu, kāds ir stā -
voklis. Mums aug jaunā maiņa, 
tur ir perspektīvi cilvēki, ir arī 
jaunatnes olimpiada. Ja mani 
uzaicinās palikt, tad palikšu un 
strādāšu ar tiem, kas ar mani 
gribēs strādāt. Es jau neesmu 
viens, mums ir lieliska treneŗu 
kopa, Mums komanda ir spēcīga. 
Neviens nav izteicis piedāvā-
jumu, varbūt visi uztver, ka visi 
trīs Dukuri beidz karjēru, bet 
tāda doma nav. Gribas vēl kaut 
ko izdarīt.”

Abas Latvijas ekipāžas aizvadīja 
neveiksmīgus pirmos braucie-
nus, bet otros veica daudz sek-
mīgāk.

Kā sestie uz starta stājās Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš. 
Viņi rupji kļūdījās trases sa  rež-
ģītākajā vietā – devītajā virāžā, 
neizvairoties no sānslīdes. Finišā 
tobrīd pēdējais rezultāts, no lī -
deriem atpaliekot 1,07 sekundes.

Mūsu kamaniņu braucēju star-
tus vērtē Galvenais treneris Kas-
pars Dumpis: „Paši ar treneriem 
nesaprotam, kas notiek ar mūsu 
kamanām vai pašiem sportis-
tiem, jo redzam, kā citi atlēti nāk 
ārā no devītās virāžas. Viņi vēl 

Muižnieks finišu sasniedza 52 
minūtēs un piecās sekundēs, kas 
viņam deva 42. vietu. Četrās 
šau  šanās viņš kļūdījās trīs reizes 
– divreiz otrajā un vienreiz cetur-
tajā. Sacensību uzvarētājam Jo -
hanesam Tinjesam Bē Oskars 
zaudēja 4 minūtes un 2,2 sekun -
des. Rastorgujevs ar sešām kļū -
dām šaušanā  ierindojās 59. vietā.

Andrejs Rastorgujevs piedzī-
voja kritienu trasē un pieļāva trīs 

kļūdas šaušanā, savu startu 
Phjončhanā beidzot  ar 28. vietu 
15 kilometros ar kopēju startu. 
Šoreiz viņa solis nebija tik ātrs kā 
iepriekšējās distancēs. Andrejs 
bija neapmierināts ar to, kā tika 
sagatavotas viņa slēpes: “Ne  daudz 
nesavaldījos, aizslīdēja kāja uz 
vienu pusi, bet tas kritiens neko 
ļoti daudz neizšķīra. Visu izšķīra 
slēpes. Tās slēpju smērētāji bija 
slikti sagatavojuši.”

***
Latvijas biatloniste Baiba Ben -

dika individuālajās sacensībās 15 
kilometru distancē jeb biatlona 
klasikā izcīnīja 39. vietu. Nopel-
nīja četras soda minūtes, kas 
liedza cīnīties par augstu vietu.

Cita olimpiskā debitante no 
Latvijas – Inga Paškovska ie  rin-
dojās 80. vietā ar rezultātu 
31:34,9 minūtes.

Šorttreks
Latvijas šorttreka sportistiem 

Roberto Puķītim un Robertam 
Zvejniekam neizdevās pārvarēt 
ceturtdaļfinālu 1000 metru dis-
tancē. Puķītis ierindojās trešajā 
(1:24,022), Zvejnieks – ceturtajā 
(1:24,306)vietā. Pus fi nālā iekļuva 
divi labākie. No  beigumā Puķītis 
tika kvalificēts 11. un Zvejnieks 
– 15. vietā.

Deniss Vasiļjevs 
olimpisko

spēļu debijā
ar 19. vietu

Daiļslidošanā Deniss Vasiļjevs 
īsajā pro grammā pieļāva kļūdu 
trīskāršajā aksela lēcienā, sa  cen-
sību pusceļā ieņemot 21. vietu, 
tomēr tiekot pie iespējas izpildīt 
izvēles programmu. 

Deniss,  kuŗu trenē slavenais 
šveicietis Stefans Lambjēls, at -

palika no sava personīgā rekorda 
īsajā programmā (85,11), kuŗu 
viņš sasniedza šī gada Eiropas 
meistarsacīkstēs (4. vieta). At -
kār   tojot savu personīgo rekordu, 
Vasiļjevs būtu desmitajā vietā.
Izvēles programmā Vasiļjevs at -
kal piedzīvoja kritienu, tomēr 
kopvērtējumā spēja uzlabot savu 
pozīciju. Sacensību summā 18 
gadus vecais olimpietis tika pie 
234,58 punktiem, kas viņam ļāva 
iekļūt starp 20 labākajiem dalīb-
niekiem.

Denis Olimpiadā jūtas lieliski: 
“Ir brīnišķīgas sajūtas šeit būt un 
saukt sevi par olimpieti.”

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


